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Kutsu Liiton SM metsätaitokilpailuihin 13.5.2017 Evolla
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Evon toimipiste. Hämeenlinnan kaupunki,
Lammi.
Katuosoite: Saarelantie 1
Osanottajat: Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet
Aika: 13.5.2017 kello 10.30- 16.00
Sarjat: Miehet, naiset ja yhdistysten välinen joukkuekisa. Nuoret alle 18 vuotiaat
tytöt ja pojat kilpailevat miesten tai naisten sarjoissa, mutta eivät osallistu
joukkuekilpailuun.
Joukkueessa on neljä henkilöä. Kolmekin hyväksytään. Voittajajoukkueen tuloksissa
lasketaan kolmen parhaan tulos. Kaikki osanottajat joukkueessa palkitaan.
Metsäammattilaisia voi olla joukkueessa. Nuoret alle 18 vuotiaat palkitaan.
Virittäkää mielenne ja ottakaa rikat pois silmistänne sekä kiillottakaa
relaskooppinne. Nyt ovat taas Etämetsänomistajien Liiton SM- metsätaitokilpailut
tulossa. Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön opiskelijat laativat radan
metsätalousinsinööri Matti Mäkiahon johdolla. Palkinnot hankkii
Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen. Päijät-Hämeen
Metsänomistajat ry on lahjoittanut kilpailuun kiertopalkinnon. Viime vuoden
kaikkien sarjojen pokaalivoittajat tuovat kiertopalkinnon tullessaan Evolle
kilpailupäivänä. Tuloslaskennan aikana on luento ajankohtaisista aiheista.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoitukset tulee tehdä jäsenyhdistyksittäin Matti Mäkiaholle sähköpostilla
matti.makiaho@gmail.com viimeistään 24.4.2017. Ilmoituksessa on mainittava
missä joukkueessa kukin kilpailee, joukkueen johtajan nimi ja yhteystiedot.
Yhdistyksellä voi olla useampia joukkueita.
Lisätiedot: Matti Mäkiaholta p. 040 071 1515 ja s-posti matti.makiaho@gmail.com
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Kutsu Liiton SM metsätaitokilpailuihin 13.5.2017 Evolla
OHJELMA
Lauantaina 13.5.2017 kello 10.30-16.00
10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun
Evokeskukseen.
11.00 Ruokailu noutopöydästä, joka sisältää salaatin, lämpimän ruoan, leivän, voin,
kahvin tai teen. Omakustannushinta on 6,40 €.
12.00 Kilpailun avaus puheenjohtaja Rauno Numminen ja kilpailuohjeet Matti
Mäkiaho ja metsätalousinsinööriopiskelija Niklas Kumpulainen.
12.30 Ensimmäinen kilpailija lähtee radalle. Kilpailijat kuljetetaan Evon autoilla
lähtöpaikalle.
14.00 Kahvit ruokalassa. Omakustannushinta 1,25 €
14.30 Metsätalousluento kilpailutulosten laskennan aikana. Elinkeinopäällikkö, MH
Jouni Rantala Suomen Metsäkeskus. Aihe; Kaavoitus - ja kemera kuulumiset.
15.30 Palkintojen jako ja tilaisuuden päätös Numminen, Mäkiaho ja Kumpulainen.
METSÄTAITORATA JA TEHTÄVÄT
Kilpailussa noudatetaan Etämetsänomistajien Liiton laatimia sääntöjä. Jätöstehtävän
tilalla on kasvin tuntemus. Kilpailukortti on uudistettu tänä vuonna.
Kohta 7. Kehitysluokkasarakkeeseen on lisätty ER= Erirakenteinen metsikkö.
Kohta 8. Etäisyys on lisätty vaihtoehdoksi alueen pinta-alalle
Koealojen mittaukset on tehty M-taito-ohjelmalla.
JÄRJESTELYT
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun
metsätalouden opiskelijat opinto-ohjaaja, metsätalousinsinööri Esa Lientolan
opastuksella. Ryhmän vastuuhenkilö on Niklas Kumpulainen. Ryhmä koostuu
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Kutsu Liiton SM metsätaitokilpailuihin 13.5.2017 Evolla
Hämeen ammattikorkeakoulun Evon metsätalousinsinööriopiskelijoista, jotka ovat
saaneet metsäarvioinnin ja metsätaitoradanteon koulutuksen. Koululle on
perustettu metsäosuuskunta, jonka kautta opiskelijat voivat tehdä erilaisia
työprojekteja niin yksityisille kuin yrityksillekin. Tehtävärata kulkee tietä pitkin.
Reitillä on vain vähäisiä metsäkäyntejä. Reitti on merkitty oranssilla ja tehtävät
sinisillä kuitunauhoilla. Lenkkitossuilla selviää maastossa.
Osanottajat kuljetetaan lähtöpaikalle. Kilpailutehtävien päättymisen jälkeen takaisin
kilpailu- / Evokeskukseen kuljetaan omatoimisesti.
Yhteistyö on kielletty osanottajien kesken. Sääntöjen rikkoja voidaan sulkea pois
kilpailusta.
Metsätaitoradan pituus on noin 1,8 km. Kilpailun ihanneaika on 1 tunti 15 minuuttia.
Yliajasta ei sakoteta.
Relaskooppia, arviointitaulukoita ja kasvikirjaa lukuun ottamatta muita apuvälineitä
ei saa olla. Relaskoopin varressa ei saa olla asteikkomerkintöjä.
TUOMARISTO
Kilpailun tuomariston ylituomarina on Rauno Numminen, johtajana Matti Mäkiaho.
Kilpailijoiden edustaja valitaan ilmoittautuneiden joukosta. Oppilaskunnan edustaja
on Arttu Liuttola.
Kilpailun aikana on ensiapu-päivystys. Vastuuhenkilö on lääkintäalikersantti Jukka
Laamanen puhelin 044 093 0128.
Kilpailussa käytetään Etämetsänomistajien Liiton laatimaa tehtäväkorttia.
Sarjat ; Miehet, naiset ja joukkuesarja. Metsäammattilaisilla ja nuorilla ei ole omaa
sarjaa, vaan he kilpailevat miesten ja naisten sarjoissa.
Joukkueessa saa olla neljä tai kolme jäsentä. Joukkueen jäsenet on mainittava
ilmoittautumisen yhteydessä. Kolmen parhaan tulokset lasketaan yhteispisteisiin.
Joukkueen voi muodostaa miehet, naiset tai sekajoukkue.
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Kutsu Liiton SM metsätaitokilpailuihin 13.5.2017 Evolla
Evokeskuksessa on tarkemmat kilpailuohjeet, lähtöjärjestys, reittikartta ja
tehtäväjärjestys. Lähtö tapahtuu pareittain minuutin välein. Saman joukkueen
jäsenet hajotetaan lähtemään eri aikana.
Pelkästään henkilökohtaisessa sarjassakin voi kilpailla, mikäli joukkuetta ei saada
kootuksi yhdistyksessä.
Osanottajat on vakuutettu mahdollisen vahingon varalta LähiTapiolassa.
Osanottajille ilmoitetaan tehtäväjärjestys ilmoittautumisen yhteydessä. Oikeista
vastauksista tehdään perustelut, jotka esitetään palkintojen jaon yhteydessä.
Kasvi on Etelä-ja Keski- Suomessa tunnettu.
Yksittäisen puun ja kuutiomäärän mittauksissa läpimitta on 1,3 metrin korkeudelta,
cm eli rinnankorkeudelta.
Oikeat vastaukset ilmoitetaan, kun kaikki osanottajat ovat tulleet maaliin.
OSANOTTOMAKSU
Osanottomaksu on 40 € /henkilö ja se maksetaan Etämetsänomistajien Liiton tilille
viimeistään 24.04.2017 Turun Seudun Osuuspankkiin (TOP) FI68 5711 1320 1409 54.
Osanottomaksulla katetaan osa metsätaitokilpailun järjestämisestä aiheutuvista
kustannuksista.
LÄHTÖ JA MAALI
Kuljetuksessa on huomioitava. Ensimmäiset lähtijät menevät ensin lähtöpaikalle.
Kilpailuradalle ei saa mennä ilman opastusta..
Maaliin kuljetaan omin avuin. Reitti on merkitty näkyvästi kuitunauhoilla.
TERVETULOA!
Rauno Numminen
puheenjohtaja

Matti Mäkiaho
kilpailun johtaja
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Kutsu Liiton SM metsätaitokilpailuihin 13.5.2017 Evolla
Liite : Ilmoittautumislomake.
Tiedoksi: Hämeen ammattikorkeakoulu, Evo, ja Etämetsänomistajien Liitto ry.
Ilmoittautuminen; Etämetsänomistajien Liiton SM metsätaitokilpailuun 13.5.2017
Evolla. Ilmoitus tehdään sähköpostiosoitteeseen matti.makiaho@gmail.com
24.4.2017 mennessä. Lisäteitoja Matti Mäkiaho puh. 040 071 1515. Timonpolku 4,
17200 Vääksy

NIMI

METSÄNOMISTAJAYHDISTYS

JOUKKUE NRO

MIEHET
1.__________________________ _______________________ _________
2.__________________________ _______________________ _________
3.__________________________ _______________________ _________
4.__________________________ _______________________ _________
5.__________________________ _______________________ _________
6.__________________________ _______________________ _________
7.__________________________ _______________________ _________
8._________________________ ________________________ _________
9._________________________ _________________________ _________
10.________________________ _________________________ _________
11.________________________ _________________________ _________
12.________________________ _________________________ _________
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NAISET

METSÄNOMISTAJAYHDISTYS

JOUKKUE NRO

1._________________________ _________________________

_________

2._________________________ _________________________

_________

3._________________________ _________________________

_________

4._________________________ _________________________

_________

5._________________________ _________________________

__________

6._________________________ _________________________

__________

7._________________________ _________________________

__________

NUORET ALLE 18 V.
1._________________________ _________________________
2._________________________ __________________________
3._________________________ __________________________
4._________________________ __________________________

YHDISTYKSEN YHDYSHENKILÖN:
-

NIMI_____________________________________________

-

POSTIOSOITE______________________________________

-

PUHELIN

-

SÄHKÖPOSTI_______________________________________

_________________

HUOM ! Täytä ilmoittautumislomake selkeällä käsialalla sai sähköisesti.

