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Vöyrin Suomen mesta-
ruuskisojen tuplavoitta-
ja ja Puhtaasti kunnossa 

-kampanjan kummiurheilija 
Riitta-Liisa Roponen on syys-
täkin tyytyväinen. Kisakelit ja 
kaikki muut tekijät sattuivat koh-
dalleen, ja kaulassa kimaltelee 
nyt kaksi kultamitalia.  Puhtaas-
ti kunnossa -kampanjan me-
dianäkyvyys kisoissa oli hy-
vä, ja Riitta-Liisalle onkin tullut 
paljon kyselyjä kisa-asusteissa 
näkyvästä kampanjan tunnus-
materiaalista. Kyselimme Riitta-
Liisalta hieman kuulumisia ai-
heesta ja aiheen vierestä Vöy-
rin maisemissa.

Miten ajauduit 
hiihtouralle? 
Kun olin lapsi, retkeilimme pal-
jon vanhempieni kanssa suk-
set jalassa. olen siis viihtynyt 
luonnossa ja hiihtänyt ihan pie-
nestä asti. 

Millainen on tyypillinen 
harjoittelu- tai työpäiväsi? 
Treenikaudella tyypillinen päi-
vä alkaa kello 7–8 aamupalal-
la, jonka jälkeen päivän en-
simmäinen harjoitus kestää 
2–3 tuntia. Lounas ja päikkä-
rit. Toinen harjoitus alkaa nel-
jän maissa ja kestää pari tun-
tia. Päivällinen ja ilta menee-
kin rennosti ottaen sohvalla tai 
pelaillen lautapelejä tyttäreni 
kanssa.
 
Millaiset tunnelmat kisojen 
ja voittojen myötä? 
Tässä ammatissa tavoitellaan 
aina voittoa. Aina ei mene niin 
kuin toivoi, ja olo on pettynyt 
ja turhaantunut, mutta halu olla 
parempi tuo sisukkuuden tun-
teen. Voittojen myötä tunne on 
onnellinen ja tyytyväinen. 

Mitä kisoja on tulos-
sa? Kerro vähän kisa-
kalenteriasi eteenpäin. 
Ensi viikonloppuna (viikolla 5) 
on minulla viimeiset kisat en-
nen MM-kisoja, jotka käydään 
helmikuun lopusta alkaen Os-
lossa. MM-hiihdoissa hiihdän 
varmuudella yhdistelmäkisan ja 
30 km vapaalla. Viesti on myös 
ohjelmassa. 
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Riitta-Liisalla Roposella
kisakelit kohdallaan

Onko Puhtaasti kunnossa 
Hetty-logo herättänyt ky-
symyksiä? 
On! Ja paljon. Logo on kiinnos-
tava ja kuulemma ”söpö”.  To-
della moni kehui logoa ja oli 
kiinnostunut, mitä se tarkoittaa 
(SM-hiihdoissa).
 
Milloin heittäydyt vapaalle 
ja miten? 
Keväällä minulla on kolme viik-
koa täysin lomailua. Silloin läh-
den viikoksi aurinkorannalle ja 
makoilen päivät, pitkät altaal-
la. Myös omalle mökille pääs-
tessäni nautin luonnosta ja kii-
reettömyydestä rantasaunaa 
lämmittäen. Lomalla myös her-
kuttelen kaikilla hyvillä ruuilla, 

mitä kilpailukaudella en pysty 
syömään. 
 
Mitä muita haaveita sinulla 
on elämässäsi - muita kuin 
uraan liittyviä? 
Haaveilen ajasta, jolloin ei tar-
vitse suunnitella kaikkea urhei-
lun ehdoilla. 
 
Miten kodinhoito sujuu? 
Siihen ei jää paljoa aikaa, koska 
olen niin vähän kotona. Pyykin-
pesu on ainut rutiini, joka pitää 
tehdä heti kotiin tultua. 

Kuka hoitaa kodin - sinä 
vai Toni? 
Omalla perheella pidetään huo-
li kodin siisteydestä. 

Onko siivousvuoroja? 
Ei ole. Se siivoaa, joka ehtii.

Onnittelemme Riitta-Liisaa 
hienosta menestyksestä ja toi-
votamme menestystä myös tu-
levaisuudessa. Kiitokset Riitta-
Liisalle, että hänellä oli kiirei-
sestä aikataulusta huolimatta 
myös aikaa meille puhtausalan 
ihmisille kertoa hieman kuulu-
misiaan ja olla mukana hyvin 
alkaneessa Puhtaasti kunnos-
sa -kampanjassa. 

Sari Kivioja 
Oulun Stty
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