
Hyvät maastohiihdon ystävät!  
 
Olen erittäin otettu saadessani kunnian toimia SM-hiihtojen virallisena suojelijana ja otan tehtävän 
vastaan ilolla. Suojelijan rooli on vapaamuotoinen mutta vastuullinen tehtävä, jossa saa toimia 
yhtenä monista SM-hiihtojen ajan näkyvistä suomalaisen hiihtokulttuurin edustajista. Hiihdolla on 
vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja jokainen, joka hiihtäen hikoilee, tekee positiivisen 
teon sekä itsensä että koko yhteiskunnan hyvinvoinnin suhteen. Myös jokaisen työ hiihtokulttuurin 
edistämiseksi on arvokasta, josta konkreettisena esimerkkinä SM-hiihdot toimivat. On ilo olla 
mukana hiihdossa ja Ristijärven Saukkovaaran SM-kisoissa. 
 
SM-hiihdot ovat tunnelmaltaan uniikki kilpailutapahtuma, jolla on pitkät perinteet. Tämän vuoksi on 
syytä pohtia hieman laajemmin, mistä SM-hiihdoissa on oikein kysymys? SM-hiihdoissa suomalaisen 
hiihtokansan kovimmat tekijät ottavat kilpailullisesti mittaa toisistaan yksilö- ja seuratasolla. Isä-
Väinöä lainatakseni, "rehti mutta röyhkeä" kotimainen ja keskinäinen kilpailu on, ja tulee aina 
olemaan, urheilijoiden ensisijainen kasvualusta kansainväliselle menestykselle. SM-hiihdoissa näkee 
ja kokee, mitä tarkoittaa suomalainen hiihtokulttuuri kauden kovimmissa kilpailutapahtumissa. Tällä 
kulttuurilla on pitkä ja arvokas historia, johon kilpailullisen näkökulman lisäksi kuuluu kiinteästi 
seura- ja talkootyö. Tämän kulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen on meille jokaiselle suotavaa, 
yksilöinä ja yhdessä. Hiihtokulttuuri on vaalimisen ja kehittämisen on arvoinen asia, johon voi 
osallistua monella eri tasolla olipa kyse esimerkiksi lasten liikunnasta, huippu-urheilusta tai 
talkootyöstä. Jokaisen panos tässä toisia tukevassa kokonaisuudessa on tärkeä. 
 
SM-hiihdot ovat Ristijärven Pyryn kisaorganisaation ja kaikkien sidosryhmien yhteinen osoitus 
Kainuulaisesta tahdosta, jota koronaviruskaan ei ole lannistanut. Uskallan luvata jo 27-vuoden 
takaisien kilpailukokemusteni perusteella, että Saukkovaaralla ladut ovat kunnossa ja kilpailijat 
saavat keskittyä olennaiseen eli kilpailemiseen. Erityinen Kiitos ja kumarrus kaikille talkoolaisille 
onnistuneen kisatapahtuman eteen tehdystä työstä. 
 
Jokainen voi osallistua kisatunnelmaan omassa roolissaan, koronarajoitukset huomioiden paikan 
päällä tai sankoin joukoin kotikatsomoissa. SM-kisaviikonlopun aikana tulemme nauttimaan 
urheilijoiden välisistä "otatuksista" ja kilpahiihdon hienouksista Saukkovaaran havumetsäisissä 
maastoissa. SM-hiihtojen tunnelma on kokemisen arvoinen ja tunnelmaa välitetään nyt korona-
aikana kaikkien vastaanottimien äärelle. SM-kisalähetysten välityksellä katsojat pääsevät kokemaan 
kilpahiihdon perimmäisen olemuksen: Metsän hiljaisuudessa itseään koettelevan urheilijan 
ventilaation äänet ja perinteisen suksien suhinan. "Metsä vastaa, kuin sinne huudetaan" ja jääkin 
kuultavaksi, mitä Saukkovaaran metsä lopulta vastaa olympiavoittajalle: Oliko valinta lopulta 
ykkönen vai kakkonen? Suojelija lupaa ottaa tästä selvää kisaviikonlopun aikana. 
 
Nauttikaamme SM-hiihdoista kaikin mahdollisin 
tavoin, koronarajoituksia kunnioittaen ja ennen 
kaikkea positiivisin mielin. Aika koittaa vielä, kun 
virus on voitettu ja hiihtokulttuurin vaaliminen 
jatkuu ilman rajoituksia. 
 
Toivotan kaikille hiihtokulttuurin ystäville iloista 
SM-hiihtotapahtumaa! 
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