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Tikanheitto kilpailulajiksi Metsämaan Urheilijoille
Alkujuuret
Tikanheittäjillä on Metsämaallakin ollut toimintaa jo pitkään. Metsämaan tikanheittäjien
historiasta pitää kertoa myös siksi että saamme käsityksen siitä, miten harrastus on
Metsämaalla saanut alkunsa.
Jo 1970 –luvulla perustettiin Metsätikkojen nimellä toimiva tikanheiton harrastelijakerho.
Metsämaan Osuusliikkeen hoitajana toiminut Elias Rantanen oli toimissaan aloitekykyinen
mies joka sai ensimmäiset metsämaalaiset tikanheittoa harrastavat yhteisesti koolle.
Harjoituksia järjestettiin Metsämaan Seurojentalolla, myöhemmin niitä alettiin pitää
viikonloppuisin Metsämaan Säästöpankin takapihalla, ulkotiloissa.
Vakava takaisku koettiin aika pian, sillä Metsämaan Osuusliike lopetti toimintansa. Sen
myötä Elias joutui siirtymään uuteen työpaikkaansa Humppilaan jonne hän muutti myös
asumaan.
Toiminta laajenee
Menetyksestä huolimatta tikanheittoharjoituksia jatkettiin Jokelan Harrin, tuolloisen
Säästöpankin pankinjohtajan sekä Vainion Veikon toimesta. Veikko toimi Metsätikkojen
perustamisesta lähtien seuran ja Suomen Tikkarengas ry:n yhdyshenkilönä. Suomen
Tikkarengas ry toimi silloin tikanheittoa harrastavien seurojen ja kerhojen kattojärjestönä.
Perussuomalainen kilpailuvietti alkoi myös saada enemmän valtaa. Metsämaan kylältä
alkoi kuulua juttua että joku porukka on alkanut harjoittelemaan tikanheittoa. Tikanheitosta
kiinnostuneita kyläläisiä alkoi yhä enemmän kokoontua harjoittelemaan Säästöpankin
takapihalle.
Raitasen Jormakin poikkesi eräänä viikonloppuna katsomaan harjoituksia ja innostui
harrastuksesta niin että se vei niin sanotusti miehen mennessään.
Vainion Seppo ja Veikko, Pakkasen Viljo, Nurmen Sulho ja Koskisen Ahti olivat mukana
myös alkuajoista lähtien. Passilan Antti ja Järvenpään Simo tulivat jossakin vaiheessa
myös mukaan harjoituksiin.
Lähiseurojen välinen toiminta vilkasta
Urjalan Tikka ja sen alakerhona toiminut Forssan Seudun Tikkakerho olivat tuolloin myös
varsin voimakkaat tikanheittoseurat. Monet Metsätikkojen ja edellä mainittujen seurojen
väliset kilpailut käytiin Metsämaan Säästöpankin takapihalle tehdyllä heittopaikalla.
Vuoroin käytiin myös vastavierailuilla Urjalassa ja Forssassa.
Harjoitustoiminta lisääntyy
Metsämaalaiset innostuivat harrastuksesta enemmänkin ja sen seurauksena päätettiin
aloittaa harjoittelu myös viikolla. Harjoituksia alettiin pitää tiistai-iltaisin Metsämaan
Seurojentalolla, joka lähinnä vastasi todellista kilpailupaikkaa. Seurojentalosta tulikin
pitkäaikainen ja pidetty harjoitussali.
Tulostasoakin saatiin nostetuksi parempaan suuntaan kun tuuliolosuhteet eivätkä sateet
tehneet kiusaa ja heittopaikka oli myös rauhallinen.
Toimintaa eri vuosilta
Järjestäytyminen kansalliselle tasolle
Valtakunnallisen kilpailutoiminnan järjestäytyessä perustettiin 20.8.1974 Jämsässä
tikkaurheiluseurojen kattojärjestöksi Suomen Tikkarengas. SM-kilpailuihin ei vaadittu
kilpailulisenssiä, joten Metsätikkojen heittäjätkin kilpailivat valtakunnallisella tasolla vain
SM-kilpailuissa. Kansallisiin kilpailuihin piti olla rekisteröity yhdistys joka sai Suomen
Tikkarenkaalta kilpailijoilleen kilpailulisenssit.
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Vuosi 1983
Veteraanisarjaa edustava Ahti Koskinen menestyi SM-kilpailussa erittäin hyvin, sijoitus oli
viides.
Vuosi 1984
Kilpailutoiminnan ensimmäiset lehtikirjoitustallenteet löytyvät vuodelta 1984.
- Tässä lajissa parasta on se, että saa olla sakissa, yksin ei oikein viitsi heittää. Lisäksi
pidämme aina harjoitusten jälkeen kilpailun, joka osaltaan lisää kiinnostusta tikanheittoon,
totesivat Metsämaan Urheilijoiden tikanheittoporukkaan kuuluvat Viljo Pakkanen, Ahti
Koskinen, Jorma Raitanen, Seppo Vainio ja Simo Järvenpää. Miehet ovat viihtyneet
harrastuksen parissa 8-10 vuotta ja edelleen Seurojentalolla käydään harjoituksissa
säännöllisesti joka viikko.
Tikkakerhon järjestäessä Metsämaan Seurojentalolla seuran kuudennet mestaruuskilpailut,
oli kilpailumuotona 5x5 tikan sarja. Kilpailun järjestelijöinä toimivat Harri Jokela ja Tapio
Peltonen, mukaan osallistui seitsemän mieskilpailijaa. Mukana olivat Ikämiehistä Sulho
Nurmi (191p), Ahti Koskinen (175p) ja Viljo Pakkanen (172p) sekä yleisessä sarjassa
Veikko Vainio (190p), Jorma Raitanen (178p), Seppo Vainio (167p) ja Simo Järvenpää
(162p).
Samaisena vuonna 1984 Saarijärvellä käydyissä SM-kilpailuissa veteraanisarjan (yli 60v.)
loppukilpailuun selvisi Ahti Koskinen sijoittuen siinä hienosti kuudenneksi.
Vuosi 1985
Veteraanisarjaa edustava Ahti Koskinen menestyi edelleen valtakunnallisella tasolla hyvin
ollen SM-kilpailussa kuudes.
Vuosi 1986
Suomen Tikkaurheiluliiton tullessa kuvioihin, sen vaatimuksena oli että vain
järjestäytyneen urheiluseuran jäsen saa kilpailulisenssin.
Vuonna 1986 tuli aika jolloin myös Tikkakerhon piti siirtyä Metsämaan Urheilijoiden
alaisuuteen omana tikkajaostona koska seuran tikanheittäjät halusivat kilpailla myös
kansallisissa kilpailuissa. Jorma Raitanen valittiin Metsämaan Urheilijoiden tikkajaoston
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Jaoston vetäjänä toimi alkuaikoina myös Seppo Vainio ja myöhemmin erittäin pitkän
puheenjohtajuuskauden Veikko Vainio. Kysyttäessä Veikolta mitä ominaisuuksia hyvältä
tikanheittäjältä vaaditaan, hän vastasi.
– Hänen pitäisi pystyä keskittymään eikä hän saisi hermostua suurenkaan yleisön edessä,
vaan pysyä kylmän rauhallisena. Tikanheitto ei harrastuksena myöskään tule jäsenille edes
kalliiksi, hän huomauttaa. Tosin muun muassa kilpailumatkat jaoston jäsenet ovat
pääasiassa kustantaneet itse.
Vuonna 1986 oli tikkajaostossa yhdeksän jäsentä, MB-luokassa kilpaili Simo Järvenpää,
Jorma Raitanen, Antti Passila, Seppo Vainio ja Veikko Vainio. VM-luokassa Ahti
Koskinen, Sulho Nurmi ja Viljo Pakkanen. NU-luokkaa edusti nuori lupaus Jani Raitanen.
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Vuosi 1987
Merkittävimpiä seuran järjestämiä kilpailuita vuonna 1987 oli kaksi.
Länsi-Suomen Piirin 250 tikan mestaruuskilpailu järjestettiin Loimaan Hirvihovissa 21.02.
Turun Tikan Mervi Heino heitti kilpailussa uuden naisten SE-tuloksen 2122p, entinen
ennätys parani neljällä pisteellä. Miesten sarjassa Metsämaan Urheilijoiden Antti Passila
oli kovatasoisen sarjan yhdestoista tuloksella 1928p.
Toinen Hirvihovissa järjestetty kilpailu oli kansallinen 50 tikan kilpailu, johon oli
ilmoittautunut 80 kilpailijaa. Mieleenpainuvin tulos kilpailussa oli Uudenkaupungin Tikkaa
edustaneen veteraanisarjalaisen Aukusti Nurmen heittämä tasan 50p. Metsämaan
Urheilijoiden Jani Raitanen voitti NU-sarjan tuloksella 168p, Ahti Koskinen oli miesten
veteraanisarjan kolmas tuloksella 172p ja MB-sarjan Antti Passilan sijoitus tuloksella 184p
oli neljäs ja Veikko Vainio 183p viides.
Vuosi 1988
Vuonna 1988 järjestettiin Hirvihovissa kansallinen 50 tikan kilpailu jossa oli jo 142
osallistujaa. Miesten A-sarjassa kilpaileva Antti Passila oli toinen tuloksella 199p, MBsarjassa Jorma Raitanen oli tuloksella 186p viides. Kilpailussa Metsämaan Urheilijoita
edusti kuusi kilpailijaa.
Samana vuonna Asikkalassa järjestetyssä kansallisessa 50 tikan kilpailussa Jani Raitanen
heitti nuorten A-sarjan karsinnassa Länsi-Suomen piirin nuorten ennätyksen 202p. Isä
Jorma Raitanen puolestaan piti myös Metsämaan mainetta yllä voittamalla MB-sarjan
tuloksella 204p.
Vuosi 1989
Seurassa oli tänä vuonna yhdeksän kilpailijaa. MA-sarjassa heittivät Antti Passila ja Jorma
Raitanen, MB-sarjassa Veikko Vainio, Seppo Vainio, Simo Järvenpää, Asko Rantanen ja
Jukka Puisto. Miesveteraaneissa MV kilpaili Ahti Koskinen ja nuorten sarjassa NuA Jani
Raitanen.
Ensimmäiset mustakeltaiset edustuspaidat saatiin vuonna 1989 Loimaan Aluesäästöpankin
sponsoroimana. Paidat luovutti pankinjohtaja Harri Jokela, joka luovutuspuheessaan
mainitsi, että Metsämaan tikkamiehet ovat edustaneet Loimaan seutua osallistumalla
runsaan kymmenen vuoden ajan niin Varsinais-Suomen tikkamittelöihin kuin Suomen
Mestaruuskilpailuihinkin, ja useasti on tuomisina ollut pyttyä ja prinikkaa. Kilpailuasut
suunnitteli ja valmisti kilpailijoiden puolisot, säästöpankki sponsoroi materiaalin ja
kustansi painatustyön.
Vuosi 1990
Pajulahden Urheiluopistolla Nastolassa 22.09. maratonin (250 tikkaa) nuorten sarjan SM
hopeaa voitti Metsämaan Urheilijoiden Jani Raitanen tuloksella 1895p. Nuorten 5x5 tikan
ja 250 tikan piirinmestariksi Jani heitti tuloksilla 185p ja 1880p. Jani valittiin myös
kuluvan kauden Länsi-Suomen parhaaksi miesheittäjäksi.
Vuosi 1991
NuA-sarjassa heittävä Jani Raitanen aloitti kansallisen kilpailukauden voitoilla.
26.01 kilpailukausi avattiin Helsingissä, Jani voitti 5x5 tikan kilpailun tuloksella 362p
(186p+176p).
16.02 Mikkelin kansallisen 25 tikan kilpailun Jani voitti tuloksella 188p.
Lammin kilpailussa hän sijoittui toiseksi tuloksella 171p.
Raumalla 14.09. järjestetyssä SM-maratonkilpailussa Jani saavutti nuorten sarjan Suomen
mestaruuden tuloksella 1893p.
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Metsämaa tikkakylä
Tikkailu, tuo kiva kesämökkipeli, on päinvastoin kuin usein luullaan myös totinen
kilpailulaji.
- Otapa osaa vaikkapa maraton-kisaan niin todella tiedät millaista tämä on kovimmillaan,
kiteyttää Metsämaan Urheilijoiden tämän vuoden nuorten Suomen mestari Jani Raitanen.
Ja hän on varmasti oikeassa.
Loimaan kuntaan kuuluva Metsämaan kylä tunnetaan Suomen turuilla ehkäpä parhaiten
juuri tikanheitosta. Sitä kylässä pyörittää yli 300 jäseninen Metsämaan Urheilijat. Kaikki
eivät toki ole tikkailijoita, onhan seuralla monia muitakin lajeja ohjelmassaan. Tuloksiltaan
näkyvintä osaa seurassa näyttelee kuitenkin tikanheitto.
- Meillä on onni omistaa seurojentalo kylän keskustan tuntumassa. Harjoittelutilaa on
talvisaikaankin, seuran puuhamies ja kylätoimikunnan puheenjohtaja Antti Passila toteaa.
- Silti tuo sana ”onni” on ehkä vähän liian suuri sana, sillä totuuden nimissä seurojentalo
on meille suoranainen rasite sillä sen ylläpito on kallista. Talo pitäisi ehdottomasti
remontoida ja perusteellisesti. Pelkästään seuran omin voimin siitä tuskin kuitenkaan tulee
mitään.
Metsämaan Urheilijoilla onkin vallan toisenmoiset haaveet.
- Suunnitelmissa on rakentaa sinne kyläkoulun kupeeseen ihan oikea urheiluhalli, ei nyt
sentään uutta Hirvihovia kuitenkaan. Kunta tulisi mitä ilmeisimmin hankkeeseen mukaan,
valtionavutkin ovat jo haussa, Antti Passila kertoo.
- Urheiluhallin myötä myös koulu saisi liikuntatilansa, jotka siltä yhä puuttuvat.
Lentopalloakin voitaisiin tämän jälkeen pelata oikein sarjatasolla, mihin nykyinen salimme
ei anna mahdollisuuksia. Se kun ei täytä lentopalloliiton sääntöjen määräyksiä, on liiton
sarjatasolle liian matala.
Tikkaurheilija Jani Raitanen lähikuvassa vuonna 1991
Loimaalla 1973 syntynyt, Loimaan kunnan Hirvikoskella asustava ja Metsämaan
Urheilijoita edustava Jani Raitanen lähti, isänsä innostamana ensimmäistä kertaa
tikkakisoihin Urjalan kansallisiin 1986. Ensimmäisissä kisoissaan Jani heitti tuloksen 158p
ja sijoittui kahdeksanneksi.
Vuonna 1987 Jani kilpaili nuorten B-sarjassa, saavuttaen kaksi kansallista voittoa ja nousi
nuorten A-sarjaan seuraavaksi vuodeksi ja on säilyttänyt tuon sarjapaikan. Vuoden -88
Janin parhaana saavutuksena voidaan pitää Länsi-Suomen piirin nuorten 5x5 tikan
ennätysheittoa 202 pistettä, jota hän piti hallussaan puolitoista vuotta.
Vuosi 1989 oli Janin kohdalla tasaista puurtamista, voittoja ei tullut ja jopa karsintaraja
tuotti vaikeuksia, nämä toivat jo mieleen lopettamisajatuksiakin.
Uusi vuosikymmen alkoi kuitenkin hyvin, sillä heti ensimmäisissä kisoissa Helsingissä
Jani saavutti kakkossijan, antaen näin uutta toivoa tulevalle kilpailukaudelle. Hyvät
esitykset jatkuivat Mikkelissä, jossa tuli Janin ensimmäinen voitto A-sarjassa.
Kankaanpäässä käydyissä 5x5 tikan henkilökohtaisissa SM-kilpailuissa Jani sijoittui
viidenneksi.
Tämän jälkeen seurasi huima viiden kuukauden kilpailuputki, jolloin kakkossijaa
huonompaa sijoitusta ei tullut. Tähän ajanjaksoon sijoittuu Janin saavuttama 5x5 tikan
henkilökohtainen piirinmestaruus mikä on Metsämaan Urheilijoiden ensimmäinen
mestaruus tikanheitossa.
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Jakson huipentuma ja Janin paras saavutus tuli tikkamaratonin SM-kilpailuissa Nastolassa,
jossa hän saavutti hopeisen mitalin. Kun Jani lokakuussa vielä saavutti toisen
piirinmestaruuden, nyt tikkamaratonilla, voidaan kilpailukautta pitää melko täydellisenä.
Jani opiskelee Loimaan lukion toisella luokalla ja sanoo tikanheiton vievän vapaa-ajasta
suurimman osan. Yleensä Jani kertoo heittävänsä maratonin (250 tikkaa) päivässä, mutta
joskus jää päiviä väliin ettei tule koskettuakaan tikkoihin. Ennen tärkeitä kilpailuita hän
kertoo heittävänsä parikin maratonia päivässä.
Ennätyksistään Jani kertoo että tänä vuonna on kotona heitetty 5x5 tikalla 218p ja
maratonilla 2037p.
Muita harrastuksia ovat talvisin jääkiekko ja kaukalopallo, joita hän kertomansa mukaan
harrastaa huvin vuoksi ja omaksi ilokseen.
”Kokeile itse”
Raitasen Jani voitti Hirvihovin tikkakisoissa taas kerran sarjansa ja kohtuullisella
tuloksella 182p.
Vaikka se ei nyt ihan supersarja ollut, Loimaan lukiolainen huokui silti tyytyväisyyttään.
- Viime aikoina näet tikka ei ole jostakin syystä oikein kulkenut. Tämä sarja oli pitkästä
aikaa parhaani, Jani todisteli.
Kun Janilta tivaa, onko tuo tikanheitto urheilua, on vastaus terävän varma: ”kokeile itse”.
- Minä ainakin koen tämän aivan yhtä kiintoisana ja vaativana lajina kuin minkä muun
urheilulajin tahansa. Kun esim. maratonkisassa naputtelet 250 tikkaa perä jälkeen tauluun,
ei siitä urakasta enää selviä ilman hyvää peruskuntoa ja tunnollista treenausta.
Jani sanookin heittelevänsä ihan päivittäin puolen tunnin – tunnin jaksoja ja sitten ovat
kilpailut vielä sen päälle. Muuta urheilua ei Janin ohjelmaan sitten juuri mahdukaan, ”mitä
nyt talvisin hiukan kiekkoilen”.
Ja kun mies treenaa niin tulostakin syntyy. Vuosi sitten Jani oli SM-kakkonen, tänä vuonna
heltisi sitten se himoittu Suomen mestaruus.
- Suomen mestaruus oli ilman muuta toistaiseksi urani huippu. Ensi vuonna en tuskin enää
vastaavaan ylläkään, sillä edessä on sarjan vaihto miesten puolelle, Jani naureskelee ja
katselee sillä silmällä taulua, että eiköpähän sittenkin vielä kerran.
Vuosi 1993
Merkittävin vuoden suoritus oli 6.6.1993 Hollolassa 25 tikan SM-kilpailussa Jorma
Raitasen neljästoista sija tuloksella 197p.
Taantuman jälkeen uusi alku
Vuosi 2005
Tikanheittoharjoitukset siirtyivät Kalliohoviin vuonna 2005, jolloin harrastus sai uutta
puhtia noin kymmenen hiljaisemman kauden jälkeen. Vanhempia heittäjiä jätti taantuman
aikaan tikanheittoharrastuksen vähemmälle, mutta siirryttäessä Kalliohoviin mukaan tuli
useita uusia harrastajia.
Haapa-ahon Sauli, siirryttyään Humppilan Veikoista Metsämaalle, alkoi vetää toimintaa
uudella innolla. Siirtyminen Länsi-Suomen piiristä Pirkanmaan piiriin tuntui luontevalta
kun ”vanhat tutut” seurat olivat hänellä Pirkanmaan piirissä Humppilan ajoilta.
Vuosi 2007
SM-joukkuekilpailun tikkajaosto järjesti Hirvihovissa 21.10 2007, joka keräsi Suomen
tikanheittäjien parhaimmistoa Loimaalle. Järjestelyt onnistuivat hyvin ja saivat kiitosta
monelta taholta, varsinkin liiton johdolta.
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Vuosi 2008
Vuoden 2008 alussa tikkajaoston vetäjänä aloitti Niinikosken Pekka, jolloin Metsämaan
Urheilijoiden tikanheittäjillä oli 14 kilpailulisenssiä. Yhteisillä talkoilla, ennen 2008
kilpailukauden alkua, kunnostettiin vanhat taulutelineet ja hankittiin uudet heittoalustat.
Sponsorit mukaan toimintaan
Toiminnan yhä laajentuessa uudet edustusasut olivat myös ajankohtaiset. Vuoden alussa
sponsoreiden myötävaikutuksella hankittiinkin kaikille mustat lyhythihaiset edustuspaidat.
Vuoden lopulla harrastajien määrän vieläkin lisäännyttyä, alkoi edustuspaidoilla olla
lisätilaustarvetta. Paitoja hankittiinkin lisää ja samalla saatiin Vilakone Oy:n
sponsoroimana myös pitkähihaiset edustuspaidat.
Voitimme vuoden 2008 Pirkanmaan piirin joukkuerankingin ylivoimaisesti. Vuoden 2008
lopussa kilpailulisenssien määrä oli jo tuplaantunut, lisenssillisiä tikanheittäjiä oli tuolloin
28.
Vuosi 2009
Lähdimme vuoden alussa opettamaan nuoria tikanheittoharrastukseen, vierailemalla
Loimaan seudun kouluissa. Metsämaan ala-asteella vierailimme ”kotikentän” turvin ja
lisäksi Ypäjän kaikilla ala-asteilla sekä Kartanon koululla vierailimme myös hyvällä
menestyksellä. Alastaron yläasteella kävimme vuoden aikana parikin eri kertaa
kaksipäiväisillä esittelymatkoilla. Vuoden 2009 lopulla lisenssimäärämme oli 34 kpl.
Hankimme Metsämaan Osuuspankin avustamana puna/mustat verryttelyasut, joilla saimme
Metsämaata vielä enemmän näkyväksi pitkillä kilpailumatkoillamme.
Harrastajamäärän lisääntyessä toiminta kasvaa
Kuntarajat aukesivat vuonna 2009 ja ”uusia” loimaalaisia tuli näin porukkaan enemmän.
Tarvasjoelta, Somerolta, Ypäjältä, Kyröstä sekä Huittisista käy myös harrastajia
Metsämaalla aktiivisesti. Varsinaisia metsämaalaisia on tällä hetkellä mukana ”vanhoista”
heittäjistä Passilan Antti ja muutama aloitteleva nuortensarjalainen. Raitasen Jorma, joka
asustelee nykyään Hirvikoskella, on edelleen pysynyt myös aktiivisesti mukana
toiminnassa. Huhtikuun puolivälissä 2009 Metsämaan Urheilijoilla on Suomen tikanheittoa
harrastavista seuroista eniten kilpailulisenssejä, yhteensä 35kpl.
Vuosi 2010
Vuoden alussa lisenssimäärä putosi rajusti, vain aktiivisimmat jäivät harrastuksen pariin.
Nuorten heittäjien löytäessä uusia joukkueharrastuksia, yksilölajina tikanheitto jäi usealta
nuorelta kokeiluasteelle. Vanhempiakin harrastajia lopetti ja pari Tarvasjoella asuvaa
siirtyi heitä lähempään seuraan harjoitusmatkojen liiallisen pituuden vuoksi.
Lokakuun alussa mukana on 11 aktiivista aikuista kilpailijaa ja pari muuta lisenssillistä
jotka käyvät vain harjoituksissa.
Vuoden aikana kansallisissa kilpailuissa on käynyt aktiivisesti kolme kilpailijaa, Röytiön
Arja ja Jorma sekä Niinikosken Pekka. Piirikunnallisissa kilpailuissa osallistujamäärämme
on ollut keskimäärin kymmenen henkilöä.
Menestystäkin on kansallisella tasolla tullut. Röytiön Jorma on mukavasti kolmantena MCsarjan ranking-tilastossa ja kauden kilpailuita on enää viisi jäljellä. Kauden MC-luokan
kilpailuista on 75 kilpailijaa saanut ranking-pisteitä. Jormalla kilpailut ovat sujuneet tosi
hyvin ja voittojakin on kilpailuista tullut mukavasti. Arja puolestaan on NB-luokan
neljäntenä ja vielä hyvissä takaa-ajoasemissa koska sarjan kärki on enää seitsemän pisteen
päässä. 37 kilpailijaa on saanut NB sarjassa ranking-pisteitä ja Arjallakin on kertynyt
voittopokaaleita palkintokaappiin. Pekka puolestaan on MB-luokan kahdeksantena kun
ranking-pisteitä on sarjassa saanut 60 kilpailijaa.
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Piirikunnallisissa kilpailuissa on saavutettu monta sarjavoittoa ja piirin rankingissa meillä
on kärkisijat kolmessa sarjassa seitsemästä.
Tikkajaoston toiminta
Metsämaan Urheilijoissa valitsemme tikanheittoa harrastavien keskuudesta tikkajaoston
vuodeksi kerrallaan. Tikkajaosto pitää tarpeen tullen palavereja ja kokouksia, joissa
päätämme meitä koskevista asioista. Yleensä ennen ”omia” kilpailuita pidämme koko
tikkaporukan kesken palaverin jossa jaamme talkooväelle kilpailuun sisältyvät
järjestelytehtävät.
Tikkajaostossa toimintaperiaatteemme on tuoda lisää tikanheittoharrastusta nuorten
tietoisuuteen. Vierailemme seutukunnan eri oppilaitoksissa ja opetamme siellä oppilaille
perustietoa tikanheitosta, miten harrastuksen voi aloittaa sekä mitä se tulee maksamaan.
Kerromme myös oppilaille että harrastus kehittää ja ylläpitää erittäin hyvin myös nuorten
tikanheittäjien yhteenlaskutaitoa. Yleensä jokaisen heitetyn tikan jälkeen heittäjä laskee
mielessään sen hetkisen tuloksensa. Kilpailuissa aina oman suorituksen jälkeen toimitaan
seuraavan kilpailijan taulutuomarina, jossa vaaditaan myös hyvää yhteenlaskutaitoa.
Konkreettisella tavalla oppilaat saavat myös kokeilla heittotaitojaan käytännössä.
Ohjattuna toimintana tikanheittoa voitaisiin harkita jopa koulujen liikuntatunneille.
Metsämaalla on asetettu matala kynnys lähteä tikanheittoharrastukseen
Olemme Metsämaan Urheilijoissa asettaneet erittäin matalan kynnyksen kenelle tahansa
lähteä harrastukseen mukaan. Tikanheitto urheilulajina on todella edullista jos sitä
verrataan esim. välineurheilulajeihin. Harrastuksen aloittamiseksi tarvitaan vain tikkataulu,
tikat sekä sisätossut ja sisätiloihin sopivat kevyet asusteet. Kaikki muu onkin sen jälkeen
vain aktiivisen harjoittelun tulosta. Kuluja harrastuksesta aiheutuu seuran jäsenmaksusta
nuoret 5€ ja aikuiset 10€, sekä matkakuluista harjoituksiin että kilpailuihin. Seuramme
maksaa liiton vuosittaisen 10 €:n kilpailijalisenssimaksun, lisäksi tikkajaosto antaa
tervetuliaisiksi tikkataulun ja tikat sekä edustuspaidan. Toistaiseksi seuramme on maksanut
myös jokaisen kilpailijamme sekä piirin että kansallisten kilpailuiden osallistumismaksut.
Nuoret voivat osallistua piirin kilpailuihin muutenkin maksutta.
Katamme nämä menoerät kuitenkin omatoimisesti järjestämiemme kilpailuiden ja
aiheeseen liittyvien tapahtumien tuotoilla.
Toivon Metsämaan Urheilijoiden sekä tikkajaostomme puolesta, että mahdollisimman
moni löytäisi tästä mielekkään harrastuksen itselleen ja aloittaisi säännöllisen
”treenaamisen” kanssamme.
Yhteystiedot:
Pekka Niinikoski
Gsm: 040-0768973
E-Mail: pekka.niinikoski@saunalahti.fi
Tikanheittoharrastuksesta löytyy lisää tietoa Metsämaan nettisivulta:
http://www.metsamaa.net/mutikkajaosto/
sekä Suomen tikkaurheiluliiton STURL:n kotisivulta:
http://www.tikkaurheilu.fi/

