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Kutsu Etämetsänomistajien Liiton SM -metsätaitokilpailuun 21.5.2022 Evolla

Etämetsänomistajien Lii o järjestää SM-metsätaitokilpailut Evolla 21.5.2022. Kilpailut 
ovat avoimet eli kaikki metsänomistajat ovat tervetulleita kisaamaan.

Paikka: Hämeen amma korkeakoulu, Evon Kampus. Katuosoite; Saarelan e 1. 
Hämeenlinnan kaupunki, Lammi.

Sarjat:
Kilpailuissa on kaksi eri osallistujaryhmää eli Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenyhdistysten kilpailijat ja muut kilpailijat. Molempien osallistumisryhmien 
voi ajat palkitaan erikseen. 

Molemmissa ryhmissä on sekä miesten e ä naisten sarjat. Nuoret alle 18 vuo aat 
tytöt, pojat ja metsäamma laiset kilpailevat miesten tai naisten sarjoissa.

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyksille on myös yhdistysten välinen 
joukkuekisa.  Joukkueessa voi olla enintään neljä henkilöä. Kolmekin hyväksytään. 
Voi ajajoukkueen tuloksissa lasketaan kolmen parhaan tulos. Kaikki osano ajat 
joukkueessa palkitaan. 

Metsätaitoradan laa vat ja järjestävät kilpailun Hämeen amma korkeakoulun 
opiskelijat MTI Ma  Mäkiahon johdolla. Kilpailijoille on ote u 
ryhmätapaturmavakuutus kisojen ajaksi.  

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoi autumiset kilpailuun tulee tehdä Ma  Mäkiaholle sähköpos lla  
ma .makiaho@gmail.com viimeistään 7.5.2022 mennessä.

Jäsenyhdistykset ilmoi avat osallistujansa. Ilmoituksessa on maini ava mitä 
yhdistystä kukin osallistuja edustaa, missä joukkueessa kukin kilpailee, sarja, 
joukkueen johtajan nimi ja yhteys edot. Yhdistyksellä voi olla useita joukkueita.

Muut kilpailijat ilmoi autuvat henkilökohtaises . Ilmoituksessa on maini ava ainakin 
nimi, sähköpos  ja puhelinnumero.

Kutsun lopussa ilmoi autumislomake jäsenyhdistyksiä varten.

Lisä edot: Ma  Mäkiaholta p. 0400711 515 ja s-pos  ma .makiaho@gmail.com
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OHJELMA

10.30 Tulo Evolle ja kilpailijoiden ilmoi autuminen Hämeen amma korkeakoulun 
Evokeskukseen. Evolla on majoitusmahdollisuus. Majoitus on la ava suoraan Evolta 
viimeistään 8.5.2022 mennessä sähköpos lla;  ulla.rauhala@hamk.fi 

11.00 Ruokailu noutopöydästä. Hinta on 5 euroa. Ruokaili on omakustanteinen.

12.00 Kilpailun avaus Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja, metsätalousneuvos 
Rauno Numminen, kilpailuohjeet Ma  Mäkiaho ja metsätalousinsinööriopiskelija Ilari 
Törmä

12.30 Ensimmäinen kilpailija lähtee radalle. Kilpailijat kuljetetaan Evon autoilla 
lähtöpaikalle lähtöjärjestyksessä. 

14.00 Kahvit ruokalassa. Omakustannushinta on 1,50 euroa. 

14.30 Luentoja ajankohtaisista aiheista. 

16.00 Palkintojen jako ja laisuuden päätös Mäkiaho ja Ilari Törmä

METSÄTAITORATA JA TEHTÄVÄT

Kilpailussa noudatetaan Etämetsänomistajien Liiton laa mia sääntöjä. Jätöstehtävän 
lalla on kasvin tuntemus. Koealojen mi aukset on tehty M-taito-ohjelmalla. 

JÄRJESTELYT

Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaavat Hämeen amma korkeakoulun 
metsätalouden opiskelijat lehtori, MTI Esa Lientolan opastuksella. Ryhmä koostuu 
Hämeen amma korkeakoulun Evon metsätalousinsinööriopiskelijoista, jotka ovat 
saaneet metsäarvioinnin ja metsätaitoradan teon koulutuksen. Ryhmän 
vastuuhenkilönä toimii Niko Könnömäki. Tehtävärata kulkee etä pitkin. Rei llä on 
vain vähäisiä metsäkäyntejä. Rei  on merki y oranssisilla kuitunauhoilla. Tehtävät 
sinisillä. Lenkkitossuilla selviää maastossa. Yhteistyö on kielle y osano ajien kesken. 
Sääntöjen rikkoja voidaan sulkea pois kilpailusta. Metsätaitoradan pituus on 1-2 km . 
Kilpailun ihanneaika on 1 tun  15 minuu a. Yliajasta ei sakoteta. Relaskooppia, 
arvioin taulukoita ja kasvikirjaa lukuun o ama a muita apuvälineitä ei saa olla. 
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Relaskoopin varressa ei saa olla asteikkomerkintöjä. Puun paksuuden arvioin a ei saa 
tehdä läheisistä puista.  

Tuomaristo

Tuomariston ylituomari on Rauno Numminen. Kilpailun johtaja on Ma  Mäkiaho 
Kilpailijoiden edustaja valitaan ilmoi autuneiden joukosta. Oppilaskunnan edustaja on
Joonas Salmi.  

Kilpailussa käytetään Etämetsänomistajien Liiton laa maa tehtäväkor a.

Evokeskuksessa on tarkemmat kilpailuohjeet, lähtöjärjestys, rei kar a ja 
tehtäväjärjestys. Lähtö tapahtuu parei ain minuu n välein. Saman joukkueen jäsenet 
hajotetaan lähtemään eri aikana.

Pelkästään henkilökohtaisessa sarjassakin voi kilpailla, mikäli ei ole täy ä joukkue a 
ko. yhdistyksessä. Eri yhdistykset voivat perustaa yhteisen joukkueen. 

Osano ajille ilmoitetaan tehtäväjärjestys ilmoi autumisen yhteydessä 
Evokeskuksessa. Oikeista vastauksista Evon opiskelijat tekevät perustelut, jotka 
esitetään palkintojen jaon yhteydessä.  Kasvi on Etelä- ja keskisessä Suomessa 
tunne u.

Yksi äisen puun ja kuu omäärän mi auksissa läpimi a on 1,3 metrin korkeudelta, cm
eli rinnankorkeudelta. Pienin mita ava puu on rinnankorkeudelta 6 cm. 

Oikeat vastaukset ilmoitetaan, kun kaikki osano ajat ovat tulleet maaliin.

OSANOTTOMAKSU 

Osano omaksu on osallistujaa kohden Liiton jäsenyhdistysten jäsenille 50 euroa ja 
muille 70 euroa. Maksu laskutetaan osallistujia lähe äneeltä jäsenyhdistykseltä 
jälkikäteen osallistujamäärän mukaan. Ulkopuolisilta osallistujilta laskutetaan 
osallistumismaksu jälkikäteen henkilökohtaises .

LÄHTÖ JA MAALI

Kuljetuksessa on huomioitava. Ensimmäiset läh jät menevät ensin lähtöpaikalle. 
Kilpailuradalle ei saa mennä omin avuin.
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TERVETULOA JA HYVÄÄ KILPAILUONNEA !

Rauno Numminen Ma  Mäkiaho                                                          
puheenjohtaja kilpailun johtaja

Ilmoi autumislomake

Osano ajat Etämetsänomistajien liiton SM metsätaitokilpailuun Evolla 21.5.2022.

NIMI MIEHET YHDISTYS JOUKKUE NRO

1._________________________ ____________________________    __________

2. _________________________   ____________________________   __________

3.________________________     _____________________________   __________

4. ________________________   _____________________________   __________

5. ________________________     ____________________________   _ _________

6.________________________    _____________________________   __________

7. ________________________ ______________________________   __________

8.________________________  ______________________________   ___________

9.________________________    _____________________________  ___________

10. _______________________   _____________________________   ___________

NIMI NAISET YHDISTYS JOUKKUE NRO

1.________________________   _____________________________   ___________

2. _______________________    _____________________________   ___________

3. ______________________   ______________________________  ____________

4.______________________   _______________________________   ___________

5. ______________________  _______________________________   ___________

6. _____________________   ________________________________   ___________


