Hiiltomiesten seikkailukilpailukausi oli tarkoitus korkata tänä vuonna XDream sarjan aloituskilpailulla
Tallinnan Viimsissa. Sarjan aloituskilpailu on tunnetusti sprinttityylinen "kaupunkikilpailu", kestoltaan
noin 4 tuntia ja aina siinä sattuu ja tapahtuu.
Negatiivisia uutisia saatiin jo rekisteröitymisvaiheessa, kun kuultiin että kovin vastustajajoukkue (A&T
Sport Team) ei tule olemaan lähtöviivalla. Positiivistakin oli - SASS oli ilmoittautunut ja kokoonpano
näytti olevan vähintäänkin yhtä vahva kuin edellisvuonna. Iloisena uutisena löytyi lähtölistalta vielä
RAID:iin tähtäävä Arctic Circle Adventure Team. Eli kisasta oli tulossa kovatasoinen A&T Sportin
puuttumisesta huolimatta.
Kisakyytejä lähtii tavalliseen tapaan 2 erässä, Teho perheineen perjantaina Tarttoon, josta lauantaina
takaisin Viimsiin. Katri ja Ilkka lauantailautalla suoraan Viimsiin. Tapaaminen oli sovittu Viimsin
Luontokeskukseen, jossa oli tarkoitus virkistää muistia Viron luonnon erikoisuuksista. Olihan järjestäjien
toimesta sellainen kehotus annettu. Yllätyksekseemme näytti luontoon tutustumassa olevan myös lauma
XDreamin järjestäji. Kierrettiin melko mielenkiintoista ja tietoa täynnä olevaa luonnonkeskusta, todettiin
muunmuassa että painoa Ilkalla ja Teholla on karhun verran ja Viron pisin vaellusreitti on miltei 700 km
pitkä. Näiden mielenkiintoisten tietojen lisäksi päätettiin, että XDreamin porukan paikallaolo edelisiltana ei
voinut tarkoittaa muuta, kuin että kilpailussa tullaan kyseistä paikkaa väisämään. Varsinaista tehtävää
emme kuitenkaan lähtenyt arvailemaan ja päätettiin käydä katsomassa "Nurmisen Matkatoimiston" parasta
antia - hotelli käytännössä kisakeskuksessa.

Parantamisen varaakin hieman jäi, sillä ikkunat ei ihan ollut kisakeskuksen suuntaan. Huone nähty, käytiin
kiertämässä vielä tunnin verran Viimsin polkuja fillareilla. Todettiin tiet kuiviksi ja nopeiksi. Illan
päätteeksi käytiin nauttimassa vielä viimeiset kunnon ruuat (Ilkka päätti taas kokeilla siankorvia) ennen
kisa ja sitten huoneeseen nukkumaan.
Aamulla herättiin erittäin kylmään ja sateiseen keliin joka oli todellinen yllätys se (vaikka sääennuste
sellaista lupailikin), sillä kaikki aikaisemmat kokemukset Xdreamista antoi ymmärtää, että niitä kisoja
järjestetään vain hyvässä säässä. Ilkka oli pitänyt asiaa niin itsestään selvänä, ettei ollut edes ottanut
satekelin vaatteita matkaan. Vietyään pyörät järjestäjien osoitamaan pyöräparkkiin alettiin keksiä päälle
puettavaa, lopulta löytyikin kaikille jotakin sopivaa ja lähettiin pienelle verryttelylenkille. Lenkin jälkeen
Teho ja Katri kuorivat jo päällimmäisenä olleen Goretex kerrokseen reppuun. Lähdössä kuultiin uusista

menetyksistä vastustajien riveissä - Arctic Circle oli menettänyt Katin, joka mahatautiin sairastuessa joutui
katsomoon .

Minuutti ennen lähtöä otettiin kartat ja todettiin alku melko yksinkertaiseksi juoksuksi, polku oli B-radan
jäljiltä kuitenkin niin mudassa, että Ilkka päätti kiertää hieman eri reittiä kuin muut. Korkeuseroltaan
reittivalinta ei ehkä ollut paras, mutta päästiin kuitenkin juoksemaan kuivaa pururataa ja sitä vielä erillään
muusta laumasta, kostoksi jouduttiin kiipeämään aika liukasta ja jyrkkää rinnettä – ei kuitenkaan mitenkään
mahdoton tehtävä.

Tiedettiin nyt jo kartasta, että juoksua tulee olemaan suhteessa melko paljon ja pidettiin vauhti rauhallisena
(tästä voi Katri toki olla hieman eri mieltä ). Oltiin vaihdossa 24. ja heti SASS:in kannoilla, parhaana
sekajoukkuena siinä kohta oli "Heihopsti väikevend" 6. ja Jooksupartner 12. Parasta sekatiimia oltiin noin 3
min perässä.
Vaihdosta matka jatkui pyörillä yhden rastin kautta ilmakuvakarttatehtävälle, jossa jokaisen piti kerätä 2
rastia. Poljettiin kiitos Ilkan esimerkillisen suunnistuksen se väli 8. nopeimalla ajalla ja oltiin tehtävän
alussa jo kokonaiskisan 15., ja noin minuuttia sekasarjan kärjessä olleen Heihopstia perässä.

Ilmakuvasuunnistus sellaisenaan tuntui liian helpolta ja käytettiin varmaan 2 minuuttia peruusteellisesti
selvittääkseen - voiko se oikeasti olla näin yksinkertaista - eikö todellakaan ole peilikuva, eikö todellakaan
ole suuntaus väärä. Se nyt vaan oli niin yksinkertaista, juostiin se sitten läpi 9. nopeimalla ajalla (Ilkka A,
Katri B ja Teho C) ja lähettiin seuraavalle ns pyörärogaini osuudelle 4 min edellä Heihopstia, eli sekasarjan
kärjessä ja kokonaiskilpailun 11. sijalla.
Pyörärogainissa piti hakea vapavalintaisessa järjestyksessä kaikki 10 rastia. Oltiin Ilkan kanssa jo
alkujuoksun aikana tehty (tai oikeasti Ilkka oli tehnyt) suunnitelma järjestyksestä ja sen mukaan edettiin.

Suorituksessa ei ollut isompia ongelmia, yhden metsässä olevan rastin (49) löytäminen kesti 10 min ja ns
ylimääräiseen etsimiseen meni ehkä 4-5 min, saman verran meni Katrin pyörän vaihtajaongelman

korjaukseen. Tehtävä suoritettiin sekasarjassa 2. nopeimalla ajalla (SASS oli 50 sek nopeampi) ja
kokonaiskilpailun 15. nopeimalla ajalla. Melonnan vaidossa oltiin kokonaiskilpailussa edelleen 11.
Näin jälkikäteen kartaa analysoidessa todettiin kuitenkin, että meidän reittivalinta (51-48-50-49-47-46-4344-45-42) oli noin 5 min hitaampi, kuin SASS:in ja esim pohjaajan noteeranneen Niken (51-48-45-42-4450-49-47-46-43) ottama reitti. Melontavaihdossa oltiin joka tapauksessa edelleen mukavasti sekasarjan
kärjessä ja kaikkiin muihin SASSia lukuun ottamatta oltiin kasvatettu kaulaa. Eroa SASS:iin ei kuitenkaan
ollut kuin 3 minuutin verran.
Melontaosuus oli suunnistuksellisesti mitä yksinkertaisin, melottiin omaa normaalia tahtia ja siitä
kokonaiskilpailun 2. nopein aika - kononaissarjan sijoitus nousi siinä myös pykälän verran. Lähimpään
sekasarjavastustajaan SASS:iin kasvatettiin kaulaa reilu 5 min ja muihin jopa yli 10 min lisää.

Vaihto sujui ongelmitta, pyörillä jatkettiin yhden juoksurastin kautta vanhalle tehtaalle jossa rakennuksesta
piti löytää 3 rastia. Kaksi rastia löytyi ongelmitta, mutta yhden siiven 2. kerros jätettiin tarkistettavaksi
vasta kuin kokonaan ensimmäinen kerros on katsottu, rakennuksen muodosta johtuen se pikkuseikka
unohtui ja aiheutti myöhemmin hieman vaikeuksia yhden rastin ollessa edelleen hukassa. Rasti kuitenkin
lopulta löytyi, mutta vasta 14 minuutissa, kun esimerkiksi Jooksupartner hoiti homman kotiin vajassa 8:ssa
minuutissa.

Onneksemme SASS:illakaan ei tehtävä ihan ongelmitta mennyt ja he käyttivät suorittamiseen 12 min.
Pyörillä jatkettiin viimeiseen vaihtoon hieman hankalamman pyörärastin kautta. Ilkan tasainen ja varma
kartanluku toi meidät sinne ilmeisesti parasta reittiä, sillä vaihdossa oltiin edelleen 10. kokonaiskilpailussa,
seuraava sekasarjan tiimi oli Heihopsti Väikevend (14. noin 10min jäljessä) joka oli rakennuksessa ja sen
jälkeisessä pyöräilyssä ohittanut SASSn (16.), Jooksupartner (17).

Viimeisestä vaihdosta alkoi juoksuosuus johon oli sitten kasattu myös melkein kaikki kisan lisätehtävät,
sieltä alkoi myös meidän melkoisen jyrkkä alamäki.

Ensimmäiselle tehtävälle oli lyhyt matka ja erot eivät juurikaan muuttuneet. Tehtävä oli Viimsin
Luontokeskuksessa jossa sopivasti olimme edellisenä päivänä vierailleet. Kouraan pistetiin paperi jossa 6
kysymystä (esim Kuinka paljon istutetiin uutta metsää 2012?; Mitä tarkoittaa Bubo bubo latinaksi?; mies
pitkä kuin......?; Mikä on Tervaleppä latinaksi?; Viron pisin mänty on yhtä pitkä kuin mikä rakennus?;
Kuinka kauan hedelmä hajoa luonnossa?) joihin vastaukset löytynee luontokeskuksesta. Ongelmana oli
kuitenkin, että viroksi ja englanniksi oli erilaiset kysymykset – eli meidän piti päättä otammeko
vironkieliset tai englanninkieliset. Nopeasti päätin otta vironkieliset, sillä muistin edellisestä päivästä, ettei
englanniksi paljoakaan ohjeita ollut ja ma joudun ne kuitenkin etsimään. Katsottua ensimmäiset pari
kysymystä luulimme heti aluksi, ettei tehtävästä meidän kokoonpanollamme selviä ja päätimme ottaa sakot
– jokaista väärää vastausta kohti piti sahata tukista yksi kiekko. Ei kun hommiin - testattiin saha – en ole
ikinä näin tylsää saha nähnyt ja päätettiin sittenkin palata taloon etsimään vastauksia. Lopulta löydettiin 5

vastausta – 1 jäi uupumaan ja sahattiin sitten 1 kiekko – onneksemme päästi jatkaa oma kokeiluuraa
Normaali suoritus tähän tehtävään näytti olevan 5-6 minuutin luokkaa, meiltä se vei reilut 11 min.

.

Luontokeskuksesta jatkettiin muutaman rastin kautta seuraavalle ”etsi rasti talosta” tehtävälle. Juoksuvauhti
oli sekasarjan kärkeä, vaikka Katrissa alkoi näkyä jo väsymisen merkkejä. Talo oli paljon edellistä
yksinkestaisempi, 3-kerroksinen toimistorakennus, portaikot molemmissa päissä, huoneet käytävän
molemmin puolin. Tällä kertaa kuitenkin jokaisen piti leimata vain 1 rasti. Lähdettiin liikkeelle normaalilla
systemaattisuudella – käytävä ja kerros kerralaan ja pian olikin 2/3 rastista löydetty. Kierettiin vielä 3
kertaa koko talo alhaalta ylös ja puuttuvaa rastia ei todellakaan löytynyt. Vaikea vieläkin ymmärtää mikä
siinä petti, mutta 3 kierroksen jälkeen päätettiin ottaa 15 min sakko ja lähdettiin vetää seuraava rastia kohti.
Siinä talossa ilmeisesti sekä Heihopsti Väikevend, että Jooksupartner ohiti meidät, oltiin kuitenkin 3.
sekasarjassa edelleen.
Muutaman rastin kautta reitin piti päätyä tien viereen ojalle josta kartan mukaan kulki metsän halki joku
putki jota kautta piti sitten kulkea. Suunnalla mentiin kunnes tie alkoi näkyä, paikka oli kuitenkin aivan
erinäköinen kuin kartta. Tultiin ulos jonkun ison rakennustyömaan reunassa olevan tien viereen. Tien
vierestä löytyi avoimia kaivoja ja muutaman sadan metrin päässä etelässä näkyi jotakin tapahtuvan. Juostiin
sitten siihen muutaman sadan metrin päähän, vaikka aivan väärältä paikalta tuntui. Todettiin että kyseessä
on uusi rakennusalue joka ei ole kartassa, sadevesiputki kulkee sen reunaa pitikin me oltiin väärässä päässä
putkea. Ei kun nokka kohti putken lähtöä – löytyihän se sieltä 60 m toisesta suunnasta, mistä tultiin
metsästä ulos .

Ei kun sisään putkeen. Putki oli noin varmaan 80 cm läpimitaltaan ja erittäin sileäseinäinen muoviputki
jossa oli noin 100 m välein tarkistuskaivoja. Muutamassa metrissä löytyi oikea tapa kulkea –
etupunerrusasento, kädet putken liukkaalla pohjalla ja jaloilla juosten ensimmäinen kaivonväli meni 21
sekunnissa, kunnes selkä edellä tuli vastaan B-radan tiimi. Loppu parisensataa matriä meni sitten yhteensä
11 miuutissa. Putken jälkeen piti olla yksinkertainen muutaman rastin kautta reitti seuraavalle tehtävälle.
Ensimmäisellä rastilla kuitenkin tuli ”niskalaukaus” – Ilkan SI-tikku ei enää piipahtanut. Kokeiltiin sitä
siellä vielä noin minuutin verran puhaltaa ja lämmittää (luultiin että on kastunut kun putkessa oli koko ajan
kuravedessä) – ei mitään. Ei piipahtanut seuraavillakaan rasteilla. Jatkettiin kuitenkin kunnon menoa Flying

Fox laitteelle joka oli seuraava tehtävä. Siinä yksi jäsen piti kuljettaa kyseistä laskuvaijeria pitkiin
laskuasemalta ylös lähtöasemalle. Nopeasti päästiin liikkeelle ja Katri oli juuri kiinnittämässä itseensä
vaijeriin, kun eräs meidän perässä tullut miesten tiimeistä (Vanad Torisejad nr 38) kiipeisi telineelle Katrin
edelle ja kiinnitti oman liukulaitteen Katrin laitteen edelle ja alkoi sitten vasta solmussa olevaa vetoköyttä
selvittää. Vauhtia niillä ei ihan törkeyteensä nähden ollut ja jouduttiin odottamaan kunnes saavat köytensä
järjestykseen ja sen jälkeen vielä juoksemisen sijan kävelemään heidän perässä koko tehtävän. Tehtävän
paras aika oli 1:14 ja kaikesta huolimatta selvittiin siitä alle 2 minuutissa joka oli sekasarjan 2. nopein aika.

Jatkettiin yhden rastin kautta ilmatäytteiselle kiipeilytornille joka hoitui Tehon kiipeilyllä ja Ilkan sekä
Katrin vahvistamana ongelmitta.

Siitä sitten maaliin.
Maalissa tikkua tarkistaessa kävi kuitenkin ilmi päivän pahin uutinen. Tästä vuodesta lähtien SI-9 sarjan
tikuilla A-radalla ei saa otta melontarasteja, sillä tikkussa on vain 50 muistinpesää ja ne tulee täyteen. Näin
juuri Ilkan tikulle kävi, eli sen jälkeen kuin tikku tuli täyteen – kaikki rastit yhden tikun osalta sakkoa.
Myös Katri oli liikkeella SI-9 tikulla, mulla oli SI-11, jolla ei olisi ollut mitään ongelmia otta
melontarasteja. Jälkikäteen viisautta! Reklamaatio ei mennyt läpi, vaikka ohjeissa asiaa oli aika erikoisessa
kohdassa, se oli siellä kuitenkin olemassa.
Yhtä kaikki - maalissa oltiin ajassa 4:32, joka olisi ollut 13. koko sarjassa ja 3. sekasarjassa. Siihen
kuitenkin lisäntyi sakkoa 1:50, joka paiskoi meidät sijalle 39. Ei ihan se mitä lähettiin hakemaan, mutta hei,
oltiin kuitenkin paras ulkomaalainen tiimi ! Arctic Circle Adventure kävi radalla ilman Katia (jokaisesta
rastista 45 min sakkoa), ja Avanti Adventurekin oli saanut jostakin 7 tunnin verran sakkoa – oliko hekin
vajalla tiimilla liikkeellä.
Olihan siinä hyvääkin. Yhteistyö oli saumatonta, vaihdot nopeita. Melonta, suunnistus, sekä
pyöräsuunnistus oli varmoja, fyysiset tehtävät meni ongelmitta, vauhti pysyi koko matkan hyvänä, vaikka
epäiltiin ettei juoksuvauhti ihan juoksijoille riitä – riitti se. Seuraava kisa Tartossa jo 5 viikon päästä –
uudet SI-tikut ostettu, ei muuta kuin sinne vääryyttä oikomaan!

