Kutsu Etämetsänomistajien Liiton SM metsätaitokisoihin 9.5.2015 Evolla
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Evon toimipiste. Hämeenlinnan kaupunki,
Lammi.
Katuosoite: Saarelantie 2
Osanottajat: Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet
Aika: 9.5.2015 kello 10.30- 16.00
Sarjat: Miehet. Naiset, metsäammattilaiset ja yhdistysten välinen joukkuekisa
Joukkueessa on neljä henkilöä, mutta kolmekin hyväksytään. Voittajajoukkueen
tuloksissa lasketaan kolmen parhaan tulos. Kaikki osanottajat joukkueesta palkitaan.
Metsäammattilaisia ei voi olla joukkueessa.
Virittäkää silmänne ja ottakaa rikat pois silmistänne sekä hiokaa relaskooppinne.
Nyt on taas Etämetsänomistajien SM metsätaitokilpailujen aika. Hämeen
ammattikorkeakoulun Evon yksikön oppilaat laativat radan metsätalousinsinööri
Matti Mäkiahon johdolla. Tuloslaskennan aikana on esillä Metsäkustannus Oy:n
erinomaisia kirjatarjouksia.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoitukset tulee tehdä jäsenyhdistyksittäin Matti Mäkiaholle sähköpostilla
matti.makiaho@gmail.com viimeistään 24.4.2015. Ilmoituksessa on mainittava
missä joukkueessa kukin kilpailee ja joukkueen johtajan nimi ja yhteystiedot.
Yhdistyksellä voi olla useita joukkueita.
Lisätiedot: Matti Mäkiaholta p. 0400 711 515 ja s-posti matti.makiaho@gmail.com
OHJELMA
Lauantaina 9.5.2015 kello 10.30-16.00
10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun
Evokeskukseen.

11.00 Ruokailu noutopöydästä, joka sisältää salaatin, lämmin ruoka, leipä, voi, kahvi
tai tee. Hinta on 7,40 €. Omakustannus
12.00 Kilpailun avaus puheenjohtaja Rauno Numminen ja kilpailuohjeet Matti
Mäkiaho ja metsätalousinsinööriopiskelija Heikki Valjus.
12.30 Ensimmäinen kilpailija lähtee radalle. Kilpailijat kuljetetaan Evon autoilla
lähtöpaikalle.
14.00 Kahvit Evokeskuksen ravintolassa. Omakustannus, hinta 2,60€
14.30 Metsäkustannus Oy kirjat nähtävillä ja ostettavissa
15.30 Palkintojen jako ja tilaisuuden päätös Numminen, Mäkiaho ja Valjus
METSÄTAITORATA JA TEHTÄVÄT
Kilpailussa noudatetaan Etämetsänomistajien Liiton laatimia sääntöjä. Jätöstehtävän
tilalla on kasvin tuntemus.
Koealojen mittaukset on tehty Metsätaito-ohjelmalla. Yhteistyö on kielletty.
JÄRJESTELYT
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Evon metsäosuuskunnan oppilaat
metsätalousinsinööri Esa Lientolan opastuksella. Ryhmän vastuuhenkilö on Heikki
Valjus. Ryhmä koostuu Hämeen ammattikorkeakoulun Evon
metsätalousinsinööriopiskelijoista, jotka ovat saaneet metsäarvioinnin ja
metsätaitoradan teon koulutuksen.
Tehtävärata kulkee polkuja pitkin. Reitillä on vain vähäisiä metsäkäyntejä. Reitti on
merkitty oranssilla kuitunauhoilla ja tehtävät sinisellä kuitunauhalla.
Osanottajat kuljetetaan lähtöpaikalle ja takaisin kilpailu- / Evokeskukseen.
Yhteistyö on kielletty osanottajien kesken. Koealoilla on valvonta. Sääntöjen rikkoja
voidaan sulkea pois kilpailusta.
Metsätaitoradan pituus on noin 1,5 km. Kilpailun ihanneaika on 1 tunti 15 minuuttia.
Yliajasta ei sakoteta.
Relaskooppia, arviointitauluikoita ja kasvikirjaa lukuun ottamatta muita apuvälineitä
ei saa olla. Relaskoopin varressa ei saa olla asteikkomerkintöjä.

Kilpailun johtajana toimii Matti Mäkiaho ja tuomariston ylituomarina Rauno
Numminen. Kilpailijoiden edustaja valitaan ilmoittautuneiden joukosta.
Oppilaskunnan edustaja on Heikki Valjus.
Kilpailun aikana on ea-päivystys. Vastuuhenkilö on Santeri Vuorinen.
Kilpailussa käytetään Etämetsänomistajien Liiton laatimaa tehtäväkorttia.
Sarjat ;Miehet, naiset, joukkuesarja ja metsäalan ammattilaiset
Joukkueessa saa on neljä tai kolme jäsentä. Joukkueen jäsenet on mainittava
ilmoittautumisen yhteydessä. Kolmen parhaan tulokset lasketaan yhteispisteisiin.
Joukkueen voi muodostaa miehet, naiset tai sekajoukkue.
Evokeskuksessa on tarkemmat kilpailuohjeet ja tehtäväjärjestys.
OSANOTTOMAKSU
Osanottomaksu on 30 € /hlö, joka on laskutetaan jälkikäteen.
LÄHTÖ JA MAALI
Kuljetuksessa on huomioitava. Ensimmäiset lähtijät menevät ensin lähtöpaikalle.
TERVETULOA!
Rauno Numminen
puheenjohtaja

Matti Mäkiaho
kilpailun johtaja

