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Paikka: Hämeen amma�korkeakoulu, Evon toimipiste. Katuosoite; Saarelan�e 1. 

Hämeenlinnan kaupunki, Lammi.

Katuosoite: Saarelan�e 1

Osano!ajat: Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet

Aika:  18.5.2019 kello 10.30- 16.30

Sarjat:  Miehet, naiset ja yhdistysten välinen joukkuekisa. Nuoret alle 18 vuo�aat 

tytöt ja pojat kilpailevat miesten tai naisten sarjoissa, mu+a eivät osallistu 

joukkuekilpailuun. 

Joukkueessa on enintään neljä henkilöä. Kolmekin hyväksytään. Voi+ajajoukkueen 

tuloksissa lasketaan kolmen parhaan tulos. Kaikki osano+ajat joukkueessa palkitaan.

Metsäamma�laisia voi olla joukkueessa. Kaikki alle 18 vuo�aat kilpailijat palkitaan.

Metsätaitoradan laa�vat ja järjestävät kilpailun Hämeen amma�korkeakoulun 

opiskelijat MTI Ma� Mäkiahon johdolla.   

Palkinnot hankkii Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen. 

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry on lahjoi+anut kiertopalkinnon, jonka viime 

vuoden voi+aja on velvollinen tuomaan palkinnon tullessaan Evolle kilpailupäivänä. 

Tuloslaskennan aikana on luentoja ajankohtaisista aiheista mm. sähköinen 

puukauppa. Lääkinnästä vastaa Iiris Latvala puh. 040 822 5575

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoi+autumiset SM-metsätaitokilpailuun tulee tehdä jäsenyhdistyksi+äin Ma� 

Mäkiaholle sähköpos�lla  ma�.makiaho@gmail.com viimeistään 8.5.2015 

mennessä. Ilmoituksessa on maini+ava mitä yhdistystä edustaa, missä joukkueessa 

kukin kilpailee, sarja, joukkueen johtajan nimi ja yhteys�edot. Yhdistyksellä voi olla 

useita joukkueita. 

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

OHJELMA
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Kilpailuaika lauantaina 18.5.2015 kello 10.30-16.30.

10.30 Tulo Evolle ja kilpailijoiden ilmoi+autuminen Hämeen amma�korkeakoulun 

Evokeskukseen. Evolla on kauempaa tulijoille majoitusmahdollisuus jo edellisenä 

iltana. Majoitus on �la+ava suoraan Evolta viimeistään 8.5.2019 mennessä 

sähköpos�lla;  katju.linna@student.hamk.fi 

11.00 Ruokailu noutopöydästä, joka sisältää salaa�n, lämpimän ruoan, leivän, voin, 

kahvin tai teen. Hinta on 5,10 €. Omakustannus.

12.00 Kilpailun avaus puheenjohtaja Rauno Numminen, kilpailuohjeet Ma� 

Mäkiaho ja metsätalousinsinööriopiskelija Katju Linna. 

12.30 Ensimmäinen kilpailija lähtee radalle. Kilpailijat kuljetetaan Evon autoilla 

lähtöpaikalle lähtöjärjestyksessä. 

14.00 Kahvit ruokalassa. Omakustannus, hinta noin 1,50€

14.30 Luento sähköisestä puukaupasta; Risto Juntunen, Suomen Puukauppa Oy 

16.00 Palkintojen jako ja �laisuuden päätös Numminen, Mäkiaho ja Linna

METSÄTAITORATA JA TEHTÄVÄT

Kilpailussa noudatetaan Etämetsänomistajien Liiton laa�mia sääntöjä. Jätöstehtävän

�lalla on kasvin tuntemus. Kilpailukor� on uudiste+u vuonna 2017.

Kohta 7. Kehitysluokkarakenteeseen on lisä+y erirakenteinen metsikkö ( kohta 6. 

kilpailukor�n takapuolella.)

Kohta 8. Etäisyys yksi+äisestä puusta metreinä tai kuvion pinta-ala aareina.

Koealojen mi+aukset on tehty M-taito-ohjelmalla. 

JÄRJESTELYT

Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Hämeen amma�korkeakoulun 

metsätalouden ensimmäisen vuoden opiskelijat lehtori, metsätalousinsinööri Esa 

Lientolan opastuksella. Ryhmän vastuuhenkilö on Katju Linna. Ryhmä koostuu 

Hämeen amma�korkeakoulun Evon metsätalousinsinööriopiskelijoista, jotka ovat 

saaneet metsäarvioinnin ja metsätaitoradan teon koulutuksen. Koululle on 
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peruste+u metsäosuuskunta, jonka kau+a opiskelijat voivat tehdä erilaisia 

työprojekteja niin yksityisille kuin yrityksillekin. Tehtävärata kulkee �etä pitkin. 

Rei�llä on vain vähäisiä metsäkäyntejä. Rei� on merki+y oranssilla kuitunauhoilla. 

Tehtävät sinisillä. Lenkkitossuilla selviää maastossa. 

Osano+ajat kuljetetaan lähtöpaikalle ja takaisin Evokeskukseen.  

Yhteistyö on kielle+y osano+ajien kesken. Kilpailijoita valvotaan maasta ja ilmasta. 

Sääntöjen rikkoja voidaan sulkea pois kilpailusta. 

Metsätaitoradan pituus on noin 1,5 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. Relaskoopin varressa ei saa olla asteikkomerkintöjä. 

Kilpailun johtajana toimii Ma� Mäkiaho ja tuomariston ylituomarina Rauno 

Numminen. Kilpailijoiden edustaja valitaan ilmoi+autuneiden joukosta. 

Oppilaskunnan edustaja on Katju Linna

Kilpailun aikana on ensiapu-päivystys. Vastuuhenkilö on lääkintävastaava Iiris Latvala

puhelin 040 822 5575 sp. iiris.latvala@student.hamk.fi

Kilpailussa käytetään Etämetsänomistajien Liiton laa�maa tehtäväkor�a.

Sarjat ; Miehet, naiset ja joukkuesarja.  Metsäamma�laisilla ja nuorilla ei ole omaa 

sarjaa. He kilpailevat yleisissä miesten ja naisten sarjoissa aikaisemmin vähäisten 

osano+ajien vuoksi.

Joukkueessa saa olla neljä tai kolme henkilöä. Joukkueen jäsenet on maini+ava 

ilmoi+autumisen yhteydessä. Kolmen parhaan tulokset lasketaan yhteispisteisiin. 

Joukkueen voi muodostaa miehet, naiset tai sekajoukkue.    

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. 
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Osano+ajat on vakuute+u mahdollisen vahingon varalta LähiTapiolassa.

Osano+ajille ilmoitetaan tehtäväjärjestys ilmoi+autumisen yhteydessä. Oikeista 

vastauksista Evon opiskelijat tekevät perustelut, jotka esitetään palkintojen jaon 

yhteydessä.

 Kasvi on Etelä-ja Keskisuomessa tunne+u.

Yksi+äisen puun ja kuu�omäärän mi+auksissa läpimi+a on 1,3 metrin korkeudelta, 

cm eli rinnankorkeudelta. 

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

OSANOTTOMAKSU 

Osano+omaksu on 50 € /hlö ja se veloitetaan kilpailun jälkeen kilpailuun 

osallistuneiden henkilömäärien perusteella.

LÄHTÖ JA MAALI

Kuljetuksessa on huomioitava. Ensimmäiset läh�jät menevät ensin lähtöpaikalle. 

Kilpailuradalle ei saa mennä omin avuin.

TERVETULOA!

Rauno Numminen Ma3 Mäkiaho                                                          

puheenjohtaja kilpailun johtaja

Liite:  Ilmoi+autumislomake

Ilmoitus osallistumisesta on tehtävä sähköpos)lla osoite ; 

ma�.makiaho@gmail.com 8.5.2019 mennessä.  Nuori on ilmoite+ava 

ilmoituslomakkeessa.

Lisä�etoja ; Ma� Mäkiaholta puh 0400711515 sp. ma�.makiaho@gmail.com ja 

Katju Linna sp. katju.linna@student.hamk.fi   
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NIMI            MIEHET                     YHDISTYS                        Joukkue nro 

1._________________________     ____________________________   _________

2._________________________     ____________________________    ________

3._________________________     ____________________________   _________

4. _________________________    ____________________________  _________

5. _________________________    ____________________________  _________

6._________________________    ____________________________   _________

7. ________________________      ____________________________   _________

8. ________________________      ____________________________   _________

9. ________________________    _____________________________   _________

10. _______________________   _____________________________    _________

11. _______________________     ____________________________    _________

12. _______________________     ____________________________   _________ 

NIMI      NAISET                                 YHDISTYS        Joukkue nro

1. ________________________  ___________________________   ________

2. _______________________     ___________________________   ________

3. _______________________    ___________________________    ________

4. _______________________     ___________________________   ________

5. _______________________     ___________________________   _______

6. _______________________     ___________________________   ________


