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Moi!
Meillä oli nuorten MM-katsastukset Äänekoskella ja Jyväskylän Laajavuoressa 9.11.1. Kisat menivät minulla tasaisesti ja olen todella tyytyväinen suorituksiini.
Äänekoskella oli viikonlopun ensimmäinen kisapäivä ja matkana oli 5km vapaalla.
Sijoituin kolmanneksi mikä luonnollisesti pisti ajattelemaan MM-valintoja, mitä en
hirveästi aiemmin ollut miettinyt – ainakaan tosissaan.
Seuraavat kisat olivat lauantaina Laajavuoressa ja silloin olin 7.
yhdistelmäkilpailussa, jossa siis ensin hiihdettiin 5km perinteisellä ja suksien vaihdon
jälkeen toiset 5km vapaalla. En ollut ennen hiihtänyt yhdistelmäkisoja, joten matkaa
oli hauskaa kokeilla ja hirveitä paineita en itselleni asettanut suksien vaihdon tai
muutenkaan hiihdon suhteen, koska en tiennyt miten kroppani reagoisi tyylin
muutokseen kesken matkan. No, vaihdot sujuivat hyvin, eikä erikoisia tuntemuksia
liioin tullut. Sunnuntaina oli vielä vuorossa perinteisen sprintti. Pidän sprinteistä ja
olenkin kohtuu nopea hiihtäjä, mutta perinteinen ei ole minulla tänä talvena oikein
sujunut, joten oli yllätys, että etenin finaaliin asti. Jäin finaalissa sitten viimeiseksi
heti alussa, koska sauva irtosi kädestäni heti lähtölaukauksen tultua. Oli kuitenkin
kiva huomata, että vaikka hiihdin todellakin hiljaa omaan sprintti vauhtiini
verrattuna, sain letkan kiinni ja taistelin vielä seurakaveri Annin kanssa viidennestä
sijasta. Jäin kuitenkin kuudenneksi, mutta olin todella tyytyväinen hiihtooni.
Sijoitukset olivat minulla niin tasaisia, että se pisti minut ja kisareissulla
mukana olleet tosissaan miettimään valintoja. Itse tosin olin todella kriittinen
valintojen suhteen ja ajattelin vain että ei minulla ole kisoihin mitään
mahdollisuuksia. Minut kuitenkin valittiin kotiin jääväksi varahiihtäjäksi . Lähden
siis Kazakstanin Almatyyn, jos joku viidestä kisoihin valitusta tytöstä esim. sairastuu.
Nyt siis jännityksellä odotan ensi viikon torstaihin pääsenkö reissuun vai enkö. Kaikki
tarvittava matkaa varten minun on täytynyt tehdä, kuten viisumien haut sunmuut,
koska varoitusaika voi kohdallani olla todella lyhyt ja kaiken on oltava valmiina sitä
varten.
Epävarmuus kisoihin lähdöstä tuo myös hiukan jännitystä koulun
suhteen. Jos pääsen kisoihin, niin silloin minusta ei tule ylioppilasta vielä tänä
keväänä. Äidinkielen tekstitaidon yo-koe on samaan aikaan kisojen kanssa ja se jää
minulta silloin kirjoittamatta. Minua ei haittaa, vaikka en valmistuisikaan vielä –

pääsisin kaikkien kavereideni juhliin, mutta lukemaan joudun silti, vaikka kisoihin
pääsisinkin. Kirjoituksiin kun on valmistauduttava jo hyvissä ajoin, joten en voi jättää
viimeisen viikonlopun varaan, jos kisalippua en saakaan.
Sunnuntaina olin hiihtämässä Vantaan Suomen Cupissa 10km vapaan
yhteislähtökisan. Kisa oli minulta ihan ok suoritus, ei kuitenkaan sellaista vapaan
suoritusta jota olisin toivonut. Koska kyseessä oli yhteislähtökilpailu ja minä lähdin
melko takaa oli ensimmäinen kierros kolmesta todella helppo. Se oli semmoista
ryhmä hiihtoa, ettei muuhun tarvinnut keskittyä kuin pystyssä pysymiseen ja
kolarien välttämiseen. Onneksi niitä ei kuitenkaan tullut. Kisa ei kuitenkaan lähtenyt
kunnolla käyntiin ruuhkan taannutta, mutta loppu kilometreillä sain vielä tehtyä
jonkin näköisen loppupuristuksen, johon olen ihan tyytyväinen.
Tästä eteenpäin en vielä hirveästi vielä kisoista tiedä MM-kisoista
johtuen, mutta ensi viikolla todennäköisesti hiihdän Juvalla Rex cupissa, jos kisat
järjestetään. Kouluakaan ei taida olla enää kuin pari viikkoa jäljellä ja sitten alkaa
luku-urakka ylioppilaskirjoituksiin.
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