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Tikanheittoharrastusta Metsämaalla
Monien suomalaisten kesämökkiläisten sekä asuntoautoilla ja -vaunuilla liikkuvien yleisimpiin
ajanviettoihin on kuulunut perinteisesti tikanheitto, jota on harrastettu kesäisin monenlaisin eri
versioin. Suomalaisethan ovat kilpailukansaa myös vapaa-aikanaan, kesäiltaisin ja viikonloppuisin
kaveriporukassa on mukavaa heitellä tikkaa vaikkapa pieni kilpailu mielessä.
Tikanheitto Suomessa on tarkoitettu harrastukseksi koko perheelle. Harjoituksissamme Metsämaan
Kalliohovissa on käynyt alle 10-vuotiaista lapsista ihan veteraani-ikäisiin senioreihin asti.
Minunkin kiinnostukseni tikanheitosta heräsi kun huomasin tammikuun alussa, vuonna 2007
Loimaan Lehden seuratoimintapalstalla olevan ilmoituksen: ”Metsämaan Urheilijoiden
tikanheittoharjoitukset jatkuvat ensi maanantaina klo 17.30-19.30 Kalliohovissa”.
Maanantai-iltana olinkin sitten tutustumassa lajiin perusteellisemmin, heittämällä aivan oudossa
seurassa muutamia 125 tikan sarjoja.
Seuraavana päivänä kädessä tuntui siltä, että sillä oli tullut tehtyä jotain poikkeavaa edellisenä
iltana. Silti harrastukseen kohdistunut uteliaisuuteni muuttui vähitellen kiinnostukseksi ja aloin
harrastamaan tikanheittoa aktiivisemmin. Porukka oli tosi mukavaa, joten uusi harrastus sai siitä
lisää kipinää.
Ensimmäisistä harjoittelukokemuksista viisastuneena voinkin kertoa, että heittokäsi saattaa kipeytyä
tosi herkästi ja heittäminen ei tunnu hetkeen mukavalta. Suosittelen sinulle, että vähän kerrallaan ja
useana päivänä peräkkäin niin käsi alkaa tottua toistuvaan liikkeeseen, siten voit keskittyä
paremmin tarkkuuteen ja tulosparannukseesi.
Ensimmäiset piirikunnalliset kilpailuni kävin Tampereen Tikan järjestämänä Tampereella, ja sinne
lähdin tietysti perhosia vatsa täynnä. Olihan tämä ensimmäinen koitos jossa voisin kohdata piirin
parhaimmistoa ja nähdä enemmän ”vanhoja” tikanheittäjiä.
Sijoituinkin MC-sarjan 50-tikan kilpailussa neljänneksi ja kotiin viemisiksi sain kahvipaketin
ensimmäisestä kilpailustani. Tampereen kokemus oli sen verran kannustavaa, että kävinkin sinä
vuonna kaikki piirikunnalliset kilpailut, tietenkin vaihtelevalla menestyksellä.
Kilpailukokemusten kartuttua lisää ja kaveripiirin tultua tutummaksi, hermostuneisuus kilpailuissa
väheni ja heittotaitokin alkoi kehittyä muiden MC-sarjalaisten tasolle. Aloitusvuonna 2007
saavutin kansallisellakin tasolla sellaisia sijoituksia että pääsin ranking-pisteille ja muutamasta
kilpailusta tuli jotain muistoksi myös palkintokaappiin. Sehän vain lisäsi motivaatiota
harrastukseen.
Samaisen vuoden aikana sain kolme vaadittavaa kiinnitystä seuraavalle tasolle, eli MB –sarjan
kiinnitykset. Kilpailinkin vuoden 2008 tasoa kovemmassa porukassa ja haasteita tuli tämän myötä
myös enemmän. Harjoittelu lisääntyi ja peruskuntoakin aloin hoitamaan paremmin.
Metsämaan tikanheittäjien porukka tuli yhä tutummaksi ja aloinkin vetämään sitä vuoden 2008
alusta. Tikkajaoston toimesta päätimme uudistaa välineistöä. Muovisesta lattiamatosta tehdyt
heittoalustat olivat tulleet jo matkansa päähän ja saivat väistyä nykyaikaisten tieltä. Hankimme
uusiksi heittoalustoiksi kaupungin Liikuntatoimen avustuksella uudet kumimatot joihin UudenKöllin Heikki lahjoitti heittoesteiden puutarvikkeet. Passilan Antin ”puuverstaalla” hyvässä
talkoohengessä, saimme ne ennen kilpailukauden alkua valmiiksi.
Kunnostimme myös vanhat taulutelineet, vahvistamalla niiden liitoskohdat ja uusimalla taulujen
taustalevyt.

Kauden 2008 alussa hankimme Edustusliike Jyrki Nordbäckin, jolla on alalta 30 vuoden kokemus,
sponsoroimana meille ensimmäiset lyhythihaiset edustuspaidat. Loppukaudesta, lisenssimäärän
lisääntyessä, myös edustuspaitojen lisähankintatarve tuli ajankohtaiseksi ja tänä päivänä kaikilla
kilpailijoillamme on lyhythihaiset edustuspaidat. Tarvetta ilmeni myös pitkähihaisille
edustuspaidoille koska joissakin kilpailupaikoissa on vetoisuutta liiallisen ilmastoinnin myötä ja
hankimme syyspuolella myös Vilakone Oy:n lahjoittamat pitkähihaiset edustuspaidat.
Loimaan seudulla toimivien yrittäjien mukanaolo toiminnassamme on erittäin tärkeää.
Paikalliset yritykset kilpailupaitojemme mainoksissa auttavat meitä viemään seutua tunnetuksi
myös kuntarajojen ulkopuolelle. Metsämaan Osuuspankki, Loimaan Hihna- ja Varaosa Oy,
Laarimäen Puutarha Oy, Loimaan Kaupunki, Sallila Energia Oy, Loimaan Jelppipalvelu Oy sekä
Vilakone Oy sekä ovat panostaneet näkyvyyteemme kilpailupaikoilla.
Harjoittelimme vuoden 2008 alkupuolen Kalliohovissa vain maanantaisin, mutta harjoittelijoiden
lisääntymisen myötä kevään aikana virisi keskustelua, että saisimme myös toisen harjoitteluillan.
Loimaan kaupungin ja Metsämaan Urheilijoiden myötämielisyydellä saimmekin koulujen
syyslukukauden alusta lähtien harjoitella myös keskiviikkoisin. Nykyisin harjoitteluajat ovat
maanantaisin klo 17.30 – 19.30 ja keskiviikkoisin klo 16.00 – 19.00.
Tikanheittäjien urheilulisenssien määrä Metsämaan Urheilijoissa on vuoden aikana lisääntynyt, siitä
kiitokset jäsenten aktiiviselle osallistumiselle erilaisiin Loimaan alueella järjestettyihin tapahtumiin.
Olimme keväällä Loimaan Messuilla ja syksyllä Harrastemessuilla, joissa olimme näyttävästi esillä
ja tikanheitto-osastomme sai suuren suosion. Järjestimme yleisölle molemmissa tapahtumissa
kilpailut joihin osallistuminen oli tosi runsasta. Niiden myötä löysi muutama itsensä myös
harrastuksen pariin ja nyt olemme tottuneet näkemään heidät harjoituksissammekin. Tulemme
olemaan myös kevään 2009 aikana Loimaan Messuilla 21-22.03 sekä Harju Elää –tapahtumassa
25.04 näkyvästi esillä, esittelemässä harrastustoimintaamme.
Kilpailijalisenssien määrä seurassamme oli vuoden 2007 lopussa 14 ja nykyisin se on 31 ja vuoden
2009 alun kehitys näyttää vielä lupaavammalta.
Nuorisotoimintaa olemme tehneet jo vuonna 2008 ja tämän vuoden alusta lähtien käymme myös
paikallisissa kouluissa esittelemässä harrastustamme. Ypäjän Kartanon koulun, Levän ala-asteen,
Ypäjänkylän ala-asteen ja Perttulan ala-asteen koululaiset ovat tutustuneet jo ennen talvilomiaan
tikanheittoon ja muutamia on alkanut uusi harrastus kiinnostamaankin. Kevään aikana mm. kahtena
eri päivänä tulemme esittelemään tikanheittoharrastusta Alastaron yläasteen oppilaille. Pyrimme
käymään lähitulevaisuuden aikana kaikissa Loimaan kaupungin alueen oppilaitoksissa esittelemässä
tikanheittoa, tarkoituksena on saada nuoria kiinnostumaan harrastuksestamme.
Toivotan menestystä jo mukana oleville kilpailijoille ja toivotan teidät, jotka olette jo harrastuksesta
kiinnostuneet, tervetulleeksi iloiseen seuraamme.
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