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Millaisena 
näet Vain 
elämää 
-ohjelman 
vaikutuksen 
Hirven-
salmeen?

Ritva Sommermark, 
Hirvensalmi

– En seuraa ohjelmaa. 
Voihan se olla hyvä Hir-
vensalmelle, että paikka 
tunnetaan sitä kautta.

Nicolas Heimonen, 
Vantaa

– Näkyvyyttä se on var-
masti tuonut kunnalle. On 
helppo selittää tutuille, 
missä mökki sijaitsee.

Turo Saarinen, 
Helsinki

– Kyllähän se varmasti 
pitäjää myy. 

Kaarina Tiainen, Hyvinkää
– Kai se on tuonut tun-

nettuutta, mutta mietin, 
onko kunta osannut hyö-
dyntää julkisuutta oikein 
ja riittävästi.

Seppo Tiainen, 
Hyvinkää

– Luulisin, että se on tuo-
nut kunnalle julkisuutta. 
Helppo kertoa myös, missä 
mökki sijaitsee.

Ranskan Maconissa 
ratkaistiin viikon-
loppuna Formula 4 
-luokan maailman-
mestaruus. 

MM-sarjan johdossa vii-
meisiin kisoihin lähtenyt 
Suomen ja Hirvensalmen 
Veneilyseuran Tuukka Leh-
tonen koki lauantaina 22. 
syyskuuta karvaan petty-
myksen, mutta taisteli it-
sensä päivää myöhemmin 
mitaleille.

Viikonloppu alkoi suoma-
laisittain tutun varmasti ja 
vauhdikkaasti. Lehtonen 

Tuukalle Lehtoselle kausi oli varsin menestykse-
käs; Suomen mestaruus, Euroopan mestaruusho-
pea ja Maailman mestaruuspronssi. Kuva: Sandra Roms

Lehtonen MM-pronssille
piti hurjaa vauhtia lauan-
tain aika-ajoissa ja ajoi kol-
mannen osion päätteeksi 
toiselle sijalle.

Sitten valtava epäonni 
astui kuvaan. Lehtonen 
paiskautui päin vallia.

– Veneestä hajosi osa ja 
ohjaus katosi. Vaikka siinä 
päästi kaasun pois, niin sillä 
vauhdilla ajauduin suoraan 
vallia päin, kertoo Lehto-
nen.

Hän kertoo kaiken olleen 
erinomaisesti ja omissa 
käsissä. Vauhtia oli ja ai-
ka-ajoista ehti tulla hyvä 
sijoitus. Kilpailuun osal-
listuminen oli Lehtosen 
mukaan kuitenkin mah-
dotonta.

– Koko yö venettä kor-
jailtiin, jotta pääsisi osallis-
tumaan sunnuntaille. Mur-
heita se aiheutti edelleen, 
mutta sunnuntaina pääsi 
ajamaan, Lehtonen sanoo.

 
Lehtonen kärsi sunnuntai-
na edelleen tekniikkamur-
heista, mutta sai taisteltua 
hienon kolmannen sijan 
kauden viimeisestä osa-
kilpailusta. Lehtosen pa-
himmat kilpakumppanit 
Morgan Jernfast ja Latvian 
Nikita Lijcs olivat nopei-
ta myös Ranskan vesillä. 
Lehtosen mukaan kolmas 
sija sunnuntain kisassa oli 
maksimisuoritus.
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Lauantai-iltana Lehtonen 
kertoo masennuksen iske-
neen häneen hetkellisesti, 
mutta luovuttaminen ei lo-
pulta ollut edes vaihtoehto.

– Olihan tämä urani pa-
ras kausi. Harmi, että koko 
kauden epäonni rysähti 
kerralla tupaan lauantaina. 
Eipä sille mitään mahda, 
Lehtonen toteaa.

Maailmanmestaruuteen 
ajoi Jernfast, joka voitti 
lauantaina repien mittavan 
eron Lehtoseen. Sunnuntai-
na ruotsalaiskuljettaja tuli 
maaliin toisena. MM-ho-
pean pokkasi Lijcs, joka 
voitti kauden viimeisen 
osakilpailun

– Valokuvasuunnistusreitti kierretään läpi oheisten valokuvavihjeiden avulla.
– Punavalkoisilla lipuilla merkatuilla rasteilla on värikynät, joilla korttiin merkataan ruksi.
– Kortti palautetaan täytettynä (väh. 7 rastia) kunnanviraston neuvontaan ma 8.10. 
 klo 12.00 mennessä.
– Palkinnot 50 €:n lahjakortti M-markettiin, kuntosalin 6 kk kausikortti ja muita palkintoja.

Järj. Hirvensalmen kunnan 
liikuntapalvelut ja

Tervetuloa liikkumaan! PAIKALLISLEHTI

Hirvensalmella on taas mahdollisuus reippailla 
tutuksi tulleessa valokuvasuunnistuksessa.

Tapahtuma järjestetään ensi viikonloppuna 
pe 5.10. klo 15 ja ma 8.10. klo 12.00 välillä.
Reitti kierretään oheisten valokuvavihjeiden avulla. 
Suunnistuksen tarkoituksena on etsiä punavalkoisilla 
lipuilla merkityt rastipaikat. Rasteja on 9 kpl taajaman 
ja ulkoilureittien alueella. Rasteilla on merkintäkynä, 
jonka avulla oheisen rastikortin rastin numeron mu-
kainen ruutu merkitään ruksilla. Kunnanvirastosta voi 
hakea lisää kopioita rastivalokuvista ja leimauslipuista.

iPE 5.10. klo 15–
MA 8.10. klo 12

välillä!


