
Tervetuloa Taivalkoskelle! 
 

Taivalkoskelle on saatu järjestettäväksi vuoden 2013 nuorten suomenmestaruushiihdot 16. - 17.3.2013. 

Kisojen vastuullisena toteuttajana on hiihtoseura Metsä-Veikot 85 ry. Kisojen järjestelyt ovat pienelle runsaan 

neljän tuhannen asukkaan kunnassa toimivalle seuralle mittava ponnistus. Onneksi pienuus on opettanut 

yhteistyökykyyn ja vapaaehtoistyöhön. Niinpä näissäkin talkoissa on järjestävän seuran lisäksi lukuisa joukko 

myös muita seuroja ja yhdistyksiä. 

 

Metsä-Veikot 85 ry on lähes 30 vuoden ajan antanut taivalkoskelaisille hiihdon harrastajille mahdollisuuden 

toteuttaa omalla tasollaan ja sarjassaan valitsemaansa liikuntamuotoa. Seura toimii vireästi ja järjestää 

vuosittain kansallisiakin hiihtotapahtumia.  

 

Nyt alkavat nuorten SM-hiihdot on toistaiseksi tärkein seuran järjestämä tapahtuma. Osanottajamäärällä 

mitattuna seura on toki isännöinyt suurempiakin tapahtumia. Kunnan kannalta tapahtuma on merkittävä 

imagon rakentaja ja tunnettuuden lisääjä. Onnistunut kisaviikonloppu välittää mukana olleiden kautta 

positiivista viestiä paikkakunnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista hyvin laajalle alueelle. 

Viestintävälineet ovat myös todella merkittävä tekijä mielikuvan luojana ja tunnelman välittäjä. 

 

Taivalkosken maastot sopivat erityisen hyvin talviseen liikuntaan. Meillä on hyvin hoidettu latuverkosto ja 

pitkä luminen aika. Näitä SM-kisoja varten on kilpailualueen latu-urat viritetty vastaamaan korkeinta 

vaatimustasoa, ja uusilla laduilla voitaisiinkin järjestää jopa kansainvälisiä kisoja. Viime talvelta varastoituun 

lumeen perustuva ensilumen latu saatiin Taivalkoskella käyttöön jo marraskuun alusta, vaikkakin se oli vain 

runsaan kilometrin mittainen. Koska alkutalvi oli hyvin vähäluminen, pitkät ladut avattiin vasta joulukuulla.  

 

Oman kuntamme hiihtokeskuksen Taivalvaaran 

kehittäminen on ollut jatkuvaa ja pitkäjänteistä. 

Kisatapahtumaa palveleva monitoimitalo saatiin 

osittaisella EU-rahoituksella rakennettua ennen 

joulua valmiiksi. Talo tarjoaa hyvät puitteet 

kaikenlaisille kilpailuille huolto- ja sosiaalitiloineen, 

kahvioineen ja selostamoineen.  Vanhan 

rinnekahvion laajentaminen odottaa vuoroaan kun 

sille rahaa löytyy. Myös mäki- ja rinnetoimintoja 

pitää vielä kehittää, jotta kokonaisuus tulisi entistä 

houkuttelevammaksi asiakkaille. Koko kunnan 

kannalta majoitustilakapasiteetin ja 

palvelutarjonnan kehittäminen oikeassa 

suhteessa edistää matkailun volyymia ja sitä 

kautta Taivalkosken tunnettuutta.  

 

Esitän kunnan tervehdyksen kilpailijoille, kisan 

järjestäjille, talkoolaisille sekä kaikille mukaan 

saapuneille kisavieraille sekä toivotan kaikille 

hiihdon harrastajille luistavia latuja ja 

kevätauringon lempeää rusketusta!  

 

Jukka Mikkonen 

Taivalkosken kunnanjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metsaveikot85.fi/fi/SM%202013.html

