
Ski Sport Finlandin virallinen jäsenlehti

ALPPIHIIHDON, FREESTYLEN JA ULKOILUN ERIKOISLEHTI

ALPPIHIIHDON 
MM-KISAT

VAPAALASKU

1/2015   9 € (SIS. ALV)

ALPPIHIIHTO  |  FREESTYLE  |  SKI CROSS  |  VAPAALASKU  |  FREE SKI  |  NEW SCHOOL

Raportti

Suosio kasvaa vauhdilla

MEIRINGEN  
ISO-SYÖTE

Hiihtokohteina

KREISCHBERGIN  
MM-KISAT

Freestylehiihto ja  
lumilautailu samassa

Treenausta turvallisesti

BIG AIR BAG



EXPERIENCE  
WHY LESS IS MORE 

HAGLÖFS L.I.M SERIES

PANT       175G
MID LAYER 155G
SHOES 370G
SHELL JACKET 65G
BACKPACK    355G
SLEEPING BAG 372G

=1,492G
(MEN’S SIZE L)

THE WORLD’S LIGHTEST 
TREKKING OUTFIT?

haglofs.com

Edge mazagine_420x280mm_Feb11_FI.indd   Alla sidor 2015-02-12   09:48



EXPERIENCE  
WHY LESS IS MORE 

HAGLÖFS L.I.M SERIES

PANT       175G
MID LAYER 155G
SHOES 370G
SHELL JACKET 65G
BACKPACK    355G
SLEEPING BAG 372G

=1,492G
(MEN’S SIZE L)

THE WORLD’S LIGHTEST 
TREKKING OUTFIT?

haglofs.com

Edge mazagine_420x280mm_Feb11_FI.indd   Alla sidor 2015-02-12   09:48



Avaa ovet uusiin 
kokemuksiin.

FORD KUGA 
 Älykkäällä AWD-nelivetojärjestelmällä.

AWD-nelivetojärjestelmä, taloudellinen ja tehokas TDCi-moottoriteknologia sekä saumattomasti toimiva 
PowerShift-automaattivaihteisto vievät Ford Kugan vauhdikkaasti valitsemallesi tielle.  Kugan upea 
ulkonäkö, käytännölliset tilat ja innovatiiviset teknologiat, kuten sähkötoiminen Handsfree-takaluukku, 
pitävät sinut kehityksen kärjessä.
Katso lisää ja varaa koeajo heti tänään.                                   
ford.fi

Ford Kuga MV2015 -mallisto alk. 30.390,82 € (autoveroton hinta 23.350 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 143 g/km 7.040,82 €). Kuga TDCi AWD MV2015 -mallisto alk. 38.666,26 € (autoveroton hinta 30.250 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 135 g/km 8.416,26 €). 
Hintoihin lisätään liikekohtaiset toimituskulut 600 €. Ford Kuga MV2015 -malliston CO2-päästöt 122–171 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4,7–7,4 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.
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MENESTYKSEN  HINTA

Kaikki hakevat menestystä tavalla tai toisella. Menestyminen tuo mielihyvää 
ja antaa henkistä voimaa jaksaa eteenpäin kun tietää osaavansa jotain oli se 
sitten menestymistä liike-elämässä, urheilussa tai ihmissuhteissa. Menes-

tys tulee harvoin sattumalta ja se vaatii lähes aina määrätietoista työtä tavoitteen 
eteen. Menestyksellä on siis aina jokin hinta – tuli menestystä tai ei.

Urheilumaailmassa menestyksellä on olennainen merkitys. Tuskin kukaan 
kilpatason urheilija lähtee vaan ”huvikseen kisailemaan” vaan kyllä kaikilla on 
mielessä vain voitto. Kun kaikilla on tavoitteena voitto ja vain yksi voi olla voittaja, 
tulee kilpailutilanteesta jo itsestään jännittävä. Tämä koskee käytännössä ihan 
kaikkia kilpailulajeja alppihiihdosta shakinpeluuseen tai golfiin.

Jotta urheilussa voi olla menestyksekäs, se vaatii tiettyjä fyysisiä ominaisuuksia, 
mutta ennen kaikkea oikeaa asennetta ja henkisen puolen kestävyyttä sekä sopivas-
sa määrin luovaa hulluutta. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii serbialainen tennis-
tähti Novak Djokovic, jonka menestyksen hinta entisen Jugoslavian sisällissodan 
melskeistä maailman parhaaksi pelaajaksi on ollut kova.

Sodan aikana hän harjoitteli valmentajansa kanssa paikoissa, joita oli pommitet-
tu edellisenä päivänä, sillä he eivät uskoneet, että samaa paikkaa pommitettaisiin 
uudestaan. Djokovicin vanhemmat olivat köyhiä ja laittoivat kaikki varansa pojan 
valmennukseen toivoen, että menestystä tulisi. 

Djokovicin valmentaja sanoikin vanhemmille rohkaisuksi, että Novakissa 
yhdistyvät täydellisesti vastakohtaiset voimat: keskittyminen ja vimma, tyyneys ja 
kiihko. Kun nämä ominaisuudet saadaan hyvien fyysisten ominaisuuksien kanssa 
toimimaan kohti yhteistä päämäärää, voittamista, ei menestystä voi estää. 

Samantapaisia, vahvaa menestyksen nälkää omaavia tarinoita, on koko urheilu-
maailma täynnä. Alppihiihdossakin esimerkkejä on kymmeniä Ingemar Stenmar-
kista tai Kalle Palanderista Lindsey Vonniin. Kannattaakin googlata suosikkitäh-
tensä nimi ja etsiä hakutuloksista haastatteluita tai muita taustoittavia tarinoita 
tähden elämästä – yhtäläisyyksiä löytyy lajista riippumatta.

Voidaankin sanoa, että onnistunut hiihtoloma on omalla tavallaan menestystä, 
jota kannattaa tavoitella. Sen saavuttaminen ei onneksi ole vaikeaa.

Virkistävää hiihtoloma-aikaa,

Novak Djokovicin ja Lindsey Vonnin menestys on vaatinut paljon työtä. Kuvat Corbis & Agence Zoom.
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Sisällys 1/2015

Andreas Romarin tyylinäyte MM-kisoista. Kuva Agence Zoom. 
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Kuva Jani Kärppä. 

Toimitusjohtaja

Marko Mustonen
puh: +358 40 5184559
Hallinto, talous ja huippu-urheilu

Tuottaja

Jussi Väätäinen
puh: +358 45 1209920
Markkinoinnin ja viestinnän tuotannot sekä 
maajoukkueet

Markkinointipäällikkö

Samuli Leisti
puh: +358 40 7460958
Markkinointi ja myynti

Seurapalvelut – alppi-  

ja freestylehiihto

Minna Karhu
puh: +358 44 0211024
Lisenssit, kilpailut ja -kalenterit, koulutuk-
set, rekisterit, seurasiirrot ym. jäsenseurojen 
asiat

Kilpailukoordinaattori

Mikael Kurki
puh: +358 400 418747
Kotimaan kilpailut ja koulutukset,  
lasten ja nuorten kansainväliset kilpailut

Talous- ja toimistosihteeri

Outi Linnonmaa
+358 50 3835473
Talous ja hallinto

Ski Sport Finland 2015
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RISTEILYLLÄ  
RIITTÄÄ PUUHAA  

KOKO PERHEELLE.

Autopaketti  
Helsinki–Tukholma

*Club One -hinta, muille alk. 109 €

Autopaketti  
Turku–Tukholma iltavuorolla

*Club One -hinta, muille alk. 75 €

99 €
SUUNTA*

ALK.

70 €
SUUNTA*

ALK.

Varaa talvilomaristeilysi nyt: silja.fi

Matkustusaika 31.5.2015 asti. Alkaen-hintaan sisältyy yhdensuuntainen laivamatka  
1–4 hlölle C/E-hytissä ja autopaikka (pituus max 7 m / korkeus max 2,4 m).

Club One-hinnat ovat Bronze-tason hintoja.



Olemme näin helmikuussa keskellä arvokisaputkea. Kreischber-
gistä lähdettiin liikenteeseen tammikuussa freestylehiihdon 
ja lumilautailun maailmanmestaruuskilpailujen myötä. Kisat 

olivat ensimmäiset freestylehiihdon ja lumilautailun yhteiset MM-
kilpailut. Aikaisempaan verrattuna kilpailutapahtuma oli kasvanut 
kaikilta osin uusiin mittoihin niin urheilijoiden ja lajien määrässä 
kuin myös mitattaessa tärkeää mediahuomioarvoa. Ensikokemuksen 
myötä onkin todettava, että yhteiset kilpailut ovat tulleet jäädäkseen. 

FIS on onnistunut erinomaisesti tässä integraatiossa.  
Kreischbergissä urheilijoiden voitto- ja mitalisuoritukset kaikissa la-
jeissa nousivat todella korkeatasoisiksi. Suomalaisten edesottamusten 
osalta voidaan todeta että oikeastaan kaikissa lajeissa meiltä löytyy 
potentiaalia, mutta aivan mitalivauhtiin ei vielä taso riittänyt. Tällä 
hetkellä tulosten ja suoritusten valossa meillä on useita nuoria urheili-
joita ns. toisessa aallossa heti huipun perässä noin sijoilla 8-16. 

Vahvaa nousuvirettä kohti maailman kärkeä edustavat kumpare-
laskun puolella parivaljakko Jussi Penttala ja Jimi Salonen, molem-
mat MM-finalisteja ja Jussi lopputuloksissa kymppisakissa ollen 
yhdeksäs. Ski slopestylessa nuoret laskijamme säväyttivät monipuoli-
silla tempuillaan ja kunhan joukkue pääsee treenaamaan kokonaisia 
laskusuorituksia riittävän vaativissa olosuhteissa, finaaleissa ja kär-
kitaistelussa ollaan. Paipissa ison harppauksen eteenpäin on tehnyt 
nuori Kalle Hilden, viimevuoden nuorten MM-mitalisti. Kokonaisuu-
tena tavoite eri osalajeissa lähitulevaisuudessa ei voi olla muu kuin 
nousta TOP 8 joukkoon ja siitä vielä maailman huipulle.  
 
Alppihiihdon MM-kilpailut Vailissa, Coloradossa ovat parasta aikaa 
käynnissä lehden painoon mennessä. Vauhtiviikko on laskettu ja tek-
niikkalajit alkamassa. Kilpailuiden kokonaispuitteet Vailissa ja Beaver 
Creekissa ovat aivan fantastiset. Vailin ja Beaver Creekin hiihtoalue 
on ehdottomasti yksi maailman hienoimmista. MM-kisojen suoritus-
paikat on rakennettu viimeisen päälle mahdollistaen äärimmäisen 
kovatasoisten suoritusten tekemisen. Taso Vailin kilpailuissa on ollut 
poikkeuksetta äärimmäisen korkea. Usein olympiavuoden jälkeistä 
kautta on pidetty kautena, jolloin urheilijat hieman vetävät ”happea”. 

L Ä H E L L Ä  O L L A A N

Kuva: Jussi Väätäinen

Marko Mustonen

Tällä kertaa on ollut eri ääni kellossa. Mitaleista on syntynyt toinen 
toisiaan korkeatasoisempia mittelöitä. 

Suomalaisesitysten osalta tähän mennessä vauhtilajeissa Andy 
Romarin laskurutiini ja suoritustaso paranivat päivä päivältä. 
Viimeisenä kisana lasketussa kombissa Andy pystyi tekemään 
huippusuoritukset laskien sekä syöksyssä että pujottelussa kauden 
parasta kilpailutilanteessa. Seitsemäs sija oli tähän paikkaan lois-
tosuoritus. Joukkuekilpailussa suomalaislaskijoiden esitykset oli-
vat todella positiivisia. Muun muassa Joonas Räsänen voitti oman 
kamppailunsa Ted Ligetyä vastaan ja kokonaisuutena suomalaisten 
laskuissa oli hyvä draivi ja tekemisen meininki päällä.  
 
Analysoitaessa aikuisten arvokisoja molemmissa lajeissa, alppi-
hiihdossa ja freestylessä, kärjen saavuttaminen aivan lähitulevai-
suudessa on mahdollista. Tason noston edellytys on tehdä vielä 
tinkimättömämpää työtä kaikilla valmennuksen osa-alueilla. 
Työn tärkeä kulmakivi on laadukas kokonaisvaltainen harjoitus-
suunnitelma. 

Suunnitelman puitteissa voimme mm. tehostaa lajien vaatimus-
ten mukaisten fyysisten ominaisuuksien monipuolista kehittämistä 
rytmittäen vielä paremmin harjoittelun ja levon suhdetta opti-
moiden harjoitusvaste. Lisäksi voimme kehittää edelleen kaikkien 
osa-alueiden harjoittelua fysiikasta lajiharjoitteluun viemällä har-
joitusten intensiteetti suorituskyvyn ja osaamisen äärirajoille asti. 
Olosuhteilla on suuri merkitys valmentautumisessa. Olosuhteiden 
optimointi harjoituskauden eri ajanjaksoilla luo parhaan mahdolli-
sen alustan kehittymiselle. Ja kun töitä tehdään vahvalla motivaa-
tiolla ja sitoutumisella, voittaja-asenne vahvistuu ja lähtöpaikalla 
h-hetkellä venymiskykyä äärirajoille asti löytyy.

Kauden isoja positiivisia asioita on nuorten menestyminen. 
Sekä alppi- että freestylehiihdossa on suomalaismenestystä tullut 
laajalla rintamalla kv. kilpailuissa sekä tytöissä että pojissa. Viime 
kaudella tärkeäksi painopisteeksi otettu nuorten valmentautumi-
sen kehittäminen ja siihen panostaminen on osoittanut tärkeyten-
sä. Alppihiihdon Team 2018 -projekti ja tasoryhmät sekä frees-
tylessä haastajamalli ovat tuottaneet silmin nähden positiivisia 
tuloksia. Kevään nuorten arvokilpailuista on tulossa mielenkiintoi-
sia ja vahvoja suomalaissuorituksia on luvassa, sen uskallan luvata. 

Viime kevään uudistusten myötä tie huipulle on selkeästi 
löydetty valmennusryhmissämme kiitos motivoituneiden urheili-
joiden ja valmennusorganisaation. Pysyminen tiellä kohti huippua 
maaliin asti vaatii vahvoja päätöksiä, sinnikkyyttä ja määrätietoi-
suutta kaikkien toimijoiden osalta. 

 
Marko Mustonen 
Beaver Creek, CO  
11.2.2015 
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RINTEESEENKAVERIVIE
Suomen Hiihtokeskusyhdistys Ry

Voita

molemmille!
laadukkaat laskukamat

OTA KUVA TAI KERRO
TARINA OMASTA

PÄIVÄSTÄSI RINTEESSÄ
KAVERIN KANSSA.

JAA JA TAGAA SE
#KOTIRINNE.

PARHAAT KUVAT/
TARINAT PALKITAAN.

Tarkemmat tiedot kampanjasta
www.ski.fi/kotirinne

HEIKIN TARINA KOTIRINTEELTÄ

Serena on mulle aika legendaarinen paikka laskee. Kävin siellä 

mun ensimmäiset paippikilpailut ja nyt asun ihan vieressä 

melkein 20 vuotta myöhemmin. Edelleen lasken siellä frendien 

kanssa ja sinne on aina kiva mennä ku tietää et paikat on 

kunnossa! Ja rinteen jälkeen voi mennä viel pulahtaa poreilee 

jos ei muuta!”
- Heikki Sorsa

”

tutustumaan uuteen lajiin.

SHKY_Serena_Heikki_A4.indd   1 18.11.2014   9.33



Istun hyvän hiihtopäivän jälkeen hotellihuoneessani Itävallassa. 
Päivän tapaamisista ja laskemisesta jäi taas paljon käteen; uusia 
ideoita ja uutta intoa koto-Suomessa tekemiseen. Päällimmäisenä 

kuitenkin tunne siitä, että ei tarvitse suomalaisia keskuksia hävetä 
tässäkään seurassa.

 Oma lasketteluharrastukseni alkoi Alpeilta, suomalaiset kes-
kukset löysin vasta myöhemmin. Nyt kun molemmissa on viettänyt 
aikaa eri porukoissa, olen entistä vakuuttuneempi siitä, että parem-
muusjärjestykseen niitä ei voi laittaa. Alppien vaakakuppiin voidaan 
surutta heittää rinteiden pituudet, niiden määrä ja pidemmät päivät 
keskellä talvea. Rehellisyyden nimissä myös rinneravintoloiden ruo-
katarjonnassa palkinto menee Suomen rajojen ulkopuolelle, vaikka 
meilläkin siihen on ryhdytty panostamaan enemmän.

 Suomi vie voiton monessa muussa kategoriassa. Rinteiden kunto 
Suomessa on huippuluokkaa. Lumettamalla tehty pohja antaa kes-
tävän ja tasaisen pohjan luonnonlumen koristella. Rinteiltä ei löydy 
kiviä tai kantoja ja mahdolliset vaaranpaikat on hyvin merkattu. 
Onnettomuustilastoissa ei juuri näy olosuhteista johtuneita tapatur-
mia. Myös valaistus on meillä paremmin hoidettu. Toki se keskital-
ven lyhyiden päivien vuoksi tarvitaankin, mutta mahdollistaa myös 
iltamäet ja pitkät laskupäivät koko kauden ajan. 

Lapsiperheelle suomalainen hiihtokeskus tarjoaa huolettoman 
tavan viettää iltaa tai lomailla. Itsellä on hyvässä muistissa kauhun 
hetki Ranskassa Sauliren huipulla, kun nostin katseeni suksien kiin-

nittämisestä ja näin 5-vuotiaan laskevan oikeanpuoleiseen laaksoon 
ja 8-vuotiaan valinneen vasemmanpuoleisen. 

Suomen keskukset ovat pienempiä, mutta tarjoavat lapsiperheel-
le riittävästi laskettavaa ja turvallisen tavan harrastaa yhdessä. Myös 
hiihtokouluissa mennään lasten ehdoilla. Wernerin hiihtokoulun 
pienimmät oppilaat eivät edes huomaa opetusta, kun asioita har-
joitellaan leikin varjolla. Lapsuuden ranskalaisesta hiihtokoulusta 
parhaiten jäi mieleen ruskettunut opettaja, joka veti lapsiletkaa pit-
kin rinnettä ja hissille päästyään vasta kääntyi ja laski onnistuivatko 
kaikki tulemaan perässä alas asti…

 Ja se rinteiden pituus… Siinäkin on kaksi puolta. Toki on muka-
va suihkia alas kilometrien pituisia rinteitä, mutta käsi sydämelle; 
kuinka moni meistä laskee kilometriä pidempää matkaa pysähty-
mättä.

Lähirinteiltä löytyy monipuolisia suorituspaikkoja ja lyhyt 
rinne ja hissinousu takaavat runsaat toistot esimerkiksi hyppyjen 
harjoittelussa. Eipä ihme, että Roope Tonteri, Enni Rukajärvi, Joona 
Kangas ja monet muut ovat matalammista rinteistämme ponnista-
neet maailman huipulle!

Ja kevätauringosta tai revontulista ei tarvitse edes mainita. Ylpeä 
olen kun saan taas huomenna näistä asioista kertoa perinteikkäille 
alppimaille.

Teksti ANNE LARILAHTI   Kuva SHKY

O m a n  h ä n n ä n  n o s t a m i s t a

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anne Larilahti.

Suomen hiihtokeskusten kuulumisia
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Polar M400.  
Harjoittelun uusi ulottuvuus.

 polarm400.com/fi

Urheilullisen tyylikäs GPS-sykemittari Polar M400 seuraa nopeuttasi, kulkemaasi  
matkaa ja korkeutta. Harjoitusohjelmien avulla voit asettaa tavoitteita ja seurata 
ennätyksiäsi. Pysy aktiivisena myös harjoitusten välissä seuraamalla päivittäistä  
aktiivisuuttasi ja istumistasi.

Smart Coaching - Älykästä ohjausta vuodesta 1977.



Alppihiihdon ja freestylen  

SM-KISAT 2015

Alppihiihdon Suomen mestaruudet ratkotaan totuttuun tapaan 
kahdessa eri tunturissa. Ylläs toimii vauhtilajien kisanäyttä-
mönä, kun taas Pyhällä taistellaan tekniikkalajien mestarien 

titteleistä. 
FIS-tunnustettu Piste Palander toimii erinomaisena testinä tiukan 

maailmancup-kauden jälkeen; kuinka paljon kenenkin reidestä löytyy 
potkua ennen kevään viimeisiä lumia.

Vuonna 2014 Samu Torsti ja Tanja Poutiainen veivät suurpujottelu-
mestaruudet. Poutiainen on jättänyt ”mononsa” seuraavalle. Mielen-
kiintoista on, kuka nappaa mestarin valtikan tänä vuonna itselleen.

Pujottelussa sen sijaan molemmat viime vuoden voittajat Merle 
Soppela ja Juho Dahl nähtäneen lähtöportilla? Kuka laskee tänä vuon-
na kovimman tuloksen?

Freestylen SM-kisat on niin ikään jaettu kahteen osaan. Ski Crossin 
mestaruudet ratkotaan Levillä torstaina 9.4., jonka jälkeen perjantaista 
alkaen freestylemittelöt ovat vauhdissa jo totuttuun tapaan Rukalla. 

Ski Crossin mestaruuden vei vuonna 2014 Oskar Svels. Kumpare-
valtikat matkasivat Anniina Lahdelle ja jo kisarinteet jättäneelle Arttu 
Kiramolle. Parikumpareissa Jimi Salonen vei pisimmän korren. 

Monta Ski Sportin Finlandin ”huippua” on jaettavana huhtikuun 
alun päivinä. Pysy mukana laskuissa www.skisport.fi sekä eri some-
kanavissa.

ALPPIHIIHTO

Ylläs 10.–15.4.2015 Vauhtilajit: supersuurpujottelu ja syöksy
Pyhä 16.–19.4.2015 Tekniikkalajit: pujottelu ja suurpujottelu

FREESTYLE

Levi 9.4.2015 Ski Cross
Ruka 10.4.–12.4.2015
* Perjantai: Slope Style, karsinnat ja kumpareet
* Lauantai: Slope Style, finaali ja parikumpareet
* Sunnuntai: Half Pipe

Teksti TOIMITUS

Topi Kanninen laski  
voittoon kumparelaskun  
Eurooppa-cupissa Italiassa

Freestylehiihdon kumparelaskun Eurooppa-cupin reilun 
kahden viikon tiivis Keski-Euroopan kilpailukiertue päättyi 
Italian Valmalencossa. Samaisessa mäessä lasketaan myös 

nuorten MM-kilpailut maaliskuun lopulla, joten näillä kilpailuil-
la on erityistä merkitystä kauden pääkilpailuihin valmistautu-
mista silmällä pitäen.

Ensimmäisessä kilpailussa haastava rinne aiheutti normaalia 
enemmän epäonnistumisia. Erityisesti ylähyppy karkasi monella 
liian isoksi, jonka seurauksena lasku on mahdoton pitää kasassa 
jyrkällä keskipätkällä. Tähän samaan “miinaan” ajautui tänään 
Suomen poikien nuorisoketju, Riku Voutilaisen ja Miro Haatajan 
laskujen päättyessä ulosajoihin, Lassi Pohtolan loppusijoitus 
24:s. Naiset taistelivat hyvät kokonaislaskut, jotka riittivät lähel-
le finaalipaikkaa. Kreeta Holopainen oli lopputuloksissa 13:s ja 
Ida-Maria Muilu 14:s.

Suomen joukkueen kokeneempi kaarti sen sijaan piti päänsä 
viileänä ja miehet nappasivat varmat finaalipaikat. Topi Kanni-
nen laski selvästi kärkipaikalle ja Henry Haataja peesasi hienosti 
ollen alkukilpailun kuudes.

Finaalissa Haatajalle sattui muutama virhe ja lopputuloksissa 
sijoitus oli kymmenes. Kanninen jatkoi hyvää menoa ja nappasi 
kauden ensimmäisen voiton selvällä kahden pisteen erolla ennen 
toiseksi laskenutta Venäjän Vitaly Sergeeviä ja kolmanneksi 
sijoittunutta Saksan Tim Grasemannia Samalla Kanninen nousi 
Eurooppa-cupin kokonaispisteissä kärkipaikalle.

“Lasku kulki koko päivän hyvin. Ei lähdetty höntyilemään ja 
ottamaan turhia riskejä vaikeassa mäessä. Maltoin ottaa ylähy-
pyn sopivan pienejä, jolloin keskipätkän laskuun lähtö onnistui 
helposti, toisin kuin niillä jotka tarjosivat ylhäältä liian isoja 
hyppyjä. Lopputuloksena päästiin laulamaan Maamme-laulua 
ykköskorokkeella”, Kanninen kertasi. 
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Suomen talvi on jälleen jakanut maamme kahtia, yliluminen pohjoinen ja 

talveton etelä. Mastereiden leirikausi meni hienosti Pohjoisen lumilla, mutta 

kisakauden avaus Etelä-Suomessa oli vaikeaa.

Teksti ja kuvat JUSSI HEINILÄ

Monilla oli pujottelutreenit todella heikoilla kantimilla, kun 
Kalpalinna avasi kisakauden tammikuun puolen välin 
tietämillä. Kalpalinnan rapistuva rinnekalusto ei onnistu-

nut kisarinteen lumetuksessa ja kisan FIS-statuksesta jouduttiin 
luopumaan. Viime vuoden tapaan kisat vedettiin Hugon rinteessä. 
Yhdessä päivässä oli kaksi puikkakisaa. Reilu puolensataa kisaa-
jaa lähti mukaan tynkäkisaan. Venäläisiä ruplan tilanne oli myös 
karsinut, vaikka Kalpis ja Jusa Kalpalan vetovoima ovat heitä aina 
tuoneet hyvin mukaan.

 Kalpiksen urilta siirryttiin seuraavaksi viikonlopuksi Suomen 
eteläisempään mäkeen Karjaalle. Siellä oli talkoohommilla saatu mai-
nio ränni aikaiseksi. Vain pieni pehmeys piinasi loppujyrkänteellä, 
jossa nähtiin muutamia keskeytyksiä. Påminne on nyt vakiinnuttanut 
paikkansa Mastereiden kalenterissa. Paikassa on hyvä henki ja draivi, 
kaikki tuntuivat tyytyväisiltä kisaan ja porukkaa tuli mukavasti mu-
kaan pujottelupäivään.

Suurpuikkaa

Neljän Cup-pujottelun jälkeen päästiin testaamaan vauhteja suur-
puikassa. Himoksella lunta oli jo paremmin, mutta pakkasten puute 
heijastui sielläkin pehmeenä rinteenä. Perjantain mini-master koeki-
saan tuli runsain mitoin laskijoita, monilla GS-treenit olivat jääneet 
heikon talven jalkoihin ja laskut bonus-rinteessä olivat tervetullutta 
karaistumista vauhtiin ja jyrkkään rinteeseen.

Lauantaina satakunta laskijaa ikähaitarissa 17-89 vuotta kisasivat 
Cup-pisteistä. Venäläinen 44-vuotias Sergei Birjugov oli päivän 
nopein menijä jättäen taakseen jopa nuoria aktiivikisalaskijoita. Kisa 

oli hyvä lämppäri sunnuntain SM-kisaan. Pakkasyö ja kova tuuli olivat 
kovettaneet rinnettä hiukan, rataan ei enää syntynyt kohtalokkaita 
reikiä. 

Kisassa vanhat sotaratsut taas syttyivät. Pekka ”Rekku” Rechardt 
teki paluun SM kultakantaan 55-vuotiaissa ja suosituimmassa sarjassa, 
parinkymmenen 45-50-vuotiaan kisaajan joukosta Grani Alpinen Vesa 
Leskinen hoiti kullan neljän sadasosan erolla. Ilahduttavaa oli, että 
sekä 40 että 45-vuotiaissa naisissa käytiin myös laadukas ja tiukka kisa 
mitaleista.

 Uskomattomin suoritus oli kuitenkin Eino “Jusa” Kalpalalla, joka 
tarvitsee kohta uuden oman uuden sarjansa. Hän nimittäin täyttää 
ensi vuonna 90 vuotta, ja edelleen painaa kisaa Master-maajoukkueasu 
yllään. Jusa on kiertänyt koko Cupinn ja kuittasi ansaitun SM-kullan 
Himoksella. Legendasta lisää toisaalla tässä lehdessä.

 Alkukauteen innokkaimmilla Mastereilla oli suunnitteilla myös 
kansainvälisiä Master Cup -kisoja, mutta heikot harjoitusolosuhteet 
ja loukkaantumiset karsivat reis-
saajia. Kalpala kävi kuittaamassa 
voiton Sveitsissä pujottelussa ja 
Timo Saresvuo kävi Ranskassa 
kokeilemassa vauhtiaan ja laskikin 
hienosti Cup-pisteille. Veteraani-
urheilijoiden “talviolympialaiset” 
eli Masters Winter Games käytiin 
myös Kanadassa. Edustus jäi tällä 
kerralla alppilajeissa ohueksi, 
mutta kanadansuomalainen Han-
nele Sundberg kuitenkin nappasi 
siellä hopean, joten Suomi-me-
nestys jatkui silläkin saralla.

MASTERS-KAUSI TAISTELTU PUOLEEN VÄLIIN

Påminnessä oli hyvä meininki ja naisilla tiukka kisa.

Himoksella iloiset 
tunnelmat alle 
kuusikymppisten 
startatessa SM-
suurpuikkaan.

Mico Wrede veti huippuaikoja Himoksella.
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Lauantaina 7.2.  Iso-Syötteen vapaalaskurinteessä, Freeride 
Parkissa, järjestettiin toista kertaa kansallinen vapaalaskutapah-
tuma Freeking Ride. Syötteen alueen erittäin hyvästä lumiti-

lanteesta johtuen olosuhteet olivat enemmän kuin otolliset hauskaan 
päivään alamäkilajien merkeissä. Reilun 130 sentin paksuisen hangen 
lisäksi aurinkoinen sää ilahdutti sekä osallistujia, että paikalle saapu-
nutta yleisöä. 

Päivän aikana nähtiin huimia temppuja ja hienoa laskua. Kilpaili-
joiden joukossa oli sekä hyvin tunnettuja ja maailmalla menestyneitä, 
että Iso-Syötteen paikallisia laskijoita. Kannustava ja iloinen tunnel-
ma osallistuneiden keskuudessa laittoi jokaisen heittämään kaikkensa 
kehiin. Lajien kirjo oli kattava; alas tultiin suksilla, lumilaudalla, 
telemarkeilla ja monoskillä!

Freeride Parkin rakentaja, vapaalaskulegenda Kimmo ”Skipe” 
Oivo toimi tapahtuman isäntänä. Järjestävänä tahona oli tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa Oululainen Ystävällinen Kaunohiihtoseura Ry. 
“Ideana oli tarjota yhdessäoloa ja hauska laskupäivä  Iso-Syötteen 
vapaalaskualueella. Oli hauskaa että paikalle saatiin sekä vanhan 
liiton vapaalaskijoita, että hyppyreistä pitävän uuden koulukunnan 
edustajia. Kaiken kaikkiaan päivä oli jälleen enemmän kuin on-

nistunut”. kertoo Oivo ja jatkaa, ”Hienointa oli nähdä miten hyvällä 
fiiliksellä koko porukka oli, laskijoista tapahtuman taustaorganisaa-
tioon ja yleisöön”.

Tulokset: 
FreeKing Ride Queen 2015 Sanna Kyllönen
FreeKing Ride King 2015 Eetu Rintamaa

Erikoismaininnat:
Paras hyppy – Eetu Rintamaa
Seivaus – Pyry Virkkula
Tsemppari – Elina Kemi
Monoski-sarjan 2. Palkinto – Antti Toiviainen
Kitisijä – Tomi Reunanen
Pannut – Jaakko Rapeli
 
Lisätietoja
https://www.facebook.com/freekingride

Kuva TOMI REUNANEN

SUOMEN VAPAALASKUHUIPUT MITTELIVÄT ISO-SYÖTTEELLÄ

Voittaja Eetu Rintamaan rohkea tyylinäyte.
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Haglöfs Suomi Slalom on koko perheen laskettelutapahtuma, 

jossa voitolla ei ole väliä. Pääasia on että osallistuu ja viettää 

hauskan päivän rinteessä.

Teksti ANTTI ZETTERBERG   Kuvat SAMI VÄLIKANGAS

Erityisten tasoituskertoimien ansiosta kaikki 
voivat laskea samassa sarjassa ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Paremmuusjärjestys ratkais-

taan kertomalla kilpailijoiden varsinaiset kilpailuajat 
tasoituskertoimilla.

Kauniaisten mäki sijaitsee keskeisellä paikalla hyvi-
en kulkuyhteyksien äärellä ja paikalle oli tullut paljon 
väkeä. Tapahtuma saatiin vetää läpi aurinkoisessa, 
mutta tuulisessa säässä.

SUOMI SLALOMIN TAPAHTUMAPÄIVÄ 8.2. KAUNIAISISSA
Kisan pienemmän pään osallistujan Axel Taipaleen sijoitus oli 44. Hienoa tekemistä!

Kauniaisten rinne oli kisan kannalta juuri sopivan kompakti.

Suomi Slalom on oikea paikka aloittaa pujottelukilpailu-ura.

Tarkkana lähtöpaikalla.

Kyllä tosissaankin sai portille halutessaan hyökätä.
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Puuterilumi ja pikkupakkanen ovat hemmotelleet laskettelijoita tänä vuonna. 
Tämä on näkynyt myös Hiihtokeskus Riihivuoren rinteillä Keski-Suomessa, 
jossa kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet viime vuoteen verrattuna. Hiih-

tolomaviikoille on luvassa huippukuntoisia rinteitä ja latuja. 
“Vihdoinkin tuli normaalitalvi ja ihmiset ovat lähteneet innostuneina laskette-

lemaan. Keski-Suomessa on ihan superhyvä talvi, vaikka etelämpänä on ollut aika 
märkää.  Alkutalven kävijämäärät ovat toissavuotisella tasolla eli kaksinkertaiset 
viime vuoteen verrattuna. Odotamme kyllä erittäin hyvää talvea”, sanoo toimitus-
johtaja Janne Andersin Hiihtokeskus Riihivuori Oy:stä.

Riihivuoressa ei ole pahemmin näkynyt edes Venäjän taloustilanne. Syksyllä 
tehtyihin varauksiin ei ole tullut peruutuksia, mutta uusia varauksia Venäjältä ei 
kuitenkaan ole juuri tullut.

“Venäläisturistien varsinainen sesonkiaika on vuodenvaihteessa, mutta 
Pietarin seudun junioralppilaskijat käyvät täällä leireillä pitkin kautta. Heidän 
määränsä on tänä talvena jopa kasvanut”, Andersin sanoo.

Vaikka laskettelijoita on Riihivuoressa riittänyt rinteiden avaamisesta lähtien, 
mukaan mahtuu hyvin.

Hiihtämään jäälle tai mäkiselle harjulle

Riihivuoren läheisyydestä löytyy myös upeat maastohiihtoladut. Suoraan itä-
rinteiltä pääsee Päijänteen jäälle, jossa on erimittaisia latuja parin kilometrin 
lenkistä aina useamman kymmenen kilometrin maratonmatkoihin. Taukopaikka 
löytyy Sudensaarten laavulta. Mäkisempiä maastoja kaipaaville haasteita tarjoaa 
Muuramenharju, jossa on 2,5 ja 5,1 kilometrin valaistut ladut sekä 10,1 kilometrin 
valaisematon latu.

Hiihtolomalaisille on luvassa monenmoista aktiviteettia, kuten monojump-
paa, hiihtovälineiden testipäiviä, lasten Werneri-hiihtokouluja, parkkikauden 
avajaiset ja viihdettä Kahjobaarissa. 8.–9. lomaviikkojen välissä starttaa myös 
Suomi Slalom monen vuoden tauon jälkeen. Kolmena viikonloppuna järjestettä-
viin koko perheen tapahtumiin voi tulla kilvoittelemaan leikkimielisesti, vaikka 
viitosrinteen uusi lähtölava tarjoaa haastavuutta kokeneemmallekin laskijalle. 
Ystävänpäivänä Riihivuoressa vietetään yhteistyökumppani Keskimaan 100-vuo-
tisjuhlia ja rinneriehaa, jolloin asiakasomistajille on tarjolla etuhintaiset hissiliput 
ja välinevuokrat. 

Kuva HANNU RAINAMO

Superhyvä talvi on houkutellut jo tuplasti  

väkeä Hiihtokeskus Riihivuoreen

SUOMI SLALOMIN TAPAHTUMAPÄIVÄ 8.2. KAUNIAISISSA

Kaikki pääsivät kilpailun makuun.

Meilläkin oli edustus rinteessä.

21 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

UUTISIA



Andreas Romar on kovalla tasolla MM-tason supe-

ralppiyhdistetyssä, joka koostui syöksylaskusta ja 

yhdestä laskusta pujottelua. Romar oli  yhteistulok-

sissa seitsemäs ja pääsi pujotteluradan alas ilman 

suurempia virheitä.

Teksti SKI SPORT FINLAND & ANTTI ZETTERBERG    

Kuvat AGENCE ZOOM

Romar lähti pujotteluosuudelle sijalta 18, 
ja etenkin radan alku meni varsin mal-
likkaasti. Keskivaiheella pujottelueks-

pertit olivat suomalaista nopeampia, mutta 
lopulta Romar hävisi kisan voittaneelle Marcel 
Hirscherille vain 0,83 sekuntia. Pronssimitali 
jäi suomalaiselta 0,45 sekunnin päähän. Sijoi-
tus oli Romarille näiden MM-kisojen paras. 

Pujottelussa Romar oli koko porukan 
viidenneksi nopein, joka riitti nostamaan 
hänet lopputuloksissa seitsemänneksi. 
Romar jatkoi hyvää arvokisasijoitusten 
sarjaa superalppiyhdistetyssä, kun edellisissä 
MM-kisoissa Schladmingissa tuloksena oli 
neljäs sija ja neljä vuotta sitten Garmisch-
Partenkirchenissä yhdeksäs sija.

”Helppo merkkaus ja hyvä rinteen pinta. 
Oli hauska laskea ja ihan hyvinhän se loppu-
peleissä meni. Pitää olla tyytyväinen tähän 
tulokseen, ottaa huomioon olosuhteet mistä 
näihin kisoihin lähdettiin”, Romar totesi tyy-
tyväisenä. Romar on kärsinyt viime vuosina 
paljon loukkaantumisista, eikä laskukunto 
ole ollut terävimmillään. 

Supersuurpujottelu päättyi keskeytykseen ja 

syöksylaskussa tuloksena 31. sija

Syöksylaskussa suurimmat ennakkosuosikit 
pettivät ja voittoon laski Sveitsin Patrick 
Küng, joka kukisti isäntämaa USA:n Travis 
Ganongin 0,24 sekunnilla. Pronssille laski 
Küngin tapaan sveitsiläinen Beat Feuz, joka 
hävisi maanmiehelleen 0,31 sekuntia.

Andreas Romar ei saanut lauantain kil-
pailussa puhdasta laskua ja virheet pudot-
tivat hänet lopputuloksissa 31. sijalle. Eroa 
MM-kultaan laskeneeseen sveitsiläiseen 
kertyi 2,64 sekuntia. Virheistä huolimatta 
Romar koki, että lasku on mennyt MM-kiso-
jen aikana eteenpäin.

”Askel eteenpäin eilisestä ja parempaa 

VAILIN & BEAVER CREEKIN  
MM-kisoissa yllättäviä käänteitä
 – Andreas Romar hienosti seitsemäs  superalppiyhdistetyssä

Andreas Romar jatkoi hyviä arvokisasijoituksiaan.
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Superalppiyhdistetyn mitalikolmikko: Marcel Hirscher voittajana, toisena Kjetil Jansrud, kolmantena Ted Ligety.

Hannes Reichelt kaartaa 
viimeiseen mutkaan super-
suurpujottelussa.

Syystäkin tyytyväinen tuuletus.Amerikkalaiseen tyyliin näytöissä ja esillepanossa ei kitsasteltu.
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laskemista. Tänään vaan sattui iso virhe, mil-
laisia ei saisi tehdä. Ensimmäisessä treenissä 
olin siinä kohtaa missä tänään tein virheitä 
nopein ja se on ollut minun vahvuuksia myös 
aikaisemmissa kisoissa täällä. Tietty harmit-
taa, että siinä kohtaa missä vuosien ajan on 
ollut hyvä ei saa tärkeään paikkaan onnistu-
mista”, Romar sanoi.

”Ei laskeminen ennen tuota isoa virhettä 
ollut mitenkään parasta tekemistä, eikä sen 
jälkeenkään, mutta pitää katsoa eteenpäin ja 
ottaa ne hyvät asiat laskuista mukaan jatkoa 
ajatellen”, hän totesi positiivisesti.

Huiman näköiset ulosajot ja yllättävät mi-

talistit tarjosivat hyvää alppihiihtoviihdettä 

supersuurpujottelussa

Vahviten Beaver Creekin Birds of Prey 
-supersuurpujottelurinteen metkut hal-
litsi Itävallan Hannes Reichelt, joka laski 
MM-kultaan ennen kanadalaista yllättäjää, 
hopealle laskenutta Dustin Cookia. Prons-
sille aurinkoisessa, mutta hieman tuulisessa 
kilpailussa laski Ranskan Adrien Theaux.

Kilpailun ainoan suomalaislaskijan An-
dreas Romarin lasku päättyi ulosajoon ennen 
toista väliaikaa.

”Heti toiselta kepiltä lähtien oli ylhäällä 
vaikeuksia ja en saanut suksea kulkemaan 

puhtaasti. Ennen ulosajoa sain ihan hyviä 
käännöksiä ja hyvät vauhdit, mutta ei mah-
tanut tuolle ulosajolle mitään. Sen jälkeen 
olisi alkanut minun kannalta radan parhaat 
paikat”, Romar totesi kilpailun jälkeen.

Naisten syöksyssä tiukkaa kisailua – Vonn 

ilman mitalia

Naisissa syöksyn voittajaksi kruunattiin tiu-
kassa kilpailussa Slovenian Tina Maze. Anna 
Fenninger otti hopeaa ja Lara Gut pronssia.

Tina Mazen rohkea ja teknisesti erittäin 
hyvin onnistunut lasku vei 31-vuotiaan slo-
venialaisen naisten syöksylaskun voittajaksi. 
Super-G:ssa ansaittu hopea kirkastui näin 
kultaan. Välillä näytti, että Itävallan Anna 
Fenninger olisi laskemassa kultaan, mutta 
Maze hyökkäsi täysillä ja ohitti Fenningerin 
ajan niukalla 0,02 sekunnin erolla. Etenkin 
radan loppuosassa Maze repi tarvittavan 
eron itävaltalaiseen.

Isäntämaan Lindsey Vonn jäi mitalien 
ulkopuolelle lajissa, joka ennakkoon piti olla 
hänen vahvimpansa. Vonn jäi kisassa viiden-
neksi hävittyään voittajalle 1,05 sekuntia.

Kisaraportti pohjautuu 9.2. mennessä käy-
tyihin kilpailuihin.

Ikänestori, 31-vuoti-
as Tina Maze näytti 
nuoremmilleen 
laskemisen mallia.

Suksi lumeen, nimi tulostaululle. Tina Maze on voittaja.
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Jussi Ovaskainen vieraili kisapaikkakunnalla etukä-

teen tutustumassa paikkoihin.

Teksti ja kuvat JUSSI OVASKAINEN

Yhdysvaltojen Beaver Creekissa ja 
Vailissa järjestetään alppihiihdon 
MM-kisat juuri tämän lehden painoon 

mennessä. Coloradon Kalliovuorten kyljessä 
sijaitsevien hiihtokeskusten työnjako menee 
siten, että Beaver Creekissa käydään päi-
väsaikaan kaikki kisat ja Vailissa käydään 
kisojen karsinnat sekä jaetaan palkinnot ja 
nautitaan oheisohjelmista iltaisin. 

Vail on suomalaisille tuttu paikka, sillä 
siellä vuonna 1999 järjestetyissä MM-kisois-
sa Kalle Palander pokkasi Suomen ensim-
mäisen alppihiihtomitalin, pujottelun kultaa. 

Kultaan ei kukaan uskonut etukäteen, eikä 
oikein minkäänlaiseen menestykseen. 

Maailman huippua

Vail on monessa yhteydessä mainittu 
maailman parhaaksi hiihtokeskukseksi. 
Rinteitä on paljon ja erittäin monipuolisesti. 
Huippukeskukseksi sen kuitenkin nostaa 
erittäin pitkälle viety palvelutaso. Useimpien 
hotellien peruspalveluihin kuuluu suksien 
kuljetus ala-asemalle ja takaisin. Hiihtäjän-
kään ei tarvitse tallustella muutamaa metriä 
enempää, jos haluaa hyödyntää hotellin 
kuljetuspalvelua. 

Beaver Creek on keskuksena vähän Vailia 
nuorempi ja pienempi. Alppikeskuksiin 
verrattuna se on kuitenkin keskikokoinen. 
Sen mittatikkuna on viereinen Vail, jonka 

laatutaso yritetään ohittaa. Hinnoittelussa on 
jo menty kalliina pidetyn Vailin ohitse, joten 
paikallisten suusta kuuleekin usein “Beaver 
Creek prices” kommentin. Beaver Creekin 
rinteitä voi pitää rahtusen Vailia vaativampi-
na. Vail Resorts omistaa molemmat keskuk-
set, joten niissä pärjää yhdellä hissilipulla. 

Sekä Vail että Beaver Creek on rakennettu 
matkailukeskukseksi, joten niissä oleminen 
on erittäin helppoa. Kaikki on lähellä ja 
pidemmät siirtymät hoituvat helposti hyvin 
toimivilla skibussilinjoilla. Keskusten välinen 
siirtymä bussilla kestää puolisen tuntia.

Korkealla ollaan

Kummankin kyläkorkeus on liki 2500 
metriä, joten hapen vähyys tuntuu tasamaan 
kasvatille pienenkin ponnistelun jälkeen 
puuskutuksen muodossa. Ylimmät hissiase-
mat ovat vielä yli kilometrin kylää korkeam-
malla. 

Alueella vallitseva vähempihappinen ja 
erittäin kuiva ilma aiheuttaa suomalaisvie-
railijalle helposti päänsärkyä. Elimistö tottuu 
korkeuteen noin kolmessa päivässä. Yksilölli-
siä lisähaasteita aiheuttaa 9 tunnin aikaero 
sekä hotellien suosimat kokolattiamatot. 
Oireita voi vähentää merkittävästi juomalla 
paljon vettä sekä jättämällä alkupäivinä 
alkoholin kokonaan juomatta. 

Puuterikisat?

Colorado on tunnettu takamaastolaskijoiden 
puuterimekkana. Se onkin ainoa asia, joka 
voi MM-kisojen organisaatiota järisyttää. 
Säännöllisen maailmancupin isäntäpaikkana 
järjestelykoneisto on hyvässä kunnossa, mut-

MM-KISAT COLORADOSSA 
- Kaikki on tehty helpoksi 

Kaikki liikkuminen sujuu kätevästi skibusseilla. 

Iloinen suomalaisseurueemme. 
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ta alueelle tyypilliset runsaat lumisateet saattavat kuitenkin sotkea 
kisojen läpivientiä. Lumisateisiin on varauduttu, mutta tanakkaan 
tuiskuun kisan aikana ei pysty mitenkään riittävästi reagoimaan. 
Runsas lumen tulo huonontaa eritoten suurilla lähtönumeroilla kisaa-
vien menestysmahdollisuuksia. 

Jenkit osaavat shown

Maailmancupin osakilpailuja seuraa keskimäärin 2 000 katsojaa 
osakilpailua kohden. 

MM-kisoihin odotetaan viisinkertaisia katsojamääriä. Tunnel-
ma on huipussaan isäntämaan kisaajien laskiessa, mutta USA:ssa 
kannustetaan kaikkia, menestysriippumattomasti. Varsinkin hyvää 
taisteluasennetta osoittava laskija palkitaan suurin suosionosoituksin. 

Kisat ovat tapahtumana todella elämykselliset. Katsojille on järjes-
tetty monenlaista oheisohjelmaa tv:n mainostauoille. Kuuluttajat ovat 
innokkuuden lisäksi paneutuneet todella hyvin itse lajiin, kisaajien 
persooniin sekä aiempaan menestykseen. Hiljaisia tai tylsiä hetkiä ei 
katsomossa ole. 

Kisarinne Audi Birds of Prey 

Lähtöpaikkaa muuttamalla kaikki kisat pystytään laskemaan Audi 
Birds of Prey rinteessä, jota pidetään yhtenä maailmancupin vaikeim-
mista. Naisten kisojen lähtöpaikat ovat Raptor Racecoursen puolella, 
joka yhtyy Audi Birds of Preyhin päättyen Red Tailiin rakennetulle 
stadionille. Kisamaskottina maalialueella toimii elävä kotka, joka on 
kunnioitettava näky isäntänsä käsivarrella. 

Homma toimii 

Omalla autolla ei pääse lähellekään kisastadionia, vaan peltileh-
mät laidunnetaan pellolle useita kilometrejä ennen kisastadionia. 
Beaver Creekin skibussi-järjestelmä toimii hienosti ja hienoja ovat 
ski-bussitkin, niissä istutaan nahkapenkeillä! Viiden minuutin välein 
kulkevat bussit hoitavat kisaturistin sujuvasti kisapaikalle tai rintei-
den ala-asemalle, mikäli kisa-alueelle meinaa omin suksin mennä. 
Kisatunnelmaa bussissa kohottaa kisaradio, joka suoltaa intohimoista 
puhetta alppihiihdosta hengästyttävällä temmolla. Helppous ja naut-
timinen ovat sanat, jotka tulevat MM-kisojen järjestelyitä miettiessä 
ensimmäisenä mieleen. 

Denverin shoppailut ja kulttuuritarjonta

Suomesta suorin ja nopein tie kulkee Icelandairilla Islannin kautta 
Denveriin, josta on noin kahden tunnin automatka kisakeskuksiin. 
Matka-aikaa Etelä-Suomesta kisahotellin ovenkahvaan lentokent-
täkäyskentelyineen heilahtaa helposti 16 tuntia, nopeimmillakin 
reiteillä. 

Mikäli aikataulu antaa myöden Denverissä käymiseen, se kannat-
taa hyödyntää. Kaupunki on helppo hahmottaa ja kaikki nähtävyydet 
on kävelyetäisyydellä. Keskustan ulkopuolella sijaitseva Rei outdoor-
shop on vallitsevilla valuuttakursseilla huomattavan kiinnostava 
kohde, niin hinta- kuin tarjonnantasolla mitattuna. Cherry Creekin 
ostoskeskuksessa eritoten vaatteiden ja Apple-tuotteiden hinnoittelu 
innostaa härmäläistä testaamaan luottokortin pito-ominaisuuksia. 
Cherry Creekin vieressä kulkevan pääväylän toisella puolella on 
puolestaan hyvin sekava outlet-alue, joka on paikallisten mukaan 

Ritz Carlton tarjoaa ehdotonta luksusta.

Beaver Creekin kisarinne Audi Birds of Prey ja nimenmukainen petolintu.

” Kisamaskottina maalialueella toimii 
elävä kotka, joka on kunnioitettava 

näky isäntänsä käsivarrella. ”
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kärsivällisen shoppailijan paratiisi. 
Denverissä pelataan kaikkia amerikkalaisten urheilulajien pääsar-

joja, joten valinnanvaraa löytyy. Liput Colorado Avalanchen NHL-
peleihin ovat hyvin kohtuuhintaisia, alkaen 25 euroa, sillä jääkiekko 
on vasta kaupungin neljänneksi seuratuin laji. Amerikkalaiseen 
jalkapalloon tai NBA-koripalloon liput ovat tyrväkkäämmän hintaisia 
ja useasti loppuunmyydyt. Baseballkausi alkaa maaliskuussa, mutta 
Rockiesin harjoituksia pääsee seuraamaan ympäri vuoden, maksua 
vastaan. 

Majoitusta joka lähtöön

Kisakeskusten näyttävimmät rakennukset ovat hotelleja, joiden 
palvelutaso on todella korkea. Suomalaisille tärkeä hotelliaamiainen 
ei välttämättä sisälly hintaan, joten sen saatavuus kannattaa selvittää 
etukäteen. Syynä aamiaiskäytäntöön on amerikkalaisten viehtymys 
huoneeseen tilattavaan aamupalaan. 

Majoituksen hintataso myös vaihtelee huomattavasti, sillä Vailin 
kalleimmat huoneistot maksavat yli 10 000 euroa yöltä ja halvimmil-
laan hyvän kahden hengen huoneen saa n. 200 eurolla. Paikallisten 
vapaalaskijoiden kulkua seuraamalla löytää taajaman huokeimmat ja 
kodikkaimmat juottoruokalat. 

Kisojen suurimmat joukkueet kuten Itävalta, Saksa ja USA ovat 
varanneet kokonaiset hotellit omaan käyttöönsä varmistaen palvelui-
den täydellisen sujumisen. Käytännössä tarkoittaa mm. omien kunto-
pyörien tuomista ja levittämistä pitkin käytäviä, huoneisiin tehdään 
hierontaan ja fysioterapiaan sopivia tiloja, ruokatarjoilut toteutetaan 
minuutilleen toivottuina aikoina, omilla menuilla. Suomen joukkueen 
budjetti mahdollistaa kohtuullisen laadukkaan majoittumisen ilman 
erityisempiä lisäjärjestelyjä. 

Vailin ja Beaver Creekin kisakoneisto on todella hioutunut ja keskit-

tynyt työhönsä

Riskit on kartoitettu ja niihin on varauduttu maksimaalisesti. Suori-
tuspaikat ovat erinomaiset ja kisojen oheisshow on amerikkalaiseen 
tapaan todella viihdyttävä. Oheisohjelma pitää hyvän fiiliksen yllä 
katsomossa, vaikka runsaiden lumisateiden johdosta kisoihin joitain 
aikataulumuutoksia tulisikin. Mahdollisiin muutoksiin on varauduttu 
myös tv-katsojien iloksi; ohjaajalla on valmiina runsaasti erilaisia 
henkilöhaastatteluja ja historiikkeja. 

Vailin putiikeista löytyy tarvittaessa kaikki mitä mäkeen ja sen jälkeen tarvitaan.

Kisapaikan mukavat olosuhteet pistävät hymyilyttämään. 

Vailia on mainittu maailman parhaaksi hiihtokeskukseksi. Rinteitä on paljon ja ne ovat erittäin 
monipuolisia.

Beaver Creekissa sijaitsevat varsinaiset kisarinteet. Kuvassa merkitty kisalogolla.
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Teksti ja kuvat JUSSI VÄÄTÄINEN

Tammikuussa laskettiin freestylehiihdon MM-kilpailut Itävallan Kreischbergissa, ensimmäistä kertaa yhdessä yhdessä lumilautaili-

joiden kanssa. Ski Sport Finland matkasi kisapaikalle yhdeksän urheilijan voimin ja vaikka mitalisijat jäivät saavuttamatta olivat kisat 

hyvä kokemus nuorelle joukkueelle. Kisajärjestelyt onnistuivat mainiosti ja laskijat nauttivat hyväkuntoisista suorituspaikoista.

Teksti ja kuvat JUSSI VÄÄTÄINEN

KREISCHBERG, ITÄVALTA

Maajoukkueiden 
matkassa

Jussi Penttalan rekkakuski-grabi kumpareikon alahyppyristä 
auttoi nostamaan helsinkiläisen yhdeksännelle sijalle lopputu-
loksissa.

Ski Slopestylessä ei laskijoiden ikä päätä huimaa, taidot sitäkin 
enemmän. Daniel Antell keskittyneenä ennen karsintakilpailun 
alkua.

AJ Kemppainen oli 25-vuoden iästä huolimatta ski halfpipen 
kokenein laskija, joka kuvaa hyvin kuinka nuoret laskijat jylläävät 
tällä hetkellä freestylehiihdon new school-lajeissa.

Parikumpareissa Jimi Salonen taisteli Kanadan Philipp Marquisin, 
joka oli tällä kertaa parempi. Jimin sijoitus parikumpareissa oli 14. 
ja Jussi Penttalan 15.

Suomalaislaskijoiden omalaatuiset laskulinjat ja temput olivat 
sekä kisan juontajien että yleisön mieleen. Joona Kankaan onefoo-
ter ski slopestyle-radan yläosan gettojöötiin.

Tero Ukkonen vastaa sekä Suomen että Ruotsin ski crossin suksi-
huollosta. Tero huoltaa ja voitelee päivittäin yli 20 paria suksia ja 
”meriitteinä” on jo lukuisia olympia- ja MM-mitaleita huollettavi-
en laskijoiden tuomina.

Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Marko Mustoselle Kreisch-
bergin MM-kilpailut olivat ensimmäiset aikuisten arvokisat 
yhdistyksen johdossa.

Joukkueen positiivisia yllättäjiä oli Kalle Hildén ski halfpipessä. 
Vaikka finaalipaikka jäi saavuttamatta Kalle osoitti, että viimei-
sen parin kauden aikana on menty aimo harppauksia eteenpäin. 
Ja Kalle tykkää laskea ISOSTI, mistä tuomarit ja yleisö tykkää!

Jouni Pellinen otti osaa jo neljänsiin freestylehiihdon MM-kisoi-
hin skicrossarina, alppihiihdossa hän on lisäksi osallistunut Åren 
MM-kisoihin 2007. Kreischbergista tuomisena oli 19. sija.
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Jouni Pellinen taisteli joukkuekaveri 
Viktor Anderssonin kanssa ski crossin 
harjoituksissa. Rataan on hyvä ottaa 
tuntumaa harjoituksissa tutun laski-
jan kanssa, jolloin myös minimoidaan 
liiasta yrittämisesti johtuvat virheet 
radalla, jotka johtavat helposti ulos-
ajoihin ja loukkaantumisiin.

Maajoukkueiden 
matkassa
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Ski Sport Finland on jo vuosien ajan tukenut nuor-

ten laskijoiden osallistumista kansainvälisiin kisoi-

hin. Nuorille laskijoille suunnattuja kansainvälisiä 

kisoja järjestetään FIS:n toimesta maailmancupissa 

mukana olevien maiden laskijoille.

 

Teksti SANNI KIVIPELTO   

Kuvat MIKAEL KURKI, JUKKA KORPIO & LONGINES

”Käytäntöhän ei ole liitolle uusi asia. Kan-
sainvälisiin kisoihin on lähetetty nuoria 
urheilijoita jo perinteisesti useita vuosia. 

Tänä talvena urheilijoita lähetetään kolmiin 
eri kisoihin. Ennen joulua oli Longinesin 
kutsukilpailut Val d’Iséressä. Siellä meillä oli 
mukana yksi osanottaja. Tänä vuonna vuo-
rossa olivat tytöt ja Suomea kisoissa edusti 
Nella Korpi”, kertoo Ski Sport Finlandin 
kilpailukoordinaattori Mikael Kurki. 

Kuluvan kauden aikana Ski Sport Finland 
lähettää karsintojen kautta valittuja suoma-
laisia laskijoita Italian Trofeo Topolino Sci ja 
Pinocchio Sugli Sci –kilpailuihin.

Yleisesti FIS on asettanut tietyt rajoitteet 

nuorten osallistumiseen kansainvälisissä 
kilpailuissa. U14 -sarjan kilpailija saa osal-
listua korkeintaan kahteen kansainväliseen 
U14 –sarjan kotimaan ulkopuolella pidettä-
vään kilpailuun. U16 -sarjassa ensimmäisen 
vuoden kilpailija on oikeutettu kilpailemaan 
kolmessa kotimaan ulkopuolella järjestettä-
vässä kilpailussa ja U16 -sarjan toisen vuo-
den kilpailijalla on oikeus osallistua neljään 
kansainväliseen kilpailuun. 

Lisäksi FIS rajoittaa maakohtaisesti 
osallistumista niin, että Euroopassa, USA:ssa 

NUORTEN LASKIJOIDEN KANSAINVÄLISET KISAT

Suomen komea joukkue viime vuonna Trofeo Topolinossa. Kuva Mikael Kurki.
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ja Kanadassa pidettäviin kansainvälisiin U14- ja 16 –sarjan 
kilpailuihin osallistuvat maat saavat ilmoittaa korkeintaan neljä 
U14 -sarjan kilpailijaa ja kuusi U16-sarjan kilpailijaa. Yhteen 
kilpailusarjaan saa ilmoittaa korkeintaan neljä saman sukupuolen 
kilpailijaa. 

Kisapaikkojen ollessa vähäisiä jokainen nuori haluaa päästä 
näyttämään ja kokeilemaan taitojaan kansainvälisissä kisoissa. 

”Jokaisella urheilijalla on mahdollisuus päästä mukaan, mikäli 
suksi kulkee riittävän lujasti. Jos kansallisella Audi Tourilla 
pärjää ja on tehnyt siellä hyvän pohja menestyksen, on hyvät 
lähtökohdat päästä mukaan kansainvälisiin kisoihin”, kommentoi 
Kurki. 

Nella Korpion mielestä kansainvälisissä kisoissa käyminen on nuorelle urheilijalle eduksi. Kuva 
Longines.

Viime vuonna Trofeo Topolinossa Elian Lehto (vasemmalla) laski hienosti hopealle 14-vuotiaiden 
sarjassa. Kuva Mikael Kurki.

Longines Future Ski Champions 2014 palkintopalli. Keskellä voittaja Carlotta Saracco Italiasta, 
toisena Nella Korpio ja kolmantena Ruotsin Ida Dannewitz. Kuva Longines.
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Suomessa Audi Tour on nuorten korkein 
kansallinen kilpailusarja. Tämän lisäksi 
nuorilla on mahdollisuus kisata ja kasvattaa 
omia kisakokemuksiaan seurojen omien 
kisojen ja alue cupien kautta. 

”Meillä on kansainvälisen vertailun 
kestävä Audi Tour –kilpailusarja Suomessa. 
Korkeatasoisen kilpailusarjan muodostavat 
monipuolisesti harjoitelleet urheilijat, minkä 
lisäksi Suomen kärki on pärjännyt menestyk-
sekkäästi myös ulkomailla”, kertoo Kurki. 

Luonnollisesti nuoren urheilijan kehitys 
on eteenpäin menevää ja jatkuvaa kehitystä 
tapahtuukin koko ajan niin fyysisesti, taidol-
lisesti kuin henkisesti. 

”Sekä kansallisen että kansainvälisen 

Nella Korpion tyylinäyte. Kuva Jukka Korpio.

Espoo Slalomia edustava Nella Korpio valittiin syksyllä edusta-
maan Suomea toista kertaa järjestettyihin Longines Future Ski 
Champions eli nuorten lupausten suurpujottelukilpailuihin.  Rans-
kan Val d’Iséressä laskettu kilpailu järjestettiin alppihiihdon maa-
ilmancupin yhteydessä ja nuoret laskijat pääsivätkin nauttimaan 
maailmancupin olosuhteista.  Korpio osoitti olevansa valinnan 
arvoinen ja laski kansainvälisessä seurassa hienosti toiseksi. 

Toista kertaa laskettuun kilpailuun ottaa osaa vuorovuosin 
tytöt ja pojat. Kilpailu lasketaan mahdollisimman identtisissä 
olosuhteissa maailmancupin kanssa ja se tarjoaa unohtumattoman 
elämyksen nuorelle alppihiihtäjälle.

”Olin ensimmäistä kertaa mukana Longinesin kisassa, edeltä-
vällä kerralla kisasivat pojat. Se oli hyvä reissu ja kaikki kisajär-
jestelyt toimivat hyvin, vaikkakin ruokaa olisi saanut olla vähän 
enemmän”, naurahtaa Korpio iloisesti. 

”Pääsimme myös tutustumaan naisten syöksyrataan radan 
katselmuksen aikana ja pystyimme katsomaan itse kisaa livenä. 
Oli erilainen kokemus kokonaisuudessaan olla kutsuttuna kisaan 
eikä ilmoittautuneena”, avaa Korpio kisareissua.  

Nuorena laskijana Korpio kertoo itse osallistuvansa kansain-
välisiin kisoihin oman valmentajansa ja treenitiiminsä kanssa 
kauden aikana niin kuten FIS:n säännöt sallivat. Kansanvälisiä 
kilpailuja hänelle kauden aikana tulee eli 3-4. 

Korpiolta kysyttäessä mikä hänen mielipiteensä on kansain-
välisiin kisoihin ja niiden määrään on nuorella naisella mielipide 
valmiina.

”Kansainvälisissä kisoissa pitäisi pystyä käymään mahdollisim-
man monissa; varsinkin tasokkaissa kisoissa. Välillä aikatauluihin 
ei sovi kuin 4 kilpailua, mutta olisi hienoa, jos jokaisella olisi 
mahdollisuus osallistua useampiinkin kisoihin.”

”Ensimmäisiä kisoja muistan jännittäneeni tosi paljon, koska 
en tiennyt, että mikä on taso. Kisoissa näki, missä taso on. Siellä 
ymmärsi, että pitää laskea täysillä. Vaikka tekniikka olisikin hyvä, 
niin siihen ei saanut tuudittautua. Huomasin, että ulkomailla 
laskijoilla oli erilainen mentaliteetti laskemiseen kuin suomalaisil-

la”, kertoo Korpio kokemuksistaan ensimmäisissä kansainvälisissä 
kisoissaan.

”Kisoissa näkee oman kehityksensä. Minun mielestä mahdol-
lisimman monissa kisoissa kannattaa käydä jo nuorena. Silloin 
tulee tutuksi kisaamisen ja myös kilpakumppaneiden kanssa; 
missä he treenaavat ja millä konseptilla. Sieltä voi ottaa oppia ja 
kehittää omaakin tekemistä. Itse sain Kroatian joukkueesta tuttu-
ja, joita oli myöhemmin kiva nähdä kisoissa. Mikä sekin helpotti 
kisajännitystä.”

Korpiolle itselleen kansainväliset kisat ovat tuottaneet parem-
pia tuloksia verrattuna kotimaan kisoihin.  
 
”Minä olen ainakin parempi kisaamaan kansainvälisissä kisois-
sa. Suomessa minulla on tapana alisuoriutua. Kansainvälisissä 
kisoissa olen oppinut, että ei tule mitään, jos ei vedä täysillä ja sitä 
kautta laskut ovat onnistuneempia kansainvälisissä kisoissa. Siellä 
tietää, että on pakko vetää täysillä.”

Korpio myöntää, että liiton tukemat kisapaikat ovat haluttuja ja 
kilpailu paikoista on kovaa. 

”Karsinnoissa on kovaa kilpailua; kaikkihan haluavat päästä 
karsinnoista kisoihin. Välillä tulee yllätyksiä; mokia sattuu ja jos-
kus varmat laskijat eivät pääsekään kisoihin ja joku yllättää.”

Nella Korpio – onnistumisia kansainvälisissä kisoissa

menestymisen perustana on monipuolinen 
harjoittelutausta, jossa fysiikka, taito ja 
henkinen puoli rakennetaan pala palalta. 
Harjoittelumäärä lapsesta aikuiseen pysyy 
periaatteessa samana, mutta harjoittelu-
muoto muuttuu ja erityisesti harjoittelun 
intensiteettiä pyritään kasvattamaan nousu-
johteisesti”, lisää Kurki. 

Tänä vuonna paikat edellä mainittuihin 
FIS:n kisoihin Italiassa ratkotaan karsinnoil-
la helmikuun alussa. 

”Paikat kisoihin ovat haluttuja ja kilpailu 
on kovaa. Karsintojen kautta tavoitteena on 
saada kasaan hyvä joukkue ja parhaimmat 
laskijat mukaan. Valinnat tehdään puhtaasti 
valmennuksellisen arvion kautta.” 

Liiton tukemien kansainvälisten kisojen 
lisäksi suomalaiset nuoret laskijat kiertävät 
kansainvälisiä kisoja myös omatoimisesti 
muun muassa Andorrassa, Sloveniassa ja 
Kroatiassa. 

Näihin omatoimisesti osallistuttaviin 
kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu myös 
Ski Sport Finlandin kautta ja osanotto-oikeus 
tehdään valinnalla, johon vaikuttavat sen 
hetkisten Audi Tour-kilpailuiden kokonais-
pistemäärät 30 päivää ennen kilpailutapah-
tuman ensimmäistä kilpailupäivää.
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Vapaalaskun eli merkittyjen rinteiden ulkopuolella tapahtuvan laskettelun suosio on noussut kohisten koko 

2000-luvun eikä suosion kasvu ole taittunut vieläkään. Tänä päivänä vapaalaskun harrastajia lasketaan Suomessakin 

olevan useita tuhansia. 

Teksti ANTTI ZETTERBERG   Kuvat STEVE OGLE & TRACY ANDERSON

L
ähes kaikissa hiihtokeskuksissa, joissa on vähänkään korkeuseroa, näkee lähes 100 % varmuu-
della rinteiden ulkopuolelta pehmeää puuteria etsiviä vapaalaskijoita, jotka tunnistaa helposti 
leveistä suksista, repusta, radiopuhelimesta, kiipeilyvarusteista sekä teknisesti korkeatasoisista 

vaatteista. 
Suomessakin esimerkiksi Pyhällä, Ylläksellä, Levillä, Rukalla ja Kilpisjärvellä on kelpo puitteet 

vapaalaskun harrastamiseen. Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Larilahti 
kertoo, että täksi kaudeksi Leville avattiin oma hoitamaton vapaalaskurinne ja siellä jopa junnuille on 
perustettu oma vapaalaskuklubi. ”Keskukset ovat selkeästi meilläkin huomanneet vapaalaskun suosi-
on kasvun”, Larilahti sanoo. SHKY:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan vapaalaskun suosio on 
noussut 14 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2014.

VAPAALASKUN KASVAVA SUOSIO  
ON MAAILMANLAAJUINEN ILMIÖ
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Kanadalainen Genevieve Pomerleau Greys Peakin hui-
pulla British Columbian erämaassa. Kuvan ottanut Steve 
Ogle kertoi, että he joutuivat odottelemaan usean tunnin 
ajan pilvien poistumista, jotta laskeminen olisi turvallista.
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Maailmalla moni keskus markkinoi itseään vapaalaskuystävällisenä 
kohteena ja helpoimmat offarit on merkitty jopa viralliseen rinnekart-
taan, toki maininnalla ”Omalla vastuulla”. Nykyisin ei ole mitenkään 
epätavallista nähdä jälkiä paikoissa, joissa niitä ei aiemmin näkynyt 
koskaan. Vapauden nälkä ja harrastajien määrä on selvästi kasvanut 
verrattuna niihin vuosiin kun itse aloittelin lajia. Pelkästään suoma-
laisia vapaalaskijoita, jotka viettävät koko kauden Alpeilla, arvioidaan 
olevan noin 100–300.

Pysyvä muutos laskettelukulttuuriin

Vapaalaskun suosion myötä koko laskettelukulttuurin voidaan sanoa 
muuttuneen pysyvästi. Etenkin välinevalmistajille ja alan kauppiaille 
vapaalaskijat ovat otollinen kohderyhmä, sillä laji vaatii turvallisesti 
harrastettuna melkoisen määrän varusteita. 

”Meillä vapaalaskun suosio näkyy siinä, että myymme etenkin alku-
kaudesta huomattavia määriä leveitä suksia, lumiturvallisuusvälineitä 
sekä esimerkiksi randositeitä”, kertoo Suksikauppa.comin partneri Ro-
bin Hallberg. Hallberg korostaa, että etenkin ruotsalaiset ja norjalaiset 
asiakkaat tilaavat usein viimeistä huutoa olevia välineitä.

Pohjoismaat ovat kuitenkin varsin pieni markkina-alue, eikä meidän 
ostoillamme pyöritetä vielä kovin suurta liiketoimintaa. Suosion ja 
potentiaalin ymmärtää kun verrataan tilannetta suuriin markkinoihin 
kuten Pohjois-Amerikkaan. ”Meillä oli viime kaudella yli 40 % kasvu 
erityisesti lumiturvallisuusvälineissä ja vaellusvarusteissa”, kertoo 
suuren amerikkalaisen vapaalaskuun erikoistuneen verkkokaupan, 
Backcountry.comin ostopäällikkö Hud Knight. Hän kertoo, että etenkin 
lumivyöryreput ovat olleet todella voimakkaasti kasvava kategoria ja 
myynnin arvo on ollut kuusinumeroinen.

Valmistajat vastaavat kysyntään

Lähes kaikilla suksimerkeillä on erikseen omat vapaalaskumal-
listonsa ja malliston keulakuvana on usein joku alan kova tekijä. 
Esimerkkinä voidaan sanoa, ettei tänä päivänä ei ole yhtäkään 
sidemerkkiä, jolla ei olisi valikoimissaan vaellussiteitä tai erityisesti 
vapaalaskuun suunniteltuja malleja. 

Kehitystä on tapahtunut valtavasti myös kenkäpuolella, jossa 
etenkin kävelyominaisuuksiin ja mukavuuteen on panostettu huo-
mattavasti juuri vaellusta ja kiipeilyä silmälläpitäen. Vaatevalmista-
jatkin ovat kilvan haalineet vapaalaskukonkareita ja nuoria kykyjä suun-
nittelemaan mallistoja kasvavalle vapaalaskua harrastavalle joukolle. 

Isojen perinteisten merkkien ohella vapaalasku on synnyttänyt 
useita pienvalmistajia, jotka suhtautuvat lajiin tinkimättömäs-

Kun liikutaan jäätiköillä, täytyy aina olla köysistössä railojen varalta. Kuva Steve Ogle.

Pitkillä vuoristoretkillä yövytään joko majoissa tai teltassa kuten kuvassa. Teltta vaan on hau-
tautunut yöllisessä lumimyrskyssä ja sitä joudutaan kaivamaan esiin. Ski Touring –tyyppinen 
vuoristovaellus kasvattaa sekin suosiotaan. Kuva Steve Ogle.
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ti ja vievät lajia omalta osaltaan eteenpäin. 
Pienvalmistajista voidaan mainita esimerkiksi 
DPS ja Birdos suksipuolella, Cast siteissä sekä 
ruotsalainen Kang sauvoissa.

Kaikille vapaalaskuun liittyville tuotteille 
on yhteistä se, että tuotteen täytyy oikeasti 
olla kunnossa, sillä vapaalaskussa riskit ovat 
huomattavasti suuremmat kuin leppoisassa 
rinnelojotuksessa.

Lisääntyvä suosio lisää onnettomuuksia

Vapaalaskun kasvanut suosio on lisännyt 
huomattavasti vyöryihin loukkaantuneiden 
laskettelijoiden ja lumilautailijoiden määrää 
viimeisen vuosikymmenen aikana niin meillä 
kuin muuallakin. 

Suomessa on tapahtunut viimeisen 15 
vuoden aikana noin 20 vyöryonnettomuutta. 
Kaksi henkilöä on menehtynyt. Vyöryjä on ollut 
esimerkiksi Rukalla, Pyhällä ja Ylläksellä. Joka 
vuosi suomalaisia kuolee etenkin Alpeilla sekä 
muissa vuoristoissa lumivyöryissä tai muissa 
rinteiden ulkopuolella tapahtuvissa onnetto-
muuksissa kuten jäätikön railoon tippumisessa 
tai jyrkänteeltä putoamisessa. 

Lehden viime numerossa esiteltiin Rogers 
Pass –niminen vapaahiihtoalue Kanadassa. 

Alueelle päästäkseen kävijän täytyy ensin re-
kisteröityä ja kertoa minne päin on menossa, 
jotta mahdollisen onnettomuuden sattuessa 
osataan etsiä oikealta alueelta. ”Vapaalaskun 
suosio näkyy meillä selvästi. Jos vuonna 2009 
kävijöitä oli noin 7 400 oli heitä viime kaudel-
la lähes 17 000”, kertoo alueen toiminnasta 
vastaava Karl Klassen. Hän toteaa sähköpos-
tissaan osuvasti englanniksi ”We aren’t in 
charge of the backcountry, but we have a duty 
of care”.

 ”Suomessa on paljon taitavia laskijoita, 
mutta lumivyörytaitoa ja vuorilla liikkumi-
sen kokonaisymmärrystä puuttuu”, kiteyttää 
suomalaisen vapaalaskun legenda ja pioneeri 
Jarkko Henttonen.

Hyvänä esimerkkinä on vapaalaskun mekka 
Chamonix, jossa takavuosina alppijäärät odot-
telivat pitkiäkin aikoja jonkun tietyn reitin op-
timiolosuhteita. Joskus paikkaan ei päästy koko 
kautena kertaakaan – se kuului lajiin. Tänä päivänä 
vaikeatkin reitit lasketaan melko nopeasti ky-
päräkameran tallentaessa uroteon jälkipolville. 
Valitettavasti kaikki eivät ole päässeet suorituk-
sillaan kehuskelemaan jälkikäteen Takaisin on 
tultu joko vaikeasti loukkaantuneena tai jääty 
sille tielleen.

Lumivyöryriski ilmoite-
taan asteikolla 1–5. Kun 

viranomaiset nostavat 
riskitason ykkösestä kak-
koseen, on riski kaksin-

kertainen. Vitostason 
riski on ykköseen nähden 

16-kertainen.

Vapaalaskua vaativimmillaan. Alppien jyrkimmät kurut eivät sovellu 
kuin kaikkein kokeneimmille. Kuva Tracy Anderson.
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Vapaalaskua kaikkialla missä on lunta ja vuoria

Vapaalaskijat, myös suomalaiset, matkustavat huomattavan paljon eri 
kohteisiin. Etenkin Japani puuteriparatiisina on houkutellut suoran 
lennon päähän useana vuotena jo tuhansia suomalaisia. ”Aloitimme 
Japanin hiihtomatkojen järjestämisen vuonna 2006 ja jokainen vuosi 
on tuonut kasvua edelliseen”, kertoo Elämysmatkojen toimitusjoh-
taja Jussi Viskari. Hänen mukaansa etenkin opastetut vapaalaskuviikot 
ovat nostaneet suosiotaan jatkuvasti ja nykyisin vapaalaskua eivät harrasta 
enää vain 25-40-vuotiaat miehet. ”Porukan kirjo on viime vuosien aikana 
lisääntynyt selkeästi”, Viskari mainitsee.

Myös todella eksoottisissa kohteissa kuten Huippuvuorilla, 
Kamtsatkan niemimaalla, Etelämantereella ja Patagoniassa nähdään 
jatkuvasti vapaalaskijoita. Rahalla pääsee nykyisin ihan minne haluaa. 
Helihiihdostakin on tullut monelle arkipäivää. Esimerkiksi helihiihdon 
kehdossa Kanadassa ja Alaskassa operaattorit ovat huonosta talous-
tilanteesta huolimatta vieneet yhä enemmän ihmisiä neitseellisille 
rinteille.

Eeppisiltä reissuilta tallennetut videot ja lehtiartikkelit maailman 
hiihtomedioissa sekä sosiaalisessa mediassa lisäävät kiinnostusta lajiin. 
Valmistajat ovat tyytyväisiä saadessaan huikeaa kuvamateriaalia laske-
misesta mursujen, miekkavalaiden tai pingviinien seurassa. 

Kirjavaa taito –ja asennetasoa

Lumivyöryreput, piipparit, sondit ja muut turvallisuusvälineet saatta-
vat kuitenkin antaa väärän turvallisuudentunteen. Jos niitä joudutaan 
käyttämään, on pahin jo tapahtunut. Paras turvallisuusvaruste on oma 
järki. 

Olen joutunut todistamaan erityisesti nuorten miesten innokkaita 
puheenvuoroja eri laskulinjoista. On esimerkiksi todettu, että ”Katsoin 
Youtubesta linjan ja se näytti videossa hyvältä” tai ”Tarvitseeko jokai-
nen välttämättä piipparia?”.

Kokeneet harrastajat tuntee siitä, että he tarkistavat lumivyöryen-
nusteet, sääennusteet ja hiihtokeskusten tiedotteet ennen kuin tekevät 
päätöksen mihin lähteä laskemaan. Valittavaa reittiä saattaa edeltää 

Vapaalaskijan perusvälineet. 
Piippari, lapio ja sondi. Kuva 
Ortovox.

Nykyisin erityiset lumivyöry-
reput ovat erittäin suosittuja. 
Kuva Ortovox.
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Ei niin vaativilla retkillä voi 
koirakin olla hyvin mukana. 
Kuvan mukainen tapahtuma 
voisi aivan hyvin tapahtua 
Lapissakin. Kuva Steve Ogle.
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Parasta mahdollista lunta, 
mutta myös riski vyöryyn 
kulman muutoksesta johtu-
en. Kuva Steve Ogle.
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pitkäkin pohdinta ja paikalle päästyä voidaan hyvinkin peruuttaa takaisin, jos 
reitti tuntuu liian vaaralliselta. Tätä tapahtuu jatkuvasti eikä se ole millään lailla 
häpeä. Mikäli ei tunne aluetta, kannattaa ehdottomasti palkata opas ennemmin 
kuin lähteä itse mutu-tuntumalla haahuilemaan.

Miksi vapaalasku on niin suosittua?

Ymmärrän täysin miksi. Olen harrastanut lajia vuodesta 1998 ja en vieläkään ole 
saanut tarpeeksi puuteria pöllytettäväksi. Sitä tunnetta ja onnellisuuden tilaa on 
vaikea kuvitella kun kelluu koskemattoman lumipatjan päällä kauniissa maise-
missa. 

Erityisen hienoa laskeminen on silloin kun on itse tehnyt monta tuntia lihas-
voimin töitä johonkin tiettyyn paikkaan pääsemiseksi ja saat lopuksi piirtää ensim-
mäiset jäljet koskemattomaan lumeen. Minulle vapaalasku on ennen kaikkea vahva 
luontokokemus ja jollain lailla alkukantaista ihmisen selviämisvaistoa stimuloivaa 
toimintaa. Hyvien ystävien kanssa vietettävää laatuaikaa. 

Avustajamme ja ehkä maailman kokenein hiihtojournalisti Jimmy Petterson 
sanoo, että vapaalasku kuvaa hyvin tätä päivää. ”Ihmiset kaipaavat vastapainoa 
puuduttavalle arjelle ja sille, ettei nykypäivänä tavallisessa elämässä oikein ole 
fyysisiä haasteita”.

Jimmyn mukaan arvostus luonnonvoimia kohtaan nostaa pienen jännityksen 
pintaan, jonka kautta kokemus tuntuu entistäkin hienommalta. ”Onnistuneen ta-
kamaastopäivän jälkeen hyvän porukan kanssa fiilistely on joka kerta yhtä hienoa 
vaikka olen tehnyt tätä jo lähes 40 vuotta”, 64-vuotias Jimmy kertoo.

Yhden neuvon takamaastokonkari antaa: ”Jättäkää kiire konttorille, älkää tuo-
ko sitä vuorille. Vapaalaskussa ei juuri ole typerämpää tekoa kuin kiirehtiminen. 
Ei kannata välittää jos ei jonain päivänä ehdi laskea sitä parasta linjaa, päiviä tu-
lee kyllä. Liialla kiirehtimisellä ei välttämättä huomaa kaikkia vaaranpaikkoja tai 
laskee väärälle reitille. Kiireessä tehdyllä virheellä saattaa olla ikävät seuraukset”.

Viimeiset hetket läh-
teä alas. Auringonva-
loa on vielä juuri sen 
verran jäljellä, että 
alas ehtii turvallises-
ti, jos tuntee reitin. 
Kuva Steve Ogle.

MUISTILISTAA VAPAALASKUUN

 

Varusteet

Piippari • Lapio • Sondi • Untuvatakki • Ruokaa ja 
juomaa • Ensiapulaukku • Puhelin, jossa paikal-
lisen pelastuspalvelun numero • Alueen kartta • 
Vara-akku

 » Opettele käyttämään varusteita ja vaadi laskukavereil-

tasi samaa

 » Pukeudu aina sään mukaisesti 

 » Opettele lukemaan maastoa ja tunnistamaan lumi-

vyöryn mahdollistavat yli 25 asteiset kohdat kartalta ja 

maastosta

 » Älä luota sokeasti muiden ihmisten kommentteihin 

paikkojen turvallisuudesta

 » Älä liiku yksin, ota aina kaveri mukaan

 » -Merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskettaessa ei ta-

vanomainen tapaturmavakuutus korvaa vahinkoja, vaan 

tarvitaan erillinen vakuutus 

Lumiturvallisuuskursseja
 » www.mountainguide.fi

 » www.lumiturvallisuus.fi

 » www.adventurepartners.fi

Sveitsiläinen Freeride Map on loistava tuote, jossa valmiiseen topokarttaan 
on merkitty varmoja perusreittejä sekä paljon muuta ohjeistusta. Kartat 
kattavat huomattavan osan merkittävistä Alppien keskuksista. 
Lisätietoa www.freeride-map.com
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määrittelevät 
tulevaisuutta 
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Kierrätys, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja maapallon resurssi-
en säästäminen ovat meille tämän päivän ihmisille arkipäivää, eikä 
niitä mielletä enää ekohippien höpinäksi. Usein näissä yhteyksissä 

puhutaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Käsitteet tarkoit-
tavat käytännössä samaa asiaa, mutta kestävä kehitys juontaa terminä 
huomattavasti pidemmälle.

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-
mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”

Näin kestävän kehityksen määritteli jo vuonna 1987 Gro Harlem 
Brundtland YK:n komissiossa. Tästä sai alkunsa prosessi, joka on eden-
nyt jatkuvasti eteenpäin niin valtioissa, kunnissa kuin kansainvälisissä 
yhteyksissäkin. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan jatkuvasti enemmän 
huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Vaikka kestävässä kehityksessä on päästy huomattavan pitkälle 
verrattuna vuoteen 1987, on työ vasta alussa. Kehittyvät maat haluavat 
myös osansa hyvinvoinnista ja kun tavaroiden tuotanto tapahtuu pääosin 
juuri näissä maissa on yhtälössä monta muuttujaa ja mielipidettä. Kaikki 
kuitenkin ovat varmaan siitä samaa mieltä, että maapallo täytyy säilyttää 
elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudelli-
nen ja muu yhteiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvointia. 
Kansalaisten yleinen hyvinvointi on tärkeä edellytys erityisesti ekologisen 
kestävyyden edistämiselle ja sitä kautta sen yhteiskunnalliselle hyväksyt-
tävyydelle.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus outdoor-maailmassa

Outdoorin maailmassa puhdas luonto on koko liiketoiminnan elinehto. 
Ala ei kuitenkaan ole toiminut aina kovinkaan vastuullisesti. Esimerkiksi 
kankaiden värjäykseen käytettyjen väriaineiden haitallisuuteen ei kiinni-
tetty huomiota, työntekijöiden oloissa eri tehtailla oli toivomisen varaa tai 
jälkikäsittely tuotti huomattavan määrän ongelmallisia kemikaaleja.

Vuonna 1973 amerikkalainen kiipeilijä, luontoihminen ja outdoor-
intoilija Yvon Chouinard perusti Patagonia-nimisen yrityksen, jonka 
mottona oli tehdä parhaita tuotteita kuormittaen mahdollisimman vähän 

Koko maailman yritystoiminta on kasvavassa määrin suuntaamassa kohti kestävän ke-

hityksen ja vastuullisen liiketoiminnan toimintamalleja. Outdoor-ala ei ole poikkeus.

Teksti ANTTI ZETTERBERG   Kuvat MARTIN WICHARDT, ANTTI ZETTERBERG   Kuvitus SHUTTERSTOCK

määrittelevät 
tulevaisuutta 

Tässä kuvassa on paljon erilaisia synteettisiä ja maatumattomia aineksia. Onneksi kehitys menee jat-
kuvasti kohti ekologisempia materiaaleja ja tuotantotapoja. Meidän kuluttajien täytyy vain osata niitä 
vaatia. Kuva Martin Wichardt.
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ympäristöä. Patagonia syntyi 
Kaliforniassa, jossa oli muuten-
kin otolliset olosuhteet tämän 
kaltaiselle yritykselle ja pikkuhiljaa 
se kasvoi hyvinkin isoksi tekijäk-
si pysyen kuitenkin uskollisena 
perustajansa periaatteille. Tänä 
päivänä liikevaihtoa kertyy noin 
600 miljoonaa dollaria vuodessa, 
mikä kertoo siitä, että kuluttajat 
ovat kiinnostuneita miten ja mistä 
heidän vaatteensa on tuotettu.

Patagonia ei kuitenkaan onnek-
si ole enää ainoa, joka outdoor-
alalla liputtaa kestävän kehityksen 
nimeen. Kestävästä kehityksestä ja 
vastuullisuudesta on tullut kaikki-
en merkkien toiminnassa keskeisiä 
aiheita ja niin jälleenmyyjät kuin 
kuluttajatkin osaavat punnita 
kuka oikeasti toimii vastuullisesti 
ja kuka ei. Tuotteiden ympäris-
tövaikutuksia tarkastellaan koko 
elinkaaren laajuudelta, tuoteke-
hityksestä kierrätykseen. Ostajat 
osaavat hakea tietoa ja sitä lähes 
joka merkiltä avoimesti löytyy. 

Outdoorin maailmassakin vaa-
ditaan pitkän tähtäimen suunni-
telmia ja suurempaa visiota miksi 
merkki on yleensä olemassa. Jotta 
merkki pysyisi elinvoimaisena ja 
menestyvänä myös tulevaisuudes-
sa, sen on tärkeää toimia ekologi-
sesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla.

Nykypäivän kuluttaja on valveu-

tunut

Internetin myötä kaikki tieto on 
nopeasti tarjolla ja sosiaalisessa 
mediassa tapahtuva nopea tietojen 
vaihto pakottaa kaikki yritykset 
toimimaan avoimesti. Yksikin 
ikävä päivitys Facebookissa saattaa 
laukaista ison vyöryn liikkeelle. 
Merkkien on parempi kertoa koko 
totuus kaikessa toiminnassaan 

kuin pyrkiä ”viherpesun” keinoin 
kiillottamaan julkisuuskuvaansa. 
Nykyisin kaikesta jää nopeasti 
kiinni ja alamäki voi alkaa vauh-
dilla. Viime aikoina esimerkiksi 
hanhenuntuvan eettisyys ja kes-
tävä design on puhuttanut paljon 
sosiaalisessa mediassa.

Tunnettu amerikkalainen 
vastuullisen liiketoiminnan tutkija 
Colette Crouse on osuvasti sano-
nut, että nykypäivän kuluttajia 
pitäisikin käsitellä tuotemerkin 
tärkeimpänä yhteistyökumppanina 
kaikkia mahdollisia kanavia hyväk-
sikäyttäen. 

Haglöfs – pohjoismainen näkemys

Ruotsalainen Haglöfs on pohjois-
maiden suurimpia outdoor-alan 
yrityksiä. Sen liikevaihto on noin 
80 miljoonaa euroa ja tuotteita 
myydään ympäri maailmaa. Ha-
glöfs on myös riittävän iso toimija, 
jotta sen tekemillä ratkaisuilla on 
oikeasti vaikutusta. Ne eivät jää 
pienen ”fiilistelijäpiirin” omaksi 
huviksi. Mitä suurempi yritys, sitä 
suuremmat ovat pientenkin teko-
jen kerrannaisvaikutukset.

Lennart Ekberg, 63, vastaa 
Haglöfsillä liiketoiminnan vastuul-
lisesta kehittämisestä. Hän kuuluu 
johtoryhmään ja on ollut talossa 
jo vuodesta 1989. Innokas meloja, 
kiipeilijä ja luonnonystävä tuntee 
outdoor-alan kuin omat taskunsa, 
sillä hän on työskennellyt Haglöf-
sillä lähes kaikissa työtehtävissä 
aina tuotteiden suunnittelusta 
yritysstrategiaan.

”Voin vahvistaa olettamuksesi, 
että nykyisin yhä useampi valitsee 
tuotteen sen perusteella miten vas-
tuullisesti se on tuotettu”, Ekberg 
kertoo kun kysyn hänen mielipi-
dettään nykypäivän kuluttajasta. 
Ruotsin vastuullisuutta tarkoittava 

Haglöfsin pääkonttorin showroomissa tilaa vievät tulevaisuudessa yhä enemmän vastuul-
lisesti tuotetut Take Care –tuotteet. Työtä on vielä kuitenkin paljon edessä. Kuvat Antti 
Zetterberg.

Haglöfsin Lennart Ekbergillä 
on vahva visio kestävästä 
kehityksestä. Kuva Antti 
Zetterberg.

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS 

” Strategian pääperiaatteina on 
tuottaa parhainta laatua olevia 

tuotteita, mahdollisimman pienellä 
ympäristökuormituksella, hyvissä  

työoloissa ja kannattavasti. ”
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sana hållbarhet toistuu miehen 
puheessa usein.

Ekbergin vastuulla on ollut 
muuttaa koko Haglöfsin toiminta 
vastuulliseksi. ”Saimme ensim-
mäisen ajatuksen vuonna 1998 
kun pohdimme mihin arvoihin 
tulevaisuuden rakennamme. Se 
oli käytännössä ainoa tie, mihin 
meidän alallamme toimiva yritys 
voi suunnata”, hän kertoo. 

Haglöfsillä paneuduttiin 
asiaan huolella ja he halusivat olla 
varmoja siitä, että kaikki toiminta 
olisi mahdollisimman läpinäkyvää. 
Vuonna 2008 Haglöfs julkisti vas-
tuullisen liiketoiminnan strategi-
ansa, jonka pohjatyö oli aloitettu 
jo vuosia aiemmin. 

Strategian pääperiaatteina on 
tuottaa parhainta laatua olevia 
tuotteita, mahdollisimman pienellä 

ympäristökuormituksella, hyvissä 
työoloissa ja kannattavasti.

Maailmanlaajuisen yrityksen toi-

mintatapojen muutos ei tapahdu 

yhdessä yössä

Ekberg sanoo, etteivät he halun-
neet alkaa suunnittelemaan eri-
tyistä ekologista mallistoa vaan he 
rupesivat rakentamaan Haglöfsistä 
kokonaisvaltaisesti vastuullisesti 
toimivaa. ”Yksi mallisto ei tee 
kenestäkään vastuullista vaan kai-
ken pitää perustua koko yrityksen 
täydelliseen toimintatavan muu-
tokseen. Tämä tarkoitti meidän 
tapauksessamme kaiken uudelleen 
auditoimista ja erilaisten mittari-
en sekä tavoitteiden asettamista. 
Käytimme myös puolueettomia 
ulkopuolisia tahoja apuna. Se vie 
erittäin paljon aikaa. Mallistot 

MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikalli-

sesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, 

jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville 

hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympä-

ristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätök-

senteossa ja toiminnassa.

Bluesign

Bluesign perustettiin Sveitsissä vuonna 2000. Se on teollisuudesta 

riippumaton yksityinen järjestö, jonka tavoitteena on tekstiilite-

ollisuuden päästöjen vähentäminen kaikilla tasoilla, tuotteiden 

laadusta kuitenkaan tinkimättä. Lisätietoa www.bluesign.com

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation, FWF, on hollantilainen voittoa tavoittele-

maton järjestö, jonka tavoitteena on taata reilut työolot kaikille 

tekstiiliteollisuudessa työskenteleville. Järjestön sertifikaatin on 

saanut jo yli 120 tuotemerkkiä. Lisätietoa www.fairwear.org

Vaativissa kelioloissa 
vaatteen tulee aina 
toimia oli se sitten millä 
tavalla tahansa val-
mistettu. Kuva Martin 
Wichardt.
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tulevat sitten läpi linjan kun kaikista osa-alueista voidaan olla 
100 % varmoja”.

Haglöfs, kuten eivät muutkaan saman alan toimijat, omista 
tehtaita, joissa tuotteet valmistetaan. ”Esimerkiksi työolojen 
valvonta Ruotsista Itä-Aasiaan olisi vaikeaa ellei tunne hyvin 
kaikkia alihankkijoitaan ja tavarantoimittajia. Käytimme huo-
mattavan kauan aikaa siihen, että saimme koko tuotantoket-
jun ajattelemaan meidän laillamme ja kehittämään toimintaa 
yhdessä. Se ei ollut ihan läpihuutojuttu”, Ekberg kertoo vuosien 
takaisista tunnelmistaan.

Miten tuotteen voidaan sitten sanoa olevan vastuullisesti ja 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettu?

”Kysymystä pitää tarkastella kaikista näkökulmista, me 
käytämme termiä 360 astetta kuvaamaan suhtautumistamme 
vastuullisuuteen. Käytännön ilmentymä tästä on kestävän kehi-
tyksen ohjelma Take Care, joka on toimintamme perusta ja sitä 
ohjaava ajatus”, Ekberg aloittaa. 

Haglöfsillä kaikki lähtee ideasta ja käyttötarkoituksesta, 
johon tuote on suunniteltu. Kiipeilyyn, lasketteluun tai vaelluk-
seen suunnitellut tuotteet on kaikki tehty tätä nimenomaista 
tarkoitusta varten. Kaikissa niissä on omat erikoispiirteensä.

”Suunnittelija tekee ratkaisunsa tuotteen ulkonäöstä ja 
materiaaleista, jotka sitten käydään yhdessä tehtaan edustajien 

AINEETONTA VASTUULLISUUTTA – VEIKKAUS
 

Vastuullinen toiminta ei koske ainoastaan aineellisten tuotteiden 
tuottamista vaan vastuullisesti voi toimia myös aineettomasti. 
Hyvä esimerkki tästä on suomalainen Veikkaus, joka järjes-
tää rahapelejä kuten lottoja, urheilupelejä ja raaputusarpoja. 
Veikkauksen toiminnassa korostuu etenkin sosiaalinen vastuulli-
suus, millä tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen 
toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille.  

Veikkaus panostaa peli-ilon säilymiseen

 Valtaosalle suomalaisista rahapelaaminen on harmitonta ja 
hauskaa viihdettä. Kaikkeen rahapelaamiseen liittyy kuitenkin 
aina riskejä, jotka on tärkeää tiedostaa ja hallita. Veikkauksen ta-
voitteena on laaja pelaajakunta ja maltilliset pelipanokset. Jotta 
peli-ilo säilyy, on ensiarvoisen tärkeää, että omaa pelaamistaan 
pystyy hallitsemaan.

 Veikkaus kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisten haittojen 
ennaltaehkäisemiseen asettamalla rajoituksia pelaamiselle sekä 
tarjoamalla asiakkaille erilaisia pelaamisen hallinnan välinei-
tä. Rahapelaaminen halutaan pitää iloisen aja harmittomana 
ajanvietteenä. Jos pelaaminen ”karkaa käsistä” apua on tarjolla. 
Veikkaus on mukana rahoittamassa peliongelmaisia ja heidän lä-
heisiään auttavaa Peluuria, joka auttaa anonyymisti ja maksutta. 

Vastuullista markkinointiviestintää

 Veikkauksen markkinoinnin perustana on yhteiskunnallinen 
vastuullisuus: kuluttajan yksilönvapautta kunnioitetaan ja pelaa-
misen suurkulutuksen ihannointia ja siihen yllyttävää mainontaa 
ei toteuteta. Veikkauksen markkinointiviestintää ei kohdisteta 
alle 18-vuotiaille tai sellaisiin kuluttajaryhmiin, jotka ovat erityi-
sen haavoittuvia.

 Arpajaislaki kieltää tiettyjen pelien (urheiluvedonlyönti ja ne-
tissä olevat nopearytmiset pelit) markkinoinnin kokonaan. Niistä 
saa jakaa vain tuoteinformaatiota. Markkinoinnissaan Veikkaus 
välttää pelaamisen ihannointia ja siihen yllyttävää mainontaa 
sekä kunnioittaa kuluttajan yksilönvapautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamalla Veikkauksen tuo-
tolla tuetaan tuhansia liikunnan, taiteen, tieteen ja nuorisotyön 
kohteita vuosittain. Tämä tarkoittaa yli 10 miljoonaa euroa joka 
viikko kaikkien suomalaisten hyväksi.

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS 

46 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti



Kestävän kehityksen mukaisesti 
tuotettu laadukas laskette-
luvaate tai varuste tarjoaa 
käyttäjälleen hyvän mielen 
myös muuten kuin puuteria 
pöllytettäessä. Kuva Martin 
Wichardt.

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS 

kanssa läpi. Jotta tuote olisi vastuullinen, tu-
lee se luonnollisesti olla valmistettu mahdol-
lisimman ympäristöystävällisesti sellaisissa 
tuotantolaitoksissa, joissa työntekijöiden olot 
ovat kunnossa”, Ekberg kertoo. 

Hän korostaa sitä, että edellä mainittu-
jen lisäksi materiaalien valinta, tuotteiden 
kuljetus ja pakkaus ovat tärkeässä roolissa 
kun puhutaan kokonaisvastuullisuudesta. 
Jokaisen osa-alueen tulee olla kunnossa. 
”Kuvittele tilanne, jossa maailman ekologi-
simmista materiaaleista on valmistettu takki 
käyttäen lapsityövoimaa tai että valmistai-
simme tuotteita, joiden käyttöikä olisi matala 
– ei sellaisia tuotteita voisi markkinoida 
vastuullisesti tuotettuina”.

Markkinat määräävät tuotteiden menekin

Hyväkään tuote ei käy kaupaksi, ellei sitä 
myydä oikeissa paikoissa. Voit valmistaa vaik-
ka kuinka hienon tuotteen kaikkien kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta 
jos se ei käy kaupaksi, sitä ei kannata tehdä. 

Haglöfsin Ekberg luottaa täysin yhtiön-

sä strategiaan. ”Esimerkiksi suuri Sport 
2000-ketju Saksassa ja Itävallassa otti ensi 
kaudeksi myyntiin huomattavan määrän 
kestävän kehityksen mukaisia vaatteita ja 
meillä on siellä erittäin vahva edustus Take 
Care –ohjelmamme mukaan tuotetuilla tuot-
teilla. Uskomme erityisesti näiden tuotteiden 
myynnin kasvuun”, hän sanoo.

Valvontaa puolueettomasti ja kilpailijoiden 

kesken

Jotta tuotteiden lupausta vastuullisuudesta 
voidaan valvoa, tarvitaan siihen myös ulko-
puolisia tahoja.

Sveitsiläinen teollisuudesta sitoutumaton 
Bluesign valvoo koko Haglöfsin tuotantoket-
jua materiaali- ja kemikaalivalmistajista aina 
lopputuotteeseen asti.

Se tähtää kaikkien haitallisten kemikaa-
lien käytön vähentämiseen ja korvaamiseen 
tekstiiliteollisuudessa. Bluesign-sertifikaatin 
saadakseen valmistajien on sitouduttava 
ympäristöstandardin korkeisiin vaatimuk-
siin niin resurssien käytön, ympäristön, 

terveyden kuin turvallisuudenkin suhteen. 
”Haglöfs on Bluesign-jäsenenä sitoutunut 
kasvattamaan Bluesign-merkittyjen kankai-
den määrää tuotteissaan ympäristövaikutus-
ten vähentämiseksi ja kevätmalliston 2015 
tuotteista jopa 62 % on Bluesign-merkittyjä”, 
Ekberg mainitsee.

Haglöfs vaatii myös kaikilta alihankki-
joiltaan sitoutumista Fair Wear Foundation 
-järjestön kriteereihin, jotka parantavat 
työntekijöiden työolosuhteita tehtaissa kaik-
kialla maailmassa.

Erikoisin piirre vastuullisten tuotteiden 
valmistuksen suhteen on se, että samoihin 
periaatteisiin sitoutuneet valmistajat valvo-
vat tosiaan. “Keskustelen usein esimerkiksi 
Jack Wolfskinin edustajien kanssa yhteisistä 
menettelytavoista. Mielestäni on hienoa, kun 
voimme kilpailijoiden kesken sopia asioista”, 
Ekberg myhäilee.
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Hyppypatja sopii erinomai-
sesti kaikentasoisten laskijoi-
den käyttöön.
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Ilmapatjat ovat yleistyneet mitä erikoisimpien 

extreme-lajien harjoittelussa. Freestylehiihdon 

yhteydessä hyppypatjalla tarkoitetaan rinteeseen 

sijoitettua massiivisen kokoista ilmapatjaa, johon 

hypätään lumesta tehdyistä hyppyreistä. Nämä 

suksi-, lauta- ja pyörähyppelyyn tarkoitetut patjat 

ovat tehty vahvasta pintamateriaalista, joka on 

suunniteltu kestämään harrastevälineistä aiheutu-

via iskuja.

Teksti ja kuvat JULIA HÄMÄLÄINEN

Miten hyppypatja toimii?

Hyppypatjan näkyvä osa on pehmeää ja jous-
tavaa materiaalia, joka pehmentää patjalle 
laskeutumista. Ilmapatja myös mukautuu 
laskijan liikkeiden mukaan, mikä tekee 
ilmapatjalta poistumisesta helppoa. Patjan 
rakenne takaa sen, että hyppääjä ei kimpoa 
patjasta takaisin ilmaan, sen sijaan ilmava 
alusta vaimentaa liike-energian. Hyppypat-
jan alaosa koostuu vakaasta pohjasta, joka 
myös tasapainottaa patjalle laskeutumista. 
Lisäksi patjan ja hyppyreiden sijainti on var-
mistettu siten, että laskija osuu turvallisesti 
ilmapatjalle hypyn jälkeen.

Mikä tekee hyppypatjatreenaamisesta 

kannattavaa?

Itse kaatuminen ei ole se, joka aihe-
uttaa ihmiselle loukkaantumisen, 
vaan isku joka kaatumisesta aiheu-
tuu. Seuraukset epäonnistuneesta hypystä 
lumelle voivat olla hyvinkin kivuliaat ja moni 
laskija jää tämän riskin tiedostamisen vuoksi 
paikoilleen kehityksessään lajin suhteen. 
Hyppypatjatreenaamisen paras puoli onkin 
juuri siinä, että se tekee temppujen ja hyppi-
misen treenaamisesta turvallisempaa iskua 
vaimentavan ominaisuutensa vuoksi. 

Hyppypatjalle treenaaminen on myös te-
hokasta, sillä toistoja voidaan tehdä lyhyessä 
ajassa paljon. Välineitä ei tarvitse ottaa pois 
päästäkseen patjalta alas, jolloin laskija on 
nopeasti valmiina uuteen suoritukseen. Lajin 

kehittyessä jatkuvasti myös ympärivuotisesta 
treenaamisesta ja nopeasta oppimisesta on 
tullut entistäkin tärkeämpää. Hyppypatjan 
ansiosta laskijat pääsevät treenaamaan 
hyppyjä ennen kuin he olisivat valmiita teke-
mään niitä lumelle. Treenausmuotoa voidaan 
lisäksi hyödyntää myös kesäisin kun hyppyjä 
harjoitellaan ilman suksia.

Minkä tasoisille laskijoille hyppypatjatree-

naaminen sopii?

Hyppypatja sopii erinomaisesti kaikentasois-
ten laskijoiden käyttöön. Freestyleseura 
Moebiuksen valmentaja ja laskija Henri 
Koskelainen kertoo, että hyppypatjatree-
naamisesta on tullut olennainen osa seuran 
treenejä. ”Parin viikon välein uusia temp-
puja harjoitellaan koko treenin ajan patjalle 
rinteen sijasta”, hän kertoo. Toiselle seuran 
jäsenelle, Tommy Weckströmille tämä on 
jo toinen kausi lajin parissa ja patjahyp-
pelystä on tullut myös hänelle säännöllinen 

treenaustapa. Tommyn mielestä parasta 
ilmapatjassa on se, että voi tehdä hankalia-
kin temppuja isoista hyppyreistä ilman, että 
sattuu jos kaatuu. ”Olen oppinut ainakin 
kolmosen, gräbejä ja backflipin patjalle”, 
Tommy luettelee.

Useimmiten hyppypatjaa käytetään 
uusien temppujen oppimiseen, mutta se on 
myös monelle laskijalle tapa siirtyä pienem-
mästä hyppyristä isompaan, kun ilmapatjalle 
hypättäessä laskija saa samalla tunteen 
siitä, miltä tuntuu olla yhä korkeammalla ja 
pidempään ilmassa. 

Patjat ovat kalliita hankintoja ja niiden ylläpitäminen vaatii aikaa ja vaivaa. Siksi hyppypatjoista ei ole tullut kaikkien hiihtokeskuksien 
vakiovarustetta.

HYPPYPATJALLE TREENAAMINEN 
-osana monipuolista harjoittelua

” Voi tehdä hankaliakin 
temppuja isoista 
hyppyreistä ilman, että 
sattuu jos kaatuu.”
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Myös oman tekniikan hienosäätämiseen 
on helpompi keskittyä patjalle hypätessä, 
jolloin laskujen välillä voi testailla miten 
esimerkiksi eri asento tai vauhti vaikuttaa 
temppuun. Temppujen vaikeutuessa on hyp-
pypatjalle treenaamisesta tullut olennainen 
harjoittelumuoto myös ammattilaskijoille.

Sopiiko hyppypatjatreenaaminen kaikille?

Hyödyllisyydestään huolimatta hyppypat-
jatreenaaminen ei kuitenkaan ole kaikkien 
mieleen. Joidenkin mielestä temput on 
luonnollisempi tehdä lumelle ja jos tuntee 
omat rajansa niin usein tietää milloin on 
oikea aika kokeilla temppua lumelle. 

Hyppypatjalle tullaan normaalia 
takapainoisemmassa asennossa, jotta 
hyppy saadaan tulemaan jaloilleen. Kun 
urheilija tekee useita toistoja hyppypat-
jalle, voi tämä takapainoinen asento jäädä 
laskijan lihasmuistiin. Tämä onkin usein 
syynä siihen, jos laskija ei pidä hyppypat-
jalle treenaamisesta. Suksilaskettelijoille 
toinen syy tähän on useasti myös se, että 
turvallisuuden vuoksi patjalle hypättäessä 
ei käytetä sauvoja, vaikka niiden käyttöön 
oltaisiin totuttu laskiessa.

Mistä tietää milloin temppua kannattaa 

alkaa kokeilemaan lumelle?

Ensimmäinen askel kohti uutta temppua 
on usein aloitettu jo kuivatreenien kautta, 
jonka jälkeen sitä kokeillaan hyppypatjalle. 
Kun tempun onnistuu tekemään hallitusti 
patjalle useamman kerran, on laskijalla 
usein oikea aika mennä kokeilemaan temp-
pua hyppyristä myös lumelle. Laskijasta 
riippuen tarvitaan kuitenkin eri määrä 
toistoja, jotta saavutetaan itsevarmuus 
opitun taidon suhteen ja uskalletaan siirtää 
se eri olosuhteisiin. 

Missä hyppypatjoja pääsee testaamaan?

Suomessa hyppypatjoja sijaitsee esimerkik-
si Talmassa ja Riihivuoressa. Vaikka use-
alla hiihtokeskuksella ei omaa hyppypatjaa 
olekaan niin järjestetään useissa keskuksis-
sa yksittäisiä tapahtumia hyppelyä varten. 
Patjat ovat kalliita hankintoja ja niiden 
ylläpitäminen vaatii aikaa ja vaivaa. Tämän 
vuoksi hyppypatjoista ei ole tullut kaikkien 
hiihtokeskuksien vakiovarustetta, vaikka 
niitä on ollut markkinoilla jo usean vuoden 
ajan.

Vauhdinotossa voi valita ländääkö lumelle vai patjalle. 

Patjalta pääsee helposti pois suksetkin jalassa.

Pääosin hyppypatjaa käytetään uusien temppujen oppimiseen tai kun halutaan siirtyä isompaan hyppyriin.

HYPPYPATJALLE TREENAAMINEN 
-osana monipuolista harjoittelua

50 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti



51 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Kuva: Harri Tarvainen, ilmassa Enni.

Liikunnalle, taiteelle
tieteelle, ja nuorisotyölle
 miljoonaa euroa  
 vuoden jokaisena 
 viikkona.

Ilmaa alle!

”Pienestä saakka tärkeintä lumilautailussa on las-

kemisen synnyttämä riemu.”

Lumilautailu on porukassa kivempaa, ja hyvässä 

tapahtumassa löytää aina samanhenkistä väkeä. 

Lumilautaliitto järjestää vuosittain yli 70 tapah-

tumapäivää, jotka keräävät yhteensä yli 3 000 

lajin harrastajaa aina 2-vuotiaista ylöspäin. 

Tapahtumia on muun muassa ensikokeiluista 

Lasten Snoukkamaassa ja lumilautaopetuksesta 

Parkkikouluissa leireihin ja kansallisen tason Suomi 

Touriin, SM-kisoihin ja videotapahtuma ShowUpiin. 

Tapahtumistamme löytyy kaikenikäisille ja tasoisille 

lautailijoille sopivaa toimintaa. 

Suomalaiset laskijat ovat aina kuuluneet lajin kirkkaim-

paan kärkeen ja näin tulee olemaan vastedeskin.

Silti myös haluamme, että yhä useammat löytävät 

lautailusta itselleen elinikäisen kumppanin - harras- 

tuksen, josta jokainen voi nauttia ikään katso-

matta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lumilautaliitolle 

myöntämä määräraha lasten ja nuorten liikunnan 

valtakunnalliseen kehittämiseen on mahdollistanut 

tämän toiminnan. Ministeriön tukieurot tulivat 

Veikkauksen tuotosta, joten kiitämme lämpimästi 

kaikkia Veikkauksen pelien pelaajia.

Mika Andersson

Toiminnanjohtaja

Suomen Lumilautaliitto ry

Kiitos Veikkauksen pelien pelaajat!
Olemme kaikki voittajia.



hiihtoa Tšingis-kaanin  jalanjäljissä
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Kun vartuin 50-luvun Los Angelesissa, kaukaisin tiedostamamme paikka 

maapallolla oli Mongolia. Tietomme tästä suljetusta, eristyksissä olevasta 

maasta oli rajallista, mutta jo sen nimi herätti ajatuksia eksoottisesta ja 

alkukantaisesta elämäntavasta. Kaikki tuo oli tietenkin mahdollisimman 

kaukana Los Angelesin suurkaupunkielämästä – ja samalla sen täysi vasta-

kohta. Kenties juuri nuo varhaiset fantasiat Mongoliasta kypsyivät mielessäni 

viiden vuosikymmenen ajan saaden minut lopulta matkustamaan tuohon yhä 

eksoottiseen ja kaukaiseen maahan.

Teksti ja kuvat JIMMY PETTERSON   Käännös JANNE HATULA

Marraskuussa 2009, pieni Sky Resort -hiihtokeskus avattiin 
Ulan Batorin laitakaupunkialueella, ja kiinnostukseni syttyi 
taas. Raportit alueen tyypillisistä sääolosuhteista talvella 

eivät vaan olleet kovin rohkaisevia: tammikuun keskilämpötila on 
-21 astetta. Kyseessä on siis keskiarvo. 

Pyrin pysymään pois paukkupakkasista ja laskeuduin ystäväni 
Marcus Börnerin kanssa kohteeseemme sunnuntaina maaliskuun 
lopulla. Tavoitteenamme oli nauttia hiihtokeskuksen kauden 
viimeisestä päivästä ja suunnata sitten läntiseen Mongoliaan Altain 

Paluumatka sivistykseen tapahtui karavaanityylillä.

JIMMY PETTERSONIN MATKASSA 

Jimmy Petterson on mies, joka on lasketellut ehkä useimmissa pai-

koissa kuin kukaan muu. Hän kirjoittaa jokaisessa tämän kauden 

numerossa eksoottisista laskettelukohteista, joissa laskettelun tuo-

ma jännitys ei todellakaan ole ainoa jännitettävä asia.

Sky Resort ei ole itsessään syy lähteä Mongoliaan laskettelemaan. Kuva on australialaisperheen 
albumista viime kaudelta. Pakkasta 20 astetta eikä yhtään lunta! Kuva Kate Carey.
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Kirjoittaja yrittää olla rennosti 
kotkan kanssa. Ei onnistu!

Biljardi on suosittua ajanvietettä myös Mongoliassa. Ihmettelen tosin miten pöydät pysyvät kunnossa ulkona!

” Keskitalvellakaan 
Sky Resortin rinteissä 

ei ole keinolumen lisäksi 
lunta kuin pienen 

sokerikuorrutuksen 
verran. ”

vuoristoon hiihtomatkailun merkeissä. Siellä 
sijaitsee Mongolian korkein huippu, Khuitan 
(4374 m), ja aikeissamme oli yrittää laskea 
siellä tai jollain läheisistä vuorista.

Kaikki ei mene aina kuten on suunnitellut

Saapuessamme lämpöä oli noin 10 astetta, 
mutta kuten usein käy, suunnitelmat eivät 
mene aina putkeen. Sky Resort on nimittäin 
kiinni maanantaisin ja tiistaisin ja olim-
me missanneet kauden päätöksen. Emme 
kuitenkaan masentuneet ja matkustimme 
taksilla 18 kilometriä Sky Resortiin, joka 
oli käytännössä kolme lumista kaistaletta 
muuten karussa, hedelmättömässä kuivien 
kukkuloiden maassa. Koska hissit eivät toi-
mineet, skinnailimme mäkeä ylös.

Mongolian ilmasto on kuiva ja tuulet usein 

voimakkaita

Tammi- ja helmikuun aikana sademäärät 
jäävät yleensä kahden millin alapuolelle. Se 
tarkoittaa, että keskitalvellakaan Sky Resor-
tin rinteissä ei ole keinolumen lisäksi lunta 

Tänne päädyimme skinnailemaan.
Ölgii

Ulan Bator
Sky Resort

Tänne olim
m

e m
atkalla.
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kuin pienen sokerikuorrutuksen verran. Tuuli puhaltaa usein aidon 
lumen pois ennen kuin yksikään laskija ehtii paikalle. 

Skinnasimme ylös noin 200 korkeusmetrin verran suljetussa 
keskuksessa. Ylhäällä oli kyltti, joka kertoi mustan rinteen olevan 
40-asteinen, mutta käytännössä jyrkimmän kohdan kaltevuus saattoi 
olla korkeintaan ehkä 40 %. Paikallisilla ero asteiden ja jyrkkyyden 
välillä oli kai hämärtynyt. 

Tyytyväisinä ja iloisina laskimme muutamat kerrat mongolialai-
sen firnin autuaassa yksinäisyydessä tietäen, että vältimme tyypilli-
sen viikonlopun, jolloin keskuksen edustajan mukaan tätä jäätynyttä 
tundraa kansoittaa noin 1500 mongolialaista laskijaa. Vaikea arvail-

Kirjoittaja piirtää jälkiä jossain Altai-vuoriston juurella.

64-vuotias Manaa metsästää edelleen perinteisesti opetettujen kotkien avulla.

ULAN BATOR MUUTTUU VAUHDILLA

Ulan Bator kasvoi nopeasti 1960-luvulta lähtien alle 200 000 asukkaan 

kauppapaikasta 1,3 miljoonan asukkaan metropoliksi, joka se on tänään. 

Maan mineraalirikkaudet ovat nostaneet BKT:n kasvuprosentin kaksinu-

meroiseksi, ja kasvun odotetaan jatkuvan vielä muutamia vuosia. Maail-

manpankin mukaan myös alueen köyhyys on ollut nopeassa laskussa. 

Välillä voi vielä nähdä vanhempaa kansaa yllään deel, perinteinen 

mongolialainen kansallisasu, mutta useimmat asukkaista pukeutuvat jo 

viimeisimpään muotiin – etenkin naiset, jotka kulkevat poikkeuksetta 

korkeakorkoisissa kengissä Louis Vuittonin tai Guccin laukku mukanaan. 

Liikenteessä murahtelevat monet upeat, statusta kohottavat Land Rove-

rit, Mersut sekä Hummerit.

Ulan Bator ei ole kaunein kaupunki, mutta sen eloisasta keskustasta 

löytyy oiva valikoima pubeja ja ravintoloita, joista ruokaa maailman 

kaikista keittiöistä. Marcuksen kanssa valitsimme kaksi perinteistä ruo-

kalajia: lihalla täytettyjä buuz-nyyttejä sekä lampaanlihalla täytettyjä 

huushuur-ohukaisia. 
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la, miten se toimii suhteellisen kapeissa rinteissä, enkä välttämättä 
halua edes tietää. Lisätietoa Sky Resortista: www.skyresort.mn

Seikkailu alkaa

Ölgii on läntisessä Mongoliassa sijaitseva noin 30 000 asukkaan 
kaupunki ja hyvin erilainen verrattuna muuhun maahan. Suurin osa 
asukkaista on peräisin Kazakstanista, ja he puhuvat kotimaansa kieltä, 
eivät mongolia. Kaupunki on täynnä moskeijoita buddhalaistemppelei-
den sijaan. Sen lisäksi monet paikallisista miehistä harjoittavat vieläkin 
ikivanhaa perinnettä: koulutettujen kotkien avulla metsästämistä. 

Ölgiissä tapasimme tiimimme tulevaa seikkailua varten. Reissum-
me oli suunnitellut Canat Cheryiasdaa, Blue Wolf Travelin omistaja, 
ja hän oli myös koonnut loistavan tiimin, joka johdattaisi meidät 
Mongolian takamaille. Porukkaamme kuuluivat David Ryshkan, pää-
opas ja tulkki; Odani Guldaryga, kokkimme ja Mukhamet Khalkaman, 
kuljettaja.

Koska kenelläkään täkäläisellä ei ole hajuakaan laskettelusta tai 
kapuamisesta vuorille laskettelun toivossa, olimme jo Ulan Batoris-
sa ollessamme värvänneet hiihto-oppaan. Come Dörflinger varttui 
Ranskassa hiihdellen tiensä kouluun ennen toimimistaan rinteiden 
hoitajana. Myöhemmin hän esiintyi trapetsitaiteilijana 10 vuoden 
ajan, minkä jälkeen hän nai mongolialaisen naisen ja asettui Mongo-
liaan. Hän on luultavasti maan ainoa ihminen, jolla on edellytykset 
toimia oppaana Altain vuoristossa.

Altai-vuorille

Ensimmäinen pysäkkimme Ölgiistä lähtömme jälkeen oli Sagsayn, 
kyläpahanen. Vietimme siellä kaksi yötä paikallisen 64-vuotiaan kot-

kametsästäjän, Manaa Raimkhanin, luona. Hän oli yhtä vanha kuin 
minä, mutta täytyy sanoa, että hän näytti vanhemmalta. Iho hänen 
luisevilla kasvoillaan oli nähnyt paljon ja se oli ryppyinen – olihan se 
kamppaillut länsi-Mongolian karuja olosuhteita vastaan koko ikänsä. 
Hänen suussaan oli kaksi hammasta.

Manaa oli ylpeä mies, ja ihan syystäkin. Hänen kolmihuoneista 
taloaan ympäröivät kameli, kaksi jakkia, kolme kotkaa, neljä hevosta, 
kahdeksan lehmää sekä noin 30 lammasta ja vuohta.

Seuraavana aamuna nousimme Manaan hevosten selkään seura-
ten häntä ja kotkaansa autiota tasankoa pitkin aluskukkuloille kettu-
jahtiin. Manaa näytti melkoisen kuninkaalliselta istuessaan korkealla 
satulassaan ja ratsastaessaan ylväästi läntisen Mongolian suuren 
tyhjyyden halki. Hänellä oli yllään vihreä chapan, kazakstanilainen 
kansallispuku, ja punainen hattu, jonka ympärillä oli ketun turkista. 
Yksi hänen kotkistaan oli kuin orrella hänen oikean käsivartensa ym-
pärillä, ja Tšingis-kaanikaan ei olisi näyttänyt kuninkaallisemmalta.

Manaa ja hänen petolintunsa muodostivat hyvän parivaljakon. 
Manaan veistokselliset piirteet, korkeat poskipäät, läpitunkeva katse 
sekä terävä leuka yhdessä saivat hänetkin näyttämään hyvin kotkan-
omaiselta. Kettuja emme tällä kertaa saaneet ja palasimme retkeltä 
Manaan luo lihapatojen ääreen.

Vieraanvaraisuus on ylitsevuotavaa

Yksi asia, joka ei Mongoliassa muutu huolimatta siitä, miten kaukana 
sivilisaatiosta ollaan, on ihmisten vieraanvaraisuus. Se jopa lisääntyy 
kaukaisemmilla alueilla. Majailimme matkamme aikana neljän eri 
perheen luona, ja niistä kaikki toivottivat meidät luokseen tervetul-

Ranskalaissyntyinen oppaamme Come yritti parhaansa kovalla marengilla.
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leiksi, jakoivat kanssamme boortsoginsa (paikallinen leipä), aaruu-
linsa (kivikova, kuivattu jogurtti) sekä maidolla höystetyn teensä 
– kuten myös kotinsa ja ystävälliset hymynsä. 

Jätämme sivilisaation taaksemme

Mukhamet ajoi meidät hyytävän tundran halki, ylitti joet ja halkoi 
töyssyiset, jäisen kivimurskan peittämät tasangot. Hän vaihteli 
vaihteita kuten formulakuski konsanaan ja keplotteli automme mo-
nia kertoja irti syvästä mudasta sekä selvitti ja kokeili lukemattomia 
reittejä välillä joen yli kahlaten, mutta lopulta edes hänen taitonsa 
eivät vieneet meitä lopulliseen kohteeseemme. Oli vielä liian varhai-
nen kevät, ja niin sanotulla ”tiellä” oli liikaa lunta. Tuli selväksi, että 
emme pääsisi tarpeeksi lähelle Khuitan-vuorta.

Varasuunnitelma ”Plan B”

Kun totesimme etenemisen toivottomuuden, meillä oli vielä noin 
neljä tuntia valoisaa aikaa. Ihan sama, mihin suuntaan lähtisimme, 
meidän olisi kuljettava melko pitkään suhteellisen tasaista maastoa 
pitkin ennen kuin pääsisimme nousemaan. Lopulta lähdimme joi-
tain pohjoisen suuntaisia rinteitä kohti ja onnistuimme nousemaan 
noin 300 korkeusmetriä, kunnes laskeva aurinko kehotti meitä 
palaamaan alaspäin. 

Lumi ei ollut otollisinta: se oli korppua ja marenkia. Lasku-
olosuhteet olivat sellaiset, jotka tarjoavat yllätyksiä jokaisessa 
käänteessä. Kokeilin lukuisia laskutekniikoita yrittäen lukea lunta 
ennen jokaista käännöstä. Joissain käännöksissä liu’uin pehmeästi 
toivoen, etten särkisi lumen pintaa, kun taas välillä hyppäsin yrit-
täen rikkoa kuoren. Pääasia oli kuitenkin, että saimme pelin auki ja 
oli aika leiriytyä.

Yö oli kylmä, eikä pimeän tultua viihdyttävää tekemistä juuri ol-
lut. Yritin lukea hetken teltassa, mutta käteni palelivat liikaa kirjaa 

MONGOLIAN VAIHEIKAS HISTORIA

Nyky-Mongolia on uskomattoman kontrastin sekä ristiriitojen maa, 

mikä heijastaa sen kirjavaa historiaa. Kirjoitukset rakennuksissa ja kyl-

teissä ovat sekoitus mongolialaista kirjoitusta, englanninkielisiä sanoja 

sekä neuvostoaikojen jäännettä, kyrillistä tekstiä. Venäläiset jättivät 

jälkensä rumaan ja ankeaan arkkitehtuuriin sekä mongolialaisten miel-

tymyksen vodkaan. Niiden lisäksi jäljellä ei ole muita merkkejä pitkästä 

kaudesta, jolloin Mongolialla oli yhteys Moskovaan.

Mongolian pinta-ala on yli 1,5 miljoonaa neliökilometriä – enem-

män kuin Ranskalla, Saksalla, Italialla, Englannilla, Hollannilla, Belgialla 

ja Sveitsillä yhteensä, mutta silti siellä on vain noin 2,6 miljoonaa 

asukasta verrattuna niihin 300 miljoonaan asukkaaseen, jotka asuvat 

edellä mainituissa maissa. Mongolian asukastiheys on maailman pienin, 

ja siellä onkin kymmenen kertaa enemmän erilaisia karjaeläimiä kuin 

ihmisiä.

Mongolia elää muutostilassa. Se on muuttunut valtavasti viime 

vuosina, ja monet entiset paimentolaiset ovat vaihtaneet hevosensa 

moottoripyöriin tai autoihin ja muuttaneet kaupunkeihin. Jotkut 

entisistä paimentolaisista ovat vaihtaneet entisen elämäntyylinsä 

paremmin tuottavaan kaivostyöhön. Toiset taas ovat siirtyneet kau-

punkielämään onnistuneesti, mutta monet ovat nykyään työttömiä ja 

alkoholisoituneita.

Ulan Batorin keskustassa läntinen ja itäinen kulttuuri sekoittuvat mongolialaiseen kulttuuriin.

pidellessä. Kaksi puolentoista litran kuumavesipulloa makuupussissa-
ni auttoivat selviämään reilusta pakkasesta.

Kevätfirniä etelärinteillä

Oppaamme Come johdatti meidät noin 500 korkeusmetrin verran ylös 
etelän suuntaista rinnettä firnin perässä. Ylitimme jäisiä järviä ja jo-
kia. Come mainitsi, että olimme vain noin 15 kilometrin päässä rajasta 
– ollen samalla maan läntisimmät kulkijat. Hiljaisuus oli kouriintun-
tuvaa skinnatessamme ylämäkeen valtavassa erämaassa.

Kun lopulta pääsimme korkeimpaan kohtaan, oli aika laskea alas. 
Keväistä firniä kurvaillessani oloni oli epätodellinen: kurvailin uria 
paikassa, missä kukaan ei ollut laskenut ennen meitä. Moiset tilai-
suudet ovat harvassa, ja niillä harvoilla kerroilla, kun minulla on ollut 
mahdollisuus tehdä niin, siitä on jäänyt aina todella hyvä olo. Viimei-
sen käännöksen jälkeen otin sukset kantoon ja palasimme leiriin, jossa 
Odnain valmistama lämmin gulassi odotti meitä ja ahmimme sen 
hyvällä ruokahalulla. Sitten olikin taas palattava kuumavesipullojen 
seuraan yhdeksi yöksi.

Mongolia ei jätä kylmäksi

Seuraavana päivänä oli aika aloittaa pitkä matkamme takaisin nykysi-
vilisaation pariin. Olimme sopineet, että paikallinen paimentolainen, 
Batsukh, tulisi poikansa, hevostensa sekä kamelinsa kanssa hakemaan 
meitä. Ratsastus valtavan ja kauniin Tsaagan-laakson halki jätti paljon 
aikaa ajatuksille.

Tšingis-kaanin tiedetään sanoneen, että jos mongolit jättäisivät 
paimentolais- ja kulkurielämän taakseen, he menettäisivät todellisen 
luonteensa. Edellämme kamelin seurana ratsastaneet Batsukh ja 
hänen 10-vuotias poikansa vaikuttivat onnellisilta. 

Hänen poikansa on luultavasti viihtynyt hevosen selässä kaksivuo-
tiaasta saakka, mikä on mongoleille tavallista. Hänen hevosensa oli 
hänelle luonnollinen oman vartalon jatke. Ainakin toistaiseksi hänellä 
oli vielä läheinen yhteys identiteettiinsä sekä perinteisiin.

Ratsastin hitaasti. Näin sukseni kiinnitettyinä edelläni kulkevan 
kamelin selkään. Sukset olivat olleet minulle kehoni jatke kaksivuoti-
aasta saakka. Olin onnellinen; oloni oli harmoninen. Mongolia oli mi-
nulle 71. laskettelumaa. Olimme tyytyväisiä, vaikka olimme kulkeneet 
enemmän horisontaalisesti kuin vertikaalisesti.
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Sveitsissä on suomalaisille tukku tuntemattomia, mutta laadukkaita hiihtokes-

kuksia. Vierailu Meiringenin rinteillä osoitti, että jälleen täytyy lisätä yksi ”kado-

tettu” kultakimpale keskuskokoelmaan.

Teksti ja kuvat JYRKI LEHTO

Suomalaisille Hasliberg-Meiringen on takavuosilta nimenä tuttu 
kumparelaskijoiden huikean menestyksen myötä. Vuoden 1999 
freestylen MM–kisoissa Janne Lahtela nappasi kultaa kumpa-

relaskussa Lauri Lassilan ja Sami Mustosen taatessa kolmoisvoiton. 
Silloinen kilpailujen johtaja ja nykyinen turistitoimiston johtaja Nils 
Glatthard muistaa hyvin suomalaisten menestyksen ja tekemisen tason. 
Hänen mukaansa Marko Mustosen vetämä joukkue oli kaikessa omaa 
luokkaansa, joten hienot muistijäljet ovat suksitaiturit jättäneet Hasli-
talin laaksoon.

Haslital sijaitsee Sveitsin sydämessä Berner Oberlandissa Jungfraun 
alueen vaikuttavien nelitonnisten itäpuolella alle sadan kilometrin 
etäisyydellä Bernistä ja Zürichistä. Eiger, Mönch ja Jungfrau anta-
vat majesteettiset näkymät monipuoliseen laskemiseen vaihtelevalla 
alueella. Lisäksi Brienzerseen järvinäkymä tuo liikkumiseen välillä 

MAINIO MEIRINGEN 

Kirjoittaja kyykkää matkalla Grindelwaldista Meiringeniin.
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Meiringenin maisemissa on 
Jungfraun alueen jylhyyttä. 
Kuvan otti meiringenin oma 
poika David Birri.
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Kesällä Meiringen panos-
taa muiden alppikylien 
tapaan pyöräilyyn.

Meiringen sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien päässä. 

Hiihtoalue on kuin valtava terassi Meiringenin yläpuolella.

jopa epätodellisen tunteen. Paikallisesti suosittu lumikenkäily 
kirkkaana loistavan kuun ja laskevan auringon kajossa on 
suorastaan maaginen tunnelmaltaan.

Tarinasta todeksi

Laaksossa sijaitseva Meiringen on asutettu varhaisella 
keskiajalla ja sijainti usean solan solmukohdassa on edelleen 
tärkeä. Historiallisesti merkittävin, mutta samalla huvitta-
vin asia, on mielikuvituksen tuotteena syntyneen Sherlock 
Holmesin kuolinpaikka, joka sijaitsee Meiringenin kupeessa 
Reichenbachin putouksella. Ihmiset saapuvat vuodesta toiseen 
katsomaan upeaa putousta ja ihmettelemään kuuluisan mes-
tarietsivän viimeisiä hetkiä. Englantilainen kirkko ja kirjai-
lija Sir Conan Doylen aukio lisäävät tietenkin koko tarinan 
koskettavuutta.

Vaikka mielikuvitus tekee usein ihmismielessä omia joh-
topäätöksiä, on selvää, että laakso vuorineen on täyttä totta ja 
mahdollisuudet mukavaan harrastamiseen ovat erinomaiset. 
Talven ohella kesän tarjonta kasvaa koko ajan ja lomailu on 
enenevässä määrin ympärivuotista. Pyöräily ja erilaiset vael-
lukset ympäröivillä rinteillä sekä teemapuistot takaavat koko 
perheelle toimintaa.

Kompakti keskus

Meiringen-Haslibergia ei kannata vertailla Euroopan jätti-
läiskeskuksiin, vaan se kuuluu omaan kategoriaansa pienten 
keskusten joukossa. Hissit levittyvät hyvin vuorten syliin ja 
mahdollistavat monipuolisesti rinnemuotojen nautinnollisen 
käyttämisen. Hiihtoalue on kuin valtava yläterassi Meiringe-
nin yläpuolella.

Kabiini nostaa varsinaiselle hiihtoalueelle, jossa kymme-
nen hissiä levittäytyy kattilamaiselle alueelle. Rinnetarjonta 
on mielenkiintoinen ja monipuolinen ja puuteripaikkoja on 
todella helposti saavutettavissa rinteiden vierustoilta. Kor-
keimmillaan pääsee näkymistä nauttimaan vajaaseen kahteen 
ja puoleen kilometriin, joten lumi säilyy pitkälle kevääseen 
laadukkaana.
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Yli puolet rinteistä on merkattu punaiseksi, joten vauhdinnälkäisille riit-
tää haastetta. Rinteet mutkittelevat paljaan yläosan jälkeen metsäreiteillä ja 
laskeminen on todella hauskaa ja mukavan yllätyksellistä. Parhaat haasteet 
sijaitsevat Planplattenilla, josta voi valita 1200 metrin korkeuseron laskun 
FIS–syöksyä pitkin tai puikkelehtia rinteiden vierustojen puuteripaikoissa.

Aloittelijat ja pienet lapset viihtyvät kabiinin yläaseman läheisyydessä, 
jossa on myös asialliset mahdollisuudet tyydyttää nälkää ja janoa. Rinnera-
vintoloita on selvästi vähemmän kuin Itävallan kohteissa, joten lounaspaik-
kaan kannattaa suunnata joko etuajassa tai sitten myöhemmin iltapäivällä. 
Lasku alas kaupunkiin on mahdollista kahta reittiä pitkin, mutta loppuke-
väästä voi joutua tulemaan alas kabiinilla, sillä Meiringen sijaitsee vain 600 
metrin korkeudella. Hyvällä lumella korkeuseroa kertyy laskulle parhaim-
millaan siis lähes kaksi kilometriä!

Meiringen on oikea kaupunki kivitaloineen

Tulipalojen takia puusta on siirrytty kiveen, jonka takia perinteisen alp-
pikylän tuntua ei ole. Mutta toisaalta kaupunkikuvaan kuuluvat kivitalot. 
Ostospaikkoja on hyvin tarjolla ja tietenkin kaikki kaupungin peruspalvelut 
löytyvät kävelemällä. Rautatieasema on keskeisellä paikalla, joten autoa ei 
tarvita. Junat lähtevät lentokentältä suoraan puksuttamaan kohti hiih-
tokeskuksia, joten yksin tai kaksin liikkuvien kannattaa huomioida tämä 
seikkaa matkasuunnitelmaa tehdessä.

Toim. huom.

Tammikuun puolivälissä Sveitsin keskuspankki luopui frangin kurssikatosta 
1,20 CHF/1 euro ja tätä kirjoitettaessa frangin kurssi on lähes yhden euron.

MEIRINGEN-HASLIBERG

Kyläkorkeus 600 m
Ylin asema 2433 m

Plussat
+Kompakti ja monipuolinen hiihtoalue
+ Ruuhkaton
+ Kaupungin palvelut

Miinukset
- Päähiihtoalueelle nostaa yksi kabiini
- Kivitalot
- Alppikylämäisyyden ja after skin puute

Lisätietoja
www.meiringen-hasliberg.ch

Lumikenkäily on Meiringenissä erittäin suosittua ja opastetuille retkille on helppo lähteä.

Meiringenin turisti-
toimiston johtaja Nils 
Glatthard muistaa 
hyvin suomalaisten 
menestyksen ja tekemi-
sen tason takavuosien 
freestylekisoissa.
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Aloittelijat ja lapset viihtyvät kabiinin yläaseman läheisyydessä olevilla rinteillä. Kuva Christian Perret.

Sherlock Holmesin ”kuolinpaikka” Reichenbachin putouksella. Kuva Haslital.

Brienzerseen on alhaalla pilvissä. 
Järvestä haihtuva kosteus nostaa 
usein pienen sumun.

SUKSILLA LAAKSOSTA TOISEEN

Alpit tarjoavat himohiihtäjälle mahtavia elämyksiä. Hisseillä pääsee 

huikaiseviin maisemiin ja jokaisessa laaksossa on oma tarinansa ja eri-

tyispiirteensä. Oma maailmansa löytyy vielä koskemattomasta luonnosta 

ja hissittömistä taipaleista, jossa edetään omin voimin ja lasketaan mer-

kitsemättömillä rinteillä. Tällaisia elämyksiä kannattaa hakea, jos sielu 

halajaa luonnon rauhaa ja keho kaipaa liikuntaa ilman hissien apua.

Jungfraun alue on maailmanlaajuisesti tunnettu Euroopan korkeim-

man juna-aseman (3454 m), Wengenin Lauberhornin syöksyn ja James 

Bond –filmin kuvauspaikkana. Hiihdollisesti alue on laaja, mutta tunte-

maton helmi on Firstin alue, jota erityisesti paikalliset suosivat.

Grindelwaldista lähtevät hissit nostavat 2,5 kilometriin ja alue on 

paljolti samanlainen kuin seuraavassa laaksossa sijaitseva Hasliberg-

Meiringen. Onnekseni pääsin kokemaan laaksosta toiseen kulkemisen 

suksilla ja se jälleen avarsi käsitystäni Alppien ainutlaatuisuudesta ja 

mahdollisuuksista.

Skinnasin Grosse Scheideggille ja laskin alas Schwarzwaldalpille 

lounaalle, josta jatkoin postibussilla Meiringeniin. Reissun voi tietenkin 

tehdä myös toisin päin ja seuraavalla kerralla nousen Firstin alueen 

huippujen kautta, jotta saan vielä puuteritäyteisemmän laskun. Oppia ikä 

kaikki!

Lisätietoa www.jungfrau.ch
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Hotel Haven Helsingin parhaimmalla sijainnilla on 

kuin unelmiesi koti. Hotellin 77 hyvin varusteltua,  

kodikasta huonetta ja monipuoliset palvelut vastaavat 

vaativimpienkin matkailijoiden tarpeisiin. Rentoudu 

intensiivisen päivän jälkeen kuuntelemalla lempimu-

siikkiasi Bang & Olufsenin järjestelmästä, nauttimalla 

aromaattisesta kylvystä, ihailemalla rauhallista meri- 

näköalaa Wanhan Kauppahallin yli ja nukkumalla  

hyvin King Size –vuoteessa. Kokonaisuuden kruu- 

naavat Siluetti Spa, kuntosali, 24h huonepalvelu,  

Bar Haven, 4 kokoustilaa sekä auditorio, ravinto- 

lapalvelut Haviksessa, G.W.Sundmansissa sekä  

Sundmans Krogissa. Hotel Havenissa ainutkertaiset  

kokemukset syntyvät lukuisista yksityiskohdista!

kuinka mukava

Your Home. Your Place.

Un i on i n k at u  1 7  •  0 0 1 3 0  Hel s i n k i  •  F i n l a n d  •  p uh .  +358  9  681  930  •  w w w. h o t e l h av e n . f i
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Suomen eteläisin tunturi, Iso-Syöte, on panostanut vahvasti viihtyvyyteen. Rin-

teiden kunto pidetään erinomaisena ja keskuksessa on tekemistä kaiken ikäisil-

le. Vuonna 2009 rakennettu Lumimaa toimii tästä erinomaisena esimerkkinä.

Teksti ANTTI ZETTERBERG   Kuvat NIKO HÄGGMAN

Lumimaa sai alkunsa Iso-Syötteen toimitusjohtaja Jorma Te-
rentjeffin ideasta rakentaa alue, jossa aikuiset voivat huoletta 
touhuta lastensa kanssa ja antaa heidän toisaalta pitää hauskaa 

myös keskenään.
”Monissa perheissä on eri ikäisiä lapsia joiden kiinnostuskohteet 

poikkeavat toisistaan. Alue onkin suunniteltu ja sitä on kehitetty 
niin, että tarjolla on monta eri aktiviteettia fyysisesti toisiaan lähellä. 
Rinteiden alaosasta vanhemmat voivat seurata lasten touhuja yhtä 
aikaa kolmessa eri rinteessä, pulkkamäessä ja leikkialueella”, kertoo 
Iso-Syötteen markkinointia koordinoiva Veinalotta Vesterinen. 

Vesterisen mukaan Lumimaassa viihtyvät todellakin kaikenikäiset. 
Alueeseen kuuluu kolme vajaan puolen kilometrin mittaista rinnettä, 

joiden profiili ja leveys sopivat täydellisesti sekä aloittelijoille että jo 
jonkun verran lajia harrastaneille kurvailijoille.

Rinnetavat tutuiksi

Rinteiden lähellä olevassa sompahississä on kolme eri poistumispaik-
kaa, jotta jokainen pääsee juuri itselleen sopivalle korkeudelle mäkeen. 
Ennen sompahissiin menoa voi hissinkäyttöä harjoitella taikamatolla 
sekä naruhissillä.

”Taikamaton ympärys on aidattu, jotta pienimmätkin voivat 
irrotella vapaasti vailla huolta nopeammista suhareista. Naruhissillä 
pääsee jo maistamaan isompaa mäkeä ja sompahissiin siirtyminen on 
helppoa sillä osa rinteestä on jo tuttu”, Vesterinen hehkuttaa alueen 
toimivuutta ja turvallisuutta. 

Lumimaan tärkein tavoite on houkutella koko perhe yhteiseen seik-

kailuun

Iso-Syötteellä uskotaan, että leikin ja hauskanpidon avulla lapset 
rakastuvat lajiin ja heistä tulee sen harrastajia. ”Kaikki ihmiset ovat 

ISO-SYÖTTEEN LUMIMAA ON HIIHTOLOMALAISEN PARATIISI

Lumimaan kyltti kertoo mitä on odotettavissa.
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laskea reitin salaisuuksia. Lopussa odottaa 
palkinto”, Vesterinen kertoo vuolaasti. 

Lumimaassa voi tutustua freestylen ja pujot-

telun maailmaan

Rinnelaskun ja seikkailujen lisäksi Lumi-
maassa voi pitää hauskaa perheen pienim-
mille tarkoitetulla Wernerin pujotteluradalla. 
Porot Musti ja Lysti järjestävät radalla 
kauden mittaan myös leikillisiä puikkakisoja, 
jossa pärjäävät kaikentasoiset. 

Freestylen maailmaan voi tutustua tur-
vallisesti MiniStreetissä jonka suorituspaikat 
on rakennettu Iso-Syöte SnowParkin tyyliin, 
mutta miniatyyrikoossa. ”Hyppyrit, pressit 
ja aallot houkuttelevat pienimpien lisäksi 
myös aikuisia, MiniSreetissä näkeekin isiä ja 
äitejä opettelemassa samoja temppuja lasten 
kanssa”, mainitsee Vesterinen 

Lumimaa on suosittu

Vesterinen kertoo, että Lumimaassa on 
keskimäärin ollut yli 25 000 kävijää kauden 
aikana. Tähän ei kuitenkaan aiota Iso-Syöt-
teellä tyytyä vaan suosittua aluetta kehitetään 
jatkuvasti.

”Lumimaata on kehitetty joka kausi sen 
avaamisesta asti. Haluamme tehdä alueesta 
koko maailman parhaan perhealueen”, Veste-
rinen toteaa vaatimattomasti. 

Tavoitteen saavuttamiseksi on tehty 
paljon tutkimustyötä. Iso-Syötteen väki on 
vieraillut monissa perheisiin panostavassa 
hiihtokeskuksessa maailmalla ja testausta on 
tehty esimerkiksi hisseihin liittyen.

erilaisia ja Lumimaan eri osat on luotu 
houkuttelemaan mielikuvitus liikkeelle”, 
Vesterinen sanoo. 

Hänen mukaansa viime vuonna avattu, 
Iso-Syötteen uusin rinne, Seikkailureitti on 
saavuttanut huikean suosion varmasti juuri 
tästä syystä. 

”Reitillä maskottiporot Musti ja Lysti 
vievät lapsen jännittävälle retkelle taika-

metsään. Rinteen varrella kimmeltää, löytyy 
kauniita värejä, revontulia, soittimia, pieniä 
ja suuria metsän eläimiä sekä hauskoja 
yllätyksiä. Sala- ja oikoreitit kiemurtelevat 
rinnekoneen levyisen Seikkailureitin rinnal-
la. Linjojen varrelle kätketyt aarteet tekevät 
jokaisesta laskusta uudenlaisen. Seikkai-
lureitillä on sesonkina päivittäin vaihtuva 
tehtävä, jossa lapset saavat tutkia, etsiä ja 

LUMIMAA, ISO-SYÖTE

 » Lumimaa on ilmainen kaikille

 » Yli 6-vuotiaat tarvitsevat sompahissiin 

hissilipun

Lumesta ei Iso-Syötteellä ole puutetta.

Seikkailureitti opettaa liikkumaan talvisessa metsässä valistaen metsän elämästä.

Rinnehenkilökunta avustaa kaikkein pienimpiä hissin käytös-
sä ja muussa toiminnassa.

ISO-SYÖTTEEN LUMIMAA ON HIIHTOLOMALAISEN PARATIISI
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”Osa Lumimaahan asennetuista hisseistä onkin jo siirtynyt muualle kun on 
huomattu, että ne eivät palvele käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla”, Vesteri-
nen korostaa. 

Tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa Lumimaata lähes hehtaarin kokoi-
sella alueella. 

”Suunnitelmiemme tukena on 150:lle lapsiasiakkaalle tehty tutkimus, jossa 
tiedusteltiin heidän unelmiensa Lumimaan sisältöä. Laajennuksen suunnittelussa 
pääpaino on asiakaslähtöisyyden lisäksi pitää yllä ja vahvistaa Lumimaan seikkai-
lutunnelmaa”, Vesterinen päättää. 

HIPPULA

 » Hippula on avoinna lauantaisin sekä joka päivä hiihtolo-

maviikoilla 8, 9 ja 10 ja pääsiäisenä, aina klo 10-17. Hoito-

hinnat 5 euroa/tunti/lapsi ja sisarhinta 4 euroa/tunti.

 » Lisätietoja Iso-Syötteen rinnetoimisto arkisin klo 10-17 

puh. 0201 476 471 tai email rinnetoimisto@isosyote.com

LOPPUKAUDEN TAPAHTUMIA

 » Musti ja Lysti Cup maanantaisin, keskiviikkoisin ja per-

jantaisin viikoilla 8,9 ja 10

 » Mustin ja Lystin retki perheen pienimmille tiistaisin ja 

torstaisin viikoilla 8,9 ja 10

 » MiniStreet sessarit perjantaisin viikoilla 8, 9 ja 10

 » Viikosta 7 eteenpäin Lumimaasta löytyy myös Burtonin 

Riglet –park, jossa pienet lumilautailijat voivat treenata 

snoukkausta

 » Tarmon rattikelkkakisa 5.4.

 » Pääsiäisen suuri aarrejahti 5.4.

 » Mustin ja Lystin pujottelukisa 18.4.

 » Lisätietoa www.isosyote.com

MiniStreetin suorituspaikat on rakennettu Iso-Syöte 
SnowParkin tyyliin, mutta miniatyyrikoossa. Näin jokai-
nen pääsee turvallisesti harrastuksessa alkuun.

ISO-SYÖTTEEN LUMIMAA ON HIIHTOLOMALAISEN PARATIISI
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SUOMI SLALOM

            

KOKO PERHEEN ILOINEN JA VAUHDIKAS
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Sappeen Matkailukeskus sijaitsee Pälkäneellä, noin 

tunnin ajomatkan päässä Lahdesta ja Tampereelta. 

Pääkaupunkiseudultakin matka-aikaa kertyy vain 

parin tunnin ajan. Määritelmäksi sopinee siis lähi-

keskus, vaikka Sappee lepääkin metsän rauhassa, 

kirjaimellisesti omassa ylhäisessä yksinäisyydes-

sään. 

Teksti SOILI HIRVONEN   Kuvat SAPPEEN MATKAILUKESKUS

Sappee on rakentunut eteläisen Suomen 
laajimman erämaa-alueen Laipan-
maan kylkeen. Sijainti ”keskellä ei 

mitään” voi olla haaste, mutta Sappee on 
kääntänyt sen vahvuudeksi ja ottaa toimin-
nassaan ja kehityshankkeissaan huomioon 
ympärillä olevan luonnon. 

Matkailualueen 750 petipaikkaa, joita on 
niin chalet-tyyppisissä huoneistoissa kuin 
erikokoisissa mökeissä, löytyvät tiiviistä ky-
lästä, jonka ytimessä on myös caravan-alue. 
Viimeisimmät rakennuskohteet ovat ”Ski-inn 

ski-out”-taloja, mutta kokonaisuudessaan 
Sappeen majoituskapasiteettia voidaan luon-
nehtia ”ovesta suoraan suksille” ilmaisulla.

Majoituskapasiteetista on pulaa erityisesti 
sesonkiaikoina ja suunnitelmia sen kasvatta-
miseksi on tehty.

”Pääkaupunkiseudun alueen matkailijat 
on kasvava ryhmä, tällä hetkellä noin 40 pro-
senttia tulee sieltä. Se on saman verran kuin 
pirkanmaalaiset, joka tähän saakka on ollut 
suurin vierailijaryhmämme”, kertoo Sappeen 
Matkailukeskuksen rinnetoiminnan johtaja 
Kosti Puurunen. 

Rinnealue kehittyy asiakaslähtöisesti

Sappeella on yhteensä 12 rinnettä, joista yksi 
Hupsis-rinne, muutama erittäin helppo ja 
pari helppoa. Loput luokitellaan keskivaike-
iksi: niistä löytyvät myös street- ja crossi-
alueet.

Sappeen rinnealuetta ja sen toimintoja 
on kehitetty pitkään. Rinnealueelta löytyvät 

eteläisen Suomen mittakaavassa hyvinkin 
jyrkät ja viettävät rinteet. Polkua punaisiin 
haastaviin rinteisiin tasoittavat vihreät, 
erittäin helpot ja siniset helpot rinteet. Tai-
kamattoa ei Sappeessa ole; kaksi naruhissiä 
ja lastenrinteen sompahissi vievät aloittelijan 
ylös alueelle, josta löytyy pienten crossirata 
sekä kaksi sopivaa rinnettä ensimmäisten 
kurvien opetteluun.

Lapsiperheet on iso Sappeen asiakasryh-
mä. Keskus on pitkään kehittänyt rinnealu-
epalvelujaan lapsiperheille ja tuloksena on 
monipuolinen tarjonta. 

”Viimeisimmäksi olemme rakentaneet 
alueen länsireunaan Alppiseikkailu-radan. 
Se avattiin viime keväänä Lasten Alppiseik-
kailuna, mutta huomasimme sen vetävän 
puoleensa kaiken ikäisiä, joten lyhensimme 
nimen”, kertoo Puurunen.

Alppiseikkailu vaati syntyäkseen pidem-
pää pohdintaa, jotta se ei olisi vain kopio 

Monipuolisuudellaan yllättävä

Sappeen rinteet ja rinneprofiilit ovat monipuoliset. 
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monien muiden keskusten metsäreiteistä. Uudella tavalla se 
yhdistää laskettelun eri muotoja ja antaa luvan laskea ”sykää” 
rinnealueella. Reitillä on ski crossista tuttuja kallistettuja 
kurveja, streetiltä napattuja helppoja pressireilejä, puikka-
rata ja syöksylaskuun pakottavat kaaret, joiden läpi lopuksi 
lasketaan.

Yhdeksi Sappeen kanta-asiakasryhmäksi voi ehdottomasti 
laskea street- ja parkkilaskijat. Suorituspaikat niin lautailijoille 
kuin suksitaitureillekin ovat olleet kunnossa jo yli vuosikym-
menen. Tarvekartoitusta tehdään syvällä asiakaspinnassa, siinä 
avainasemassa on 2000-luvun alussa perustettu Sappee Snow 
Park -tiimi.

 ”Neljän lautailijan ja neljän suksilaskijan tiimi tutkailee park-
keja maailmalla, keskustelee meidän asiakkaiden eli parkin käyt-
täjien kanssa sekä suunnittelee yhdessä meidän kanssa seuraavan 
vuoden street-alueet. Arviolta noin 25 prosenttia asiakkaistamme 
on parkkilaskijoita, joten haluamme vastata heidän tarpeisiinsa”, 
avaa Puurunen Sappeen arvostettua parkkitoimintaa.

Alppiseikkailu-radan ja ison streetin väliin mahtuvat vielä 
suosittu jokapojan ja -tytön ministreet ja crossirata rinnealueen 
itälaidalla. 

Printistä verkkoon ja sähköiseen asiakaspalveluun

”Kun aloittelin töitä täällä Sappeella, hiihtokeskuksen rinne-
alue- ja palveluesitettä painettiin 80 000 kappaletta. Viime 
vuonna 8 000 ja tänä vuonna jätimme ison esitteen kokonaan 
painamatta. Kaikki tieto on nyt verkossa”, Kosti Puurunen 
kertoo isosta palvelumuutoksesta.

Tiedon siirtyminen sähköisiin kanaviin ja sosiaaliseen 
mediaan on otettu huomioon. Verkossa asioivaa asiakaskuntaa 
voidaan palvella paremmin ja tarkemmin tiedoin. 

”Mökkiesittelyyn on mahdollista lisätä 20 kuvaa mökistä. 
Ja toisaalta Facebookin kautta tulleeseen kyselyyn reagoidaan 
heti. Tieto kulkee nyt nopeammin niille, jotka käyttävät aktii-
visesti verkkopalveluja”, jatkaa Puurunen. 

Sappeen Matkailukeskuksen palveluita on jo pitkään voinut 
ostaa verkkokaupasta. Lisäksi keskus on kehittänyt Sappee-

KOMMENTTI

Sappeen Matkailukeskus on muinoin rakennettu niin paikallisten kuin alueen mök-

kiläisten ”mustikkamaille” Sappeenvuorelle. Alkuun hieman vastatuulessa ollutta 

hanketta ei heti katsottu suopeasti, mutta monenlaisen toiminnan rantautuessa 

keskukseen, ainakin allekirjoittanut katsoo kokonaisuutta objektiivisesti ja hyvin-

kin positiivisesti.

Matkailukeskuksen suurin plussa on ehdottomasti monipuolinen rinnetarjon-

ta näillä leveyspiireillä. Etelän pienistä mäistä harpataan jo hyvä askel korkeus-

eroissa ja rinneprofiileissa. Lasten kanssa lasketellessa plussan saa myös rinne-

kahvilatarjonta. Kahvila-ravintoloita löytyy kolme merkittävien hissien ylä- tai 

ala-asemilta. Kahvilat ovat siistejä ja evästarjonta monipuolista. 

Parkkipaikan läheisyys ja itse asiassa koko keskuksen ”kompakti” muoto on 

ehdottomasti positiivinen asia lapsiperheille. Monot jalassa pitkät kävelymatkat 

4-vuotiaan kanssa voivat olla hyvin rankkoja. 

Haastavinta Sappeella on ala-asemien väliset pitkähköt tasamaahiihtomatkat. 

Pienten lasten kanssa se korostuu, sen sijaan aikuiselle laskijalle tasamaan lykki-

minen tekee pääsääntöisesti vain hyvää. 

Vaikka arviossa voi paistaakin hieman mökkiseuturakkaus, saa Sappee 

erinomaisen arvion hiihto- ja matkailukeskuksena. Alppiseikkailusta siirtyminen 

ministreetille ja crossiradalle 4- ja 6-vuotiaiden kanssa aiheutti pitkän keskustelun 

kotiinlähdön aikataulusta. Hyviin mestoihin jää pienempikin koukkuun!

Chalet-huoneistot sijaitsevat aivan aloittelijoille sopivien rinteiden vieressä. Kesällä ikku-
noista näkyy kesäteatterille. 

Ravintola Huippu on valoisa ja tilava rinneravintola. Artistikeikoilla pöydät siirretään syrjään ja keskelle avau-
tuu bileareena.

Sappeen street on yksi Suomen parhaista. Finnish Open on Sappeen tunnetuin parkkitapahtuma. 

” Arviolta noin 25 prosenttia 
asiakkaistamme on parkkilaski-
joita, joten haluamme vastata 
heidän tarpeisiinsa” 
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SkiDays -yhteisöpalvelun, jonka avulla laskija voi seurata omien 
hissinousujen ja -laskujen määrää ja kanta-asiakasohjelman, 
mySappee, joka tarjoaa tuntuvia etuja muun muassa hissilipuista. 

Hiihtokeskus on ympärivuotinen matkailukeskus

Sappeella käy vuosittain noin 180 000 vierailijaa, joista reilut 60 
prosenttia talvella. Kesän ja syksyn hyvät kävijäluvut selittyvät 
pitkälti aktiviteettien tarjonnalla ja hyvällä sijainnilla. 

”Kesällä täällä yövytään paljon ja tehdään päiväreissuja noin 
tunnin ajomatkan päähän eri kohteisiin. Mökkikylän rauha ja 
peruspalvelut houkuttavat esimerkiksi perheitä”, tietää Puurunen. 

Vuodesta 2008 toiminut kesäteatteri, alamäki- ja enduro-pyö-
räilyreitit, maksuton frisbeegolf, Laipanmaan erämaareitistö sekä 
syksystä alkavat artisti-illat ravintola Huipussa saavat vierailijat 
Sappeelle ympäri vuoden. Myös erilaisia tapahtumia on paljon ja 
Puurunen iloitsee, että yhä enemmän myös paikalliset tapahtuma-
tuottajat ovat löytäneet Sappeen tapahtumapaikakseen.

Vaikka Sappeella onkin ”hyvä meininki”, suunnitelmia toimin-
nan laajentamiseksi sekä kehittämiseksi on. Rinnealuelaajentami-
nen, majoitusrakentaminen ja kesäajalle jopa maakylpyläkokonai-
suuden rakentaminen: suunnitelmia on tehty useita. 

”Tulevien investointien aikataulut ovat vielä avoinna, mutta 
jossain vaiheessa ne lähtevät käyntiin. Totta kai hyvät talviseson-
git saattavat vauhdittaa lisärakentamista”, lopettaa Puurunen. 

 » www.sappee.fi

 » www.facebook.com/sappeenmatkailukeskus 

 » @sappeeresort 

 » #sappee

 » #sappeesnowpark

 » #sappeebikepark

 » #sappeemokit

Alppiseikkailusta pitävät kaikki. Illalla seikkailureittiä voi seurata värivalojen ansiosta.

Sappeen frisbeegolf-radan erikoisuus on metsässä. Se tekee pelaamisesta astetta haastavampaa 
puistoon verrattuna.
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SAPPEEN FAKTAT

 » 12 rinnettä, kaikki valaistuja

 » 8 hissiä

 » 4 lasten rinnettä

 » Pisin rinne Mutkamäki 850 m

 » Suurin korkeusero 120 m

 » Hissikapasiteetti 6 900 hlöä/h

 » 2 eritasoista street/parkki-aluetta

 » Vuokraamo ja välinemyynti

 » 3 kahvila-ravintolaa

 » Tilausravintola 

 » Kota

 » 750 petipaikkaa

 » Caravan-alue



(BIO)KAASUAUTOLLA LÄHIKESKUKSEEN

AUTO

Audi A3 Sportback g-tron

KOHDE

Sappeen Matkailukeskus noin 200 kilometrin päässä pääkau-
punkiseudulta

PORUKKA

Kaksi aikuista sekä 4- ja 6-vuotiaat lapset

VARUSTUS

Kahden päivän laskureissulla tarvittavat kamppeet

Haaste #1

Ilman suksiboksia eivät aikuisten sukset mahtuneet mukaan. 
Toinen ipanoista oli istutettava turvaistuimessa etupenkille. 
AirBag kytkettiin toki pois päältä. 

A3:n sisätilat ovat kuvauksen mukaan väljät. Yllättävän 
hyvin se piti paikkansa, ja aikuinen pystyikin matkustamaan 
takapenkillä kaadetun penkin ja yhden turvaistuimen välissä. 

Ajokokemus oli positiivinen. Kulutus on todella maltillista: 
käytännössä vain käynnistäessä moottori ”hörppää” bensiiniä, 
muuten kuljetaan kaasulla, jonka virallinen nimi on ”Com-
pressed Natural Gas” (CNG). Kun moottorin lämpötila ylittää 
tietyn rajan, siirtyy kulutus kaasulle. Myös tankkauksen jälkeen 
bensiiniä kuluu hetken ajan.

Haaste #2

Kun tankkaa autoa, kannattaa tutustua Gasumin asemilla 
oleviin käyttöohjeisiin. Kun pistoke on kiinni tankkausaukossa 
(vierekkäin bensiini ja kaasu), tulee vielä painaa automaatissa 
olevaa vihreää nappia, jotta tankkaus käynnistyy. Tankkaus 
loppuu itsestään, kun tankki on täynnä.

Lopputulema

Helsinki - Lahti - Sappee - Lahti -reitin ajoi yhdellä kaasutan-
killisella (vajaat 400 km). Noin 14 kg CNG-kaasua maksoi 20 
euroa. 50 litran bensatankkia käyttämällä Audi A3 Sportback 
g-tronilla ajaa noin 1000 kilometriä lisää, eli tankkausväli on 
1300-1400 kilometrin paikkeilla.

Mieltä lämmitti myös se, että päästöt ovat bensiiniautoa jopa 
90 prosenttia pienemmät, mutta suorituskyvystä ei ole tingitty 
lainkaan. Gasum-biokaasu on ainoa liikennepolttoaine, jolle 
on myönnetty Joutsenmerkki. Polttoainekustannusten säästöt 
vaihtelevat tietysti ajon mukaan. Enemmän siis tällä reissulla 
mieltä lämmitti päästöjen vähyys.

Eniten maa- ja biokaasun tankkauspisteitä löytyy pääkau-
punkiseudulta. Kokonaisuudessaan asemia on 24, joista 18 Ga-
sumin omistamia. Verkosto kannattaa tsekata ennen liikkeelle 
lähtemistä. Pohjoisin kaasun tankkausasema löytyy toistaiseksi 
rannikolta Uusikaarlepyystä.

www.audi.fi 
www.gasum.fi 

Kuva: Audi. 

Kaasulla ajettaessa kukkaro kiittää. 

Audi g-tronin mittaristossa kaasutoimisuus on selvästi esillä. 
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AINOA & NOPEIN APU AJON AIKANA

www.mad-croc.com 



ENERGIAPURKKA TARJOAA NOPEAN PIRISTYKSEN

Koko perhe on lasketellut täyden päivän ja on aika lähteä 
kotiin päin. Kaikki eivät asu ihan lähellä laskettelurinteitä, 
joten matka voi olla pitkäkin. Harrastamaan pitää kuitenkin 

päästä.
Rinneravintolassa on nautittu vielä päivän päätteeksi tukeva 

ateria, hoidettu vessakäynnit ja pakattu auto. Seuraavaksi edessä 
on 250 kilometriä talvista maantietä.

Alkumatka menee helposti vaimon ja lasten kanssa höpötel-
lessä musiikista välillä nauttien. Ulkoilma ja sulava ruoka tekevät 
kuitenkin tepposet ja pikkuhiljaa muu seurue alkaa torkahtele-
maan pimeässä lämpimässä autossa. Renkaiden tasainen humina 
vaivuttaa ensin lapset uneen, jonka jälkeen apukuskikin siirtyy 
unten maille.

Taivalta on vielä jäljellä yli 150 kilometriä ja maantie on pimeä 
muutamaa valaistua osuutta lukuun ottamatta. Kuskia väsyttää 
vietävästi. Hänen tekisi mieli avata ikkuna tai luukuttaa musiikkia 
täysillä, mutta ei viitsi herättää lapsia tai vaimoa. Hän keksii, että 
voi välillä pysähtyä ja mennä 20 asteen pakkaseen pomppimaan. 
Tästä on pientä apua, mutta vähän ajan kuluttua pitää taas pysäh-
tyä.

Onneksi edessä näkyy huoltamo. ”Aah, pakko käydä hakemassa 
kahvia”, kuski miettii mielessään. Kahvin oston yhteydessä hän 
näkee kassalla laatikollisen energiapurkkaa. ”Vielä pari pakettia 
purkkaa”, hän toteaa kassalle.

Kahvin juotuaan kuski ei huomaa merkittävää piristymistä ja 
matkaa on vielä 70 kilometriä. Hän muistaa ostaneensa energia-
purkkaa ja pistää hieman epäluuloisena pari tyynyä suuhunsa. 
Purkka maistuu energiajuomalle. Muutaman kilometrin jälkeen 
hän huomaa katseensa tarkentuneen ja vireystilan parantuneen. 
Ajaminen ei tunnu enää vastenmieliseltä. Loppumatka kotiin sujuu 
ajamisesta nauttien.

Nopean piristymisen aiheuttivat energiapurkan sisältämät ko-
feiini ja tauriini. Suun limakalvojen kautta vaikutus tapahtuu viisi 
kertaa juomaa nopeammin. 

ilmoitus

Talvella tilanteet maan-
tiellä vaativat entistäkin 
tarkempaa otetta eikä 
väsymyksellä ole siinä 
sijaa. Väsyneenä ajami-
sella voi olla kohtalok-
kaat vaikutukset. 
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Jari Lehtinen tunnetaan Turun Slalomseuran pit-

käaikaisena jäsenenä. Mies on ollut tärkeä tekijä 

sekä seuran valmennuksessa että hallinnossa jo 

80-luvulta lähtien ja hänen sanotaankin olevan yksi 

seuran vakiojäsenistä. 

Teksti SANNI KIVIPELTO   Kuvat SAMU FRANZEN 

TuSlana paremmin tunnetun seuran toi-
mintaan Lehtinen tuli mukaan omien 
sanojensa mukaan pystymetsästä. Oma 

poika kiinnostui kaverinsa kautta alppiurhei-
lusta ja pian Lehtinen huomasikin seisovansa 
rinteessä pora kädessään ja omaavansa B-
valmentajan koulutuksen. 

Seurana TuSla tarjoaa mahdollisuuden 

harrastaa kilpa- ja huippu-urheilua, lasten 
ja nuorten toimintaa, aikuisten kunto- ja 
terveysliikuntaa, perheliikuntaa tai erityis-
liikuntaa Hirvensalon hiihtokeskuksessa. 
Tavoitteena seuralla on pyrkiä edistämään 
kaikenikäisten liikunnallista elämäntapaa 
alppihiihtoharrastuksen parissa. Edellä mai-
nitut asiat Lehtinen allekirjoittaa vahvasti. 

”Ensisijaisesti TuSla on urheiluseura. 
Aktiivista toimintaa on niin junioreissa kuin 
Masters-ryhmissä. Meillä on valmennusryh-
miä juniori-ikäisille jokaisessa ikäluokassa, 
myös freestylessa ja lumilautailussa. Esi-
merkiksi Masters-ryhmien aktiiviharrastajat 
treenaavat jopa neljä kertaa viikossa sekä vii-

TURUN SLALOMSEURA / JARI LEHTINEN

Seurojen Sankarit

 Pitkän uran alppiurheilun parissa ja rinteessä paljon aikaa 
viettänyt Lehtinen toteaa, että ei rinteestä enää oikein osaa-
kaan olla poissa.  

74 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti



Seurojen Sankarit

konloppuisin he ovat myös tuttu näky rinteessä. Ikähaitari Masters-
ryhmässä on 16-vuotiaasta 70-vuotiaisiin”, kertoo Lehtinen. 

Itse seurassa on tällä hetkellä runsaat 100 lisenssiharrastajaa ja 
jäseniä noin 800. 

Yksi TuSlan näkyvimmistä ja suosituimmista tapahtumista on alle 
8-vuotiaille suunnattu BRIO Naperopujottelu. Turkulaisen lelujen 
maahantuojan kanssa toteutettu leikkimielinen tapahtuma on kovas-
sa suosiossa. Joka toinen sunnuntai rinteessä nähdään kymmeniä 
innokkaita uusia laskijoita. 

”Naperopujottelu on meillä tykätty niin sanottu houkutin lajin 
pariin. Tapahtumassa ei ole kilpailullisia eikä valmennuksellisia 
tavoitteita. Se on yksi parhaimmista tavoista päästä tutustumaan 
laskemiseen. Vaatimuksena osallistumiseen on kypärä ja mukaan 
pääsevät kaikki alle 8-vuotiaat. Tarvittaessa pienemmät voivat saada 
myös vähän apua vanhemmiltaan”, avaa Lehtinen tapahtumaa.

”Naperopujottelussa kaikki ovat voittajia. Kisan jälkeen jokainen 
osanottaja pääsee purkamaan palkinnoksi kasattua leluvuorta. Laa-
tikosta nostetaan vuorotellen liivejä ja omalla numerollaan jokainen 
pääsee valitsemaan mieleisensä lelun. Monesti lelun valinta voi 
kestää selkeästi kauemmin kuin aikaisempi laskusuoritus”, naurah-
taa Lehtinen. 

Lehtinen näkee laskettelun kaikkien harrastuksena; koko perhe 
voi ja pystyy harrastamaan samaa lajia samassa paikassa samaan 
aikaan. 

”Omat viikonloput ja oma laskeminen menee nykyään Master-
valmennuksen ja -ohjauksen lomassa. Siellä saan hyvin laskettua 
aina viikolla ja viikonloppuisin ja tietysti myös radalla”, kertoo Lehti-
nen omista laskuistaan tällä hetkellä. 

”Itse olen pohjimmiltani ollut aina enemmän alppihiihtäjä, kuin 
laskettelija. Mielestäni laskettelu on loistavaa talviliikuntaa ja alppi-
hiihto on oikeaa urheilua.” 

Joka toinen sunnuntai Hirvensa-
lon Hiihtokeskuksessa järjeste-
tään Brio Naperopujottelu. 

 Nykyään Lehtisen toiminta alppiurheilun parissa keskittyy pääosin 
Hirvensalon hiihtokeskuksen ympärille TuSlan hallitustyön kautta. 
Aikaisemmin reissuja tuli tehtyä niin Suomen nuorten (13 v / 15 v) 
alppihiihtojoukkueen valmentajana, joukkueenjohtajanakin.

”Valmennushommissa ja silloin kuin poika oli aktiiviurheilija, tuli 
paljon kilometrejä kaudessa. Nyt matkapäivät kuluvat lähinnä seuran 
hallintoon.” 

Pitkän uran alppiurheilun parissa ja rinteessä paljon aikaa viettänyt 
Lehtinen toteaa, että ei rinteestä enää oikein osaakaan olla poissa. 

”Aikanaan on kärpänen puraissut ja kunnolla. Tästä tekemisestä 
vaan tykkää niin paljon ja omasta mielestään sitä jo jonkun verran 
osaakin”, naurahtaa Lehtinen.

”Tärkeintä ja vaikuttavinta kuitenkin on kun näkee valmennuksensa 
tuloksia. Masterslaskijoiden kanssa parissa vuodessa edetään parhaim-
millaan, niin että osa hankkii itselleen myös kilpailulisenssin. Siitä 
saa kicksit huomatessaan, että pystyy auttamaan ja näkee, kun toinen 
nauttii tekemisestä. Kun valmentaa ja auttaa viemään taitoja eteenpäin, 
on tyydyttävä tunne nähdä onnistumisia.”

Parhaimmat hetket alppiurheilun parissa Lehtinen pystyy nimeä-
mään nopeasti. 

”Urheilullisesti top-hetket ovat 80- ja 90-luvulta. Silloin omat 
valmennettavat pärjäsivät hienosti kansallisella tasolla. Minut valittiin 
kahdesti tuona ajanjaksona Suomen nuorten alppihiihtojoukkueen 
joukkueenjohtajaksi Trofeo Topolinoon Italiaan. Ensimmäisellä kerral-
la valmentajaksi ja toisella kertaa joukkueenjohtajaksi. Tuohon aikaan 
oli valmennuksellisia huippuhetkiä”, kertoo Lehtinen.

”Lisäksi näin pitkän uran lajin parissa tehneenä erinomaista on ollut 
myös päästä tutustumaan mielenkiintoisiin seuraihmisiin ja maailman-
luokan urheilijoihin. Voitaisiin sanoa, että aluksi tein työtä naperoiden 
kanssa ja nykyään aikuisten.” 

”Alppihiihtoperheeseen kuuluminen on hieno tunne; tämä on ollut 
hieno retki ja se jatkuu edelleen.”

 

”Alppihiihtoperheeseen 
kuuluminen on hieno 
tunne; tämä on ollut 
hieno retki ja se jatkuu 
edelleen.”
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Kurssille hakeminen

STS:n talvikurssille hakeminen käynnistyy jo kesällä, ja hakemuksen 
voi jättää STS:n nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Vastaavasti 
kurssitetaan oppaita Ruotsista, ja ainakin viime joulukuussa Ruotsin 
kurssilla oli yksi suomalainen opaskokelas. Kurssille osallistumisen 
vaatimuksina ovat vähintään 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai joku 
ammatillinen koulutus sekä suomen ja englannin kielen taito. Osal-
listumiskustannus vastaa viikon matkan hintaa, ja sillä pääsee viikon 
työhaastatteluun ryhmän samanhenkisiä ihmisiä kanssa.

Ennakkotiedot kurssista

Ennen kurssin alkua kotiin putkahti kirjallista kurssimateriaalia 
ja sähköpostiin viesti STS:n henkilöhallinnosta, jossa valmisteltiin 
kurssille osallistumista. Kurssikirjeessä muistutettiin oppaan ammatin 
hektisyydestä ja sitä myötä kurssin kovasta tahdista: se olisi ehkä jopa 
kovempi kuin itse työssä. Sitkeyttä ja kestävyyttä tultaisiin tarvitse-

maan viikon aikana. Hyvä kurssille valmistautuminen vaati perehty-
mistä kurssimateriaaliin ja omien kykyjen mukaan tutustumista Alppien 
karttoihin, maatieteeseen, historiaan ja kulttuureihin. Suuri osa oppaan 
työstä on kuitenkin välittää tietoa asiasta jos toisesta. Luonnollisesti oli 
hyötyä, jos tunsi STS:n matkakohteet tai oli käynyt niissä.

Kuumista lähteistään ja kylpylöistään tunnettu Bad Gastein on 
STS Alppimatkojen ”oma” keskus, koska STS omistaa siellä kuusi 
hotellia ja neljä baaria. Tämä mahdollistaa luento- ja muiden tilojen 
sijainnin aivan majoituksen vieressä. Koska Bad Gasteinin alkutalvi 
oli lämmin ja lumeton Föhn-tuulen ansiosta, kurssin laskettelutunnit 
vietettiin noin tunnin bussimatkan päässä Kitzsteinhornin jäätiköllä.

Koulutus

Kokonaisuudessaan koulutus koostui käytännön opastehtävien 
lisäksi teorialuennoista ja kurssilaisten yksilö- tai ryhmäesityksistä. 
Koulutusmetodeina olivat ”Learning by doing” (tekemällä oppiminen) 

Opaskurssilta eväät oppaan työhön

 Opaskokelaat tutustuvat työympäristöön ja -olosuhteisiin Kitzsteinhornilla.

STS Alppimatkat järjesti hiihtomatkaopaskurssin 27.11.-4.12.2014 Bad Gasteinissa Itävallassa. Tuskin mitään oppaan töistä tai toimenkuvasta tiennyt toimittaja 

heittäytyi kranaatin päälle ja testasi kykyjään ja sopivuuttaan oppaan työhön.

Teksti ja kuvat TIMO MARTIKAINEN
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ja ”Trial and error” (yritys ja erehdys). Tehtävien ja esityksen jälkeen 
suorituksia arvioi tai niistä antoi palautetta itse esittäjät, muut kurssi-
laiset ja kurssin vetäjät. 

Opetusmenetelmien mukaisesti aina ei kaikki mennyt ns. putkeen, 
mutta mielikuvitusta ja näyttelijänkykyjä hyödyntämällä pääsi usein 
riittävän pitkälle. Toki epäonnistuminenkin oli mahdollista ja sallit-
tua. Kurssin alussa joku kurssilaisista pohdiskeli, ettei menetelmä 
vaan jättäisi päällimmäiseksi mieleen huonoa tai väärää tapaa toimia. 
Kurssin edetessä asiaa ei enää tullut ajatelleeksi.

Kurssin aktiivinen osuus alkoi jo tulopäivänä Salzburgissa, jossa 
jaettiin osallistujat 4-5 hengen ryhmiin. Ryhmille annettiin viikko-
ohjelmat, joiden mukaan ryhmien tehtävät aikataulutettiin ja vastuut 
määriteltiin. Bussimatkalla Bad Gasteiniin tutustuttiin jo tarkem-
min muihin kurssilaisiin ja ryhmät alkoivat tekemään tehtäviään 
ja valmistautumaan tulevaan. Viikon aikana luennot, tapahtumien 
järjestämiset, yhteiset tilaisuudet, erilaiset esitykset ja niiden suun-
nitteleminen tai harjoitteleminen täytti päivät, illat ja jopa yötkin. 
Viimeisen illan loppukabareen palautteet ja kommentit käytiin läpi 
paluumatkalla Salzburgin kentälle. Täten koko kurssiaika käytettiin 
tehokkaasti hyväksi.

Mukavan lisämausteen perusohjelman väliin toivat ulkopuoliset 
esiintyjät. Olaf von der Wettern (Hotel Director/Salzburger Hof), Lars 
Hagström (ulkomaajohtaja), Harri Kaijanto (STS Alppimatkojen toi-
mitusjohtaja) ja Bengt Lundberg (Dr. Snow) jakoivat mielenkiintoista 
tietoa ja ainutlaatuisia näkemyksiä niin matkailuliiketoiminnasta, 
STS Alppimatkoista, oppaan merkityksestä kuin vuorilla liikkumisen 
turvallisuudesta.

Työllistyminen oppaana kurssin jälkeen

Suomen ja Pohjoismaiden suurimmalla laskettelumatkojen järjes-
täjällä STS Alppimatkoilla on oppaat kaikissa matkakohteissaan. 
Onnistuneen kurssisuorituksen jälkeen on mahdollista saada suosi-

 Opas näkyy ja kuuluu, Juho näyttää mallia.

Perehdytystä yhteislaskun saloihin.

Taipuu taipuu, Pubikierroksen ohjelmassa perinteistä limboa.

Alkulämmittelykisa käynnissä.

Opaskurssilta eväät 
oppaan työhön
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tus, jonka vastaanottaneiden joukosta palkataan oppaat 
tulevalle kaudelle. Määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka 
paljon vanhoista oppaista jatkaa ja mikä matkojen varaus-
tilanne on. Tämän raportin kimmokkeena olleen kurssin 
32 osallistujasta alle puolet työskentelee tänä talvena 
STS:n eri kohteissa. Suosituksella voi hakea oppaaksi 
myös seuraavan viiden vuoden aikana niin talvi- kuin 
kesäkaudellekin.

Suositus ja oppaan työ STS:llä saattaa jäädä saamat-
ta, jos kurssin vetäjät arvioivat kurssilaisella puutteita 
joillakin oppaalle tärkeillä osa-alueilla. Oppaan on oltava 
aina iloinen, innokas, jämäkkä ja napakka sekä kyettävä 
hallitsemaan suuriakin ryhmiä. Hiihtomatkaoppaan on 
luonnollisesti myös suoriuduttava suksilla laskemisesta 
hyvin.

Muiden matkanjärjestäjien oppaat

Elämysmatkoilla on kymmenkunta kohde- ja kiertomat-

OPASKURSSILAISEN KOKEMUKSIA – SAMPO NIINIMAA

Sampo Niinimaa, opaskurssi päättyi kaksi päivää sitten. Mitkä ovat tunnel-

mat tuoreeltaan?

”Hyvät ja helpottuneet. Kurssi oli rankka, kun opittavaa ja sisäistettävää 
oli paljon ja yöunet jäivät aika vähiin. Kurssi oli kyllä myös hyvä, oppi tun-
temaan uusia ihmisiä ja tehtiin oikeasti paljon hauskoja juttuja yhdessä.”

Muuttuiko ennakkokäsityksesi oppaan työstä kurssin aikana?

”Kyllä muuttui! Ennen kurssia ajattelin hommien hoituvan lähinnä sormia 
napsauttamalla, mutta kurssin aikana tajusin oppaan työhön kuuluvan 
asioita joita normaalisti ei tule edes ajatelleeksi. Asioita tapahtuu ns. kulis-
sien takana. Itse asiassa käsitys työstä muuttui parempaan suuntaan, kun 
kokonaisuus tuli monipuolisemmaksi ja mielenkiintoisammaksi.”

Minkälainen vaikutelma jäi muista kurssilaisista?

”Hyvä vaikutelma. Ihmiset olivat hyvin samanlaisia, sosiaalista ja avointa 
porukkaa, joka heittäytyi tilanteisiin ja pisti 100 % kroppaa likoon tehtä-
vissä. Kukaan ei mielestäni jäänyt kurssin ulkopuolelle. Yritys oli kaikilla 
kova, virheitä ei juurikaan pelätty ja niistä yritettiin ottaa opiksi.”

Pystyisitkö myös helposti työskentelemään yhdessä kenen kurssikaverin 

kanssa tahansa?

”Kyllä. Ei olisi helppoa nimetä tuosta porukasta vain yhtä mieleisintä 
tyttöä tai poikaa, kuka tahansa on hyvä vaihtoehto työpariksi.”

Mikä oli parasta tai mieleenpainuvinta kurssilla?

”Paha kysymys kun niin paljon ehti tapahtua… Kyllä se oli loppujen lo-
puksi yhteiset illanvietot ja tapahtumat. Vaikka oli jo rankka päivä takana, 
porukka rentoutui, viihtyi ja jaksoi pitää hauskaa yhdessä.”

Mitä mieltä olet kurssin vetäjistä?

”Joo-o... Alussa ei kyllä tiennyt, että mitä hittoa oikein tapahtuu... He 
ottivat luulot pois meiltä kurssilaisilta ja näyttivät, että olivat kouluttajan 
roolissa. Loppujen lopuksi pidin, he olivat päteviä siinä mitä tekivät.”

Tiedämme jo, että talven kohteesi on Obergurgl. Mitä odotat tulevalta 

oppaan työltä siellä?

”Odotan tosi paljon, en pelonsekaisin tuntein vaikka ei myöskään tiedä 
yhtään, mitä siitä tulee. Obergurgl on pieni paikka, ja toivottavasti itse voi 
vaikuttaa juttuihin.”

 Minkä arvelisit näin ennakkoon haastavimmaksi tilanteeksi oppaana?

”Sen, että kuljetus lentokentältä ei pääse perille kohteeseen. Esimerkiksi 
Obergurglissa tulisi niin paljon lunta, että tie sinne olisi suljettu. Bussilli-
nen porukkaa pitäisi sijoittaa väliaikaisesti jonnekin ja miettiä koko tilanne 
uusiksi... Tietysti asiakkaan vakava loukkaantuminen olisi tosi paha juttu.”

Oletko varautunut jo tässä vaiheessa työskentelemään useamman kuin 

tulevan talven oppaana?

”Kyllä, olen alustavasti puhunut ja kiinnostunut kesäkaudesta Bad Gastei-
nissa tai Val Gardenassa, ja jos sitten vielä tuntuu hyvältä niin miksei sitä 
tekisi toisen talvenkin.”

Sampo Niinimaan tapaat kohdepäällikkönä Itävallan Obergurglissa 
31.3.2015 asti.

Iltaohjelman tähti Conchita – vai Justus?

Sampo Niinimaa sulautuu ympäristöön Bad Gasteinissa.

Opaskurssilta eväät 
oppaan työhön
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kaopasta, jotka työskentelevät pääasiassa Japanin kohteissa ja 
matkustavat asiakkaiden kanssa kiertomatkoilla. Vanhat oppaat 
kouluttavat uudet oppaat tehtäviinsä, ja uudet oppaat valitaan 
ennen kaikkea suositusten ja avointen hakemusten perusteella. 
Varsinaista hakua tai opaskurssia ei järjestetä. 

Lähes kaikilla Elämysmatkojen oppailla on hiihdonopettaja- tai 
eräopastausta ja he ovat työskennelleet oppaina useamman vuoden. 
Pääopas Pette Halme on tehnyt oppaan töitä jo 25 vuotta ja vuoris-
to-oppaan töitä yli kymmenen vuotta. Hän toimii vuoristo-oppaana 
Alpeilla ja Japanissa. 

Youtravel haki aikoinaan oppaita lehti-ilmoituksilla, mutta ny-
kyään jo useamman vuoden ajan he ovat olleet onnellisia siitä, että 
hyviä hakijoita oppaan työhön tulee ilman suurempia ponnistuksia. 
Useimmat oppaat ovat kuulleet Youtravelista puskaradion kautta ja 
monet tuntevat heillä töissä olleita tai olevia oppaita.

Viimeisen varsinaisen opaskurssin Youtravel järjesti kahdeksan 
vuotta sitten. Nykyään koulutetaan uusia oppaita lyhyillä, muuta-
man henkilön koulutuksilla tapauskohtaisesti kotimaassa ja koh-
teessa. Tämä myös siksi, että täysin uusia oppaita tulee vuosittain 
vain muutama. Monet oppaat ovat siis kokeneita oppaan työssä ja 
iältään hieman varttuneempia. 

Tänä talvena Youtravelilla on yhdeksän opasta, joista uusia on 
ainoastaan yksi. Useimmat oppaat ovat olleet töissä useana talvena 
(jopa kuutena) ja kesänä. Viime kesänä oppaita oli 14 ja heistä oli 
aikaisempina talvina toiminut myös hiihto-oppaina 12.

Oppaan ominaisuuksien Top 3.

Opaskurssilta eväät 
oppaan työhön
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Edellisessä numerossa huolsimme suksien kantit. Nyt hiihtolo-
mille haetaan lisää luistoa huoltamalla pohja kuntoon.

Suksen pohjan kunto on suoraan kytköksissä laskunautin-
toon. Tylsillä kanteilla vielä jotenkuten laskee, mutta tahmaavalla 
pohjalla hommasta ei tule muuta kuin sanomista. On selvää, että 
kotikonstein tehtävä huolto ei yllä ihan ammattihuollossa tehtävän 
huollon tasolle, mutta kyllä näillä vinkeillä aina yhden loman 
pelastaa. 

1. Lähtötilanne

Kuvassa sukset ovat päässeet pahasti kuivumaan ja ne on kanttien 
ruosteesta päätellen laitettu märkänä pussiin. Tällaisia suksia tulee 
valitettavan usein esiin kun hiihtolomille ruvetaan kamoja pakkaa-
maan. Onneksi tilanne on pelastettavissa.

huoltovinkit

1. Lähtötilanne. Kuiva pohja, naarmuja ja ruostetta. 

POHJA
Monesta hiihtokeskuksesta löytyy ammattitaitoinen huoltopalvelu, joka huoltaa sukset kuntoon asiakkaan toiveen mukaisesti. Toisaalta loman aloittaminen 

suksia huollosta odotellessa ei välttämättä ole kaikkein ihanteellisin tilanne. Suksien tuleekin olla kunnossa ennen lomalle lähtöä.

Teksti ja kuvat ANTTI ZETTERBERG   Asiantuntija ESA SORE

2. Pohjan puhdistus
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2. Pohjan puhdistus

Pohjan kunnostus aloitetaan puhdistamalla se vanhoista 
epäpuhtauksista luistopintojen puhdistusaineella, jota 
myyvät kaikki hyvin varustetut urheilukaupat. Puhdistus-
aineen kuivuttua suksi harjataan huolellisesti.

3-5 Naarmujen paikkaus

Joskus voi rinteessäkin olla esimerkiksi kiviä tai muita 
esineitä, jotka aiheuttavat suksen pohjaan ikävän naar-
mun, jopa ytimeen asti. Tilanne korjataan paikkapuikolla, 
joka on samaa materiaalia mitä suksen pohjakin.

Paikkapuikkoa sulatetaan liekillä niin kauan, että 
se syttyy. Tämän jälkeen puikkoa kuljetetaan lähellä 
naarmun pintaa valuttaen sulaa paikka-ainetta naarmun 
ytimeen. Liekin tulisi palaa mahdollisimman sinisenä, 
jolloin kiinnittyminen pohjaan on tehokkainta.

Kun naarmu on paikattu, annetaan paikan jäähtyä ja 
kovettua kunnolla kiinni. Tämän jälkeen ylimääräinen 
paikka-aine siklataan pois. Sikliksi sopii noin 4 mm:n pak-
suinen akryylisikli. Tarpeeksi paksu sikli ei taivu kaarelle 
pohjaa puhdistettaessa ja poistaa siklattavan materiaalin 
helposti.

6 - 10 Luistovoiteen levitys raudalla

Sulatettavia luistovoiteita on kaikille keleille. Helpoin 
on valita voide joka on tarkoitettu laajalle kelialueelle, 
esimerkiksi SWIX Violetti -2°C - (-8°C).

Tällainen voide luistaa hyvin lähes kaikilla keleillä.
Voide sulatetaan voiteluraudan avulla suksen poh-

jaan ja levitetään raudalla tasaiseksi, aivan kuin paitaa 
silittäisi.

Voiteen levittämiseen kannattaa ehdottomasti käyttää 
tähän tarkoitukseen tehtyä voitelurautaa. Kun voide on 
jäähtynyt, niin ettei se tunnu enää kädellä lämpimältä, se 
siklataan huolellisesti pois. Muista siklaus myös kanteista! 

Voitelun voi tarvittaessa tehdä muutamia kertoja. Rau-
dan lämmön ansiosta voide tarttuu pohjamateriaaliin.

11 - 13 Pohjan harjaus

Huolellisen siklauksen jälkeen pohja harjataan. Harjana 
kannattaa käyttää sitä varten tehtyä suksiharjaa, joita löy-
tää eri karkeuksilla urheilukaupoista. Harjausta jatketaan 
niin kauan, ettei voidepölyä ei enää irtoa. 

14 Luistovoitelu pikavoiteilla

Kun pohja käsitellään aika ajoin voideraudalla levitettävil-
lä voiteilla, saadaan hyvä luisto myös helpoilla pikavoiteil-
la. Pikaluistovoiteita on kaikkiin keleihin ja voidepaketeis-
ta löytyvät sopivimmat käyttölämpötilat. Voide levitetään 
kevyesti suksen pintaan ja annetaan kuivua, jonka jälkeen 
sen voi vielä kiillottaa liinalla.

Tämän jälkeen sukset ovat valmiit mäkeen. Hyviä 
laskuja hiihtolomalaisille!

huoltovinkit

3. Naarmujen paikkaus paikkapuikolla. 4. Naarmujen paikkaus paikkapuikolla. 

5. Lopuksi ylimääräinen paikka-aine siklataan. 6. Luistovoidetta valutetaan norona suksen pohjaan. 

7. Valutettu voide levitetään tasaiseiksi raudalla. 8. Lopuksi voide siklataan huolellisesti pois. 

9. Poista voide myös kanteista. 

11. Harjoja on eri karkeuksia. 

12. Perusteellisen voitelun jälkeen 
luistoa voi ylläpitää pikavoiteella. 

10. Siklauksen jälkeen pohja harjataan. 

” Suksen pohjan 
kunto on suoraan 
kytköksissä 
laskunautintoon. 
Tylsillä kanteilla vielä 
jotenkuten laskee, 
mutta tahmaavalla 
pohjalla hommasta 
ei tule muuta kuin 
sanomista. ”
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TREENAUS

Perusteet ensin

Jos perusteet eivät ole kunnossa, altistuu mitä todennäköi-
semmin suuremmalle loukkaantumisriskille. Mitä perus-
teet tarkoittavat tässä tapauksessa? Riittävää liikkuvuutta 
ja stabiliteettia sekä hyvää tasoa perusliikemalleissa. 

Tämän arvioimiseen on olemassa järjestelmä nimeltään 
Functional Movement Screen, lyhyemmin FMS. Nykyään 
se on jo hieman tunnetumpi myös Suomessa. Se koostuu 
seitsemästä eri ”screenistä”, joilla näitä asioita arvioidaan. 
Onko esimerkiksi lonkan ja olkanivelen liikkuvuus riittävä 
kuormitusta varten? Entä onko keskivartalossa tarpeeksi 
stabiliteettia?

Näiden asioiden lisäksi FMS huomioi myös symmetri-
an. Epäsymmetriat puolien välillä ovat toiseksi todennä-
köisin loukkaantumisille altistava tekijä. Jos esimerkiksi 
vasemman käden saa väännettyä melkein miten vain 
solmuun selän taakse, mutta oikeasta ei ole avuksi edes 
hiuksia kammatessa, niin ongelmia tulee todennäköisesti 
ennemmin tai myöhemmin. 

Jos täyttä FMS:ää ei pääse tekemään, niin riittävän nor-
maalin liikeradan selvittäminen tietyissä liikkeissä ja sitä 
kohti pyrkiminen on hyvä alku. Lisäksi on hyvä tarkistaa, 
että liikerata on yhtä suuri molemmilla puolin esimerkiksi 
lantion ja olkapäiden alueiden venytyksissä. 

Lihashuolto ja täydet liikeradat

Venyttelyn toimivuudesta loukkaantumisriskin pienentä-
jänä on ristiriitaista tietoa. Jotkut tutkimukset ovat toden-
neet sen hyödylliseksi ja toiset eivät ole löytäneet vaikutus-
ta. Vaikka tieteellistä kirjallisuutta ei sovi sivuuttaa, niin 
maalaisjärjen käyttäminen on myös toivottavaa. 

Jos esimerkiksi kaatumistilanteessa nivel käy läpi 
liikeradan tai asennon, jossa se ei ole usein, niin mitä tästä 
seuraa? Saatetaan selvitä säikähdyksellä tai suunnataan 
ensiapuun. Etenkin jälkimmäinen vaihtoehto harmittaa, 
jos se olisi ehkäistävissä etukäteen tehtävin toimin. Lait-
taisin siis useimmissa tapauksissa rahani sen urheilijan 

Teksti  JUKKA MÄENNENÄ    Kuvat SHUTTERSTOCK, FUNCTIONALMOVEMENT.COM 

Loukkaantumisriskin minimointi

Kaatumistilanteessa nivel käy usein läpi liikeradan tai asennon, jossa se ei ole tavallisesti. Tästä seuraa 
helposti loukkaantuminen. Laajat ja hallitut liikeradat sekä mitä vahvemmat lihakset niveltä ympäröivät, 
sitä paremmin ne tarjoavat tukea.

Toipilaana oleva urheilija ei kehity. Loukkaantumisia tapahtuu jokaiselle aktiiviselle liikkujalle, mutta niiden riski ja vakavuus tulisi minimoida. Odottamat-

tomia loukkaantumisiin johtavia tilanteita tapahtuu aina, joille ei yksinkertaisesti voi mitään. On kuitenkin olemassa keinoja, joilla loukkaantumisriskiä voi 

vähentää niin normaaleissa harjoitusoloissa kuin odottamattomissakin tilanteissa. 
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TREENAUS

puolelle, jolla on laajat ja hallitut liikeradat ympäri kehoa. Tähän 
liittyen on sanottu osuvasti: ”Ei ole huonoja asentoja. On vain 
huonoa valmistautumista.” 

Jokaisen tavoitteellisen urheilijan kohdalla venyttely ja liik-
kuvuusharjoittelu ovat olennainen osa harjoitusohjelmaa. Se ei 
tarkoita tunnin venyttelysessioita päivittäin, vaan ennemminkin 
20-30 minuuttia kerrallaan pari kolme kertaa viikossa. Tämäkin 
riippuu tilanteesta ja yksilöstä. Perinteisesti me suomalaiset emme 
ole kuitenkaan liian notkeaa kansaa, joten useimmille tämä tulee 
hyvään tarpeeseen.

Voimaharjoittelu

Voimaharjoittelun kohdalla tilanne on sama kuin venyttelynkin. 
Näyttöä on niin puolesta kuin vastaankin. Erityisesti kuitenkin ek-
sentristä vaihetta korostavan voimaharjoittelun on todettu olevan 
tutkimuksissa hyödyllinen loukkaantumisriskin pienentämisessä. 

Tämä tarkoittaa siis liikkeen laskuvaiheen korostamista. Mitä 
vahvemmat lihakset niveltä ympäröivät, sitä paremmin ne tarjo-
avat sille tukea. Tämä pätee erityisesti olka- ja polviniveliin, jotka 

ovat usein vamma-alttiita kehonosia. 
Urheilija voi olla harvoin liian vahva, mutta oman lajin vaati-

mukset on silti hyvä tiedostaa. Ei ole hyödyllistä lisätä limppuja 
tankoon kyykyssä, jos se ei auta suoriutumista rinteessä. Voi-
mataso rakennetaan voimatreenillä, mutta se halutaan jalostaa 
lajivoimaksi.

Lopuksi

Tässä lyhyt ja ytimekäs lista, että mitä loukkaantumisriskin 
laskemisen eteen voi tehdä. Hyvä oheisharjoittelu on loukkaantu-
misriskin laskemista. Harjoitusohjelmassa ei tarvitse olla erikseen 
saraketta, jossa kohdistetaan huomiota juuri tähän. Hyvin suunni-
teltu ja toteutettu harjoittelu pitää sen jo itsessään sisällään. 

Edellä sanottiin, että puolierot ovat toiseksi eniten loukkaan-
tumiselle altistava tekijä. Mikä pitää paalupaikkaa? Jo tapahtunut 
loukkaantuminen. Jos olet venäyttänyt nilkan tai esimerkiksi polvi 
on jouduttu operoimaan, niin jatkossa vammautunut puoli vaatii 
enemmän huomiota.

Functional Movement Systemsissä selvitetään riittävää liikkuvuutta ja stabiliteettia sekä hyvää tasoa perusliikemalleissa. Kuva Functionalmovement.com
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Pidä kotona perusvarasto

Kotona kannattaa pitää perusvarasto säily-
vistä elintarvikkeista. Niillä pärjää kum-
masti jos koulu ja treenit painavat päälle ja 
kauppaan ei millään ehdi. Erilaiset säilykkeet 
ja pakasteet, puuroainekset, makaronit, 
näkkileipä ja kananmunat säilyvät pitkään ja 
pelastavat aterian kuin aterian. Lisäksi koto-
na on hyvä olla mausteita, öljyä sekä leivän 
päälle soveltuvaa levitettä. 

Kauppareissulla hankitaan jääkaappiin 
ainakin jauhelihaa ja kanaa. Molemmissa 
on pitkähköt päiväykset, joten niitä varten 
ei tarvitse käydä kaupassa päivittäin. Tuore 
kala olisi hyvä syödä viimeistään ostoa seu-
raavana päivänä. Tietenkään ei pidä unohtaa 
HeVi – osastoa eli kasviksia, vihanneksia 
ja hedelmiä eikä myöskään maitotuotteita, 
joissa niissäkin on hyvät säilyvyysajat. 

Hyödynnä vapaapäiväsi täydentämällä 
perusvarasto. Suunnittele tulevan viikon 
ruokalista etukäteen – se toimii hyvänä 
ostoslistana!

Parilla reseptillä pärjää

Koulun kotitaloustunneilla on opeteltu val-
mistamaan helppoja perusruokia. Kannattaa 
siis kaivaa vanhat kirjat ja vihot esiin. Elin-
tarvikkeiden valmistajien ja kauppaketjujen 
sivuilta löytyvät niin perusruokien reseptit 
kuin niiden ”tuunausohjeetkin”. 

Vaikka asuisit yksin, kannattaa ruokaa 
tehdä isompi määrä kerralla esimerkiksi 
vapaapäivänä. Jos sinulla on pakastin, ruoat 
annoskokoisina pakkaseen ja taas on pari 
päivää pelastettu. Jos sen sijaan et omis-
ta pakastinta, voit silti syödä ruokaa vielä 
parinkin päivän päästä kunhan vaan olet 
muistanut laittaa sen jäähtymisen jälkeen 
heti jääkaappiin. 

Yksinkertaisia ruokavinkkejä

Kiusaukset syntyvät myös nopeasti valmiista 
pakasteperunasuikaleista, nesteestä (liha-
liemi/kerma) ja jauhelihasta, broilersuika-
leista tai lohesta. Samat raaka-aineet sopivat 
kasvisten ohella munakkaan täytteeksi tai 
salaattien raaka-aineeksi. Salaatteja voi 
täydentää pastalla, riisillä, kuskusilla tai kvi-
noalla. Keitot valmistuvat helposti ja niiden 
muunneltavuus on rajaton. 

Täytetyt tortillat ovat oivaa pikaruokaa, 
kun huolehdit että täytteessä on runsaasti 
kasviksia ja vihanneksia. Vaihtelua tortil-
loihin saat kun täytät ne jauhelihan sijasta 
broilersuikaleilla tai lohella. Voit käyttää 
tortilloja myös ”pizzapohjina”, levitä päälle 
esimerkiksi tomaattikastiketta, kinkkusuika-

Eräänä päivänä nuori urheilija muuttaa pois kotoa. Hän toteaa, että jääkaappi ei täytykään itsestään eikä 

ruokalautanen ilmesty nenän eteen kuin ”Manulle illallinen”. Urheilija joutuu sekä itse päättämään että 

valmistamaan sen miten ja mitä syö. Hyvällä peruselintarvikkeiden varastolla ja muutamalla helpolla 

reseptillä selviää kiireisestä urheilijan arjesta.

Teksti TARJA SANDELL

APUA - PITÄÄKÖ JÄÄKAAPISSA OLLA MUUTAKIN KUIN VALO? 

Jääkaappiin on hyvä hankkia perustarpeet, joilla maistuvat ruoat onnistuvat. Kuva Upo.

” Kerätkää 
porukka ja 

kokatkaa yhdessä 
vaikka kerran 

viikossa. ” 
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Evästyksiä

leita ja juustoraastetta. Yksinkertainen tortillalasagne syntyy 
valmistamalla maukas jauhelihakastike, latomalla tortilloja ja 
kastiketta vuorotellen vuokaan ja paistamalla tämän jälkeen 
uunissa 200 asteessa 15 minuuttia.

Tehkää kavereista ruokarinki

Joukkuekaverisi painiskelevat samojen ruokahaasteiden kera. 
Kerätkää porukka ja kokatkaa yhdessä vaikka kerran viikossa. 
Samalla kun oppii muilta uusia reseptejä ja vinkkejä jakautu-
vat aterian kustannuksetkin useammalle henkilölle. 

BROILERI-PASTAKEITTO (NELJÄLLE)

1 sipuli

2 valkosipulin kynttä

1 pak (300 g) marinoimattomia broilerin fileesuikaleita

1 rkl öljyä tms. rasvaa

6 dl kanaliemikuutio

1 tlk (400 g) tomaattimurskaa

2,5 dl pastaa

1 pussi (200g) pakastepapuja (tai muita kasviksia)

1 tl timjamia

2 dl ruokakermaa

Hienonna sipuli ja valkosipulin kynnet. Paista ne ja broilersuika-

leet pienessä määrässä rasvaa kattilassa. Lisää vesi, liemikuutio 

ja tomaattimurska. Kuumenna kiehuvaksi. Lisää pasta, pavut ja 

mausteet. Anna kiehua hiljalleen kypsäksi. Lisää lopuksi kerma.

VINKKI: Broilerin sijaan voit käyttää keittoon jauhelihaa tai 

marinoituja possunsuikaleita.

Resepti ja kuva Valio.

Evästyksiä
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25-vuoden kokemuksella tarjoamme 
osaamisemme ja viimeisimmän  
tietotaidon tuki- ja liikuntaelinten 
vaivoista kärsivien ihmisten fyysisen 
ja henkisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Varaa aika (09) 69 40 611 
Viikonloppuisin akuuttipäivystys

SelkäCenter  
Helsinki • Espoo • Vantaa

www.selkacenter.fi

Tutustu tarjontaamme:
• omt-Fysioterapia 
• Naprapatia 
• Psykoterapia  

• Fysioterapia 
• Akupunktio 
• Hieronta



Tänään pureudun asiaan, josta en ole vielä juuri-

kaan tälle kaudelle puhunut eli massakeskipisteen 

liikkeisiin. Olet ehkä kuullut puhuttavan lantion 

käytöstä ja tämä artikkeli tuo siihen toivottavasti 

uutta perspektiiviä. 

Teksti ÖKÖ HEIKKALA   Kuvat JONI SANDVALL & AGENCE ZOOM

Lantio ja massakeskipiste

Jos alppihiihtäjällä olisi sielu, sitä kutsuttai-
siin massakeskipisteeksi. Ihan anatomises-
tikin tarkasteltuna laskijan ydin on hieman 
navan yläpuolella, laskijan sisällä. Fysiikan 
lait määrittelevät, että tuon massakeskipis-
teeseen liikkeillä on suora vaikutus siihen, 
miten tehokkaasti suksi kulkee. 

Koska massakeskipistettä ei suoranaisesti 
voi itsenäisesti liikuttaa, ovat siihen liittyvät 
liikkeet lähes suoraa seurausta siitä, mitä 
lantio ja jalat tekevät. Edellisten numeroiden 
tapaan haluamme pitää fokuksen yhä jaloissa 
ja ulkosuksen paineessa, mutta tällä kertaa 
nostan esille muutaman asian, jotka liittyvät 
lantion käyttöön ja sitä kautta vaikuttavat 
massakeskipisteen liikkeisiin. 

Liikettä vai asentoa?

Korostan sanaa liike. Tavoite on, että oiko-
linjassa ollessa laskijan lantio ja sen seurauk-

”tilttaa” tai kallistu eteenpäin. Voit kokeilla 
tätä ihan kotonakin. Istu jakkaran reunalle ja 
vedä selkä notkolle. Lantio tilttasi eteenpäin. 

Luonnollisessa asennossa oleva alaselkä 
(ja lantio) antaa laskijalle yksittäiseen kään-
nökseen enemmän tehoja, mutta pienentää 
myös vakuutusmaksuja pitäen laskijan ter-
veempänä pidempään. Pidä vatsa tiukkana, 
vedä napaa selkärankaan päin, näin rankakin 
pysyy paremmassa asennossa koko käännök-
sen ajan. 

Syvältä ja neutraalista

Lähdetään alusta. Tehokkaan käännöksen 
aloituksen kannalta on käytävä neutraa-
lin asennon kautta. Mitä tämä tarkoittaa? 
Sillä hetkellä, kun molemmat sukset ovat 
pohjallaan, suksen kärjet, polvet, LANTIO ja 
mielellään vielä hartiatkin osoittavat rinteen 
reunaa kohti. Eli et ole kääntynyt, kiertynyt 
tai kallistunut mihinkään suuntaan. Tämä on 
ainoa asento saada hyvä paine ulkosukselle 
heti käännöksen alkumetreiltä. Korostan 
vielä, että tähän vaiheeseen ei missään 
tapauksessa pysähdytä tai jäädä, mutta se on 
vaihe, josta jokainen käännös alkaa. 

Sitten päästään hieman hankalampaan 
asiaan. Millä korkeudella lantio (massakes-

Tekniikka

sena massakeskipiste olisivat käännöksestä 
riippuen mahdollisimmin sisällä ja samalla 
aika lähellä lunta. Ehkä jopa tärkeämpää 
kuitenkin on, millä ajoituksella ja mitä reittiä 
tuohon tilaan on päästy. Lantion liikkeet: 
suunnat; ajoitus; määrä ovat oleellista, ei 
miltä lantion asento näyttää yksittäisessä 
still-kuvassa. Keskity sulavaan liikkeeseen, 
älä maksimaalisiin kanttauskulmiin tai 
asentoihin. 

Korostettakoon vielä tässä, että aina ei ole 
tavoitteellista saada kankkua hankeen, kuten 
maailmancupissa joskus näkee tehtävän. 
Tavoite on, että lantio on järkevän määrän 
käännöksen sisäpuolella, mutta myös pituus-
suunnassa keskellä suksea. Paljonko on ”jär-
kevä”? Se riippuu käännöksestä, olosuhteista 
ja vauhdista, mutta mitään asetettua arvoa 
sille ei ole. 

Terve alppihiihtäjä

Haluamme kaikki elää ja urheilla terveenä, 
joten tässä yksi oleellisimmista asioista sitä 
silmälläpitäen: pidä lantio suorassa koko 
ajan. Vaikka lantio liikkuu käännöksen aika-
na sivuttaissuunnassa ja käännöksen loppua 
kohden myös kiertyy vastakiertoon, on silti 
hyvin oleellista, että se ei missään vaiheessa 

Syvältä vai alhaalta? 

Syvältä: Massakeskipiste on aika alhaalla, koska jalat 
ovat koukussa. Paino on kuitenkin pituussuunnassa 
keskellä suksea. Tästä on hyvä lähteä aloittamaan 
uutta käännöstä. Kuva Joni Sandvall.
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kipiste) on käännöksen vaihdossa? Tästä voi olla muutamaa eri mieli-
pidettä. Tämän hetkinen käsitys, jota ainakin meidän maajoukkueen 
laskijat toteuttavat, on, että käännöksen vaihdossa massakeskipiste 
pyritään pitämään suhteellisen syvällä. Eli jalat melko koukussa. 
Jalkoja ei siis suoristeta vielä käännöksen alussa, vaan tähtäämme 
siihen, että ulkojalan polvikulma on suurimmillaan vasta kun laskija 
on oikolinjassa, jolloin massakeskipiste on jälleen lähellä lunta. Läh-
demme siis syvältä ja päädymme matalalle. 

Missään tapauksessa tämä ei tarkoita, että lantio tipahtaisi alas-
päin käännösten välissä. Sitä ei myöskään tietoisesti ajeta ”pystyyn”. 
Tässä on hieman termistä kikkailuakin. 

Syvä viittaa siihen, että laskija tuntee yhä paineen päkiöillä ja 
säärissä ja näin pitää massakeskipisteen keskellä suksea, mutta 
jalat eivät ole myöskään kovin ojentuneet. Tämä poikkeaa TÄYSIN 
asennosta, jossa paine on kantapäillä ja pohkeissa, massakeskipiste 
takana ja laskija istuvassa asennossa. Tuota kutsuttakoon istumiseksi 
tai alhaalla olemiseksi. 

Nyt tarkkana! Ota tavoitteeksi, että massakeskipiste pysyy jok-
seenkin samalla korkeudella lumesta koko käännöksen ajan, vaikka 
kanttaat suksia ja annat lantion siirtyä käännöksen sisäpuolelle. Se 
on kuitenkin suksen kulkemisen kannalta oleellista. Tätä onkin sitten 
jo hieman hankalampi selittää. 

Tämä on henkimaailman asioita, joissa sekunnin kymmenyksillä 
on merkitystä, miten, mihin suuntaan ja kuinka massakeskipis-
te suuntautuu. Oleellista on, että pääset painamaan ulkosuksea 
käännöksen alusta asti. Keskity ulkosuksen ja tulevan ulkosuksen 
paineistukseen ja alat tuntemaan, miten massakeskipiste liikkuu 
käännösten välissä. 

Maltilla ja tunteella

Tätä kuulee käytettävän: ”Lantiota pitää työntää käännöksen 
sisäpuolelle”. Ei pidä! Jos ja kun edellä mainitut asiat ovat kunnos-
sa, paineistaessasi ulkosuksea lantio melkein ”hakeutuu” oikeaan 
paikkaan itsestään. Korostan, että lantio lähtee liikkeelle vasta, kun 
ulkosuksella on painetta. Kuten viime kerralla puhuttiin: fokus on 
yhä ulkojalan päkiän paineessa, lantion liikettä on kuitenkin syytä 
huomioida.

Mitä kovempi paine, sitä enemmän lantio on käännöksen 
sisäpuolella. Tämä menee myös toisin päin, mitä enemmän lantio 
on käännöksen sisäpuolella, sitä kovempi paine ulkosukselle on 
mahdollista luoda. Ole tarkkana tuon liikkeen kanssa. Pyri tuomaan 

Matalalla: Massakeskipiste on entistä lähempänä lunta, mutta ulkojalka on ojentunut aika suorak-
si. Paino pysyy yhä hyvin keskellä suksea. Kuva Joni Sandvall.

massakeskipisteesi (ja lantio) käännöksen sisäpuolelle rauhallisesti 
ja ennen kaikkea, pidä huoli, että se palautuu takaisin neutraaliin 
asentoon rauhallisesti. 

Lopussa valmistellaan aloitusta

Pystyäksesi vastustamaan käännöksestä tulevia voimia ja suuntaa-
maan energiaa vanhasta käännöksestä uuteen käännökseen, tarvitset 
pienen vastakierron oikolinjasta käännöksen loppuosaan. Tämä 
tarkoittaa, että oikolinjan jälkeen nenä ja napa osoittavat alarinnet-
tä kohti. Tällä varmistat, että lantio pysyy käännöksen sisäpuolella 
vielä oikolinjassa ja hieman sen jälkeen. Luonnollisesti jossakin 
vaiheessa käännöstä lantio palautuu takaisin neutraaliin asentoon, 
mutta kuten lantion siirtyminen käännöksen sisäpuolelle, niin myös 
purkaminen tehdään rauhassa. Ole tarkkana, että lantio ei pyörähdä 
myötäkiertoon käännöksen lopussa, koska se on myrkkyä hyvän 
neutraalin asennon löytämiselle seuraavan käännöksen alussa. 

Tunne keskus

Jos alkukaudesta olen nostanut koko ajan esille sitä, miten tärkeää 
ulkosuksen paine on jo melkein itseisarvona, niin massakeskipisteen 
liikkeet ovat tuon asian onnistumiseksi yksi tärkeimmistä asioista. 
Pyri huomiomaan missä ja miten massakeskipiste liikkuu. Tavoite 
on siis pyrkiä liikuttamaan keskustasi suhteellisen lähellä lunta, 
välttäen ylös-alas liikkeitä niin, että oikeasti kykenet paineistamaan 
ulkosuksea. Tämän tuntemiseen voi mennä hetki aikaa, mutta kun 
löydät tatsin siihen, takaan, että laskusi on jälleen sulavampaa, kään-
nökset tehokkaampia. Elämäkin voi olla onnellisempaa.

Näin ainakin minulle kävi. Kiitoksia Uotilan Tuomakselle ja Heis-
kasen Mikolle yksittäisen alppihiihtäjän valistamisesta. 

Hyvää kauden jatkoa! Keväällä palataan asiaan ja pohditaan 
ylävartalon käyttöä. 

AJATTELE, TOTEUTA, NAUTI, KEHITY.

-Käännös alkaa neutraalista ja syvältä

-Massakeskipiste pysyy lähellä lunta koko ajan

-Lantio liikkuu vain tarvittavan määrän ja ulkosuksen painetta vasten 

-Tunne ja keskity liikkeisiin, älä asentoihin

Tuleva alppitähti on hetkellisesti ja päästänyt painon taakse ja alas, ja on ensimmäistä kertaa tälle 
kaudelle joutunut istuvaan asentoon. Ei kaikista edullisin tapa aloittaa käännöstä, mutta “rapates-
sa roiskuu”. Kuva Agence Zoom.
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Näin hiihtolomien aikaan Suomessa mitataan usein kovia 

pakkasia ja ilma on kuivaa. Kovilla pakkasilla iho ja huulet 

tuntuvat kuivuvan ja halkeilevan entisestään. Esimerkiksi 

atoopikoilla ja muilla herkkäihoisilla talviaika näkyy ihottu-

mana ja normaali-ihoisillakin voi tuntua kiristystä.

Teksti ANNA VIITANEN   Kuvat ANNA VIITANEN, ANTTI ZETTERBERG

Suojaa kasvojen iho kovalta pakkaselta

Etenkin Pohjois-Suomessa pakkasen ja laskettelun 
yhteisvaikutus on huomattava. Jos esimerkiksi 
menet laskemaan 30 asteen pakkasessa ja kurvailet 
rinnettä kovaa vauhtia saattaa ilmavirran ja pakka-
sen yhteisvaikutus vastata jopa 50 pakkasastetta. 
Tällöin on ensiarvoisen tärkeää suojata kasvojen iho 
esimerkiksi korkealla kaulurilla, silkkihupulla tai 
kommandopipolla.

Suojaaminen korostuu varsinkin silloin jos 
mukana on lapsia, mutta he onneksi suostuvat usein 
laittamaan esimerkiksi kommandopipon helposti 
päälleen.

Hyödyllinen tieto on myös se, että kasvoja suojaa 
purukumi. Sitä jauhaessa kasvojen lämpötila nousee 
noin kolme astetta veren kiertäessä poskissa.

Ei paksua rasvaa

Vanhan kansan neuvo oli suojata naama pakkasella 
kovalla rasvauksella. Puhuttiin erityisistä pakkas-

IHON JA HUULTEN HYVINVOINTI KOROSTUU PAKKASKELEISSÄ

Kasvojen suojaaminen kovassa pakkasessa kannattaa.

Esimerkkejä hyvistä iho- ja huulivoiteista talvikäyttöön, joita on saatavilla tavallisista päivit-

täistavarakaupoista

L300 Fresh Hydration Face Cream 

Hajusteeton voide, joka on kevyenä helppo levittää iholle. Ei sisällä parabeeneja 
(säilöntäaineita) eikä mineraaliöljyä. Sopii normaalille ja sekaiholle. Hinta 10,90 
euroa.

 L300 Intensive Moisture Face Cream 

Todella kuivalle iholle hieman tuhdimpaa voidetta kuin Fresh Hydration Face 
Cream, mutta samoilla ominaisuuksilla. Hinta 10,90 euroa.

Blistex Sensitive -huulivoide

Herkkien talvihuulten hoitoon sopiva voide. Kliinisesti testattu, mieto huulivoide 
ei sisällä hajusteita eikä maku- tai väriaineita. Sisältää luonnollista kaakao- ja 
sheavoita, jotka kosteuttavat ja pehmentävät huulia. Hinta noin kaksi euroa.
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Pohjois-Suomessa pakkasen ja 
laskettelun yhteisvaikutus on 
huomattava. Kuva on Rukalta.

Miten aktiivilaskettelijat pitävät ihon ja huulet kunnossa talvella?

Marianne Koskimies on pärjännyt hyvin Business Slalomissa ja 
laskettelee ja hiihtää aktiivisesti lomillaan Ylläksen maisemissa.

“Kasvojen puhdistukseen sopivat illalla kylmä vesi ja apteekin 
rasvat (joskus myös kookosöljy), jotka eivät kuivata ihoa. Aamul-
la pesu pelkällä vedellä. Talvella vältän muutenkin ylimääräistä 
kasvojen jynssäystä eri tuotteilla, koska ne kuivattavat ihoa”, hän 
kertoo.

Sveitsiläinen insinööri Robert Schrage viettää noin sata päivää 
vuodessa kotimaansa vuorilla ja altistuu suurile lämpötilan vaih-
teluille.

“Pakkanen ei mielestäni ole iholleni mikään ongelma varsin-
kaan silloin kun pidän tuuheaa partaa, mutta kevään tullessa 
auringon heijastus lumesta polttaa sekä nenänpään että huulet 
nopeasti ellei niitä ole suojannut hyvin etukäteen. Laadukas aurin-
ko –ja huulivoide isolla noin 15-25 kertoimella on erittäin tärkeä”, 
Robert korostaa. 

rasvoista ja tapaa kuulee noudatettavan edelleen. Se on kuitenkin 
erittäin huono tapa suojata ihoa. Rasvainen voide muodostaa kasvoil-
le kosteutta läpäisemättömän kalvon ja iholta haihtuva kosteus jää 
kalvon ja ihon väliin. Vesi jäähdyttää noin 25 kertaa tehokkaammin 
kuin ilma, joten paleltumisriski on huomattava.

Ihon paras suoja on sen oma rasva, mutta mikäli kärsit kuivasta 
ihosta, voit

levittää kasvoille mietoa kosteusvoidetta puolisen tuntia ennen 
ulkoilua kovassa pakkasessa. Silloin se ehtii imeytyä kunnolla, ja ihon 
kuivumisesta on vähemmän haittaa. 

Poromiehillä on tapana jättää kasvot pesemättä kovimpien pak-
kasten aikaan, jotta ihon omaa rasvaa kehittyy riittävästi suojaamaan.

Riittävästi nestettä

Iho ja huulet pysyvät paremmassa kunnossa kun juot tarpeeksi, 
talviaikaan noin 1,5 litraa päivässä. Kuiva sisäilma yhdistettynä 
napakkaan pakkaseen on iholle muutenkin raskasta, joten juomalla 
säännöllisesti pidät ihosi ja samalla aineenvaihduntasi kunnossa.

Oikein kuivissa sisätiloissa on ilmankostutin hyödyllinen niin ihon 
kuin huultenkin hyvinvoinnin kannalta. 

Huulet altistuvat eri olosuhteille 

Ulkoa sisään ja sisältä ulos. Huulet altistuvat jatkuvasti niin lämpöti-
lan kuin kuivuuden ja kosteuden vaihteluille. Monilla on tapana myös 
nuolla huulia tai raapia niitä hampailla, joten ei ole ihme, että talvisin 
huulet näyttävät ja tuntuvat huonokuntoisilta.

Hyvä huulivoide ei kuivata ihoa paljonkaan käytettynä 

Mitä vähemmän huulivoiteessa on mitään ylimääräistä, sen parempi. 
Vähemmän kuiviin huuliin riittää kun ylläpitää huulten luontaisen 
kosteuden. Erittäin kuiviin huuliin tarvitaan enemmän kosteutta sekä 
suojaa. Hyvässä huulivoiteessa tulisi olla vähintään aurinkosuojaker-
roin 10 ja sen olisi hyvä sisältää mehiläisvahaa, fenolia, glyseriiniä tai 
vaseliinia. 

Älä nuole huulia

Huolten nuoleminen on yleistä etenkin silloin jos huulet ovat kuivat. 
Pakkasella huulten nuoleminen aiheuttaa helposti rohtumista, joka 
voi levitä myös huulten herkälle ympärysiholle. Kannattaa yrittää 
keskittyä siihen, ettei huulia nuolisi vaan sen sijaan rasvaisi maltilli-
sesti mahdollisimman usein.
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Vaihto-oppilasvuosi on monen yläkoululaisen ja 

lukiolaisen nuoren haaveena ja moni vaihtoon 

lähteekin. Urheilijoilla tilanne voi kuitenkin olla 

haasteellinen. Miten yhdistää opiskelu ja urheilu 

ulkomailla?

TekstI ANTTI ZETTERBERG   Kuvat UNIVERSAL PLAYERS

Kansainväliset kokemukset ja kontaktit 
ovat nykypäivän maailmassa erittäin 
tärkeitä. Vaikka sosiaalinen media ja 

muu sähköinen tietotulva paikkaakin usein 
aukkoa sivistyksessä, ei oikeaa kokemusta 
pysty saamaan muulla tavalla kuin käytän-
nössä. 

Moni suomalainen nuori harrastaa jotain 
urheilulajia joko korkealla tasolla tai ihan 
vaan rakkaudesta lajiin. Vaihto-oppilas-
vuoden ei kuitenkaan haluttaisi tuottavan 
harrastamiselle taukoa vaan päinvastoin sen 
olisi hyvä kehittää lajin osaamista ja antaa 
uusia näkökulmia sekä tietenkin akateemis-

ta kypsyyttä. Ei ihan helppo yhtälö, mutta 
tämän ongelman on ratkaissut suomalainen 
Universal Players, joka on vuodesta 1997 ra-
kentanut opintojen ja urheilun yhdistäviä ko-
konaisuuksia pääosin Pohjois-Amerikkaan.

Toimitusjohtaja Mikko Saarni, mistä idea 
sai alkunsa?

”Olin itse pelannut jääkiekkoa 1990-lu-
vun alussa junioreiden SM-tasolla. Siihen 
aikaan perinteinen vaihto-oppilasvuosi oli 
ainoa mitä oli tarjolla ja minulle jäi ajatus 
pyörimään päähän, että olisi hienoa päästä 
yhdistämään opiskelu ja urheilu täyspainoi-
sesti ulkomailla sillä Suomessa se on erittäin 
hankalaa”.

Vuonna 1997 aloittanut Universal Players 
tarjoaa 14-17-vuotiaille nuorille ainutlaatui-
sen kokonaisuuden vaihto-oppilasvuoden 
suhteen. ”Yhdistämme huipputason 
yksityiskoulut, osaavan lajivalmennuksen 
ja turvallisen sekä motivoivan ympäristön”, 
Saarni kertoo.

Universal Playersin pääkohdemaana on 

Yhdysvallat

”Se on siitä hieno maa, että siellä on käy-
tännössä kaikkien lajien osaamista. Meidän 
kauttamme voi lähteä harrastamaan esimer-
kiksi alppihiihtoa, lumilautailua tai vaikka 
kiipeilyä ja päästä samalla opiskelemaan 
huipputason koulussa. Yksityiskouluissam-
me opiskelu ja urheilu kulkevat käsi kädessä. 
Molempiin pystyy keskittymään täysipai-
noisesti ilman, että toinen kärsii toisesta”, 
Saarni hehkuttaa. 

Mikäli Yhdysvalloista ei löydy oikeaa 
paikkaa, on yrityksellä kontaktit myös 
Kanadaan. Halutessaan oppilaat voivat 
jatkaa opintojaan high schoolissa useamman 
vuoden ajan ja valmistuvat siten ylioppilaiksi 
Pohjois-Amerikassa. Sen jälkeen on helppoa 
jatkaa opiskeluja missä päin maailmaa 
tahansa.  

Universal Playersin verkostossa on yli 
sata yksityiskoulua, joten sopiva paikka 
löytyy varmasti aina maajoukkuetason 
kilpaurheilijoille kuin lajin harrastajillekin. 
”Käymme itse säännöllisesti vierailuilla 
yhteistyökouluissamme neuvottelemassa op-
pilaidemme asioista ja tunteaksemme koulut 
ja niiden tarjonnan mahdollisimman hyvin. 
Itse saavuin juuri hiljattain itärannikon kou-
luvierailuilta”, Saarni kertoo työtavoistaan.

Myös taiteet ja tieteet mahdollisia

Universal Players ei tarjoa vaihtomahdolli-
suuksia vain eri urheilulajien harrastajille. 
Esimerkiksi taide- ja tiedealojen harrasta-

UNIVERSAL PLAYERS  
mahdollistaa vaihto-oppilasvuoden ja 
täysipainoisen harjoittelun

Alppihiihdon harrastamiseen 
on Yhdysvalloissa hienot 
puitteet. Kuva Thomas Green/
Northwood School.
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Esimerkki Universal Playersin yhteistyökoulun kampuksesta.

Northwoodin koulun kuvassa 
tunnelma on ihan kuin ki-
soissa. Kuva Thomas Green/
Northwood School.

Lumilautailun kotimaassa ei puitteissa pihistellä.

jat löytävät paikkansa yrityksen verkoston 
kautta. ”Emme halua profiloitua ainoastaan 
urheilun kautta vaan tarjoamme mahdolli-
suuden kaikille, joilla on joku intohimoinen 
harrastus tai mielenkiinnon kohde – oli 
se sitten urheilua, musiikkia tai matema-
tiikkaa”, mainitsee Saarni. ”Esimerkiksi 
viulisteille on myös aivan uskomattomia 
yksityiskouluja tarjolla”, hän jatkaa.

Menestystakuu

Suuressa maailmassa ympyrät ovat hieman 
toista kuin meillä täällä Suomessa. Väkeä ja 
erilaisia kulttuureita on enemmän ja tavat 
vaihtelevat. ”Tämä on ollut meillä alusta 
lähtien mielessä ihan jo omankin kokemuk-
sen kautta. On hienoa kun nuoret pääsevät 
kokemaan erilaisia asioita, oppivat kieltä ja 
tapaavat ihmisiä ympäri maailmaa. Tämä 
pätee niin harrastuksissa kuin niiden ulko-
puolellakin”, Saarni kertoo.

”Suurin osa oppilaistamme sijoitetaan 
ns. boarding-kouluihin, joissa oppilaat 
sekä opettajat asuvat kaikki koulun omalla 
kampuksella. Turvallisuudesta, monipuoli-
sesta ruokavaliosta tai opetuksen tasosta ei 
tingitä. Myös harrastuspuitteet ovat usein 
kävelymatkan päässä ja siten aikaa säästyy 
kaikkeen muuhun. Olemmekin huomanneet, 
että meidän ohjelmassamme ahkera opis-
kelu ja edistyminen omassa harrastuksessa 
täydentävät hyvin toisiaan. Meillä kukaan 
oppilas ei jää tyhjän päälle vaikka unelma 
ammattiurheilusta ei toteutuisikaan”, Saarni 
korostaa.

Kustannukset

Universal Playersin koulut ovat yksityiskou-
luja, joissa lukukausimaksut ovat lähtö-
kohtaisesti korkeita. Korkeilla lukukausi-
maksuilla katetaan kuitenkin täysi ylläpito, 
fasiliteetit, kouluharrastukset sekä laadukas 
opetus pienissä noin kymmenen hengen 
ryhmissä. 

Miten olette ratkaisseet tämän ettei 
palvelunne koske vain varakkaita perheitä? 
”Neuvottelemme aina stipendirahaa hakijan 
tarpeiden mukaisesti. Näin lukukausimaksu 
saadaan merkittävästikin pienemmäksi. 
Teemme kaikkemme, että jokaisella haluk-
kaalla olisi mahdollisuus tähän kokemuk-
seen”, Saarni päättää.

Lisätietoa Universal Playersista: 

www.universalplayers.com 
www.facebook.com/upfinland 
#universalplayers
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EDGE vaikuttaja

Mitä kahdessakymmenessä vuodessa oli tapahtu-

nut? Sain nimittäin tilaisuuden haastatella nuore-

kasta Eino Kalpalaa Skimbaajaan, kun hän täytti 70 

vuotta. Nykyään 90-vuotisen Einon, eli tuttavalli-

semmin, Jusan, elämää ovat täyttäneet eläkepäivi-

nä vauhtilajit ja matkailu. Häntä  ilahduttavat myös 

lapset ja lastenlapset. 

Teksti ja kuvat JUSSI HEINILÄ

Kisaaja Jusa on kerännyt vuoden 1994 
jälkeen kymmenkunta MM-mitalia 
Master-kisoista sekä puolen sataa Mas-

tereiden maailman cupin podiumpaikkoja. 
Viimeisin Sveitsin Veysonasissa tammikuussa 
2014. SM-mitaleja lienee satakunta, Himok-
sella helmikuussa Jusa selviytyi kunnialla 
Bonus-rinteen suurpuikkaradasta ja kuittasi 
kultaa sarjassa yli 85 vuotta. Jusalla on tavoit-
teena olla mukana vielä ysikymppisenä.

Sotavuosina mäkeen

Jusa ja veljensä Osmo löysivät alppihiihdon 
ja Kauniaisten mäen sotavuosina. Isä antoi 

pojille lumipuvut päälle, jotta vihollisen 
lentokoneet eivät huomaisi laskevia nuoru-
kaisia. Ensimmäisiin kisoihin Jusa ehti vasta 
parikymppisenä, sodan jälkeen. Pari vuoden 
treenaamisen jälkeen veri veti jo ulkomaille. 

Jusa oivalsi jo varhain, että kehittyäkseen 
pitää tulla toistoja. Se taas vaati pidempiä 
mäkiä ja hiihtohissejä, joita löytyi paremmin 
siihen aikaan Ruotsista ja Keski-Euroopasta. 
Kansainvälinen kisaura alkoi Universiadeis-
ta Norjasta vuonna -48 ja olympiaedustus 
lohkesi Osloon vuonna 1952. Kisat toimivat 
herätyksenä, maailman huppu oli todella 
kovaa eikä sitä saavutettaisi Granin mäessä 
treenaamalla. 

Kielitaitoinen Jusa löysi ensin Itävallan 
Zursin, joka avattiin joka vuosi Oxforfin ja 
Cambridgen hiihtoseuroille marraskuun 
lopulla. Siellä Jusa trenasi monena vuonna, 
seuraavana löytyi Val’d Isere ja edelleen 
Cervinia. Anomuksia sinkoili eri maiden 
hiihtoliitoille ja paikkoja irtosi sekä Saksan 
että Italian joukkueiden leireille. 

Taidot karttuivat ja tulostakin tuli

Badgasteinin MM-pujottelussa irtosi side, 
mutta St. Moritzin sen aikaisessa MC-kisassa 
irtosi jo viides sija pujottelussa. Ja Davosin 
suurpujottelussa hän oli seitsemäs. Harmik-
seen Jusa ei saanut kutsua Squaw Valleyn 
Olympialaisiin. Näytöt olivat tulleet liaan 
myöhään eikä alppinistejä hiihtoliitossa 
muutoinkaan juuri noihin aikoihin noteerat-
tu. Siellä myös vaadittiin tuloksia syöksyssä. 

Jokaisen lajia tuntevan olisi pitänyt 
ymmärtää, että meidän lähtökohdistam-
me ei ollut järkeä panostaa syöksyyn. Jusa 
kuitenkin osallistui Cervinian legendaariseen 
8 kilometrin syöksykisaan, joka sai puntin 
kyllä jo startissa tutisemaan. Siitä kuitenkin 
selvittiin, mutta muutoin syöksy ei sopinut 
hänelle. Hiihtouransa pahin onnettomuus 
tapahtui juuri syöksyssä, mutta ei Alpeilla 
vaan Kalpalinnan nopeusrinteessä vuonna 
1987. Pariin autoon törmättyään Jusaa vie-
tiin teho-osastolle.

LEGENDA EINO KALPALA

Mastereiden MM-kultaa 
Jusa laski Itävallassa vu-
onna 2007, Super G:ssa.

92 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti



EDGE vaikuttaja

Kansainvälinen hiihtoura antoi mahdollisuuden 

tutustua rikkaisiin kulttuureihin ja hienoihin ihmisiin 

Euroopassa

Toisen pojan, Jyrkin synnyttyä, Jusa jätti kisaken-
tät nuoremmille ja rupesi kehittämään Radiotukun 
liiketoimia Suomessa. Kalpalan veljekset löysivät 
oivan paikan omalle hiihtokeskukselle Turengista. 
Samoihin aikoihin oli kehitetty ensimmäiset lumi-
tykit ja niitä hankittiin myös Kalpalinnaan, vuonna 
1964 saatiinkin rakennettua Euroopan ensimmäin 
lumetusjärjestelmä. Lähistöllä oli Karl Ebbin rinne ja 
maja, jonka veljekset lunastivat myöhemmin, kiihty-
vä inflaatio oli syönyt Ebbin omaisuutta vauhdilla ja 
kauppa oli luonteva ratkaisu.

Kalpalinna oli Etelä-Suomen ykköskeskus pitkälle 

80-luvulle

Jusa otti paikan yksin haltuun 70-luvulla ja 80-luku 
oli todellista keskuksen kulta-aikaa. Keskuksessa 
oli jo parikymmentä hissiä ja 16 rinnettä. Siellä 
järjestettiin monien lajien SM-kisoja, freestylessä, 
muovimäessä, paripujottelussa ja jokamiesluokassa. 
Allekirjoittanut muistaa, kun Kalpiksen SM-pujotte-
lut tulivat ulos valtakunnan TV-kanavillakin.

Värikäs meno ja hienot rinneprofiilit vetivät väkeä 
bussilasteittain ympäri ruuhka-Suomen. Kuumat 
vuodet loppuivat kuitenkin kuin seinään ja pankkien 
vaikeudet heijastuivat pian muuallekin. Jusan firma 
oli myynyt 17 Poma-hissiä ympäri maata, mutta suu-
rin osa asiakkaista oli ajatutunut pankkien kurimuk-
sessa maksuvaikeuksiin. Jusan pankkiiri taas totesi, 
että kun vakuudet olivat hyvät niin otetaan pois mitä 
saadaan.

Veljesten elämäntyö Radiotukku sai mennä ja 
pankille siirtyivät Kalpalinnan maat. Järjestelyiden 
kautta Jusan pojat ovat kuitenkin päässeet jatkamaan 
Kalpalinnan elämää yrittäjinä, valitettavasti vain 
kilpailu on koventunut eivätkä vanhat puitteet vedä 
entiseen malliin kansaa linnarinteille.

Jusa on aina ollut varsin kilpailuhenkinen

Hän viritti ensimmäiset epäviralliset veteraanien 
SM-kisat Kalpikseen jo vuonna 1985, mutta saatiin 
odottaa kymmenen vuotta ennenkuin Masters-hiihto 
sai virallisen statuksen. Jo vuonna 1994 Jusa olo-
neuvoksena suuntasi kansainvälisiin kisoihin ja heti 
Taublizin MM-kisoista saatiin tuliaisiksi MM-mitalit 
65-vuotiaiden sarjassa. 

Useimmat iskevät pujottelusukset naulaan tuon 
ikäisenä, mutta Jusalla vauhti on vain kiihtynyt. 
Mitalien sijaan parasta antia Masters-reissuilta ovat 
kuitenkin värikkäät kokemukset ja erityisesti kan-
sainväliset ystävät. Erityisesti venäläisistä hiihtäjistä 
ja heidän perheistään on Jusalle muodostunut kuin 
toinen perhe, hänen ysikymppisillä tullaan varmasti 
näkemään paljon naapurimaan perheitä. Voin lopuk-
si vain yhtyä Jusan heittoon: “Olen elänyt kyllä aika 
värikkään elämän”.

Kauniaisten koti on täynnä muistoja ja arkistoja.

Jusan kirjahyllystä löytyy myös toisen konkarin, Jimmy 
Pettersonin, legendaarinen hiihtokirja. Jimmy tosin voisi 
64-vuotiaana olla hyvinkin ikänsä puolesta Jusan poika.

Kalpalinnan rinteiden 
jyrkkä profiili on aina 
kiehtonut kovia laskijoita. 
Kuva Kalpalinna.
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Mistähän löytäisi 
Elviksen mikrofonin? 

Matematiikan professori John Allen Paulos kirjoitti 1988 ajat-
tomasti ajankohtaisen kirjan ”Innumeracy”, joka julkaistiin 
suomeksi nimellä ”Numerotaidottomuus”. Kirjassaan Paulos 

halusi tehdä näkyväksi sitä, kuinka vaikeaa on ymmärtää todennäköi-
syyksiä, lukujen ja sattuman peruskäsitteitä ja syy-yhteyksiä, tai vain 
pelkästään suuria lukuja. 

Hän kirjoitti, “jatkuvasti monimutkaistuvassa, järjettömiä yhteen-
sattumia täynnä olevassa maailmassa ei monissa tilanteissa tarvita 
yhtään enempää tosiasioita – olemme nytkin jo hukkumassa niihin – 
vaan tunnettujen tosiasioiden parempaa ymmärtämistä...”

Monenlaista numerotaidottomuutta voi kohdata myös urheilussa. 
Joiltain valmentajilta olen kuullut lapsiurheilijoiden vanhemmista, 
jotka seuraavat harjoituksia ja pelejä ja kellottavat lastensa peliaikaa. 
Pelin jälkeen he antavat valmentajalle kiivasta palautetta, jos oma 
lapsi on saanut vähemmän sekunteja valmennusta tai kisaamista 
kuin muut saman joukkueen urheilijat. Jos vanhempi näkee itsensä 
asiakkaana, joka ostaa lapselleen valmennusta ja vaatii rahoilleen 
vastinetta, niin käyttäytymisen voi yrittää ymmärtää. Jos sitä vastoin 
tarkoitus on tasoittaa oman lapsen urheilu-uraa, niin ymmärrysyritys 
ei enää onnistu yhtä hyvin. 

Jokaista jääkiekosta pelaamalla palkkaa saavaa urheilijaa kohden 
Suomessa on 1999 saman ikäistä pelaajaa, joille pelaamisesta ei 

tullutkaan ammattia. Jos keskimäärin joukkueessa olisi 20 pelaajaa, 
niin tarvitaan 100 joukkueellista, että yksi heistä joskus saa jotain 
palkkaa harrastuksestaan. Joidenkin urheilijantaimien vanhempien 
mieli on saattanut alkaa aikamatkailemaan tulevaisuuteen näke-
mään lapsissaan asioita, joita numerot eivät välttämättä tue, eikä 
muut havaitse. 

Silloin tällöin kuulee alppihiihdossa jonkun ihmettelevän ää-
neen, kuinka suomalaiset FIS-ikäiset juniorit ovat rankinglistoilla 
maailman kärjessä ja sitten vain muiden maiden laskijoita jostain 
putkahtaa heidän edelleen. Syyksi tarjotaan milloin suomalaisnuor-
ten motivaation puutetta, milloin valmennuksemme tasoa. 

Tähänkin liittyy monenlaisia numerosokeuden mahdollisuuksia, 
joista yksi liittyy laskijoiden määrään. Vuosittain uusia FIS-laskijoita 
tulee Suomesta noin 20, Ruotsista 100 ja Keski-Euroopan alppi-
maista 200-400. Kun meillä laskijat menevät ensimmäisiin kisoihin-
sa, he saattavat startata numerolla 60-70 rinteissä, jotka ovat vaati-
vuudeltaan ”kilttejä” ja joita kisan aikana huolletaan lanaamalla. 

Monissa muissa maissa startit ovat täynnä ja aloittelijat start-
taavat kisan hännillä 120 tai sitä suuremmalla numerolla usein 
vaativammissa rinteissä, joita kisan aikana ei jatkuvasti tasoitella. 
Isolta numerolta takamatkalta startatessa pisteiden laskeminen voi 
kestää huomattavasti pidempään. Samalla pääsee opettelemaan 
ainakin hankalissa olosuhteissa kisaamista ja vastoinkäymisten 
kohtaamista. Aikuisikäisten huippu-urheilijoiden menestystekijöitä 
selvitettäessä yksi merkittävimmistä seikoista olikin urheilijan kyky 
käsitellä ja hyödyntää vastoinkäymiset ja vaikeudet, ei niinkään 
menestys nuorena.

Nuorten maajoukkuevalmentajat Ruotsissa laittoivat usein radat 
tunteja ennen treenejä pystyyn ja aloittivat harjoittelun vasta kun 
muut laskettelijat olivat kuluttaneet radan urille. Norjassa taas val-
mentajat kaivoivat lapioilla radalle urat ennen treenejä. Suomessa 
useammin törmää tilanteeseen, että muutetaan rataa paremmaksi 
kun siihen alkaa tulla kulumaa. No oppiipahan ainakin starttaamaan 
siinä vaiheessa, kun pääsee laskemaan kuumaan ryhmään.

Toisenlaista numerosokeutta on jonkin suksimerkin vaikutuksen 
näkeminen ylivertaisena johonkin toiseen verrattuna. Sen perusteel-
la millä suksimerkillä Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, Marcel Hir-
scher, tai Ted Ligety laskevat, ei kannata vetää vielä mutkia suoriksi, 
sillä heidän suksillaan joku toinen laskija ei todennäköisesti olisi 
yhtä menestyksellinen. 

Mistähän löytäisi Elviksen mikrofonin tai Frank Sinatran? 

Teksti MATTI HENTTINEN   Kuva SAMI VÄLIKANGAS

Kolumni

” Nuorten maajoukkuevalmentajat 
Ruotsissa laittoivat usein radat tunteja 
ennen treenejä pystyyn ja aloittivat 
harjoittelun vasta kun muut laskettelijat 
olivat kuluttaneet radan urille. ”
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TILAA EDGE JA VOITA THULEN SUKSIBOKSI!
Vuositilauksen hinta 30€ / 4 numeroa. Tilaukset: 03-4246 5340, tilaus@kustantajapalvelut.fi. Tilaukseen tarvitaan postitus- ja laskutusosoite. 

Arvomme kauden päätteeksi huhtikuun 27. päivänä kaikkien nykyisten ja uusien tilaajien kesken tyylikkään 

 420 litraa vetävän Thulen Touring -suksiboksin, jonne mahtuvat isommankin seurueen sukset. Palkinnon arvo on 595 euroa.

TILAA EDGE! ja OSALLISTU ARVONTAAN



Vaikka maailmantalouden tila ei päätä 
huimaa, ei ISPOssa helmikuun alussa 
voinut huimaukselta välttyä. Valmistajat 

olivat tuoneet esille toinen toistaan hienompia 
ratkaisuja niin suksi-, vaate- kuin varusterinta-
mallakin. Lumilautapuolella hieman ihmetytti 
Burtonin ja DC:n poisjäänti, mutta muuten 
meno oli kuten ennenkin eli hallitolkulla upei-
ta tuotteita upeissa puitteissa. 

Keveys, toiminnallisuus, eksoottiset mate-
riaalit kuten titaani, hiilikuitu ja grafeeni, eri 
kohderyhmille räätälöidyt ratkaisut, vapaalas-
kun suosion kasvu sekä vastuullisuus nousivat 
useassa kohtaa esiin. 

Meine Damen und Herren: ISPO 2015!

Teksti ja kuvat ANTTI ZETTERBERG

ISPO 2015  
– Kurkistus ensi kauden kattaukseen

Näitä messuhalleja oli 16 peräjälkeen käveltävänä. Ensimmäisenä päivänä kävelin 17 ja toisena 15 kilometriä.

Rossignol Hero Master
Rossignol oli räätälöinyt Master-laskijoille 
oman suksen. Tiukan näköinen suksi, taattua 
Hero-sarjaa.

Rossignol Hero -side
Siteen erikoisuus on kantaosa, joka nousee hie-
man antaen keskitetysti voimaa käännöksessä.

Aquapac –puhelinteline
Älypuhelin pysyy suojattuna esimerkiksi filla-
rissa tankoon kiinnitettävän jalustan avulla.

Kühl  – proudly American
Kühl on nimestään huolimatta amerikkalainen 
merkki, jonka vaatteiden materiaali on pääosin 
peräisin Amerikasta vaikka kokoonpano Kii-
nassa tehdäänkin. After Skihin laatua.

Lundhags Tanner Chukka
Kun vaatevalmistajat tekevät kilvan teknistä 
casualia, tarjoaa Lundhags samaan konseptiin 
casual-henkistä vaelluskenkää.

Atomic Vantage
Atomicin Vantage-sarjan sukset saivat ISPO 
Awardin. Vantage-sarjasta löytyy käytännössä 
kaikki all mountain –hiihtäjän tuotteet.

Atomic Backland
Keveyttä ylämäkeen. Touring-hiihdon suosion 
myötä Atomic esitteli huomattavan kevyen 
alle kilon luokassa olevan randokengän. Upea 
tuote!

Salomon/Atomic Tracker
Tämän mokkulan avulla löydät suksen vaikka 
Japanin puuterista. Toimii bluetoothin välityk-
sellä älypuhelimen kanssa.
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Columbia goes casual. 
Oregonista kotoisin oleva Columbia ei peittele 
juuriaan.

Columbia Titanium
Legendaarinen Columbia Titanium is back. 
Nyt myös uusi TurboDown Wave, jossa ompe-
leiden saumat ovat muisto vain. Lisää lämpöä.

Helly Hansen Freeride Series
Helly Hansen panostaa vapaalaskuun ja tuo vaatteisiin mukaan logoa sekä väriä merkin purjehdus-
mallistosta. Raikasta.

Halti
Haltin valikoimissakin löytyy nykyisin tärkeä 
parka-takki ja väreissä ollaan palattu enem-
män maanläheisiin.

Polar M400
Polarin tuotteilla oli ISPOssakin jäljittelijöitä, 
mutta aito tuote kerää palkinnot.

Fischer vaellusside
Alan konkarin Dynafitin Fischerin spekseillä 
tehty huippuluokan vaellusside.

Kjus
Kalliimman pään luksusmerkki panostaa 
vapaalaskuun rennoilla, mutta teknisillä 
kuoseilla.

Fischer lastenmallisto
Fischer tarjoaa lasten ja nuorten mallistoonkin 
erittäin pätevän oloisia all mountain –suksia. 
Lapsillakin pitää olla kunnon välineet.

Fischer ”skinit”
Fischer esitteli mielenkiintoiset komposiitti-
materiaalista tehdyt suomuiset skinit, joiden 
väitetään kestävän paremmin kuin perinteiset.

Fjällräven
Fjällrävenin untuvaparka voitti ISPO Award-
sin. Untuva tulee vastuullisista lähteistä.

Elan D’Lightest
Erityisesti naisille suunnattu sarja. Kevyt ja 
näyttävä. 

Elan Spectrum
Spectrum-sarjasta löytyy suksi kaikille all 
mountain –laskijoille.

Kari Traa
Entisen huippulaskijan, Kari Traan, oma 
merkki on nopeimmin kasvava urheilubrandi 
Euroopassa.
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Marker Kingpin
Markerin palkittu uusi vaellusside tulee varmasti olemaan suosittu kautta maailman.

DPS
Amerikkalainen DPS aloitti aikoinaan pienenä, 
mutta esiintyi nyt melko isosti. Käsintehtyjä 
huippusuksia vapaalaskuun.

Haglöfs Proof
Uusi sarja, jossa Haglöfsin oma Proof-kalvo. 
Hieman edullisempaan hintaluokkaan.

Patagonia Women’s  

BC collection
Vapaalasku kiehtoo myös naisia ja Patagonia 
haluaa varustaa heidät omalla mallistollaan.

Armada Henrik Harlaut
Henrik Harlautin nimikkosetissä ei baggyfitiä 
puutu. 

Thule GoPro
Vaikka Thule tunnetaankin meillä lähinnä suksibokseista, on merkillä 
merkittävästi tekemistä myös reppurintamalla. Hyvänä esimerkkinä 
GoPro-yhteensopiva reppu.

Hestra 
Hestran hanskoihin voi valita joko sormikkaat tai sormilapaset. Taattua Hestran laatua ja istuvuutta.
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COLUMBIA TURBODOWN
Columbia TurboDown – turboahdettua lämpöä

Columbia esitteli viime vuonna ISPOssa TurboDown-konseptin, jossa on yhdistetty 

hanhenuntuva ja Columbian oma Omni-Heat –täyte. Ideana on hyödyntää kumman-

kin lämpöeristeen parhaita puolia eli untuvan luonnollinen lämpö ja synteettisen 

täyteen helppohoitoisuus.

Teksti ja kuvat TOIMITUS

Voidaan leikkimielisesti sanoa, että mikäli talvet jatkavat samaa rataa 
mitä tänä vuonna on ollut, ei TurboDownille ole tarvetta. Takki on 
oikeasti todella lämmin ja ruumiinlämpöä heijastava sisävuoren 

alumiinipinnoite toimii sekin vielä lisälämpönä.
Rauhallinen kävely onnistuu hyvin viiden asteen lämpötilassa, mutta 

kun liikkuu vähänkään enemmän, tulee todella kuuma. Kokeilemamme 
tuote on vielä hieman kevyempää 860 Platinum -sarjaa, jossa fillpower-
arvo tulee untuvasta (800) ja Omni-Heat –täytteestä (60). Malliston muh-
kein malli on 890 Diamond, jossa Omni-Heatin osuus on 90.

Takin parhaat puolet ovatkin esimerkiksi taukotakkina hiihto- tai 
laskettelureissuilla, jolloin tarvitaan lämpöä hikoilun jälkeen. Takki on 
erittäin käyttökelpoinen myös silloin kun seurataan pakkasessa paikal-
laan junnujen laskemista. TurboDown sopii myös mainiosti esimerkiksi 
kaupunkikäyttöön, jolloin alle ei tarvitse laittaa kuin kevyt paita. Edullinen 
189,95 euron hintakaan ei lämpöä kaipaavalle muodostu isoksi esteeksi. 
890 Diamondin hinta on 319,95.

Lisätietoja www.columbia.com

Lämpimän tuotteen tuntee 
tästä merkistä hihassa.

Helmikuun alussa pitäisi 
olla etelässäkin kylmä, 
mutta nyt lämpöä oli 3 
astetta.

Columbian sisävuoren alumiinipinnoite heijastaa ruumiinlämmön takaisin.

Näyteikkuna

99 Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti



Sauvojen käyttöä ei itse asiassa kauheasti tule mietittyä. Itse olen aina 

ollut vanhaa koulukuntaa asian suhteen, “stolen rentals or similar”. Ja 

sittemmin käyttöön tulivat säädettävät teleskooppisauvat, jotka ovat 

toimineet vuodesta toiseen, vaikka välillä on joutunutkin taivuttelemaan, 

jotta teleskooppimekanismi ylipäätään toimii.

Teksti ja kuvat JANNE NIINI

Ruuhkavuosien kautta varsinaiset rando-retket ovat jääneet 
vähemmälle ja olen harjoitellut telemark-hiihdon saloja. 
Perheen kanssa laskiessa vapaa kantapää on antanut 

mukavasti haastetta ja pienetkin poikkeamat “slackcountrylle” 
ovat jälleen tuntuneet seikkailuilta – lajin teknisen ja fyysisen 
haastavuuden takia.

Kang-sauva sopii hyvin edelliseen kuvioon. Pääasiassa hissil-
tä laskettaessa laadukas perussauva on toimiva ratkaisu. Uniikki 
ja viimeistelty design ei haittaa sekään. Hissijonossa onkin jo 
parin kuukauden käytön jälkeen tullut uteliaita kyselyitä, “Hie-
not sauvat – mitkä nuo oikein ovat?”.

Kang-sauvat eivät ehkä ole aivan ultrakevyet, mutta mieles-
täni tämä ei haittaa. Omasta mielestäni pieni “swing weight” 
kuuluu asiaan ja rytmittää laskua juuri sopivasti (vertaa ultra-
kevyisiin hiilikuitusauvoihin tms., joissa et juuri edes huomaa 
mitään painoa käsissä). 

Aluksi Kangin “grippi” tuntui hieman kapealta omaan käteen, 
mutta parin kerran jälkeen tämä tunne katosi. Kehitysideana 
grippejä voisi tietysti tehdä eri paksuisina ja muotoisina, koska 
laskijoiden kouran muodossa ja koossa lienee suurta vaihtelua. 
Fiilis sauvoista on kuitenkin makea ja yhdistettynä laadukkaa-
seen hanskaan ei laskutunnelmia voi valittaa. 

Moni hiihtää nykyään kokonaan ilman sauvoja, etenkin par-
kissa. Mielestäni tämä on ok ja raikasta uutta ajattelua. Telemar-
kissa sauvojen merkitys on kuitenkin suurempi kuin modernissa 
alppihiihdossa - nykykamoillakin yllättäviä tilanteita, etenkin 

KANG ON SAUVOJEN KINGI

Pyhällä oli tammikuun lopulla erinomaiset kelit kaikenlaiseen laskemiseen.

Yksityiskohtiin ja 
käytettyihin materi-
aaleihin on kiinnitetty 
huomiota.

Aluksi Kangin “grippi” tuntui kapealta, mutta parin laskukerran jälkeen tämä tunne katosi.
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FREESTYLEHIIHTO, KAUSI 2014-2015

Audi Freestyle Ski Tour kumparelasku 

Maaliskuu 
Hyvinkää 1.3.2015 MO 
Laajis 6.3.–8.3.2015 2 x MO
Huhtikuu 
Taivalvaara 3.4.-6.4.2015 MO, DM

Audi Freestyle Ski Tour ski slopestyle ja ski halfpipe

Maaliskuu 
Laajis 14.3.2015 SS 
Sappee 28.3.2015 SS

Audi Freestyle Ski Tour ski cross

Maaliskuu 
Sappee 29.3.2015

SM-kilpailut

Ruka 10.4.–13.4.2015 SS, HP, MO ja DM 
Levi 9.4.2015 ski cross

 

 

KILPAILUKALENTERI  
2014-2015

ALPPIHIIHTO, KAUSI 2014-2015

Audi Alpine Ski Tour 
Koli 20.–22.3.2015 Finaali SG, SC, SP ja P

FIS-kilpailut 
Rovaniemi 4.-5.3.2015 Nordic Cup P 
Levi 6.-7.3.2015 Nordic Cup SP 
Tahko 14.–15.3.2015 P 
Ylläs 10.–15.4.2015 DH, SG, AC 
Pyhä 16.–19.4.2015 P, SP

SM- ja loppukilpailut

U10-12 Tahko 27.–29.3.2015 loppukilpailu 
U14-16 Levi 9.-15.4.2015 
Vauhtilajit Ylläs 10.–15.4.2015 
Tekniikkalajit Pyhä 16.–19.4.2015

luonnonlumessa laskettaes-
sa, tulee väkisin ja sauvoihin 
yksinkertaisesti joutuu silloin 
tällöin tukemaan. 

Lasken itse myös lumilau-
dalla jonkin verran, mutta en 
todellakaan kaipaa sauvatto-
muutta suksilla. Telemarkin 
yksi hienouksista on, että 
vaikka freeride-varusteet 
painavatkin suhteellisen paljon, 
niillä voi silti hyvin hiihtää 
vaikka kymmenen kilometria 
tasaista tarvittaessa. Sauvat 
kuuluvat tähän kokonaisuuteen 
–hiihtoon.

Kangin sauvat valmistetaan 
käsityönä Ruotsissa ja niiden 
hinta ei ole ihan edullinen, noin 
180 euroa. Hinnan vastineek-
si saa ajatonta tyylikkyyttä, 
joka kestää aikaa, käyttöä ja 
katseita.

Lisätietoa Kangin sauvoista 
www.kangpoles.com tai Suo-
men maahantuojalta, Misha 
Lagerstedtiltä misha.lager-
stedt@gmail.com

Kangin sauvoja ei (ainakaan vielä) tule ihan 
joka kulmalla vastaan.

Ski Sport Finlandin pääyhteistyökumppani Fazer  
tuo jälleen uusia herkkuja hiihtolomalaisten iloksi

Fazer on valmistanut suklaata jo vuodesta 1894.  Monet maut kul-
kevat suomalaisten suussa sukupolvelta toiselle. Perinteiset maut 
saavat rinnalleen täysin uudenlaisia yhdistelmiä. Uutuutena kaupois-
sa on Salty Popcorn –suklaa, jossa makean ja suolaisen liittoa ei voi 
vastustaa.

 Suositun Ässä-perheen uusin jäsen on 11 erilaista makua sisältävä 
Ässä MekaniX-pussi. 280 g pussista riittää jaettavaksi isommallekin 
kaverijoukolle ja uudenlainen avausmekanismi on kätevä ja helpottaa 
pussin käyttöä.
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Sosiaalisen median nopeissa sykleissä asiat nousevat ja laskevat 
vauhdilla. Alppihiihdosta kirjoitetaan jatkuvasti hurja määrä 
uutisia ja haastatteluja. Sosiaalisessa mediassa urheilijat saavat 

enemmän vapauksia tuoda esiin fiiliksiään. Samalla he muokkaavat 
omaa brändiään. Eikä sponsoreiden logojen näkymisestä ja tavara-
sijoittelustakaan varsinaista haittaa ole. Tämä kolumni erikoistuu 
valkoisesta sirkuksen ympärillä tuotetun uutisvirran suodattamiseen 
ja unohdettujen uutisten uudelleen löytämiseen. 

Söldenin avauskisan jälkeen puheenaiheeksi nousi kaksi asiaa 
varsinaisten suoritusten ja tulosten ulkopuolelta. Ilmeisesti Ret-
tenbachin lempeä syyspäivä pehmensi Hirscherin monot, ja ennen 
kisalaskuaan hän jäähdytti monojaan lumikuopassa. Hämmennystä 
aiheutti myös itävaltalaisen sidevalinta. Hirscherin oman selvityksen 
mukaan Markerit soveltuivat Söldenin jäätikölle Atomiceja parem-
min. Vaihto herätti ihmetystä ja närää kilpakumppaneiden joukossa. 
Ilmeisesti Marcel on sopimusneuvotteluissa pystynyt varaamaan it-
selleen muutamia erivapauksia välinevalintojen suhteen, joita muilla 
kilpailijoilla ei ole ollut. Levillä kokeilu oli joka tapauksessa ohi.

Alkukauden suurin uutinen oli Lindsey Vonnin paluu alppisir-
kukseen. Hän loukkasi polvensa helmikuussa 2013 Schladmingin 
maailmanmestaruuskisoissa, ja oli sivussa käytännössä koko kauden 
2013–2014. Lake Louisissa tapahtuneen paluun jälkeen Vonn on 
syöksynyt voitosta voittoon. Cortina d’Ampezzossa hän siirsi Anne-
marie Moser-Pröllin 35 vuotta vanhan voittoennätyksen historiankir-
joihin. 

Miesten puolella vastaava tarina löytyy Ranskasta. Julien Lize-
rouxilla on takana vaikea loukkaantuminen ja huono kausi. Tänä 
vuonna Lizeroux on pujottelu-cupissa kerännyt nipun hienoja suori-
tuksia ja noussut tasaisesti rankingissa. Nousu podiumille kuitenkin 

antaa vielä odottaa itseään. Bode Millerin tapaus osoittaa, että paluu 
ei todella ole helppoa.

Maailmanmestaruuskisat järjestettiin helmikuussa Vailissa. 
Urheilijoille tämä on tietysti yksi kauden päätavoitteista. Parantaak-
seen näkyvyyttään useat joukkueet ovat palkanneet kuvausryhmiä 
seuraamaan kauden etenemistä ja urheilijoiden valmistautumista. 
Penkkiurheilijalla oli viimein mahdollisuus päästä mukaan kulissei-
hin ja käännöksiin kotisohvalta. Youtubesta kannattaa etsiä esimer-
kiksi Yhdysvaltojen joukkueen In search of speed -dokumentti sekä 
Ski Sport Finlandin julkaisuja.

Laskijoilla on ollut vaikeuksia etsiä itselleen sponsoreita. Erityi-
sesti kanadalaiset laskijat ovat valittaneet rahoitusvaikeuksiaan, sillä 
lätkä jyrää maan sponsorimarkkinoilla. Kesän aikana Kanadassa 
turvauduttiin täysin uudenlaiseen ratkaisuun Marie-Pier Prefon-
taine julkaisi profiilinsa Make A Champ -joukkorahoituspalvelussa 
vedoten lajista kiinnostuneeseen suureen yleisöön. Tavoitteena oli 
kerätä 20 000 dollaria kautta varten. Vaikka joukkorahoitus ei tällä 
kertaa onnistunut, täytyy Prefontainelle nostaa hattua uuden tien 
kokeilemisesta.

Lopuksi vielä katse kotimaahan. Suomalaisten tähtien on ollut 
ilmeisen vaikeaa löytää rauhaa eläkepäivillä ja heidät on värvätty 
mukaan maajoukkueen toimintaan. Tanja toimii tyttöjen TEAM 
2018 -projektin vetäjänä ja Kalle tuli miesten maajoukkueen asian-
tuntijavalmentajaksi. On todella hyvä nähdä, että molemmat ovat 
löytäneet tiensä takaisin lajin piiriin jakamaan omaa kokemustaan. 
Alppihiihto on herkkä laji ja monesti ratkaiseva tekijä löytyy muual-
ta kuin fyysisistä ominaisuuksista tai välineistä. Uskon, että Tanjan 
ja Kallen suurin arvo löytyy henkisen valmentamisen puolelta.

Virtuaalisirkus

Lindsey Vonn syöksyi loukkaantumisen jälkeen voitosta voittoon. Kuva Agence Zoom.

Kirjoittaja haikailee neonkeltaisten suksenpohjien perään ja julkaisee 
alppihiihtoon erikoistunutta blogia osoitteessa radius35.com

Juha Haaviston poimintoja alppihiihdon  
sosiaalisen median syövereistä

” Alppihiihto 
on herkkä laji 
ja monesti 
ratkaiseva tekijä 
löytyy muualta 
kuin fyysisistä 
ominaisuuksista tai 
välineistä. 
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Thule Touring
Urheilullinen, aerodynaaminen ja tyylikäs suksiboksi.

Lisää Thule-mallistosta www.thule.fi 

Maahantuoja:   Myynti: Hyvin varustetut autoalan liikkeet. Lisätietoja: www.thule. 

facebook.com/thulesuomi



Missä vain 

on quattron paikka.

Pitkän kehitystyön tulos, legendaarinen quattro-neliveto on luonnollinen valinta talvisiin 

olosuhteisiin. Siksi ei ole ihme, että quattro on vuodesta toiseen maamme myydyin neliveto. 

Uusi Land of quattro Edition -mallisto juhlistaa quattron 35-vuotista menestystä tarjoamalla 

kaikkien aikojen varustelutason. Tutustu osoitteessa audi.fi /landofquattro.


