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Alppiurheilijan varusmiespalvelus Urheilukoulussa
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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 € (autov
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.

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

veroton hinta 30.250 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 135 g/km 8.416,26 €).

TURVALLISESTI PERILLE
BLIZZAK-RENKAILLA
Valmistautuminen talvea vastaan on alkanut.
Bridgestonen huippuunsa viritetty tekniikka
tarjoaa pitoa ja turvallisuutta pohjoisen olosuhteisiin. Valitse Bridgestone ja voit nauttia
ajamisesta myös lumessa, sohjossa ja jäässä.

Vahvaa pitoa, vaativaan ajoympäristöön
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lumelle, sohjolle ja jäälle
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Käsittelyn helppoutta
talviolosuhteisiin
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KAMPANJA VOIMASSA LOKA-MARRASKUUN AJAN.
Mukana olevat myymälät: turvallisetrenkaat.ﬁ
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Tanja Poutiainen edusti aktiiviaikoinaan todellista voittajaasennetta. Onneksi hän jakaa
tietotaitoaan tuleville alppitähdille. Kuva Agence Zoom.

Voittaja-asennetta
Ski Sport Finlandin uusi ”mantra” on englanniksi The Winning Attitude eli voittaja-asenne. Tätä asennetta tarvitsisi myös koko Suomi ja sen talous tällä hetkellä. Supistetaan,
valitetaan, myydään firmoja ulkomaille ja maalaillaan kaiken maailman uhkakuvia.
Samaan aikaan tehokas virkamieskoneisto pitää kyllä huolen siitä, että esimerkiksi
viski-sanalla on melkoisen omituinen kaiku tällä hetkellä. Tuntuu siltä, että paperinpyörittelijöille ja nillittäjille löytyy kyllä budjettia, mutta sitten kun pitäisi pitää kansakunta
terveenä, yritteliäänä ja pärjäävänä, niin kitsastellaan. En ymmärrä tätä.
Vaikka taloustilanne on vaikea, ei urheilua ja ylipäätään itsestään huolehtimista kannata unohtaa. Haasteet jaksaa ottaa vastaan huomattavasti paremmin kun on terveenä.
Vanha sanonta ”terve sielu terveessä ruumiissa” pitää edelleen paikkansa.
Laskettelu onkin synkkään talveen loistavasti sopivaa liikuntaa koko perheelle. Menkää paikalliseen keskukseen nauttimaan yhdessäolosta ja osallistukaa erilaisiin talven
tapahtumiin. Esimerkiksi Haglöfs Suomi Slalomissa jokainen pääsee kisatunnelmaan
rennossa ilmapiirissä.
Tämä EDGEn numero avaa kauden. Haluamme tässä numerossa tuoda esiin siitä laajaa rintamaa missä Ski Sport Finland ”taistelee”, kansikuvakin on valittu tätä tarkoitusta
varten. Nyt ei nöyristellä vaan tullaan täysillä.
Tulevia alppitähtiä kun ei synny tyhjästä vaan heidät pitää itse löytää ja jalostaa
timanteiksi. Kerromme siitä, kuinka freestylemaajoukkueen jäsenet ovat löytäneet uutta
tehoa harjoitteluunsa Puolustusvoimien Urheilukoulussa, minkälainen on Ski Sport Finlandin uusi strategia ja siitä mikä on Team 2018. Toki myös puuteria pöllytellään.
Voitetaan kaikki jotain tällä kaudella!
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edge@krookmedia.fi
www.krookmedia.fi
EDGE ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta
Kannen kuva Sami Välikangas
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Santeri Paloniemi Levillä viime vuonna. Miten käy tänä vuonna? Kuva Agence Zoom.
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Ski Sport Finland 2014

Kuva Jani Kärppä.

Toimitusjohtaja
Marko Mustonen

Seurapalvelut – alppija freestylehiihto

puh: +358 40 5184559

Minna Karhu

Hallinto, talous ja huippu-urheilu

puh: +358 44 0211024

Tuottaja
Jussi Väätäinen
puh: +358 45 1209920

Lisenssit, kilpailut ja -kalenterit, koulutukset, rekisterit, seurasiirrot ym. jäsenseurojen
asiat

Markkinoinnin ja viestinnän tuotannot sekä

Kilpailukoordinaattori

maajoukkueet

Mikael Kurki

Markkinointipäällikkö
Samuli Leisti
puh: +358 40 7460958
Markkinointi ja myynti

puh: +358 400 418747
Kotimaan kilpailut ja koulutukset,
lasten ja nuorten kansainväliset kilpailut
Talouspäällikkö
Auli Miettinen
puh: +358 40 5549339
Talous ja hallinto
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VAIKKA ÄITI AIKOINAAN KIELSI, NIIN SIITÄ VAAN:

HIIHDÄ SUORAAN SISÄÄN.
KAIKKIIN RUKAN JA PYHÄN
SKI-INN HUONEISTOIHIN,
HOTELLEIHIN JA MÖKKEIHIN
PÄÄSET SUORAAN LADULTA JA
MÄESTÄ.
Mukavat ja hyvinvarustellut
Ski-Inn -huoneistomme ovat myös edullisia:
saat aina neljännen ja seitsemännen yön
ilmaiseksi.
Meillä myös hintatakuu: voit varata huoletta
hyvissä ajoin, sillä tulevat tarjoukset
koskevat aina myös vanhoja varauksia.
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Suomen hiihtokeskusten kuulumisia

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anne Larilahti.

Lunta tulee

T

ähän aikaan vuodesta hiihtokeskusväki viettää laatuaikaa
tietokoneruutujen edessä. Säätiloja ja –ennusteita tutkitaan ja
pakkasia odotellaan. Lumisade on plussaa, mutta ilman sitäkin

rinteet saadaan kuntoon.
Talven valmistelu aloitetaan jo kesällä, kun rinteitä profiloidaan
ja tasoitetaan. Tasaiselle alustalle on hyvä lumettaa, ei tarvitse
lumella täytellä kuoppia ja peitellä kantoja. Ruohoa ja vesakkoa

kävijöille yritetään siis saada valmista ensimmäiseksi.
Lisäksi lunta tehdään usein ”varastoon” isoksi kasaksi, josta sitä
pystyy sitten levittämään tarpeellisiin kohteisiin. Osa keskuksista
tekee lumikasansa jo keväällä ja jemmaa lumen sahanpurun alla läpi
kesän. Muitakin keinoja lumen säilömiseen on kokeiltu, mutta tässä
kyllä vanha konsti on osoittautunut parhaaksi.
Vaikka kelit talvella lämpenisivätkin, rinteet pysyvät kunnossa

leikataan joko koneella. Homma voi olla myös ulkoistettu lehmille

juuri lumetuslumen ansiosta. Hiutaleiden sijaan se muodostuu

tai lampaille. Sen jälkeen kannetaan tykit, putket ja kaapelit kesäva-

pienistä jäähelmistä, jotka muodostuvat kun vettä ja ilmaa ammu-

rastoista rinteelle ja kun kaikki on kunnossa, ryhdytään odottamaan

taan kovalla paineella pakkasilmaan. Helmet eivät sula yhtä helposti

milloin päästään painamaan nappia.

kuin hiutaleet ja lähes poikkeuksetta keväällä rinteet joudutaan

Lumetus aloitetaan kun luvassa on pitempi kausi selkeästi alle
nollan lämpötiloja. Ideaalinen lumetuskeli muodostuu paitsi lämpötilan, myös tuulen suunnan ja ilman kosteuden oikeista arvoista.
Kuivalla kelillä tulee parasta lunta.
Jokainen hiihtokeskus tekee omat päätöksensä lumetuksen

sulkemaan asiakaspulan, ei lumipulan takia. Viime kesänäkin vielä
juhannuksena oli monta rinnettä hienossa kunnossa.
Luonnonlunta kuitenkin toivotaan myös. Se tuo talven fiilistä,
kaunistaa luonnon kuten kaupunginkin, ja tuo lumilajit ihmisten
mieleen.

aloittamisesta ja järjestyksestä. Useissa paikoissa aloitetaan lastenrinteistä, toinen suosittu aloituspaikka ovat parkit. Innokkaimmille
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Teksti ANNE LARILAHTI

Kuva SHKY
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AUTO LAIVAAN
JA LUMILLE!
Matkaliput kohti Ruotsin rinteitä
odottavat jo osoitteessa: silja.fi
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UUTISIA
Gasumin biokaasu on 100 % uusiutuvaa ja
100 % kotimaista

Audi G-tron

Siitonen kehuu Gasumin biokaasua todellisena tulevaisuuden polttoaineena, joka on
käytettävissä jo tänään.
”Biokaasu on jätteistämme syntyvää, täysin
uusiutuvaa ja kotimaista lähienergiaa. Sitä
voidaan valmistaa jäte- ja peltopohjaisesta
biomassasta, puupohjaisista raaka-aineista
tai jopa levistä”, hän kertoo.
Biokaasu palaa yhtä puhtaasti kuin maakaasu ja on käytettävyydeltään täysin sitä
vastaavaa eli sitä voidaan käyttää esimerkiksi
liikennepolttoaineena sekä maakaasun asemesta lämmitykseen ja ruuanlaittoon.
Gasum tuottaa biokaasua Kouvolan
Mäkikylän, Espoon Suomenojan ja Lahden
Kujalan biokaasulaitoksilla. Koko biokaasun
tuotanto- ja käyttöketjun aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vain 20 % verrattuna
fossiilisiin polttoaineisiin.

Kaasuratkaisuilla puhtaampi
tulevaisuus

S

ki Sport Finlandin pääyhteistyökump-

toimivat aktiivisesti myös lainsäädännön

pani Gasumin mottona yhteistyölle

suuntaan. ”Lainsäädännönkin täytyy mu-

on ”Kun sataa lunta, se on valkoista

kautua muuttuvaan toimintaympäristöön ja

lunta”. Jotta hankkeet eivät jäisi vain pu-

siksi vuoropuhelu lainsäätäjien kanssa on

heiden asteelle, on Gasum liittynyt Climate

ensiarvoisen tärkeää, jotta liiketoiminta on

Leadership Council –yhdistyksen jäseneksi

kestävällä pohjalla”.

Esimerkkinä biokaasun toimivuudesta
Helsingin kaasuverkossa jaeltiin syyskuussa
Gasumin biokaasua, jolloin esimerkiksi helsinkiläisten kaasuliedet toimivat kuukauden
ajan maakaasun sijaan biokaasulla. Käyttäjät
eivät muutosta huomanneet, mutta hiilidioksidipäästövähennys oli kuukauden aikana yli
140 tonnia. Jälleen yksi askel kohti puhtaampaa ja valkoisempaa lunta.
Teksti TOIMITUS Kuvat GASUM

ja panostaa biokaasun tuotantoon.
Climate Leadership Councilin tavoitteena
on vahvistaa Suomen elinkeinoelämän valmiuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin
uhkiin ja luonnonvarojen hupenemiseen.
Koska erityisesti teollisuus on merkittävä
energian käyttäjä ja hiilidioksidin tuottaja, ei
ole sama mistä energia muodostuu.
Gasum on yhdessä muiden Climate Leadership Councilin jäsenten, kuten Fortumin,
Koneen ja Neste Oilin kanssa sitoutunut
siihen, että Suomea haastetaan nopeampiin
toimiin ilmastonmuutoksen torjunnassa.
”Yksin emme pysty vastaamaan näin valtavaan haasteeseen, mutta yhdessä muiden
yritysten kanssa uskomme saavuttavamme
tavoitteemme eli hiilineutraalin tulevaisuuden vuoteen 2050 mennessä”, kertoo
Gasumin strategia- ja yritysvastuujohtaja
Sari Siitonen.
Itsekin laskettelua harrastava Siitonen
mainitsee, että yhdistyksen jäsenyritykset

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Suomenojan biokaasulaitos
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UUTISIA
Marcus Sandellilla on enemmän ratapäiviä kuin viime kaudella ennen Söldenin MC avausta.

Maajoukkueen jäätikköleirit lokakuussa

S

uomen alppimaajoukkue on tälle kau-

on jonkin verran päästy testaamaan mm.

delle valmistautunut lähinnä Alppien

ruotsalaisia ja sveitsiläisiä vastaan, näyttää

ryhmästä ja taistelemaan jopa mitaleista.
Levillä nähdään laaja ja vahva suomalais-

jäätiköillä. Tiukempi taloustilanne

sen suhteen hyvältä, mutta vasta Sölden on

joukkue, Paloniemen perässä Eemeli Pirinen,

ollut ehkä onni onnettomuudessa, Argentii-

todellinen tulikaste. ”Söldenin jyrkkään ei

Joonas Räsänen ja Jens Henttinen lähtevät

nassa ollut melko kurja hiihtokausi, kun taas

edes itävaltalaisia olla päästetty treenaa-

rohkeasti haastamaan maailman tähtiä.

Euroopassa päästy treenamaan hyvissä olois-

maan, se tulee olemaan kaikille kiinnostava

Tästä tulee kiinnostava kausi.

sa. ”Mulla on nyt enemmän ratapäiviä kuin

haaste”, pohti Mare. Marelle onnistumiset

viime kaudella ennen Söldenin MC avausta”,

alkukaudesta olisivat tervetulleita, jotta MM-

kertoi Marcus Sandell ennen Hintertuxin

kisoissa päästäisiin starttaamaan kuumasta

Teksti JUSSI HEINILÄ Kuvat JONI SANDVALL

viimeistelyleiriä. Söldeniin valittiin Samu
Torsti Marelle kaveriksi. Saman Fischer-tallin laskijat vaikuttivat tyytyväisiltä, välineet
olivat nopeat jo viime kaudella, mutta nyt
niihin on saatu vielä enemmän tasapainoa ja
virheherkkyys on vähentynyt.
Andy Romar kävi Chilessä, mutta kelit eivät sielläkään osunneet kohdalleen. Alpeilla
Andy treenaa saksalaisten kanssa vauhtilajeja, onneksi kauden alkuun on vielä hyvin
aikaa. Pujottelijamme ovat päässeet treenaamaan terveinä täysipainoisesti ja kovassa
joukkueessa riittää hyvin kirittäjiä. Merle
Soppelallekin treenit poikien kanssa ovat
inspiroineet entistä härskimpiin ajolinjoihin
ja rohkeaan laskemiseen.
Yksilöllisiä treenejä ei alussa päästy paljon
toteuttamaan, mutta kisoja kohti edustuslaskijat ovat saaneet lisää kaistaa. GS-vauhtia

13

Merle Soppela on laskenut miesseurassa ja linjoihin on tullut lisää räväkkyyttä.
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UUTISIA
Parhaimmillaan Stelvion rinteet tarjosivat upeat puitteet unelmien kesälomalle.

Kautta valmistava unelmien kesälomamatka

”

Sä lähtisit sunnuntaina meidän mukana
kohti Stelviota”, kertoo Suomen alppimaajoukkueen vastuuvalmentaja Janne

Haarala heinäkuisena torstaina puhelimessa,
ja jatkaa ”tulet huomenna hakemaan Audin Ski
Sportin toimistolta ja hoidetaan samalla muut
varusteet kuntoon. Nähdään huomenna!”
Täytyy myöntää, että olin jo ehtinyt
haudata haaveet osallistua Suomen alppimaajoukkueen toimintaan ripustettuani
kilpasukseni naulaan vuonna ysiysi. Parin
päivän päästä lähtisin Sandellin, Torstin,
Paloniemen, Soppelan, Pirisen ja muiden
mukana lumileirille.
Matka alkoi sunnuntaina Vuosaaren
satamasta. Se jatkui autolautalla Itämeren
poikki Saksan läpi Itävallan Alppien ylitse
Milanon kautta Sveitsin rajalle Stelvion kansallispuistoon kabiinin väliaseman viereisen
Thöni3000 hotellin huoneeseen 248.
Seuraavana aamuna herätys klo 6.00 ja
aamiaisen jälkeen suunta kohti mäkeä. Vielä
kerran piti nipistää käsivartta ja varmistua,
että tosiaan mukana on koko tiimi. Ensimmäistä päivää ja koko leiriä määritti hieman
odottava tunnelma. Urheilijat halusivat
päästä herättelemään kesän levossa olleita
taitoja ja testaamaan uusia välineitä. Tunnelmaa kuvaa viimeisen laskupäivä jäisten

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Alppihiihtoa säiden armoilla. Stelvion leiriä vaivasivat sankka sumu ja pehmeän lumen peittämät rinteet.
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UUTISIA
rinteiden ja auringonpaisteen jälkeinen
vapautuneisuus siitä, että lasku on kesän
jäljiltä uomissaan. Reissun aikana tuli esille
urheilijoiden valtava motivaatio ja sitoutuneisuus toimintaan. Samalla ei sovi unohtaa
valmentajien ja huoltajien työpanosta, joka
mahdollistaa sen, että urheilijat pystyivät
keskittymään olennaiseen.
Alppihiihtokohteena Stelvio on helposti
hahmotettavissa ja rinnekartan voi huoletta
unohtaa hotellihuoneeseen. Rinteet ovat leveitä ja kesäisinä aamuina erittäin hyväkuntoisia. Reissun aikana säät eivät valitettavasti
aina suosineet, mutta viimeisen päivän
pakkasen kovettamat rinteet osoittivat Stelvion vetovoiman alppilajien maajoukkueiden
keskuudessa.
Majoituspaikan valintaa kannattaa miettiä kokonaisuuden kannalta. Jos tavoitteena
on ehtiä rinteeseen ensimmäisten joukossa
matkan jokaisena aamuna, majoittautuminen rinteen välittömässä läheisyydessä
säästää hieman aamurutiineissa. Niiden,
jotka kaipaavat aktiviteetteja myös rinteiden
ulkopuolella, kannattaa valita yöpaikaksi
yksi kabiinin ala-aseman vieressä olevista
hotelleista tai suunnata vielä alemmas laaksoon Bormioon.
Omalta kohdaltani kesäinen alppimatka
herätti uudelleen valtavan kiinnostuksen lajia kohtaan. Kurkistus kulissien taakse auttoi
ymmärtämään paremmin kokonaisuutta,
josta talvisin näkee vain prosessin viimeisen osan. Leiriltä jäi mieleen yhteisöllisyys
joukkueen kesken, ja toisaalta ajatus siitä,
että tänä talvena tapahtuu yllättäviä asioita
suomalaisessa alppihiihdossa.
Teksti ja kuvat JUHA HAAVISTO

” Alppihiihtokohteena
Stelvio on helposti
hahmotettavissa
ja rinnekartan voi
huoletta unohtaa
hotellihuoneeseen. ”
Euroopan katolta avautuivat upeat näkymät ympäröivään vuoristoon. Valmentajat joutuivat tosin keskittymään
radan kiemuroihin.
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UUTISIA

Rukan talvikauden
avajaisviikonloppu 7.9.11. & uusi Ski Bistro
avataan jouluksi

V

aikka rinteet saatiin jo auki 17.10. vietetään virallisia avajaisia 7.-9.11. Paikalla huippuartisteja kuten Elastinen

ja Jenni Vartiainen, avajaistarjouksia sekä
Ski Sport Finlandin maajoukkue-edustajia.
Vuonna 2011 palaneen Ski Bistro
-rinneravintolan tilalle rakennetun uuden
ravintolan rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Uusi Ski Bistro avataan yleisölle
19.12.2014.
Uusi Ski Bistro on todella suuri rinneravintola, jossa on terassi mukaan lukien 600
asiakaspaikkaa (250+350). Se on suunniteltu

Ski Sport Finlandin kumppaniverkosto
vahvistui - Alppihiihtäjät valmiina kauden avaukseen

T

alvikauteen otettiin varaslähtö Helsingissä alppimaajoukkueen kokoontuessa
Ski Sport Finlandin mediatilaisuuteen Karl Fazer Caféseen kertomaan hyvin
sujuneesta syksyn leirityksestä. Puolentoista viikon kuluttua alkavassa maail-

mancupin avauskilpailussa nähdään kaksi suomalaislaskijaa.
Ski Sport Finlandin miesten tekniikkajoukkueen vastuuvalmentaja Janne Haarala
vahvisti heti tilaisuuden alkuun, että Söldenissä suurpujottelevat sunnuntaina 26.
lokakuuta Marcus Sandell ja Samu Torsti. Lauantaina laskettavassa naisten maailmancupin avauskilpailussa ei suomalaislaskijoita starttiviiksen taakse asetu, vaan
suomalaisnaiset aloittavat maailmancupin kotimaisemissa Levillä 15. marraskuuta.

palvelemaan erityisesti ravintolan vierellä

Ski Sport Finlandin kumppaniverkosto vahvistui

olevien lastenrinteiden kävijöitä.

Ski Sport Finlandin tulevan kauden budjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta lähes

“Rukan muissakin ravintoloissa on tehty
uudistuksia Restamax-yhteistyön ansiosta.
Esimerkiksi ravintola Pistettä on muokattu

90 prosenttia katetaan yhteistyökumppanituloilla. Vaikean olympiatalven jälkeen
kauden avauksen kynnyksellä alppi- ja freestylemaajoukkueiden tilanne on lupaava.
Tuoreimpana yhteistyökumppanina Ski Sport Finlandin pääkumppanuusverkos-

siten, että se palvelee paremmin live-esiinty-

toon liittyy DNA Oy. DNA:n tarjoamia palveluita yhteydenpidossa, viihtymisessä ja

misten pitopaikkana”, kertoo Rukakeskuksen

työnteossa maajoukkueurheilijat sekä taustaryhmät pääsevät hyödyntämään uuden

paikallisjohtaja Matti Parviainen.

teknologiapartneri Samsungin älypuhelimilla, tableteilla sekä älykelloilla.

Lisätietoa www.ruka.fi

“Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme tukea Suomen alppimaajoukkueita
pääyhteistyökumppanina. Alppilajit sopivat erittäin hyvin yhteen DNA:n pitkäaikaisten arvojen kanssa: rohkeutta, nopeutta ja mutkatonta asennetta tarvitaan oman

” Vuonna 2011
palaneen Ski Bistro
-rinneravintolan
tilalle rakennetun
uuden ravintolan
rakennustyöt
ovat edenneet
suunnitellusti. ”
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

toimintamme tavoin myös rinteessä ja lajiorganisaation työssä”, sanoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan markkinointijohtaja Anu Shibutani.
“On ilo olla mukana mahdollistamassa suomalaisten kykyjen kehittymistä kohti
maailman kirkkainta kärkeä. Jaamme urheilijoiden kanssa samanlaisen voittajaasenteen, jossa huipun tavoittelun lisäksi oleellista on myös jatkuva kehittyminen yhä
paremmaksi, ja voitot kruunaavat sitten osaamisen”, Shibutani jatkaa.
DNA:n brändiväri esiintyy Ski Sport Finlandin pääyhteistyökumppanina eri yhteyksissä. DNA:n pinkki näkyy tulevalla kaudella myös alppimaajoukkueen kypärässä ja
päähineissä, ja laitekumppani Samsung näkyy Samsung Galaxy -logolla freestylemaajoukkueen päähineissä ja kypärissä.
“DNA sopii loistavasti kumppaniverkostoomme ja olemme tyytyväisiä saadessamme mobiili- sekä TV-osaajan mukaan alppilajien vauhdikkaaseen maailmaan.
Olemme erityisen tyytyväisiä, että tuore sopimus syntyi vahvan, näkyvän ja modernin
toimijan kanssa, Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Marko Mustonen kiteyttää.
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Mastereihin
kaivataan lisää
naislaskijoita,
puikkavauhdissa
viisikymppisten
Auli Heinonen
Jyväskylästä

Mastereiden SM-pujottelua seurasivat myös todelliset alppihiihdon legendat. (Kalpala, Allonen...)

Mastereita Italian jäätikköleirillä syyskuussa, kausi on avattu!

Puijon tekninen puikkarinne vakiinnutti
paikan Mastereiden
kilpakalenterissa

Tuleva kausi on Mastereiden juhlakausi

A

ikuiset ratalaskijat virittäytyvät

telua. Siinä lasketaan pujotteluvälineillä ti-

rastajia ja madaltaa alppihiihtäjien kynnystä

20-vuotisjuhlakauteen. Syys-loka-

heä suurpujottelurata, laji jota moni on tree-

lähteä kokeilemaan ratalaskua. Ehkä siitä

kuussa leirit jo pyörivät Italiassa ja

nannut, mutta harva siinä kilpaillut. Tahkolla

voi tehdä itselleen aktiivisen harrastuksen ja

Itävallassa, Ski Expon aikaan vietetään Juh-

vedetään suurpuikka ja vauhdikas super-G

osallistua myös kilpatoimintaan. Jokaiselle

lagaala ja siirrytään pikkuhiljaa Lapin lumille

SM-kisa. Pujottelun mestaruudet tarkotaan

kiinnostuneelle löytyy varmasti mukavaa

hakemaan vauhtia vilkkaaseen kisakauteen.

tällä kerralla Riihivuorella, oiva keskus ja sen

seuraa ja paikka ratalaskuun.

Tammikuussa päästään jo mittaamaan

tiimi, jotka osoittautuivat todella yhteistyö-

puikkavauhtia Kalpalinnan FIS-pujotteluissa

kykyisiksi viime kaudella. Maaliskuun lopulla

sekä Påminnessa. Maailman Cup -karuselli

moni lähtee vielä päättämään kisakautta

on Mastereilla lähtenyt liikkeelle jo aiem-

Italian MM-kisoihin.

min ja tammikuun lopulla on epäviralliset
Olympialaiset, Winter Gamesit Kanadassa.
Suomen Cupin kausi jatkuu Himosvuorella
vauhdikkailla SP-kisoilla.
Maaliskuussa siirrytään Savoon, jossa
Puijolla kokeillaan uutena lajina superpujot-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Masterit ovat satsanneet myös mediaan
Uusi saitti ja erityisesti satsaukset sosiaaliseen mediaan kartuttavat toivon mukaan
kiinnostusta ratalaskuharrastusta kohtaan.
Tavoitteena on löytää uusia innokkaita har-

Teksti ja kuvat JUSSI HEINILÄ

” Uusi saitti ja erityisesti
satsaukset sosiaaliseen
mediaan kartuttavat toivon
mukaan kiinnostusta
ratalaskuharrastusta kohtaan. ”
18
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KAKSI SUURUUTTA ON POISSA
JP Auclair ja Andreas Fransson menehtyivät Patagoniassa

M

onen freestyle-laskijan idoli, kanadalainen JP Auclair, 37,
menehtyi 29.9. lumivyöryssä Monte San Lorenzolla Chilen ja
Argentiinan rajalla yhdessä ruotsalaisen vapaalaskijan Andreas

Franssonin, 32, kanssa. Retkikuntaan kuuluivat myös ruotsalaiskuvaajat
Daniel Rönnbäck ja Bjarne Salén, jotka selvisivät ehjin nahoin.
Suksimerkki Armadan perustajana ja freestylen kehittäjänä tunnetuksi tullut Auclair innostui ”vanhoilla päivillään” vapaalaskusta ja tutustui
Chamonixissa aikaa vietettyään taitavaan vapaalaskijaan Andreas
Franssoniin, jonka kanssa he olivat kuvaamassa uutta tuotantoa nimeltä
Apogee Skiing.
Tunsin JP Auclairin henkilökohtaisesti ja olin tavannut hänet useaan
otteeseen. Tutustuin häneen ja tyttöystäväänsä Ingridiin töiden kautta ja
huomasin heti, että puhumme samaa kieltä. Mahtava persoona, loistava
laskija ja oman tien kulkija. Kyyneleet valuivat silmistä kun kuulin
uutisen.
Tein haastattelun JP:stä numeroon 1/14, jossa hän kertoi tulevansa
isäksi. Pieni Léo-poika syntyi pian julkaisun jälkeen. En pysty sanoin
enempää asiasta kertomaan. JP Auclair laskee nyt ikuisesti.

JP Auclair

Andreas Fransson

Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat CHRIS O’CONNELL (JP AUCLAIR), ESPN SPORTS (ANDREAS FRANSSON)

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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VENÄJÄN KIROVSKIIN MAAILMANLUOKAN HIIHTOKESKUS
Kuolan niemimaalla noin neljän tunnin automatkan
päässä Suomen rajalta sijaitsevat Hiipinätunturit

Big Wood Resortin tulevaa rinnekarttaa. Rinteitä tulee tulevaisuudessa huomattavasti lisää.

kohoavat noin 1200 metriin.

N

oin 30 000 asukkaan Kirovskissa on
lasketeltu jo vuosia ja jotkin suomalaisetkin ovat käyneet paikan päällä

tutustumassa venäläiseen hiihtokeskuskulttuuriin. Kaivoskaupungin ympäristössä
tapahtuvaan lasketteluun täytyy totuuden
nimessä sanoa, että paikka on kuitenkin
vaatinut enemmän seikkailumieltä ja oikeaa
asennetta kuin kevyttä lomamieltä. Nyt
asiaan on tulossa muutos Big Wood Resortin
muodossa.
Kunnon rahoitusta ja suomalaista osaamista

Komeat Hiipinä-tunturit tarjoavat hienot puitteet lasketteluun. Alla Kirovskin kaupunki.

Uusi hiihtokeskus on saanut kunnon rahoituksen ja tarkoituksena on laittaa paikat
kokonaisuudessaan kuntoon ja täysin länsimaista laatukäsitystä vastaavaksi. Projektia
koordinoimaan on palkattu suomalainen Olli
Maunula.
”Koko paikka laitetaan täysin uusiksi
rinteistä, hissikoneistoista ja palvelukulttuurista alkaen”, Maunula kertoo ja kehaisee
tulleensa juuri Saksasta lumikissaostoksilta.
Tähtäimessä länsimaiset lomailijat

Uuden lumikissan kyljessä on keskuksen logo.

Big Wood Resort haluaa houkutella paikalle
länsimaisia vieraita ja siksi pieni kasvojen
kohotus ei riitä. Maunulan lista parannettavista asioista on vaikuttava: tiestön
perusparannus, uusien hissien ja rinteiden
rakentaminen, uudet lippujärjestelmät,
suksivuokraamot, henkilöstön koulutus
länsimaiseen palvelukulttuuriin, uusien
hotellien rakentaminen, lasten leikkipaikkojen rakentaminen, moottorikelkkareittien
rakentaminen ja niin edelleen.
”Lähes 900 metrin laskettava korkeusero, puolet Suomea edullisempi hintataso,
arktinen luonto, hienot offarit ja varma
lumitilanne ovat hyviä myyntivaltteja, mutta
nykypäivän lomailija haluaa myös toimivan

1929 ja apatiittia on louhittu noista ajoista

sessa sijaitseva keskus on parhaimmillaan

ja turvallisen ympäristön. Siksi hankkeeseen

lähtien. ”Kaivoksen ’estetiikka’ on huomi-

kevättalvella, jolloin lunta ja valoa riittää.

on lähdetty. Eikä pidä vähätellä työllistävää

oitu rinteitä suunniteltaessa ja laskettelijat

Paikalle pääsee joko autolla Sallan kautta tai

vaikutusta alueella, jossa suurin työnantaja

eivät näe käytännössä kaivoksesta mitään”,

lentämällä Murmanskiin ja tilaamalla sieltä

on apatiittikaivos”, Maunula sanoo.

Maunula lupaa.

jatkokuljetuksen Kirovskiin.

Kaivos ja hiihtokeskus

Milloin mennä?
Maunulan mukaan Big Wood Resort on

Lisätietoa: www.bigwood.ru

Kaivoksistahan on Suomessa noussut melkoinen kohu ja ihan aiheesta. Kirovsk on kui-

tulevaisuudessa ympärivuotinen kohde.

tenkin syntynyt kaivoksen yhteyteen vuonna

Laskettelijan kannalta kaukana pohjoi-
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(sivuston pitäisi olla lehden julkaisuhetkellä auki)
Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat BIG WOOD RESORT/OLLI MAUNULA
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avaa laskettelukauden
Perinteisesti pyhäinpäivän viikonloppuna järjes-

monin eri tavoin. Hiihtokeskusalue esittelee

sillä Karjusen mukaan lauantaina on luvassa

tetty Skiexpo on ollut jo vuosikaudet skimba –ja

tulevan talven kiinnostavimpia talviloma-

jatkoaika, joten iltaa Skibistroon voi jäädä

lumilautakauden avajaistapahtuma. Vaikka lunta ei

kohteita, Base Camp -alueella voi puolestaan

viettämään pitempäänkin messujen sulkeu-

testata alppisuksia. Maastohiihdon suksia ja

tumisen jälkeen. DJ:n säestämää after-ski-

monoja on esittelyssä niille varatulla omalla

tunnelmaa on tarjolla myös perjantaina.

välttämättä aina ole maassa ollutkaan, on ajatukset
jo siirretty kohti talvea.
Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat SKIEXPO

S

ome-aikakaudella perinteisten tapahtumien tarvetta on kyseenalaistettu.
Ihmiset eivät voi kuitenkaan oikeasti

tavata toisiaan mitenkään muuten kuin
näkemällä, joten hyvin järjestetty tapahtuma
on edelleen ajankohtainen. Hyvästä tapahtumasta syntyy myös paljon somea.
Antti Karjunen toimii Skiexpon tiedottajana. Kysyimme häneltä ennakkoa tulevaan.
Mitä uutta Skiexpo tarjoaa tänä vuonna
verrattuna aiempaan?
“Skiexpoa on uudistettu tänä vuonna

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

teema-alueellaan. Vaikka uusia alueita ja

Miten näet Skiexpon merkityksen tänä

näytteilleasettajia on tänä vuonna paljon, ei

päivänä kun tarjontaa on niin paljon.

vanhoja toimivia juttujakaan olla hylätty”,

Esimerkkiperhe voi laittaa lapset Hoplopiin

Karjunen kertoo.

messuviikonloppuna ja ostaa sukset sekä

Viime aikoina on paljon puhuttanut suk-

muut releet netistä ilman tuloa mihinkään

simaahantuojien vaikea sitoutuminen mes-

alan tapahtumaan. Mitkä ovat vetovo-

suihin. Miltä tilanne näyttää tänä vuonna?

imatekijänne? “Vertailua nettikauppojen ja

“Ihan kaikki maahantuojat eivät ole mu-

messujen välillä esitetään meille aina joskus,

kana, mutta paljon tarjontaa eri merkeiltä on

enkä itse tätä henkilökohtaisesti oikein

uudella Base Camp –alueella, jossa kävijät

ymmärrä. Onhan verkkoshoppailu aika lailla

voivat kokeilla talven uutuussuksia”, hän

eri asia kuin tulla alan tapahtumaan tutus-

mainitsee.

tumaan ja ennen kaikkea kokeilemaan uusia

Skibistro on ollut monelle “se” paikka

tuotteita, viettämään aikaa samanhenkisten

tulla messuille, mutta sitten paikalta on

ihmisten kanssa ja seuraamaan kiinnostavaa

jouduttu lähtemään aikaisin pois. Tänä

ohjelmaa. Itse näen Skiexpon talven starttina

vuonna asiasta ei tarvitse olla huolissaan,
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ja ehdottomana must-tapahtumana talviurheilusta kiinnostuneille”, Karjunen korostaa.

SKI SPORT FINLAND TUO ALPPITÄHDET SKIEXPOON

Skiexpon merkitys nuoremmalle väelle ei
välttämättä ole niin tärkeä kuin meille vart-

Ski Sport Finlandin The Winning Attitude näkyy ja kuuluu Skiexpossa. Messuille rakennetaan yh-

tuneemmille (olen itse 39). Miten uskotte nuo-

dessä kumppaneiden kanssa iso teemaosasto, jossa kävijät pääsevät tutustumaan alppi –ja freesty-

remman polven löytävän messuille? “Skiexpo

lehiihdon maailmaan sekä fiilistelemään tulevaa kautta.

on suunnattu talviurheilusta kiinnostuneille

Paikalla ovat myös Suomen alppi- ja freestylehiihdon kirkkaimmat tähdet kuten Andreas Ro-

iästä riippumatta, ja uskomme vahvasti ihan

mar, Marcus Sandell, Merle Soppela, AJ Kemppainen ja Jouni Pellinen. Nyt jos koskaan kannattaa

kaikenikäisten löytävän kiinnostavaa ohjelmaa

saapua paikalle! Osasto löytyy hallista 7.

ja tekemistä tänä vuonna voimakkaasti uudistuvasta tapahtumasta”, Karjunen sanoo.
Hän kertoo, että Skiexpo on näkynyt
entistä voimakkaammin Instagramissa,
jossa tavoitetaan nuoria messukävijöitä
ennakkoon ja tapahtuman aikana. “Ei pidä
myöskään unohtaa Skiexpon kanssa samaan
aikaan avautuvia BoardExpoa, DigiExpoa sekä
Lätkä&Säbää, joissa on nähtävää ja koettavaa
kaikenikäisille”, hän päättää.

SKIEXPO 31.10-2.11
Helsingin Messukeskuksessa
»» Aukioloajat:
pe 31.10. 12-20
la 1.11. 9-19
su 2.11. 10-17
»» www.skiexpo.fi
»» www.facebook.com/skiexpo
Tule tapaamaan Andrea Romaria Skiexpoon.
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Tiedustelumiehet Dahl, Luukko ja Pirinen.
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ALPPIURHEILIJAN
ASEPALVELUS
URHEILUKOULUSSA
Suomessa miehet ovat velvollisia suorittamaan asevelvollisuuden. Urheilijoilla on mahdollisuus hakea ja suorittaa asevelvollisuus Urheilukoulussa.
Teksti SANNI KIVIPELTO Kuvat SAMI PITKÄNEN

U

rheilukoululla on vahvat perinteet suomalaisessa asepalveluksessa. Yhteensä 35 vuoden ajan Urheilukoulu on
kouluttanut varusmiehiä tiedustelutehtäviin. Tällä het-

kellä Urheilukoulussa eletään uudistusten aikaa. Vuoden 2014
aikana Urheilukoulu siirtyy kokonaisuudessaan toimimaan
Kaartin jääkärirykmenttiin Helsingin Santahaminaan sekä osin
Kainuun prikaatiin Kajaaniin. Aikaisemmin Urheilukoulun
toiminta oli keskitetty Lahden Hennalaan.
Puolustusvoimien Urheilukoulun tehtävänä on tarjota
huipputason urheilijoille mahdollisuus sotilaskoulutuksen ja
kilpaharjoittelun yhdistämiseksi. Urheilukoulussa asevelvollisuutensa suorittavilla urheilijoilla palvelusaika on pääsääntöisesti 347 vuorokautta ja osalla 165 vuorokautta. Urheilukoulun
tehtävänä on kouluttaa varusmiehiä ja –naisia tiedustelutehtäviin. Palvelustaan suorittaville urheilijoille Urheilukoulu tarjoaa
koulutuksen sekä sotilaskoulutuksen, että valmennuksen osalta.
Palveluksesta 55 % on urheiluvalmennusta ja 45 % prosenttia
on sotilaskoulutusta.
Tänä kesänä kesäkuun toisena päivänä Santahaminassa
aloitti ensimmäinen talvilajien saapumiserä. Saapumiserästä
Santahaminassa palveluksensa aloitti yhteensä 61 alokasta ja
Kainuun prikaatissa 14.
Talvilajien joukossa palveluksensa aloittivat myös alppilaskijat Eemeli Pirinen, Max Luukko ja Juho Dahl. Jokainen
miehistä oli suunnitellut suorittavansa asepalveluksensa Urheilukoulussa. Kolmikon mielestä Urheilukoulu oli heille ainoa
oikea vaihtoehto.
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ALPPIURHEILIJAN ASEPALVELUS URHEILUKOULUSSA

Tähän ei ihan joka poika taivu.

Kaveria ei jätetä treeneissäkään.

Tiedustelumies Pirinen

puuttuu koko Suomesta. Treenaamista

loppusuoralla. Kesäkuun alussa aloittanut

ajatellen ei oikeastaan puutu mitään; sali

mies suorittaa palveluksensa puolessa

ja urheilukenttä löytyy ja Liikuntamyl-

vuodessa.

lyynkin on päästy vähän voimistelemaan.

”Vähän oli aluksi tunnelmat, että tämä

Täällä treenaus ei ole paikoista kiinni vaan

on hyppy tuntemattomaan. Ei oikein

enemmänkin miehestä. Todennäköisesti

etukäteen pystynyt odottamaan mitään.

täällä on paremmat treenipaikat kuin

Lähinnä pelotti, että miten menee kesän

joillain on kotona.”

harjoittelut ja pääseekö täällä ollenkaan
harjoittelemaan.”
”Vinkkejä tuli vähän kyseltyä vanhem-

”Harjoitusmääriin palvelusaika on
vaikuttanut, kun ei ole ehtinyt ja jaksanut
treenata. Oman valmentajan ohjelmilla

milta laskijoilta. Paras vinkki oli se, että

olen tehnyt. Tietysti leiriohjelmat ovat asia

siinä vaiheessa kun muut pääsee vapaalle

erikseen. Leirien suhteen mennään nor-

ja menee pötköttämään, niin silloin pitää

maalin kalenterin mukaan. Meillä on viisi

itse mennä harjoittelemaan vaikka väsyt-

jäätikköleiriä eli elokuusta marraskuuhun

täisikin. Täällä kokonaiskuormitus on aika

ollaan noin 50 päivää leirillä”, kommentoi

paljon kovempi mitä esimerkiksi normaa-

Pirinen.

lina kesäpäivinä, mutta silti pitäisi jaksaa
treenata, jotta säilyisi rytmi treeneissä.”
Urheilukoulun treenipaikat ovat tulleet
miehelle hyvin tutuiksi.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

”Mäet ja vuoret puuttuu, mutta ne nyt

Eemeli Pirisen palvelusaika alkaa olla

Pirinen kuten muutkin miehet nostavat
esiin faktan miten vähällä heidän vapaaaikansa on.
”Kotona käydään aika harvoin. Leirien
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ISTUVATKO KENKÄSI JALKAAN
YHTÄ HYVIN KUIN NÄMÄ?
FISCHER VACUUM – ISTUVUUTTA ILMAN KOMPROMISSEJA,
RINTEESSÄ JA SEN ULKOPUOLELLA!
Tiedätkö tunteen kun kengät tuntuvat niin hyviltä, että et halua riisua niitä enää
pois? Täysin räätälöitävät Fischer VACUUM -laskettelukengät istuvat jalkaasi niin
hyvin, että haluat välttämättä pitää niitä jaloissasi myös laskupäivän jälkeen.

DER ERSTE SKISCHUH,
Ranger 12 VACUUM
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fischersports.com

Urheilukentän
laidalla on mahdollisuus treenata
crossfit-hengessä.

välillä tullaan tänne kasarmille. Välillähän

valmentajan kanssa ja täällä sitä ei ole pysty-

tämä on vähän raskasta., mutta tämä on tätä

nyt tekemään. Täällä treenaan itsenäisesti ja

ja siihen ei voi vaikuttaa. Kesäkuun jälkeen

se vaatii tiettyä soveltamista treenaukseen ja

olen käynyt kolme kertaa kotona.”

ohjelmaan.”

”Itse treenaaminen ei oikein eroa

Palveluksen aikana urheilijat pitävät

normaalista. Täällä se on vain aikataulute-

tiiviisti yhteyttä henkilökohtaisiin valmen-

tumpaa. Kotona heräisin puoli 9 ja lähtisin

tajiinsa.

10 harjoittelemaan verrattuna armeijan herä-

”Olemme yhteydessä melkeinpä päivit-

tykseen kello 6:10. Täällä ei ole valinnanva-

täin. Saatan soittaa päivää ennen ja sitten

pautta milloin tekee vaan tämä on ohjattua. ”

käydään läpi, että mitäs huomenna tehdään.”

Hyötyä tai haittaa kysyttäessä Pirinen

”Vapaa-ajalle täällä ei hirveästi jää aikaa.

mainitsee kärsivällisyyden.
”Kärsivällisyyttä oppii, jos ei muuta. Tel-

Kuukaudessa pystyy yhdellä kädellä laskemaan päivät milloin on käynyt kotona.

tan olen oppinut pystyttämään ja ampumaan

Yleensä sitä ollaan joko täällä kasarmilla tai

välttävästi.”

leirillä, mutta en sanoisi, että palveluksesta

Tiedustelumies Luukko
”Tiesin, että armeijaan ollaan tulossa, mutta
ei minulla oikeastaan ollut hajua mitä täällä
tehdään. Ei ollut kummempia odotuksia”,
sanoo Luukko ensimmäiseksi.
Myös Luukko kysyi vinkkejä etukäteen,
mutta vinkit olivat kulminoituneet kehuihin
Sotkun munkeista.

mitenkään haittaa olisi. Varmasti täältä saa
hyviä juttuja siviiliä ajatellen”, sanoo Luukko.
Tulevaa kisakautta Luukko kommentoi
seuraavasti.
”Tuleva kausi jännittää aina vähän, mutta
ei tällä intillä ole vaikutusta jännitykseen.
Olemme päässeet jo laskemaan lumella,
joten ei ole myöskään lumipäivistä kiinni.”

”Hyviähän ne on!”, naurahtaa Luukko.

Tiedustelumies Dahl

Luukolla Urheilukoulun myötä treenaa-

Lähtökohdista ja ennakko-oletuksista kysyt-

minen on hiukan poikennut normaalista.
”Yleensä treenaan yhdessä eli valvotusti
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

täessä Dahl komppaa muita.
”Aika hyppy tuntemattomaan, en tästä

Urheilukoulussa on mahdollisuus treenata monipuolisesti.

tiennyt juuri mitään etukäteen ja jos saa
sanoa niin en oikein innolla odottanut tätä.”
Dahl on päättänyt suorittaa vuoden
palveluksen.
”Ehdottomasti halusin tänne. Urheileminen onnistuu tämän vuoden aikana täällä armeijassakin. Urheilukoulu on paljon parempi
urheilijalle verrattuna tavalliseen inttiin.”
”Peruskoulutuskausi eli alokasaika oli
tiukasti sotilaskoulutusta. Sen jälkeen on
keskitytty enemmän urheiluun. Ensimmäiset kuusi viikkoa oltiin aika tiukasti täällä
kasarmilla.”
Dahlin mukaan ensimmäiset viikot Urheilukoululaisilla olivat hyvinkin samanlaisia
kuin tavallisen asepalveluksen suorittavilla.
”Ensimmäiset viikot aloitettiin ihan kurin
opettelusta täällä kasarmilla. Sen jälkeen
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Kuva Sami Välikangas

”Monelle urheilijalle Urheilukoulu on aika
milloin herää ajatukseen, että onko minusta
kansainväliseksi huippu-urheilijaksi ”

Telenor is the main sponsor of the Norwegian Alpine Ski Team. Photo: Vegrad Breie.

ALPPIURHEILIJAN ASEPALVELUS URHEILUKOULUSSA

TAA200 S ja TAA600S
Timanttiviilat

T106X
Kromiviila

vuorossa oli metsäleirejä ja ampumaharjoituksia eli hyvinkin samanlaista kuin mitä
muillakin se ensimmäiset kuusi viikkoa. Sen jälkeen jatkettiin Urheilukoulun järjestämällä kahden viikon valmennusleirillä lajivastaava Mikko Kurkelan johdolla, mikä oli

TA287
Sivukanttien viilatuki

hyvä kesätreenien kannalta.”
”Kyllä tuli vähä vähemmän treenattua kuin normaali kesänä. Valmentajan kanssa katsotaan mitä treenaan ja mitä teen. Viikoittain olen yhteydessä valmentajaan ja
nähdään ainakin osalla leireistä. Silloin kun on kasarmilla niin se vaatii itsekuria, jotta
päivän sotilaskoulutuksen jälkeen viitsii vielä lähteä esimerkiksi salille tekemään vielä

TA022
Viilatuki jousella

treenin.”
Dahl korostaa, että Urheilukoulussa urheilijalla on oma vastuu tekemistään treeneistä.
”Täällä meillä ei ole yhteisiä treenejä vaan luotetaan, että me osaamme itse tehdä
treenit. Tilat ovat tosi hyvät, sali on kolmen askeleen päässä.”
”Vaikeinta ehkä on ollut se, että metsäleireillä ei ole saanut nukuttua kunnolla kuin

Voittomarginaalin
viimeistelijät.

pari tuntia yössä. Minulle se väsymys on ehkä sitä eniten hajottavinta, urheilijalle kun
uni on tärkeää. ”
Positiivisia asioita kysyttäessä Dahl nostaa esiin Urheilukoulun lajivastaava Mikko

Kaikki tieto alppisuksen
huollosta yhdestä osoitteesta:

www.swixschool.com
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ALPPIURHEILIJAN ASEPALVELUS URHEILUKOULUSSA

Eemeli Pirisen ja Juho Dahlin tyylinäytteet.

Kurkelan.

suus omaan treenaamiseen kasvaa ja samalla voi myös kehittyä”,

”Hienoa on ollut huomata miten lajivastaava Kurkela pitää meidän
puolia ja hyvin hän on hoitanut hommansa. Kurkela on alppihiihdossa
mukana muutenkin, joten hän tietää mistä puhuu.”
Urheilukoulu tarjoaa valmentajakoulutuksen kaikille

kommentoi koulutusta Urheilukoulun valmennuspäällikkö Jari
Karinkanta.
Urheilukoulu on asettanut yhtenäiset tavoitteet palvelusajalle.
Svanbergin mukaan kolme tärkeintä tavoitetta ovat:

Palveluksensa aikana jokainen urheilukoululainen suorittaa myös 1. val-

1. Perusominaisuuksien kehittäminen

mentajakoulutuksen. Yksi viikko koulutuksesta käydään Kisakalliossa ja

2. Henkinen kasvu ihmisenä ja urheilijana

loppuosa tutkinnosta suoritetaan Santahaminassa kahdessa osassa. Koulutukseen osallistuvat kaikki varusmiehet Santahaminasta sekä Kainuun
prikaatista.
”Koulutuksessa kaikki kokoontuvat yhteen. Samalla eri lajit näkevät
miten kukakin treenaa. Esimerkiksi lätkän pelaajat näkevät miltä hiihtäjien treeniarki näyttää” kommentoi Urheilukoulun johtaja Eero Svanberg.
Koulutuksen kautta Urheilukoulu haluaa antaa urheilijoille paremman
kokonaiskuvan valmennuksesta.
”Jokainen saa käsityksen valmennuksen perusteista ja sitä kautta
näkökenttää omaan tekemiseen. Urheilija ymmärtää enemmän ja tietoi-

URHEILUKOULUUN HAKEMINEN

3. Eri lajien vuoropuhelu
”Monelle urheilijalle Urheilukoulu on aika milloin herää ajatukseen, että onko minusta kansainväliseksi huippu-urheilijaksi”,
lisää Svanberg.
”Urheilukoulussa kaikki koulutetaan tiedustelumiehiksi tai
–johtajiksi. Itse koulutuskin on fyysisesti ja henkisesti välillä
rankkaa. Itse haluan muistuttaa urheilijoita, että teillä on oikeuksia ja teillä on velvollisuuksia. Teidät on valittu tänne ja teidän on
kannettava vastuu alusta loppuun”, kiteyttää Svanberg.
“Tilat ovat tosi hyvät, sali
on kolmen askeleen päässä”,
kehuu Juho Dahl.

Huhtikuun saapumiserään hakevien talvilajien urheilijoiden, joiden kansallinen
kilpailutoiminta ajoittuu syksystä kevääseen (alppihiihto,freestyle, lumilautailu, hiihtolajit, kamppailulajit, jääkiekko, salibandy, kori- ja lentopallo) on jätettävä hakemuksensa viimeistään 1.1 mennessä.
Palveluksen aloitus viikolla 16 (13.4.2015)
Lisätietoja Urheilukoulusta ja hakeutumisesta
www.urheilukouluntuki.fi
www.puolustusvoimat.fi

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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FIS-ryhmän Hilla Hannola ja
Julia Toiviainen syksyn lumileirillä Passo Stelviossa syyskuussa.
Kuva Tommi Mäkelä.

TEAM 2018
Team 2018 projekti sai alkunsa keväällä 2014.

projektin lisäksi haluamme kehittää koko

Suomen menestynein naisalppihiihtäjä Tanja Pouti-

suomalaista juniorityötä. Tulevaisuudessa

ainen oli kertonut päätöksestään lopettaa ammat-

nuorelle urheilijalle tällainen tuki on oltava

measti maaliin, sillä Tanjan osalta projekti-

mukana toiminnassa”, kommentoi projektin

han päättyi vasta viime keväänä”, naurahtaa

vetäjä Jan Tuupainen.

Tuupainen.

tiurheilijan uransa. Suomen naisten alppijoukkueen
lippua tuntui kantavan enää vain yhden urheilijan
joukkue.

Jan Tuupainen päätti lähteä vetämään

TekstI SANNI KIVIPELTO
Kuvat MIKAEL KURKI, TOMMI MÄKELÄ, SOILI HIRVONEN

H

aluttiin herätä ja tehdä asialle jotakin.
Syntyi Team 2018 -projekti, joka on
askel kohti parempaa tulevaisuutta.

Team 2018 -projektin tavoitteena on

rakentaa ja luoda riittävät edellytykset
suomalaisten naislaskijoiden nousemiseksi
maailmancupin palkintokorokkeelle kaudella
2018.
”Projektin myötä halutaan, että Suomella
on jälleen edustusta maailman huipulla.
Pidemmällä tähtäimellä ajatellen tyttö-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

projektia Ski Sport Finlandin ideasta. Vierelleen projektiin Tuupainen sai tutun kasvon,

mukana.
”Neljän vuoden projekti meni silloin ko-

Tällä kertaa Tuupainen näkee, että hänellä on enemmän kokemusta matkassa.
”Jälkeenpäin ajateltuna ei silloin en-

Tanja Poutiaisen. Asiantuntijan roolissa mu-

simmäisellä kerralla asiat olleet vielä niin

kana olevalla Poutiaisella sekä Tuupaisella

hyvin selvillä. Nyt kokemusta on karttunut

on monen vuoden kokemus niin lumileireis-

maailmalta ja on selkeä kuva, mitä tehdään

tä, treeneistä kuin kansainvälisistä kisois-

ja minne ollaan menossa.”

takin. Valmennuksesta vastaa Bozo Jaklin,

Poutiainen lähtee omien sanojensa mu-

joka on tehnyt valmennustyötä suomalaisen

kaan tuomaan kokemusta ja henkilökohtais-

alppihiihdon parissa jo usean vuoden ajan.

ta tietotaitoa lajin parista.

Projektin idea ja tarkoitus

nuorta potentiaalia on valtavasti tulossa.

Tuupaisella itsellään on aikaisempaa kokemusta samanlaisesta projektista. Vuonna
1996 alkoi neljän vuoden projekti, jossa
Tanja Poutiainen oli silloin urheilijana itse

”Näen, että projektille on tarvetta. Hyvää
Minulla on halu tuoda ja rakentaa heitä
tiimiksi. Tarvitaan jatkuvuutta, tiimihenkeä
ja samalla tervettä kilpailua. Joukkueena
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TEAM 2018
yksilökin on vahvempi. ”
Projektin tarkoituksena on ensimmäisenä vuonna tarjota urheilijoille lisätuki oman treenauksen rinnalle. Jokaisen urheilijan kohdalla
heidän henkilökohtaisen valmennuksen ja tukiverkon kautta viedään
eteenpäin urheilijan kannalta parhainta mahdollista kokonaisuutta.
”Valmistaudutaan yhdessä, pehmennetään nuorten tietä Eurooppa
Cupiin ja sitä kautta maailmancupiin”, kommentoi Tuupainen.
”Halutaan kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja sitä kautta
sitouttaa urheilijoiden tekemistä pidemmäksi aikaa. Itse haluan
jakaa tietotaitoa, mitä minulle on kertynyt ja tuoda sitä junnuille ja
suomalaiselle alppihiihdolle käytettäväksi. Tiedän, että projektille on
tarvetta ja Tanjan kanssa reissaamisen myötä minunkin kilometrini
maailmalla aikaisemmassa roolissani ovat tulleet täyteen”, jatkaa
Tuupainen.
Tavoitteet
Poutiainen sekä Tuupainen ovat yhtä mieltä siitä, että tyttöjen tekeminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla; lajitekniikka on hallussa.
Ennemminkin tulisi keskittyä urheilijan polkuun. Kokonaisuuteen
polun alusta aina sinne terävimpään kärkeen saakka.
”Tässä mielestäni tarvitaan kehitystä. Suomalaisissa on vain
muutama urheilija, joka on mennyt sen läpi. Tämän takia minusta
onkin mahtavaa, että Tanja on mukana projektissa. Urheilijan polku
on kokonaisvaltainen sieltä junnukisoista aina olympialaisiin saakka.

Team 2018 projektin vetäjä
Jan Tuupainen sekä asiantuntija Tanja Poutiainen odottavat innolla kauden alkua.
Kuva Soili Hirvonen.

Ja tätä matkaa on yksinään hirveän vaikea kulkea ja päästä huipulle”,
avaa Tuupainen.
Poutiaisella on samanlainen näkemys Tuupaisen kanssa. Pitkään
yhdessä maailmalla kiertänyt kaksikko tuntuu tietävän mistä puhuu.
”Urheilijan polun ja ammattilaiseksi kasvamisen lisäksi tarvitaan
asennetta. Liiton väittämä ”Winning Attitude” sopii loistavasti tähän
projektiin. Tarvitaan asenne, että on valmis tekemään mitä vaan.”
Projekti lähti käyntiin kesällä
Kesän kohokohtana olivat tyttöjen testit ja haastattelut. Yhteensä
projektin tiimoilta haastateltiin 41 tyttöä. Haastatteluissa paljastui,
että Suomen nuorissa alppinaisissa löytyy tarvittavaa asennetta.
Haastattelujen jälkeen Poutiainen sekä Tuupainen olivat vakuuttuneita näkemästään.
”Oli hienoa nähdä ja kuulla, mitä tytöt ajattelevat ja miten he näke-

Tunnelmia tyttöjen Alpine Audi Tour Ironman -kuntotesteistä elokuulta. Kuva Mikael Kurki.

vät asiat. Yleensä kisoissa minä näen vain valmentajat ja vanhemmat
ja itse urheilijat jäävät taka-alalle. Sieltä on loistavia tyyppejä tulossa”,
kommentoi Tuupainen.
”Esiin nousi tietynlainen positiivisuus ja asenne. Kenellä oli asennetta ja halua, sitä tuntui löytyvän todella paljon. Oli myös ymmärrystä, että tavoitteiden eteen on tehtävä työtä”, Poutiainen lisää.

SKI SPORT FINLANDIN TEAM 2018
-JOUKKUEESEEN VALITUT URHEILIJAT
FIS-ryhmä
Camilla Andersson (Ruka Slalom)

Ryhmä

Kia Hakala (Harjavallan Jymy)

Urheilijavalinnat ryhmään tehtiin elokuun lopulla. Valittu ryhmä

Hilla Hannola (Santa Claus Ski Team)

koostuu kymmenestä urheilijasta, jotka ovat jaettu ikänsä puolesta
kahteen FIS ja Audi-ryhmään. Molemmissa ryhmissä on viisi tyttöä.
Nuoremmat, vuosina -98 ja -97, syntyneet tytöt tulevat kiertämään
kansallisia kisoja ja mahdollisesti FIS:n kansainvälisiä kisoja. Heitä ei
vielä tulevan talven aikana rankata maailmanlistalle.
Audi-ryhmän urheilijoiden, vuosina -01, -00 ja -99 syntyneiden

Riikka Honkanen (Alpine Race Team Tabor)
Julia Toiviainen (Santa Claus Ski Team)

Audi-ryhmä
Inka Antikainen (Espoo Slalom)
Nella Korpio (Espoo Slalom)
Netta Lappalainen (Siilinjärven Ponnistus)

tyttöjen tarkoituksena on kauden aikana kiertää kansainvälisiä kisoja

Kia Larilahti (Espoo Slalom)

ja jahdata tavoiteltuja FIS-pisteitä.

Erika Pykäläinen (Hyvinkään Slalomseura Sukkula)

”Ryhmän muodostaminen oli selkeää ja isojen linjojen vetäminen
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Netta Lappalaisen
vauhdikasta menoa
rinteessä. Kuva
Mikael Kurki.

sujui luonnollisesti”, kommentoi Tuupainen.
Syksyn aikana tytöille on tehty yksilölliset suunnitelmat, missä on otettu huomioon urheilijan koko tiimi
hänen ympärillään; valmennus sekä perhe.
Tällä hetkellä tytöt treenaavat omien ohjelmiensa
mukaan ja Poutiainen sekä Tuupainen ovat tyttöihin
yhteydessä tehtyjen suunnitelmien puitteissa. Yhteydenpidosta on haluttu tehdä helppoa ja avointa. Tyttöjen lumiharjoittelua tullaan tehostamaa leirittämällä
heitä ryhmän puitteissa aika ajoin heti marraskuusta
alkaen, kun Suomeen saadaan lumet.
Tuupainen kertoo projektin on saaneen vanhemmilta ja valmentajilta positiivista palautetta.
”Urheilijan ehdoilla pitää mennä. Meidän osalta tekemisessä pitää olla joustavuutta sekä samalla luovuut-

Nella Korpion tyylinäyte lumileiriltä.
Kuva Mikael Kurki.

ta. Tässä lajissa hyvän suunnittelun merkitys kasvaa.”
Avoimuutta halutaan korostaa myös tiimin osalta.

TYTTÖTEAMIN VALINTAKRITEERIT

Tarkoituksena on, että laatukriteerit ryhmälle pysyvät
samoina, mutta esimerkiksi kymmenen urheilijan määrää ei ole lyöty lopullisesti lukkoon.
”Ryhmä ei ole suljettu missään vaiheessa. Kisoissa
starttaa aina se paras laskija. Ei arvoteta tyttöjä sen
perusteella kuka on ryhmässä ja kuka ei; edustuspaikat
menee eri kriteerien mukaan. Ryhmä ei takaa starttipaikkoja vaan ne on ansaittava”, muistuttaa Tuupainen.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

»»

Edellisen kahden kauden tulokset.

»»

Riittävä fyysinen kunto, joka mitataan fysiikkatesteillä.

»»

Motivaatiohaastattelu; urheilija on sitoutunut tekemään töitä.

»» Vuonna 2015 tavoitteena on järjestää pääsykokeet kevään viimeisillä lumilla.
»» Testeihin suunnitellaan lisättäväksi myös testit, jotka mittaavat suksitaitavuutta ja
tekniikkaa.
»» Toukokuuhun mennessä nimetään urheilijat ryhmään.
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NICKLAS BLOM

OUTSTANDING
OUTDOOR
EQUIPMENT
FALL 2014
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Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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TAKE CARE
To be part of the world we believe that we must Take Care of it.
Like a step in new-fallen snow, everything we do leaves a mark on
the world. Our choice, and our responsibility, is to step lightly.
At Haglöfs, we acknowledge that the garment industry has
historically not been the most environmentally friendly, and so we
have taken strides towards reducing our impact. By joining bluesign®
and the Fair Wear Foundation, setting and meeting stringent
real-world goals of recycling and toxicity reduction, as well as fair
labor practices, we have taken important steps towards a more
sustainable business, and more importantly,
a more sustainable future.
Take Care is our watchword and our symbol. It’s now at the heart
of all we do, integral to our entire process. From increasing the
percentage of recycled materials to developing a brand-new
fluorocarbon-free Durable Water Resistance treatment, we are
continually improving our entire product line,
not just a select few products.
We’re not perfect, and there is much work yet to be done.
But we have made great strides, met difficult goals, and set the next
set of bars even higher. We believe that sustainability is essential,
and we look at every part of our business for opportunities to
improve. On our journey into the future, we wish to leave behind
nothing but footprints.
To learn more about how we Take Care, please read our
Sustainability Report.
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Johanna Edin and Johan Widman in Romsdalen, Norway.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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TREKKING CORE
WOMEN

WOMEN´S
STYLE

PILE Q HOOD

SWOOK Q LOGO HOOD

Size: XS-XL. 505 g (size M).
Driftwood
129 euro

Size: XXS-XL. 510 g (size M).
Volcanic Pink
119 euro

RIDGE Q JACKET
Size: XS-XL. 805 g (size M).
Volcanic Pink
469 euro

FANATIC PRINT CAP

HAGLÖFS OBSERVE HI Q GT

Size: S/M, M/L. 30 g (size M/L).
Soft White
29,90 euro

Size: 4-8. 465 g 1/2 pair (UK 5).
True Black/Volcanic Pink
199 euro
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BIVVY Q PARKA

MID FJELL II Q INSULATED PANT

MIRO L

Size: XS-XL. 590 g (size M).
Volcanic Pink
299 euro

Size: 34-46. 550 g (size M).
True Black
189 euro

Size: 25L Approx. 540 g.
Cosmic Pink
79,90 euro

More Trekking Core products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

NICKLAS BLOM
BLOM
NICKLAS

HENRIK TRYGG

Per Jonsson and Johanna Edin in Andorra.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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TREKKING CORE
MEN

MEN´S
STYLE

PILE HOOD

SWOOK LOGO HOOD

Size: S-XXL. 655 g (size L).
Hurricane Blue
129 euro

Size: XS-XXL. 615 g (size L).
Driftwood
119 euro

RIDGE JACKET
Size: S-XXL, 920 g (Size L)
Driftwood Solid
469 euro

FANATIC PRINT CAP

HAGLÖFS OBSERVE HI GT

Size: S/M, M/L. 30 g (size M/L).
Gale Blue
29,90 euro

Size: 4-8. 540 g 1/2 pair (UK 5).
True Black
199 euro
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BIVVY DOWN HOOD

MID II FJELL PANT

MATRIX 60

Size: S-XXL. 590 g (size L).
Storm Blue
289 euro

Size: XS-XXXL. 400 g (size L).
True Black
189 euro

Size: 60L Approx. 1,65 kg.
Hurricane Blue
229 euro

More Trekking Core products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Anne May Slinning, Lotten Rapp, Olof Larsson and Asbjørn Eggebø Naess in Cortina, Italy.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Anne May Slinning in Cortina, Italy.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Tanja Poutiainen

Anne May Slinning in Cortina, Italy.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Tanja Poutiainen

FREESKI
WOMEN

WOMEN´S
STYLE

VOJD
Q JACKET

ACTIVES WARM
Q HOOD

Size: XS-XL. 660 g (size M).
Firecracker
699 euro

Size: XS-XL. 275 g (size M).
Firecracker
139 euro

CHUTE II Q JACKET
Size: XS-XL. 790 g (size M).
Firecracker/Volcanic Pink
449 euro
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CHECKED BEANIE

GRYM GLOVE

Size: One size. 90 g
Soft White
39,90 euro

Size: 6-11 160 g (size 9).
True Black
169 euro

VERTE II Q JACKET

CHUTE II Q PANT

VOJD ABS 18

Size: XS-XL. 755 g (size M).
Volcanic Pink
339 euro

Size: XS-XL. 640 g (size M).
Volcanic Pink
349 euro

Size: 18L Approx. 2.42 kg.
(ABS System incl, cartridges excl)
True Black
849 euro

More Freeski products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Morgan Salén, Johanna Tiensuu Stålnacke and Ulrika Asp in Chandolin, Switzerland.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

48

SKI RANDO
WOMEN

WOMEN´S
STYLE

RANDO BARRIER
Q JACKET

RANDO STRETCH
Q HOOD

Size: XS-XL. 365 g (size M).
Magnetite
265 euro

Size: XS-XL. 380 g (size M).
Mist Blue
149 euro

RANDO AS Q JACKET
Size: XS-XL. 380 g (size M).
Firecracker
499 euro
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RANDO BEANIE

RANDO GLOVE

Size: One size. 80 g
Soft White
39,90 euro

Size: 6-11. 75 g (Size 9).
Magnetite
69,9 euro

TURA 25

RANDO FLEX Q PANT

RAND 40

Size: 25L Approx. 965 g.
Aero Blue
119 euro

Size: 34-46. 605 g (size M).
Magnetite
229 euro

Size: 40L Approx. 1.75 kg.
Magnetite
179 euro

More Rando products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Asbjørn Eggebø Naess in Cortina, Italy.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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FREESKI
MEN

MEN´S
STYLE

CHUTE II JACKET

ACTIVES WARM II HOOD

Size: S-XXL. 895 g (size L).
Sun
449 euro

Size: S-XXL. 310 g (size L).
Dynamite
139 euro

VOJD JACKET
Size: XS-XL. 730 g (size L).
Gale Blue
699 euro
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SKRÅ BEANIE

GRYM GLOVE

Size: One size. 150 g
Dynamite/Hurricane Blue
39,90 euro

Size: 6-11 160 g (size 9).
True Black
169 euro

COULOIR IV JACKET

VOJD PANT

VOJD ABS 30

Size: S-XXL. 840 g (size L).
Gale Blue/ Hurricane Blue
549 euro

Size: S-XXL. 640 g (size L).
Sun
549 euro

Size: 30L Approx. 2.63 kg.
(ABS System incl, cartridges excl)
True Black
949 euro

More Freeski products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Johanna Tiensuu Stålnacke, Per Johnsson and Lotten Rapp in Romsdalen, Norway.
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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SKI RANDO
MEN

MEN´S
STYLE

RANDO PRO JACKET

RANDO STRETCH HOOD

Size: S-XXL. 550 g (size L).
Firefly/Aero Blue
499 euro

Size: XS-XXL. 475 g (size L).
Firefly
149 euro

RANDO AS JACKET
Size: S-XXL. 400 g (size L).
Aero Blue
499 euro

RANDO BEANIE

RANDO GLOVE

Size: One size. 80 g
Soft White
39,90 euro

Size: 6-11. 75 g (Size 9).
Magnetite
69,90 euro

RANDO BARRIER JACKET

RANDO SHELL PANT

RAND 40

Size: XS-XL. 445 g (size L).
Magnetite
265 euro

Size: S-XXL. 395 g (size L).
Magnetite
419 euro

Size: 40L Approx. 1.75 kg.
Magnetite
179 euro
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More Rando products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Since the beginning in 1914
we have made products for the most
dedicated outdoor people.
A craftsmanship characterized by
durability, function and sustainability.
We have now gathered this knowledge in
a collection we call 19FOURTEEN - long
lasting quality products made for
demanding everyday use.
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56

57

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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19FOURTEEN
WOMEN

WOMEN´S
STYLE

HESSE Q DOWN JACKET

SILJAN Q PARKA

Size: XS-XL. 505 g (size M).
Carnelia
379 euro

Size: XS-XL. 1475 g (size M).
Crimson
549 euro

MORA Q JACKET
Size: XS-XL. 790 g (size M).
Blue Ink
319 euro

ÖJE

VIKE

Size: 10L Approx. 500 g.
True Black
99,90 euro

Size: 25L Approx. 1.25 kg.
(Weight excl rain cover)
True Black
179 euro

HAGLÖFS AVESTA Q GT

LIMA Q JACKET

HAGLÖFS KRYLBO Q GT

Size: 4-8 400 g 1/2 pair (UK 5).
Wheat
199 euro

Size: XS-XL. 920 g (size M).
Driftwood
699 euro

Size: 4-8 570 g 1/2 pair (UK 5).
Driftwood
249 euro
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More 19fourteen products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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19FOURTEEN
MEN

MEN´S
STYLE

HEDE DOWN JACKET

FLODA DOWN PARKA

Size: S-XXL. 500 g (size L).
Rubin
329 euro

Size: S-XXL. 1580 g (size L).
Driftwood
899 euro

MORA JACKET
Size: S-XXL. 770 g (size L).
Driftwood
289 euro

ÖJE

VIKE

Size: 10L Approx. 500 g.
True Black
99,90 euro

Size: 25L Approx. 1.25 kg.
(Weight excl rain cover)
True Black
179 euro

HAGLÖFS GREVBO GT
Size: 6,5-12,5 620 g 1/2 pair (UK 8).
Wheat
199 euro
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LIMA JACKET
Size: S-XXL. 1015 g (size L).
Blue Ink
699 euro

HAGLÖFS AVESTA SUEDE GT
Size: 6,5-12,5 495 g 1/2 pair (UK 8).
Granite
179 euro

More 19fourteen products, www.haglofs.com
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

FULL STORY AT
WWW.HAGLOFS.COM/HAGLOFS-100

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Seurojen Sankarit

OSSI PIRINEN / PHS ALPPI RY
suoritin valmentajan ammattitutkinnon omi-

PHS Alpissa toimii tällä hetkellä neljä eri val-

en töiden ohella. Päätoimisena valmentajana

mennusryhmää. Vasta-alkajien ryhmä, kaksi

aloitin syksyllä 2009, kun menin Tahkon

alle 12-vuotiaiden kilparyhmää, joista toinen

alppikouluun valmentajaksi.”

toimii Puijolla ja toinen Kasurilassa. Tämän li-

Tahkon alppikoulusta Pirinen palasi vuoden jälkeen takaisin Puijolle ja PHS Alpissa
hän on ollut päätoimisena valmentajana

Esittelemme kauden jokaisessa numerossa niitä ihmisiä, joiden panos seuratoiminnan kehittämiseen
on ollut merkittävä.
Teksti ja kuvat SANNI KIVIPELTO

P

HS Alppi Ry on Kuopiossa toimiva
alppilajien erikoisseura. Seuran historia
ja toiminta ulottuu aina 1930-luvulle.

Vuonna 1934 Puijolla järjestettiin ensimmäiset pujottelukisat. Tuolloin seura toimi Puijon
Hiihtoseuran alaisuudessa omana pujottelujaostona. Omaksi yhdistyksekseen pujottelujaosto itsenäistyi hiihtoseurasta vuonna 1996.
PHS Alpin nuorisovalmennuspäällikkö
Ossi Pirinen aloitti toimintansa seurassa
oman harrastuksensa kautta.
”Aikoinaan Puijon Hiihtoseuran alppijaostoon tulin mukaan vähän yli 10-vuotiaana. Vähän kilpailin ja yhdessä harjoiteltiin
Puijolla. Armeijan jälkeen noin 20-vuotiaana rupesin valmentamaan, mutta se ei
siinä vaiheessa tuntunut vielä niin hyvältä.

säksi Puijolla treenaa Audin kilparyhmä, missä
ovat mukana 14- ja 16-vuotiaiden ryhmät.
”Onhan tämä niin erilaista työtä kun nor-

neljä vuotta. Miehen mukaan hommaa riittää

maali työ. Kyllä se aika paljon antaa, kun näkee

kesät ja talvet; talvella luonnollisesti enem-

urheilijan innostuvan ja kehittyvän. Meillä on

män. Seurassa on Pirisen lisäksi neljä muuta

motivoitunut ydin joukko, joka haluaa kehittyä

valmentajaa. Valmennettavia junioreita

ja harjoitella. Audi-ryhmässä on tällä hetkellä

talvisaikaan on noin 50.

14 urheilijaa. Pikkuhiljaa varsinkin kesäharjoi-

Seuran toimintaa aktiivisesti tukemassa

tusten kautta on saatu ajettua ryhmää sisään.

ovat myös monet vapaaehtoiset. Tällä het-

Harjoituksiin tullaan ja se kuuluu normaaliin

kellä Pirisen mukaan lähestulkoon kaikkien

päivärytmiin.”

junioreiden vanhemmat ovat jollain tavalla
mukana seuran toiminnassa.
”Meillä on hyvä henki; yhdessä tehdään ja
toimitaan. Noin kolmekymmentä aktiivista

Pirinen näkee nuorten urheilijoiden innostuksen lajia kohtaan yhtenä tärkeimmistä
asioista.
”Valmentajan näkökulmasta tahtotila on,

vanhempaa löytyy. Kiitos heidän on pystytty

että kehitys jatkuisi jokaisella urheilijalla

järjestämään useampiakin tapahtumia saman

eteenpäin tuli niitä mitaleita tai ei. Ensim-

päivän aikana. Joskus meillä oli yhtä aikaa

mäisissä FIS-kisoissa ei kukaan tule kysy-

talvella Audi Cup -kisat Tahkolla ja seuran

mään, että mones olit Audi Cupissa. Oleel-

järjestämä laskiaistapahtuma Kasurilassa. Mo-

lista on, että innostus lajia ja treenaamista

lemmista selviydyttiin, mutta se vaati paljon

kohtaan säilyy, sillä treenaaminen kovenee

vapaaehtoisilta tekijöiltä”, kiittelee Pirinen.

mitä eteenpäin mennään. Osa meidänkin

”Suomessa näissä pienissä alppiseuroissa

nuorista treenaa tällä hetkellä jo kaksi kertaa

varsinkin ollaan aktiivisia, kun omat lapset ovat

päivässä. Tämähän ei aina ole kivaa, joten

mukana toiminnassa, mutta kun lapset siirtyy

siihen pitää totutella; kasvaa kohti urheilijan

esimerkiksi alppikouluun, niin valitettavan usein

arkea”, kiteyttää Pirinen.

vanhemmatkin lopettavat toimintansa. Tarvittaisiin parempaa jatkuvuutta”, lisää Pirinen.

Olosuhteet ja harjoitusajat olivat silloin aika
huonot. Tämä kun oli isolla alueella ainut
pujottelurinne. Rinne oli yleisön käytössä
päivät ja alkuillat, joten siinä vaiheessa mietin, että voisi sitä jotakin muutakin tehdä”,
naurahtaa Pirinen.
Omien lasten kautta Pirinen palasi
aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan.
Pirisen valmennusura lähti liikkeelle aluksi
muutamista treeneistä viikossa, mutta pian
mies päätti suorittaa myös valmentajan
ammattitutkinnon.
”Omien lasten myötä heräsin sitten taas
mukaan toimintaan ja lupasin alkuun kerran
pari viikossa vetää yhteisiä treenejä. Tuossa
2000-luvulla kävin valmentajakoulutuksia ja
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Seuran kauden avajaiset pidettiin komeassa auringonpaisteessa Puijolla lauantaina 20.9. Ohjelmassa oli muun
muassa nopeuslaskukilpailut yhdessä Puijon mäkihyppytornien alastulorinteessä.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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WORLD CUP LEVI

Maailman parhaat 10 vuotta Levin kaamoksessa
Levillä luotiin 1990-luvun puolivälissä visio kan-

Markus Mayerilta kommentin radiopuheli-

sainvälisten alppihiihtokisojen järjestämisestä.

men välityksellä: ”Tapio, do you hear me?

Tuolloin idean kehittelijät nimettiin suuruudenhul-

This is perfect surface! Ja niin siinä sitten

luiksi maassa, jossa ei ole vuoria.
Teksti SOILI HIRVONEN Kuvat WORLD CUP LEVI

S

uuren vision konkretisoiminen vaati
sisukkuuden ja uskon lisäksi useiden kymmenien miljoonien eurojen

investoinnit suorituspaikkoihin, infraan ja
palveluihin. Vuonna 2001 järjestettiin ensimmäinen Eurooppa Cupin osakilpailu.
”Ensimmäisestä Eurooppa Cupista, josta
kaikki alkoi on ”hurjat” muistot. Päivää
ennen kuin kaikki oli valmista maailmancuptasoiseen kisaan televisionteineen ja
kaikkineen, oli rinne aivan pehmeä. Kisapäivää edeltäneen yöpakkasen jälkeen olimme
vielä radankatselussa epävarmoja, miten
rinne tulee kestämään. Kilpailun alkaessa
odotimme pelonsekaisin tuntein, että kisa
joudutaan keskeyttämään. Viimein saimme
2004

luonnon palkilla vedettiin neljä EC-kisaa läpi
ilman mitään ongelmia.” - Petri Tuomikoski,
kilpailupäällikkö nro 2
Kansainvälinen Hiihtoliitto (FIS) vakuuttui
ja myönsi ensimmäiset naisten maailmancupit Leville vuodeksi 2004. Ensimmäinen
kilpailu muistetaan Tanja Poutiaisen voitosta. Kaikki kilpailujen eteen tehty ponnistelu väistyi Poutiaisen laskiessa jättipotin
kotimaan rinteillä.
”Kyllä varmaan suurin huippuhetki oli
28.2.2004, jolloin Levin ensimmäisessä maailmancupin kisassa numerolla yksi lähtenyt
Tanja Poutiainen voitti ensimmäisen MCosakilpailunsa. Se oli tuplajättipotti meille
kaikille ja samalla jätimme käyntikorttimme
maailmalle. Se aukaisi tien Levin kansainvälistymiselle.” -Jouni Palosaari, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

”Ekan kisan voiton jälkeen oli seuraavan
päivän kisaan keskittyminen hieman
heikompi. Radan katselun jälkeen kävin
vielä Team Hospitalityssa ennen siirtymistä ylös lähtöpaikalle. Lähtöpaikalla
huomasin, että polvisuojat jäivät alas!
Yrityksen Anne (fysio) syöksyi rinnettä
alas hakemaan suojat ja ehti kuin ehtikin
niiden kanssa ylös juuri ennen minun
starttia!” - Tanja Poutiainen, urheilija,
järjestelytoimikunnan jäsen vuodesta
2014
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2007

2006

Vuonna 2006 Levin maailmancup muotoutui tuttuun formaattiinsa niin naisten kuin miestenkin
pujottelun avauskilpailuna. Suomalaisittain Levin ja alppihiihdon ikoniksi noussut Kalle Palander
veti sunnuntaisin fanijoukot Levi Blackin katsomoihin.

Levin maailmancupia ovat runnoneet
alkutalvelle tyypilliset epävakaat säät. Kirpakka

2008

pakkanen tai vastaavasti plussakeli on pitänyt
järjestäjät varpaillaan. Kokenut organisaatio on
selviytynyt kahdesta peruuntumisesta vuosina
2007 ja 2011, viime hetken lumetuksista sekä
kisa-aamujen -30 asteen pakkasista.
”Lauantaina kisa-aamuna starttasin auton
kotipihalla klo 6 ja kesti hetken ennen kuin auton digitaalinen mittari heräsi henkiin ja näytti
-36 C. Ajoin ensimmäiseksi kisan lähtöpaikalle
ja siellä pakkasta enää -16 C, rauhoitti kummasti. Kisa vietiin hyvin läpi, vaikka maalialueella
kylmä olikin. Muita jänniä muistoja on tietysti
joka vuotiset lumenodotukset, tuleeko pakkasta
ajoissa vai ei.” -Jussi Töyrylä, pääsihteeri nro 1

2009

Yleisöstä on Levillä pidetty hyvää huolta. Kisaan on historian aikana kehitetty pariinkin otteeseen mobiilisovelluksia, joista toinen, World Cup Levi applikaatio, otettiin
käyttöön vuonna 2012 palvelemaan niin paikan päällä olevaa yleisöä kuin kotoa kisaa
seuraavia katsojia. Leimaavaa Levin kisaorganisaatiolle on ollut juuri innovatiivinen
ote tapahtuman tekemiseen.
”Muistaakseni toiseen maailmancupin osakilpailuihin kehitettiin tuolloin ainutlaatuista mobiilisovellusta. Organisaatioille ja medialle jaettiin joitakin satoja Nokian
puhelimia, joista löytyi kaikki ajankohtainen: uutiset, kartat, palvelut ja jopa tulospalIlman vapaaehtoisia alppihiihdon ystäviä

velua reaaliaikaisena. Konsepti oli toiminnassa, ihme kyllä, jo kuukausi ennen Levin

ei Levin maailmancupia voisi järjestää. Jär-

kisaa. Kun sitä innoissani pääsin esittelemään FIS:lle, kännykkä kädessäni, minun

jestelytoimikunnan 15 henkilön lisäksi noin

pyydettiin palaamaan asiaan faxilla. Tuntui, että olimme hieman aikaamme edellä.

50 tekee tapahtumaa osapäiväisesti syksyisin.

Näistä lievistä vastoinkäymisistä huolimatta organisaatio on pyrkinyt jatkuvasti uudis-

Vapaaehtoisia ja talkoolaisia on noin 400.

tumaan.” - Roope Ropponen, markkinointi

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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VIP-vieraat ovat olleet
Leville arvokkaita sanansaattajia. 10-vuoden ajan
alppikausi on avattu Levillä
yhdessä alppihiihdon ystävien ja legendojen kanssa.
”Olin kutsunut ensimmäiseen maailmancupiin
Häkkisen Mikan VIP-vieraaksi. Olin itse hakemassa
Mikaa kentältä ja kysyin
kentän infosta, josko saisin
ajaa kiitoradalle, kun
yksityiskone Monacosta
laskeutuu. Vastaukseksi
sain, että päästä Finnair
laskeutumaan ensin ja sitten voit ajaa kiitoradalle, mutta aja
sitten varovasti, ne on kalliita koneita! Mika löytyi kentältä ja
vauhdikas kisaviikonloppu alkoi.” - Mikko Luukkaa, markkinointi ja VIP

2010

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

Lapset ovat Levin maailmancupin ydinkohderyhmää. Levin
alppisirkus ei yllä Suomessa vielä legendojen joukkoon, mutta
maailmancup tekee työtä kehittääkseen alppikulttuuria Suomessa. Lapset ovat olleet mukana numeroarvonnassa, heille on
jaettu vapaalippuja useiden vuosien ajan ja Lapland Avenuelle
on rakentunut Lastenmaa viihdyttämään pieniä kisavieraita
laskijoiden lisäksi.

Tutustu tarjontaamme:
• omt-Fysioterapia • Fysioterapia
• Naprapatia
• Akupunktio
• Psykoterapia
• Hieronta
Varaa aika (09) 69 40 611
Viikonloppuisin akuuttipäivystys
SelkäCenter
Helsinki • Espoo • Vantaa
www.selkacenter.fi
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Levin maailmancup on pyrkinyt olemaan edelläkävijä sähköisessä
viestinnässä ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä. Mark-

UUTTA VUONNA 2014

kinointiviestinnästä olennainen osa some-viestintää ja vuonna 2013
huikean suosion saavutti facebookissa toteutettu VIP-kisa.
Johanna ja Annukka viettivät vuonna 2013 huikean
tapahtumaviikonlopun Levin VIP-vieraina.

Levi Lapland Kids Race
World Cup Levi kutsuu lapset osallistumaan ja kokemaan aitoa
alppimaailman meininkiä. Juhlavuoden kunniaksi Levi Ski
Levin kisa on saanut hyvää palautetta FISiltä jokaisena vuotena.
Lappi ja Levi tarjoavat täydellisen pelikentän palvelun, viihteen ja
elämyksien tuotannolle.
”Lentoemäntien- ja stuerttien lakonuhkat juuri maailmancupin aikaan ovat aiheuttaneet hieman säätöä niin urheilijoiden kuin
muidenkin vieraiden liikuttelussa Leville ja takaisin. Toimistojen
näkökulmasta pienempiä harmituksen hetkiä on ollut myös kisatoimiston karkkivaraston tyhjentäminen.” - Natalia Lahtela, joukkueet
ja kilpailutoimisto

Club ry järjestää kilpailuorganisaation kanssa 10-vuotiaille
tytöille ja pojille oman pujottelukilpailun perjantai-iltapäivänä.
Eturinteellä käytävään kisaan pääsee mukaan 100 innokasta
tulevaisuuden alppitoivoa.
Kisan palkinnot jaetaan maailmancupin tapaan Zero Pointin lavalla heti virallisten avajaisten ja naisten numeroarvonnan jälkeen.
”Levin maailmancupin tulevaisuus on meille järjestäjille
tärkeä asia. Lapsissa on myös alppihiihdon tulevaisuus ja
uudella oheistapahtumalla haluamme tuoda lapset paremmin
osallisiksi kisatunnelmaa,” Levi Eventsin toimitusjohtaja Jan-

2013

ne Pelkonen sanoo.

Official Bar of World Cup Levi
Musaa, esiintyjiä, kisastudioita ja menoa Levin keskustassa.
Maailmancupin avajaisten jälkeen on turha lähteä piiloon ma”Levin maailmancupissa on vuosien varrella sattunut ja tapahtunut eepoksen verran mieleenpainuvia asioita – ehkä se kirja onkin
jossain välissä hyvä koostaakin. On kuitenkin erityisen mukava ollut
huomata, että olemme omalla innovatiivisella ja nuorekkaalla otteella
saaneet vietyä kansainvälistä taustavaikuttamista siinä määrin eteenpäin, että FIS:n kokouksissa & workshopeissa kilistelyiden yhteydessä
ei määrää enää cheers, prost tai cin cin vaan perisuomalainen ny
rillataan.” - Mikko Saarinen, pääsihteeri nro 2
Ohjelma, esiintyjät ja lisää infoa Levin maailmancupista
www.worldcuplevi.com
www.facebook.com/worldcuplevi
Twitter&Instagram: @worldcuplevi #worldcuplevi
www.vimeo.com/worldcuplevi

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

japaikkaan, kun voi jäädä Levin keskustaan nauttimaan hyvästä seurasta ja viihteestä. Pimeää ja kylmää kaamosta karkuun
voit paeta Levin keskustassa avosylin janoisia asiakkaitaan
odottaviin kuppiloihin.
Levin kiinnostavimmat ravintolat ovat rakentaneet yhdessä
maailmancupin järjestäjien kanssa yleisölle ensikertaa oman
baarifestivaalin. Mukana yhteisessä tekemisessä ovat alueen
viihtyisimmät kapakat, ravintolat ja baarit.
Baarifestivaalissa on ohjelmaa ja esiintyjiä joka lähtöön;
bändejä, trubaduureja, DJ:tä ja jalkapallon EM-kisastudiota
joitain niistä mainittakoon. Maun mukaan mennään, eli valitse
suosikkisi joko paikan tai esiintyjän mukaan tai kierrä vaikka
kaikki samalla kertaa!
Viikonlopun aikana äänestetään World Cup Levi Facebooksivulla PARAS BAARI!
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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.

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

ALPPIHIIHDON, FREESTYLEN JA ULKOILUN ERIKOISLEHTI

3/2014 9€ (SIS. ALV)

Hiihtokohteena

AOSTAN
LAAKSO
Alppilajien uudet valmennusjärjestelmät

THE WINNING
ATTITUDE
Juhlaennakko

LEVIN MC 10 VUOTTA
Naisten alppihiihdon kehittäminen

TEAM 2018
Ski Sport Finlandin virallinen jäsenlehti

TILAA EDGE

ja OSALLIST

Alppiurheilijan varusmiespalvelus Urheilukoulussa

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.
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KUMPARELASKUN
MAAILMANCUP
avataan Rukalla jo viidennen kerran
Kumparekisoja Rukalla on pidetty jo useamman vuoden ajan ja joulukuun
puolessa välissä vuorossa ovat viidennet kumparelaskun maailmancupin
avauskilpailut Kuusamossa. Perinteisesti hyvät alkutalven harjoitusolosuhteet houkuttelevat eri urheilijoita harjoittelemaan Rukalle jo ennen varsinaisia kisoja.
Teksti SANNI KIVIPELTO Kuvat SKI SPORT FINLAND / JANI KÄRPPÄ

K

isaviikonlopun aikana rinteessä nähdään urheilijoiden lisäksi
tärkeässä roolissa olevia työntekijöitä. Ennen kuin urheilija
starttaa lähtöportista ja ylittää maalilinjan tehdään kumpa-

reikossa ja kisa-alueella paljon töitä. Rukan kisoissa kisaorganisaation lisäksi vahvassa roolissa ovat vapaaehtoiset. Kisoja edeltävän

Jotta jyrkässä rinteessä saadaan mainokset ja mainosten pystyttäjät pysymään paikallaan, niin
matkan varrella voi olla aina monta muuttujaa”, naurahtaa Virtanen.
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Kisojen komea kumpareikko.
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KUMPARELASKUN MAAILMANCUP
TV-tuotanto saapuu Rukalle torstaihin mennessä.

viikon aikana Rukalle saapuu noin 50 vapaaehtoista rakentamaan ja toteuttamaan kisoja,
mikä kertoo, että iso osa kisoista tehdään
talkoovoimin.
Jyväskylän Yliopiston liikunta- ja terveystieteiden ainejärjestö Sporticus on tehnyt
yhteistyötä kisojen kanssa jo useamman
vuoden ajan. Sporticuksen kautta Rukalle
saapuu noin parisenkymmentä opiskelijaa
rakentamaan kisoja.
Alun perin Sporticuksen kautta vapaaehtoisena Rukan kisoihin lähtenyt Tommi
Virtanen on ollut mukana kisoissa jo neljän
vuoden ajan. Nykyään Virtanen on osa
kisaorganisaatiota ja hänen vastuullaan on
kisojen aluerakentaminen.
”Kisoja edeltävä maanantaina jaetaan
porukka karkeasti kolmeen osaan; rinne,
aluerakentaminen ja toimisto. Samalla aamupäivän palaverissa käydään läpi tehtävien
jako, jonka jälkeen ensimmäiseksi käydään
kisarinteen kimppuun”, kuvailee Virtanen.
Rinteen valmistumisen jälkeen on varmistettava urheilijoiden turvallisuus
”Seuraava deadline meillä on viralliset
harjoitukset torstaina. Siihen mennessä
meillä pitää olla turvallisuus kunnossa rinnealueella. Mikä tarkoittaa, että aidoitukset
ja tietyt karsinat lähdössä ja maalissa ovat
valmiina.”
Kun nämä asiat on saatu kuntoon rakentamisessa keskitytään markkinointipuoleen
eli mainosten paikalle asettamiseen.
”Aluerakentamisessa mainonnan osuus
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”Ruka tunnetaan kovista
pakkasista ja kovasta tuulesta, joten se aiheuttaa myös
omat haasteensa. Materiaalivalinnoissa pitää ottaa
huomioon olosuhteet”, lisää
Virtanen.

” FIS:n palaute meille on ollut positiivista.
He ovat yllättyneitä miten harvassa kisassa
työnteko on niin iloista. ”

miten harvassa kisassa työnteko on niin iloista. Esimerkiksi hyvä biisin alkaessa soimaan rinteessä siellä saattaa hetkellisesti koko rinne
aloittaa tanssimisen.”
Kisoissa vuosia mukana ollut Virtanen allekirjoittaa ajatuksen,
että kun kerran on ollut mukana kisoissa sen jälkeen sinne eksyy aina
uudelleen.

on kohtuullisen hidasta. Katsotaan ja tarkistetaan mainosten paikat

”Kokonaisuutena Rukan kisat, tunnelma ja porukka on täydet

ja kiinnitetään ne paikoilleen. Jotta jyrkässä rinteessä saadaan mai-

5/5. Joka vuosi kisaviikonloppu merkitään kalenteriin ja aloitetaan

nokset ja mainosten pystyttäjät pysymään paikallaan, niin matkan

odottamaan jo seuraavia kisoja. ”

varrella voi olla aina monta muuttujaa”, naurahtaa Virtanen.
”Ruka tunnetaan kovista pakkasista ja kovasta tuulesta, joten se
aiheuttaa myös omat haasteensa. Materiaalivalinnoissa pitää ottaa

KILPAILUN AIKATAULU 2014

huomioon olosuhteet”, lisää Virtanen.
Tv-tuotanto saapuu paikalle torstaihin mennessä. Perjantaina aluerakentajat auttavat heitä, jotta kaikki saadaan toimimaan
lauantain suoria lähetyksiä varten. Tarkistetaan maali ja lähtö sekä
varmistetaan, että katsomo kunnossa vastaanottamaan yleisön.
”Tavoitteena on, että perjantain virallisten harjoitusten jälkeen
vuorossa on enää rinteen kunnostusta ja viimeiset fiksaukset, jotta
rinne on lauantaiaamuna tiptop kunnossa.”
Käytännössä kisat pystytetään Rukan Eturinteelle noin viikossa
”Konkreettinen rakentaminen ei millään onnistuisi ilman tuota
porukkaa. Heidän työnsä on aivan korvaamatonta. Kaikki ovat
mukana hyvällä asenteella ja rinteessä tehdään hommia hyvällä
mielellä”, kuvailee Virtanen.
Vuosien myötä myös FIS on pistänyt merkille Rukan kisojen
positiivisen asenteen

Torstai 11.12.
»» Viralliset harjoitukset, BatteryRun

Perjantai 12.12.
»» Viralliset harjoitukset, BatteryRun

Lauantai 13.12.
»» 08:30 - 9:00 Harjoitukset, naiset
09:05 - 9:35 Alkukilpailu, naiset
»» 10:10 - 10:30 Harjoitukset, miehet
11:00 - 12:10 Alkukilpailu, miehet
16:10 - 16:30 Finalistien harjoitukset
»» 16:40 Finalistien esittely
»» 17:00 - 18:15 Finaalit, naiset ja miehet

”FIS:n palaute meille on ollut positiivista. He ovat yllättyneitä
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Saariselkä
Pallas KIERTUE 19.2.
Iso-Ylläs KIERTUE 20.2.
Salla
Pyhä KIERTUE 16.2.
Ruka KIERTUE 14.2.
Iso-Syöte
Riihivuori KIERTUE 1.3.
Vuokatti
Koli
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12
13
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19
20

Tahko KIERTUE 21.2.
Kasurila
Himos KIERTUE 28.2.
Sappee FINAALIT 18.-19.4.
Ellivuori
Talma KIERTUE 7.2.
Kauniainen KIERTUE 8.2.
Alhovuori
Joupiska
Meriteijo
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Uuden valmennusjärjestelmän tasoryhmämallissa urheilija pääsee harjoittelemaan samantasoisten laskijoiden
kanssa. Mallin on todettu ”sparraavan”
urheilijaa hyvin eteenpäin.

THE WINNING ATTITUDE

JA ALPPILAJIEN UUDET VALMENNUSJÄRJESTELMÄT
Alppihiihdon uudella valmennusjärjestelmällä
pienennetään porrasväliä urheilijan siirtyessä tasolta toiselle. Valmennusmallin, jossa pelataan A-,

K

eväällä 2014 Ski Sportin johto ja maa-

vastattiin laadukkaasti, mutta yhteistyö eri

joukkuevalmentajat, alppikoulujen

tasojen kesken ei ollut saumatonta.

ja alppiakatemioiden vastuuvalmen-

”Huomasimme, että drop out oli pahimmil-

tajat, urheilulukiot sekö Olympiakomitean

laan lukion jälkeen. Myös nuorten maajoukkue

edustajat istuivat pöydän ääreen. Alppilajeis-

ja akatemiavalmennus olivat aliresurssoituja,

tusjoukkueissa ei ollut vielä auennut.

sa realismia olivat seuraavat asiat: naisten

eivätkä ne antaneet riittävää hyötyä valituille

maajoukkue oli kutistunut yhteen laskijaan,

urheilijoille”, Rukan alppikoulun vastuuval-

Teksti SOILI HIRVONEN

olemassa olevilla resursseilla olisi katettava

mentaja Mika Pelli summaa taustoja.

B- ja nuortenmaajoukkueilla, todettiin aiheuttavan
liikaa drop out -ilmiötä erityisesti lukion jälkeen ja
urheilijoiden jäävän tyhjän päälle, jos paikka edus-

Kuvat TURBO SORMUNEN, JUSSI VÄÄTÄINEN

niin tekniikkalajien kuin vauhtilajienkin
harjoittelu, valmennuksesta eri tasoilla

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Lukion aikaisen ja jälkeisen ikäluokan
drop out ei ole yksin alppihiihdon haaste.
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Vaikka alppihiihdossa onkin
kyse yksilölajista, joukkueissa on tulevaisuuden voima. Kuva Turbo Sormunen.

” The Winning Attitude valikoitui liiton
uudeksi sloganiksi. Asenteen merkitystä
Mustonen korostaa kaikissa ikäluokissa ja
kaikissa kilpailuissa. ”
täyttämässä. Ansiokas alppikoulutoiminta ja

tien siitä, että kisa lasketaan loppuun, kesken

vaa supertähteä suomalaiseen alppihiihtoon.

ei luovuteta. Toki tiedämme, ettei tämä

Ikä- ja tuloskuilu oli vielä liian suuri.

käskemällä muutu, mutta tämä on hyväk-

Uusi strategia yksinkertaisti liiton toiminnan jaottelun urheilutoiminnaksi, seurapalveluiksi ja tukipalveluiksi, joita olivat
varainhankinta, viestintä ja markkinointi.
”Urheilutoiminnan osa-alue kattaa
kaikkien ikäluokkien kilpailutoiminnan myös
Suomalainen urheilu on paininut ongelman
kanssa vähintäänkin vuosikymmenen ja
taiteilu kilpailullisuuden ja liikunnan hyvien
terveysvaikutusten kanssa on kovaa. Osittain
resurssien niukkuudesta johtuen jokaisen
henkilökohtaiseen toiveeseen ei voida vastata.
Strategia antoi suuntaviivat
Keväällä oli aika tarkastella myös Ski
Sportin strategiaa. Kalle Palanderin ja Tanja
Poutiaisen ”suuria” monoja ei ollut kukaan
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”Kaipasimme myös asennemuutosta läh-

maajoukkueet eivät olleet tuottaneet seuraa-

lasten ja nuorten Trofeo Topolinot ja muut
kansainväliset kilpailut. Seurapalvelujen
tehostamisen kautta taas luomme perustan
urheilutoiminnoille ja näin alppilajien polku
harrastajalle on katkeamaton myös liiton toimissa”, strategiaa avaa Ski Sport Finlandin
toimitusjohtaja Marko Mustonen.
”The Winning Attitude” valikoitui liiton
uudeksi ”sloganiksi”. Asenteen merkitystä
Mustonen korostaa kaikissa ikäluokissa ja
kaikissa kilpailuissa.

sytty ajatusmalli valmentajien kesken ja sitä
viedään eteenpäin valmennusfilosofiassa.”
”Irrallisista” joukkueista tasoryhmämalliin
Suomessa on toiminut parikymmentä
vuotta laadukas alppikoulutoiminta, pääosin
Nilsiän Tahkolla ja Kuusamon Rukalla. Uusi
valmennuksen tasoryhmämalli rakennettiin
alppikoulujen ja alppiakatemioiden kehykseen, johon ensimmäisessä vaiheessa tulivat
mukaan Ruka, Tahko sekä Rovaniemellä
toimiva Lapin Alppiakatemia.
Tasoryhmämallissa eri ryhmiin valitut urheilijat harjoittelevat ko. ryhmän kanssa niin
perusharjoitteet kuin laji- ja lumiharjoitteet.
Jäätikköleirille matkustetaan samaan aikaan,
jolloin koulut eivät harjoittele vain irrallisina

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Alppihiihdon valmennusjärjestelmä

A-maajoukkue

A-maajoukkue
Naiset
Miehet

B-maajoukkue

B-maajoukkue
Naiset
Miehet

TEAM 2018

TEAM 2018
Tytöt

2014-2015
Miehet 4 urheilijaa
Naiset 1 urheilija
Miehet 6 urheilijaa
Tytöt 10 urheilijaa

TASO I

Ruka

Tahko

Akatemia

Tytöt 10-12 urheilijaa
Pojat 8-10 urheilijaa

TASO II

Ruka

Tahko

Akatemia

Tytöt 12-14 urheilijaa
Pojat 12-14 urheilijaa

TASO III

Ruka

Ruka

Ruka

Pojat 12-14 urheilijaa

voi siirtyä kesken kauden ryhmästä toiseen;
eri ryhmien valmentajat ovat tietoisia toisen
ryhmän kehityksestä ja urheilijoita voidaan
siirtää kehityksen mukaan. Urheilija voi
siirtyä ryhmästä toiseen myös lajipainotuksen muutoksesta johtuen; vauhtilaskijoille
aukenee tasoryhmämallin myötä tasavertaisemmat mahdollisuudet harjoitteluun.
Myös alaspäin voi siirtyä, jos loukkaantuminen tai koulunkäynti vaatii harjoittelun intensiteetin muuttamista tai muita
toimenpiteitä.
”Hissiliikettä voi tapahtua ja oikeastaan
se olisi jopa suotavaa. Silloin tiedämme
onnistuneemme mallin suunnittelussa ja
toteuttamisessa, jos liikettä tapahtuu molempiin suuntiin”, jatkaa Pelli.
Tasoryhmien jälkeen ja osittain myös
tasoryhmä I:n kanssa päällekkäin toimii

”The Winning Attitude” kulkee mukana kaikessa Ski
Sportin tekemisessä (tai valmennuksessa).

kesällä perustettu TEAM 2018 -ryhmä.

joukkueina vaan kouluryhmät sulautuvat

vähentää harjoittelua, vaikka laajemmassa

tasoryhmiksi leirin ajaksi ja harjoituspo-

kuvassa oman ikäluokan kärki olisikin vielä

rukka on jokaisella omantasoista.

kaukana”, selventää Pelli.

Tanja Poutiaisen, Jan Tuupaisen ja Bozo
Jaklinin johdolla toimivan ryhmän tavoitteena on tulevaisuudessa toimia ponnahduslautana A- ja B-maajoukkueisiin niin

”Omantasoinen ryhmä ”sparraa” eteen-

Tasoryhmämalli on edeltävää valmen-

päin ja antaa sopivasti kisatilanteita myös

nusmallia dynaamisempi. Jos tasoryhmä-

harjoituksissa. Se, että olet aina ryhmän

malli hyödyntää parhaita laskijoita, takaa

Tasoryhmämallin edut ja haasteet

paras, antaa hyvän olon tunteen ja voi

se myös hyvän perusharjoittelun. Urheilija

Tasoryhmämallin näkyvimmät edut

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

naisissa kuin miehissäkin.
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aloitusvaiheessa ovat vuorovaikutuksen ja

valmennuksen identiteettiä, filosofiaa ja ”The

en välillä. Mallia on otettu osin palloilulajien

yhteistyön lisääminen valmennuskeskuksien

winning attitudea”.”

toiminnasta, jossa turnauksiin valitaan aina

välillä sekä valmentajien uusi ja tehokkaam-

Urheilijat ovat ottaneet uuden valmen-

sen hetkinen paras joukkue. Taitolajeissa ur-

pi resurssointi. Jokaisessa tasoryhmässä

nusmallin hyvin vastaan. Valmentajille uusi

heilijan valmiuksissa voi tapahtua nopeitakin

on kaksi ammattivalmentajaa, kuljetus- ja

järjestelmä tuottaa tosin lisää suunnittelu-

heilahteluja.

harjoituskalusto sekä oma ympärivuoden

tunteja ja omien toimintamallien ja -tapojen

suunniteltu ohjelma.

muuttamista. Rukan

Valmennusmallin uudistamisessa on

Alppikoulun val-

tahtotilana nostaa myös suomalaisen alp-

mentaja Mika Pelli

pivalmennuksen arvostusta ja tietotaidon

haluaa kuitenkin

pysymistä kotimaassa. Kaikissa taso- ja

uuden mallin käyn-

maajoukkueryhmissä toimii suomalainen

nistyvän kunnolla

valmentaja, millä varmistetaan vuorovaiku-

ennen syvällisempää

tus ja tehostetaan ymmärrystä keskinäisessä

tarkastelua.

kommunikoinnissa.

”Onhan valmen-

”Suomalainen valmennusosaaminen

”Freestylessa systeemiä on muutettu niin,

” Valmennusmallin
uudistamisessa on tahtotilana
nostaa myös suomalaisen
alppivalmennuksen arvostusta
ja tietotaidon pysymistä
kotimaassa. ”

tajilla toki tietty

että maailmancuptasolla
harjoittelevillakaan ei
ole enää automaattisesti
paikkaa maailmancupissa, vaan kaikki ovat
jatkuvan arvioinnin alla.
Periaatteena on, että
parhaat laskijat valitaan
kisa- tai kiertuekohtaisesti”, perustelee

kestää kansainvälisen vertailun alppihiihdon

kynnys lähteä tekemään työtä uudella taval-

suurmaita vastaan. On liian kauan tukeuduttu

la. Ensimmäinen arviointi tehdään ennen ki-

Kokonaisuudessaan alppilajien val-

ulkomaalaisiin valmentajiin ja siitä johtuen

sakautta marraskuussa, mutta kyllähän tämä

mennusjärjestelmän uudistukset tähtäävät

suomalainen valmennuskulttuuri on vielä

eka vuosi on uuden sopeuttamista vanhaan

avoimeen yhteistyöhön kaikilla tasoilla,

kehityskaaren alkupäässä, vaikkakin suuri osa

ja jatkuvaa toiminnan arviointia.”

jonka toivotaan tuottavan tulosta niin urhei-

suomalaisesta valmentajakunnasta on hyvinkin kokenutta”, miesten alppihiihtomaajoukkueen päävalmentaja Janne Haarala sanoo.
Suomi on ottanut valmennuspuolella
harppauksen itsenäisempään suuntaan. Tällä
vahvistetaan alppikulttuuria. Haarala uskoo
muutoksen olevan näkyvä alppihiihdon
tulevaisuudessa.
”Nyt ensimmäistä kertaa suomalaisen
alppihiihdon historiassa meillä on maajoukkueessa kotimaisia valmentajia enemmän
kuin ulkomaalaisia valmentajia. Tämä on
iso kehitysaskel luodessamme suomalaista

Freestylessä haastajat mittaavat ja maailmancup-laskijat
Ski Sportin strategia- ja valmennusryhmäuudistus koskee myös freestylea alppihiihdon
tapaan. Rukan Alppikoulussa voi opiskella ja
saada freestylevalmennusta pääpainotuksena
freeski-lajit (ski pipe ja ski slopestyle). Myös
kumparelaskijoilla on mahdollisuus yhdistää
opiskelu ja urheilu; lajipainotteinen akatemia löytyy Keski-Suomesta Jyväskylästä.
Freestylessä valmennusjärjestelmä toimii
maailmancupin laskijoiden ja haastajaryhmi-

Mustonen uudistusta.

lullisesti kuin kustannustehokkuudellakin
mitattuna. Tahkon Alppikoulun valmentaja
Veli-Matti Kuusela korostaa lumilajien yhteistyön merkitystä.
”Suomen alppihiihto voisi näyttää
esimerkkiä yhteistyömallissa myös muille
lajeille. Ensimmäinen askel voi olla yhteistyön tiivistäminen alppihiihdon ja freestylen
kesken. Palloilulajithan ovat jo maajoukkuetasoilla saaneet hyvin hommaa eteenpäin
ja se on tuonut uutta draivia mm. lento- ja
koripalloon”, Kuusela toteaa.

Freestylehiihdon valmennusjärjestelmä
2014-2015

MAAILMANCUP-TASO

Maajoukkue
Ski Slopestyle

HAASTAJARYHMÄT

Haastajaryhmä
Ski Slopestyle

Maajoukkue
Ski Pipe

Maajoukkue
Kumpareet

Maajoukkue
Ski Cross
6 urheilijaa

2014-2015
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Haastajaryhmä
Ski Pipe

Haastajaryhmä
Kumpareet

Haastajaryhmä
Ski Cross
16 urheilijaa

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Pienellä haikkauksella pääsee monessa
Japanin keskuksessa hyville apajille.
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JAPANI
perheellisen hiihtolomakohteena
Japani antaa paljon, mutta vaatii myös hiukan seikkailu- ja retkeilyasennetta. Keräsimme vinkkejä Alppien hiihtolomiin tottuneille siitä onko
Japani aito vaihtoehto perinteiselle alppilomalle.
Teksti ja kuvat JUSSI HEINILÄ

Pitkä siirtymä
Logistiikka on luonnollisesti erityyppistä kun matkustetaan toiselle puolelle maailmaa. Onneksi Finnairin tai Japan Airlinesin
laajarunkokoneet tarjoavat pitkälle lennolle mukavuutta ja sukset menivät ilmaiseksi eikä kiloista nipoteta. Kahden ruokailun
ja neljän elokuvan jälkeen ollaan noin 8000 kilometrin päässä.
Kannattaa ottaa vain pikku torkut matkalla, niin seitsemän tunnin aikaeroon tottuminen edistyy nopeammin.
Japanissa saa varautua joko jatkolentoon tai 4-6 tunnin vaihtoaikoihin, mutta sekin menee joutuisasti täysin uusia maisemia
ihmetellessä. Jo matkalla saa huomata, että Japanissa on turha
odottaa piparkakkutaloja tai kiiltokuvakyliä. Arkkitehtuuri on
sekavaa ja ilmajohtoja tuntuu risteilevän joka puolella. Ehkä
kuuluisia Nisekoa tai Hakubaa lukuun ottamatta perillä odottanee hiukan eksoottisempi hiihtokylä.
Keskusvertailua
Alppeihin tottuneille hiihtokeskusten ylähissit eivät yleensä nouse huiman korkealle ja koska ollaan noin Rooman leveysasteilla,
puut peittävät useimmat vuoret huipulle asti. Japanissa hiihtokeskukset ovat jakautuneet pääsaari Honshulle sekä pohjoissaari
Hokkaidolle. Näistä Honshu on hieman jyrkkäpiirteisempi,

Kirjoittajan poika Vallu fiilistelee.
Isommille ja hyvin laskea osaaville
lapsille Japani on loistokohde.
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mutta Hokkaidon lumi on kuivempaa.
Lumisateet ovat Japanissa omaa luokkaansa. Alppien dumpit eivät ole mitään
verrattuna Japanin vastaaviin. Siperian
kylmät ilmavirrat poimivat Japaninmereltä
kosteutta merta ylittäessä ja vuoristoiset
alueet saavat todella paljon lunta niskaansa,
noin 10-14 metriä keskimäärin kaudessa,
usein huomattavasti enemmänkin. Hyvänä
esimerkkinä on pieni Hakkoda Honshun
pohjoisosassa, jossa virallisen mittauksen
mukaan sataa 8 metriä merenpinnan tasolla,
mutta lähes 20 metriä ylhäällä 1600 metrissä. Paras ajankohta on tammi-helmikuussa,
jolloin aurinko ei vielä lämmitä liikaa.

Japanin arkkitehtuuri on yllättävän sekavaa ja meno myös pienissä
kylissä tiivistä. Tämä kuva on
Akakura Onseinista.

Japanin vuoret eivät ole pelottavan jylhiä
Alpeilla etenkin lapsia saattaa pelottaa
huimaava jylhyys ja jyrkkyys. Japanissa tätä
ongelmaa ei ole, sillä keskukset on rakennettu hieman vähemmän jylhiin maisemiin.
Japanin pisin rinne löytyi Myokon alueelta
Honshulta ja se on noin 8,5 kilometrin lojotus, jossa on reilut 1124 metriä korkeuseroa.
Korkein huippuhissi taas nousee 2305 metriin Shiga Kogenissa niin ikään Honshulla.
Offarit Japanissa yleensä aika lyhyitä
rykäisyjä, ellei sitten skinnaamalla hae
pidempiä siivuja. Ne sijaitsevat pääsääntöisesti metsissä, joissa lasketaan harvan
lehtipuuston lomassa. Puut tuovat kontrastia
huonollakin kelillä, mutta laskiessa saa olla
tarkkana ja tutka herkkänä koko ajan. Joka
tapauksessa yllättävän nopeasti kokemat-

Mikäli eväät loppuvat kesken, saa automaateista lähes mitä tahansa vatsantäytettä.

tomammatkin tottuivat laskemaan metsien
syvässä lumessa. Ihan nuorimpia ei tosin

10 JAPANIN KESKUKSEN VERTAILUA

kannata syvään lumeen lähteä viemään, sillä
sinne hautautuminen voi koitua kohtalokkaaksi.

KESKUS

Majoituksen taso on keskimäärin hyvä
Hotellit ovat yleensä pieniä, siistejä perhehotelleja. Eteisessä odottavat tohvelit,
sikäläisissä asuinrakennuksissa ei käytetä

” Laskiessa saa olla
tarkkana ja tutka
herkkänä koko ajan.”
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

ALUE

LUMISADE/kausi

KORKEUSERO

Asahidake

Hokkaido

14 m

500 m

Furano

Hokkaido

9m

957 m

Kiroro

Hokkaido

13 m

610 m

Niseko

Hokkaido

15 m

1009 m

Sapporo Kokusai

Hokkaido

18 m

470 m

Appi Kogen

Honshu

8m

828 m

Hakkoda

Honshu

19 m

654 m

Hakuba Cortina

Honshu

12 m

530 m

Kogen

Honshu

13 m

440 m

Myoko - Seki Onsen

Honshu

13 m

310 m

82

Kirjoittaja laskupäivän
jälkeen kuumassa kylvyssä.

Pakollinen sushi-illallinen on Japanissa
must. Kirjoittaja ylhäällä vasemmalla. Luottokortteja on lähes turha yrittää tarjota.

kenkiä sisällä. Omat tohvelit tai Crocsit on hyvä ottaa mukaan, sillä
synteettiset tohvelit noudattelevat japanilaisten keskimääräisiä
pieniä kengän kokoja.

Jotta puheet
valtavista
lumisateista
eivät ole tuulesta
temmattuja, on
tässä todisteena
noin 12 metriset
vallit läheltä
Hakkodaa. Kuva
Shutterstock.

Huoneet voivat olla japanilaisen pelkistettyjä. Ellei ole tilannut
länsimaista huonetta, voi varautua lepäämään tatamille levitettävällä futon-patjalla. Kovahkossa tyynyssä rahisevat riisinjyvät, täkkinä
voi olla tukeva päiväpeitto. Huoneessa ei välttämättä ole suihkua,
mutta paikallinen oloasu odottaa kaapin hyllyllä. Siihen kietoutuneena voi viettää aikaa hotellilla ja tepastella kylpylään. Huoneissa
saattaa olla lisälämmitin erityisen kylmien päivien varalta, mutta
ei välttämättä naulakkorivistöä vaatteiden kuivatukseen. Suksihuoneessa on usein paremmat naulakot ja rehellisten ihmisten maassa
jätimme usein päällysvaatteita monojen kaveriksi kellariin kuivumaan.
Rinneravintolan peruseväs.

Hissiliput ovat oma lukunsa
Lippuja kaupataan esimerkiksi Myokossa keskus kerrallaan, mutta
joskus löytyy myös yhdistelmälippuja. Keskukset saattavat olla pie-

todella herkullisia ja terveellisiä.
Juoma ja ruoka-automaatit ovat kovassa käytössä Japanissa.

niä ja jo viereiset hissit voivat kuulua toiselle omistajalle ja toiseen

Jopa iltaravintoloissa saattaa joutua suorittamaan tilausproseduurin

korttisysteemiin. Hissiliput ovat perinteisiä lappuja, joita kyseltiin

automaatin kanssa, siitä sitten lippu kiikutetaan henkilökunnalle

lähinnä viikonlopun pistokokeissa.

ja lopulta ruoka löytää sinut. Menut ovat yleensä japaniksi, mutta

Hisseihin ei ole Alppien puuteriaamujen tapaan hullua ryntäystä,

kuvakkeiden avulla yllätyksiä voi minimoida. Isonkin revohkan syöt-

vaan erittäin väljää tai viikonloppuisin kohteliasta ja leppoisaa me-

täminen on edullista, sillä pitkän illallisen loppulasku saattaa olla pari

noa. Sama rauhallisuus näkyy rinteissä. Hissit ovat keskimäärin 10

kymppiä asiaankuuluvine juomineen – eikä tippejä Japanissa jätetä.

vuotta Alppien infraa jäljessä. Nopeita ja suojakuvulla varustettuja
tuolihissejä on vielä harvassa ja ahtaita munahissejä löytyy.
Rinteistä
Yleisesti rinnelaskettelu ei vedä vertoja Alpeille muuten kuin pehmeän rinnepohjan ja väljyyden suhteen, mutta Alppeihin verrattuna
varmempi ja runsaampi lumentulo kannustaa offarihiihtoon, jossa

Ensimmäinen hiihtomatka Japaniin tarjoaa varmasti yllätyksiä ja
haasteitakin. Etenkin perheen kanssa opastettu matka lienee alkuun
järkevin vaihtoehto, mutta maan tapoihin tottuu nopeasti. Toisella
matkalla saa varmasti enemmän irti hiihdosta, kun mahdollisuudet,
rajat ja rajoitukset ovat paremmin hanskassa. Suomesta opastettuja
matkoja Japanin lumille järjestää esimerkiksi Elämysmatkat.

taas on syytä tuntea paikallinen protokolla ja säännöstö. Voidaankin
Positiiviset yllätykset

Oudommat asiat ja haasteet

seksi.

»» lumimäärä ja -laatu

»» vanhoja hissejä

»» autenttisuus

»» maksu- ja lippusysteemit

Käytännöstä

»» ystävällisyys

»» kylpyhuonekulttuuri

Käteistä on syytä varata vino pino mukaan. Luottokortti kelpaa vain

»» siisteys

»» off-piste säännöt

»» ruuhkattomuus

»» vaatteiden kuivattaminen

»» turistittomuus

»» ”itsepalvelu after-ski”

»» ruokakulttuuri

»» yhteisen kielen puute

»» hintataso

»» paikallislogistiikka

»» kylpyläkulttuuri

»» arkkitehtuuri

sanoa, että Japanissa on hyvä olla tottunut laskemaan puuterissa,
rinteitä hinkkaamalla ei välttämättä pääse parhaasta annista osalli-

poikkeustilanteissa, hissiliput, ruokailut ja lähes kaikki vaativat
käteistä. Jenin kurssista riippuen hintataso on yleensä edullinen,
noin 20 % alle kotimaisten hintojen, mutta esimerkiksi rinneravintoloiden taso ja annosvaihtoehdot eivät pärjää Euroopan keskuksiin.
Ellet pidä riisistä tai nuudeleista, kanasta tai sianlihasta - vaihtoehdot ovat aika vähissä. Toisaalta maukkaat, höyryävät annokset olivat
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»» paikallishiihtäjien taitotaso ei
riitä metsiin
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Laskut tapahtuvat pääasiassa
japaninkoivujen katveessa.
Tämä erottaa Japanin Alppien
rinteistä. Laskeminen vaatii
tarkkuutta syvän lumen ja
puiden johdosta. Kuva Japan
Times.

MYOKO

Japanin hiihtoa parhaimmillaan?

Japanin pääsaarella, Honshulla, Naganon tuntumassa, sijaitsee jännittävä

siirtymällä vuoren harjanteella. Hapuileva ski-patrol valvonta ja

Myoko Kogen. Hakuba on kuuluisampi naapuri, mutta Myoko on monessa

rangaistuspolitiikka on hyvä tuntea ennen syöksymistä valkoiseen

suhteessa nouseva tähti, jonka myös Elämysmatkat on ottanut ohjelmaansa.

ihanuuteen.

M

yoko muodostuu useamman hiihtokeskuksen verkostosta,

Seki Onsenin minikeskus

kaikilla omat omistajansa ja hissilippunsa. Ulkomaisia vie-

Seki Onsen tarjoaa vain kaksi historiallista hissiä, mutta koko alue

railijoita varten on onneksi viritetty Big4-yhteislippu, joka

tarjoaa mainiota ja täysin sallittua puuterihiihtoa. Opimme pian

käy neljässä lähikeskuksessa, kaikki nämä keskukset ovat valtaisan

paikallisilta, että myös hisseistä ylhäältä oikealle putoavaan laaksoon

Myoko-vuoren kupeilla. Myokon pääpaikka on Akakura Onsein, joka

voi heittäytyä, sieltä joko pääsi reilussa vartissa takaisin sivistykseen.

on muutaman kadun vuoristokylä aivan päähiihtoalueen juuressa,

Takaisin Sekiin pääsi hankkimalla mystisen naapurikeskuksen hissin

kahden hiihtokeskuksen rajalla.

kertanousun, huipulta pikku kävely ja taas uudelle kierrokselle. Kiitos

Upeita offareita
Akakura ja Madarao tarjoavat alueen keskuksista parhaat rinteet,
mutta myös mainiot offarimahdollisuudet. Hissien vierustat näyttävät usein houkuttelevilta, mutta Myokossa offarihiihtokulttuuri
on melko kehittymätöntä. Keskuksissa on vain muutamia sallittuja
alueita hissin välissä, mutta pienellä vaivalla on kuitenkin hienoja
alueita tavoitettavissa.
Madarao on oivaltanut hyvin puuterihiihtäjien tarpeet ja merkannut amerikkalaistyyliin 8 offarialuetta rinnekarttaan ja luontoon. Ensimmäinen bowl odotti heti päähissin tuntumassa ja vaikka olimme
vasta kymmenen jälkeen liikenteessä, alue oli edelleen lähes täysin
koskematon. Ehdimme päivän aikana koluta lähes kaikki alueet ja
ylimmät reservaatit olivat erityistä herkkua – niihin pääsi vain yhden
istuttavalla 60-luvun hissi-insinöörien työnäytteellä ja kevyellä

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Sekin mitättömän hissikapasiteetin, puhkottavaa riitti koko päiväksi.
Myokon haastena ja myös ilona on ulkomaisten hiihtäjien
niukkuus. Paikallisten kanssa kommunikointi rajoittuu yleensä
kumarteluun. Hiihtovinkkejä saa parhaiten oppailta ja illallisilla
naapuripöytien ausseilta. Joskus mäessä saattaa ylähisseillä tavata
sopivia referenssihiihtäjiä, joiden jälkiä ehkä rohkenee seurata. Illallispaikassa saimme karkeat ohjeet oman alueemme helmistä, jotka
löydettyämme ei muuta tarvittu. Huipulta alas laskuja sai reilun
kymmenen päivään ja nuo siivut olivat lähellä parhaita helihiihtokokemuksiamme.
Kunhan Myokon hiihtokylään saadaan asiallinen after-ski baari
ja pari sushiravintolaa lisää, niin parempaa, monipuolisempaa ja
autenttisempaa Japanin hiihtoa saa tosissaan hakea.
Lisätietoa: www.myokokogen.net
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Army Leather Heli Ski

Yksi hanskapari numeroina
109 osaa, 46 valmistusvaihetta, 18 laaduntarkastusta.
Valmistusaika 1 tunti ja 27 minuuttia.

www.hestragloves.com
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Lasku Gressoneystä
Alagnaan Passo Salatilta
sujuu joko rinnettä pitkin
tai lähes koko matkan
offareita koluten. Kuva
Sami Pitkänen.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Aarrejahdissa

AOSTASSA
Euroopan korkeimman vuoren, Mont Blancin, eteläpuolella Italiassa Courmayeurista avautuu huikaiseva
Aostan laakso. Rooman historian perinteet Hannibalin valloitusyrityksineen ovat jättäneet merkkinsä tähän hienoon laaksoon, jonka laskutarjonta on aarteita täynnä.
Teksti JYRKI LEHTO Kuvat JYRKI LEHTO, SAMI PITKÄNEN & CERVINIA TOURIST OFFICE

I

talian puolella Mont Blanc on Monte Bianco ja näkymä on täysin erilainen kuin Ranskan
puolelta. Kauniin Courmayeurin kaduilta katsoessa tuntuu, että jylhä vuori on todella suoraan edessä ja näkymä piirtyy verkkokalvoihin lähtemättömästi.
Aostan laakson tavoittaa joko Geneven kautta, jolloin on tultava Mont Blancin tunnelin

läpi. Paikalle pääsee myös Torinosta tai Milanosta moottoritietä pitkin. Valinta osui jälkimmäiseen, sillä halusimme kartoittaa koko laakson useine hiihtokeskuksineen, jotka jakautuvat
laakson molemmille puolille kymmenien kilometrien matkalle.
Ihastuttava Courmayeur
Courmayeurin kylä on kerrassaan ihastuttava ja näkymät ovat maailmanluokkaa. Ranskan ja
Sveitsin läheisyys antaa oman mausteensa, mutta laaksossa ollaan edelleen ylpeitä omasta erikoisesta kielestä, jota puhuu enää vajaat 5000 ihmistä. Kieli on siis katoamassa, vaikka jotkut
vielä ponnistelevatkin perinteisten asioiden eteen kansainvälisen pusertumisen paineessa.
Laskeminen Checrouit-Val Venyn alueella on urheilullista rinteiden mutkitellessa puustossa upeiden huippujen keskellä. Huikean offarin saa nousemalla Cresta D’Arpiin 2755 metriin
ja laskemalla Val Venyyn Glacier du Miage -jäätikön todistaessa puuterin pöllyämistä. Lasku
on hieno ja loppuosa lykitään laakson pohjaa pitkin joko rinneravintolaan tai suoraan tuolihissille, joka nostaa takaisin päähiihtoalueelle.
Uuden hissin valmistuminen La Paludista Punta Helbronnerille antaa vapaalaskuun
jättimäisen ulottuvuuden, sillä näkymät ja laskut Rifugio Torinolta ovat Euroopan kärkeä. La
Toulan lasku Italian puolella on vaativa, mutta legendaarinen Vallee Blanche Ranskan puolelle
on jokaisen laskijan unelma, jonka selvittää vähemmilläkin taidoilla kunhan opas on mukana.
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Aarrejahdissa Aostassa
Kirjoittaja naatiskelemassa jossain päin Aostaa.

Chamonixiin päättyvästä laskusta loppuosa on kävelyä ja paluu Italian puolelle on tehtävä tunnelin läpi joko bussilla tai taksilla.
Hyvällä säällä puuteria voi päästä laskemaan koskemattomille alu-

Staffalin kylän after ski
tapahtuu tässä baarissa.
Kuva Sami Pitkänen.

eille helikopterilla, jolloin opas on tietenkin välttämätön. Toistaiseksi
Aostan laaksossa voi harrastaa helihiihtoa, mutta ympäristönsuojelijat, yrittäjät ja viranomaiset vääntävät asian puolesta ja vastaan.
Myös laakson muut keskukset tarjoavat helimahdollisuutta, joka tuo
tietysti aivan oman perspektiivinsä laskemiseen.
Lisätietoa
Korkeusero 1200 m – 3462 m, hissejä 18 kpl
www.courmayeur.it
La Thuilesta hissiyhteys Ranskaan
Courmayeurista syvemmälle Italiaan edetessä seuraava keskus on La
Thuile, jonka laskutarjonta on monipuolinen. Hissiyhteys Ranskan
La Rosiereen houkuttelee ja on kivaa vaihtelua, mutta parhaimmat
laskut lasketaan Italian puolella. Lisäksi kannattaa huomioida, että
suurin osa Ranskan puolelta tulijoista haluaa La Thuileen maittavalle
ja edullisemmalle lounaalle.
La Thuilen hissiverkosto kylästä alkaen on toimivaa ja laskut alaosiltaan melko vaativia. Siirtymäreitit tuovat alas helpompaa reittiä ja
esimerkiksi Chaz Duralta saa jyrkkiä siivuja harvassa metsässä, tai voi
palata retkeillen laakson pohjalla mutkittelevaa Pikku San Bernardin
solatietä pitkin kuvitellen, kuinka Hannibal norsuineen taivalsi omaa
matkaansa aikoinaan.
Mikäli sukset suuntaavat Ranskan puolelle, kannattaa pitää huoli,
että on siirtymässä ajoissa takaisin päin. La Rosieren alue on laajaa ja
avaraa, joten aurinkoisella säällä siitä saa eniten irti.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Aostan laakso on
suuri ja laakson toisella
puolella voi keli olla
ihan muuta kuin toisella. Kuva Valle d'Aosta
Tourist Office.

88

Aarrejahdissa Aostassa

Kopteri auttaa tarvittaessa ylös. Aostan laaksossa on moninaiset mahdollisuudet helihiihtoon. Kuva Sami Pitkänen.

Pila on pieni keskus,
josta löytyy koskematonta lunta
monen päivän ajan
lumisateen jälkeen.

Taustalla Gressoneyn laakso. Kuva Sami Pitkänen.

Cervinia by night.

Rinneravintolat ovat La Thuilessa, kuten
koko Aostan laakson alueella, huippuluokkaa. Kaikki eivät näytä ulospäin houkuttelevilta, mutta hyvä ruoka, hieno kaveriporukka
ja laskeminen hyvässä keskuksessa nostavat
tunnelmaa, joka on La Thuilessa varsin leppoisa ja myönteinen.
Lisätietoa
Korkeusero 1400 m – 2612 m, hissejä 37 kpl.
www.lathuile.it
Pila on hauska
Aostan kaupungin keskeltä nousee kabiini
suoraan Pilan hiihtokeskukseen, josta varsinainen hiihtoalue alkaa. Hevosenkengän
muotoa lähentelevä alue on hauska yllätys,
sillä alhaalta laaksosta ei voisi kuvitella pääsevänsä laadukkaaseen keskukseen yhdellä
nostolla.
Pilan piskuinen kylä ei herätä suurempia
tunteita, joten asuminen alhaalla laaksossa on järkevää. Laskeminen sen sijaan saa
hymyn huulille, sillä puuterikenttiä, metsän
seassa luikertelevia rinteitä ja hulppeita
maisemia on tarjolla yllin kyllin.
Korkeimmillaan noustaan lähes 2800
metriin ja yläosan rinteiden ulkopuoliset
alueet ovat houkuttelevia, mutta lumisateen
jälkeen myös vyöryherkkiä. Viikonloppuisin
rinteillä on jonkin verran kuhinaa, mutta
arkipäivinä tilaa on paljon. Rinneravintolat
täyttyvät viikonloppuisin, joten lounaan
ajoittamisessa kannattaa olla hereillä; italialaiset lounastavat puolen päivän aikaan parin
tunnin ajan.
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Hissin teksti ei ole väärässä. Kuva Sami Pitkänen.

Pila on pieni keskus ja sen takia monet
suuntaavat laakson isommille alueille. Tässä
piilee kuitenkin etu, sillä laskematonta
lumikenttää saattaa löytyä helposti monen
päivän ajan lumisateen jälkeen. Lisäksi
tavoitettavuus suoraan kaupungin keskeltä
on erinomainen, joten hauska Pila kannattaa
käydä ehdottomasti kokemassa.
Lisätietoa
Korkeusero 570 m – 2752 m, hissejä 12 kpl.
www.pila.it
Häkellyttävä Cervinia
Cervinia on Aostan laakson keskuksista tunnetuin. Yhteys Sveitsin puolelle Zermattiin ja
laajat ja laakeat rinteet ovat yhdistelmä, joka
houkuttaa ja koukuttaa. Kylä on korkealla ja lumivarma ja varsin viihtyisä hyvine
ravintoloineen. Aurinkoisella säällä Cervinia
on hiihtäjän paratiisi, sillä laaja rinnealue
Matterhornin syleilyssä ei jätä kovintakaan
alppikanuunaa kylmäksi.
Huonolla näkyvyydellä tai tuulisella säällä
Poldo Aghemo on Monte Rosan
kovakasvo. Mies on kuuleman
mukaan hakenut erään loukkaantuneen yhdellä suksella laskien.
Kuva Sami Pitkänen.

ei kannata lähteä Sveitsin puolelle, sillä kelin
huonontuessa yhteys saatetaan sulkea. Italian puolella laskettavaa riittää ja yli kahden
kilometrin korkeusero saa kovakuntoisimmankin laskijan reidet hapoille.
Kansainvälisyytensä ansiosta Cervinian iltaelämä on laakson muita keskuksia
huomattavasti vilkkaampaa. Suosituimpiin
ravintoloihin on syytä tehdä pöytävaraus
etukäteen. Kokonaisuutena Cervinia on
takuuvarma paketti, joka ei petä koskaan.
Lisätietoa
Korkeusero 1500 m – 3899 m, hissejä 28 kpl +
Zermatt 50 kpl.
www.cervinia.it
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Aostan laakso on jyrkkäpiirteinen.

urheilullisia ja haastetta riittää vaikka viikoksi.
Jos mielii tutustua kunnolla alueen offaritar-

Alagnassa on vanhaa perinteistä rakennuskantaa sekä upean
jylhät maisemat.

jontaan, on syytä ottaa opas ja näin tarjolla on
varmasti Euroopan kärkeen menevää laskemista. Mikäli haluaa huippuelämyksiä, voi kokeilla
helikopterikyytiä Monte Rosan kylkeen 4300
metriin ja laskua alas Sveitsiin. Huikeaa!
Paikallinen heli ski –operaattori Heli Ski
Gressoney järjestää tarvittaessa kyydit ja
oppaat ylös.
Lisätietoa
Korkeusero 1200 m – 3275 m, hissejä 37 kpl.
www.monterosa-ski.com
www.heliskigressoney.com

Italiassa kun ollaan, on grappa ehdoton after ski –juoma. Kuva Jyrki Lehto.

Maaginen Monte Rosa
Aostan laakson suomalaisittain tunnettu alue
on Monte Rosa, jonka maine perustuu laajoihin vapaalaskualueisiin. Hissit yhdistävät
kolme laaksoa toisiinsa ja siksi seikkailtavaa
riittää yllin kyllin. Gressoneyn laakso sijaitsee
Champolucin ja Alagnan välissä ja on siksi
hyvä aloituspaikka tutkimusretkelle.
Lasku Alagnaan Passo Salatilta sujuu
joko rinnettä pitkin tai lähes koko matkan offareita koluten. Vierailu Alagnaan
kannattaa tehdä, sillä viehättävät rakennukset herättävät huomioimaan alueen
pitkää historiaa, jota tosin uudet hissit ovat
muuttaneet nykyaikaiseen suuntaan. Vielä
joitakin vuosia sitten Alagna oli kuin matka
menneisyyteen.
Champolucin puolelle pitää myös ehdottomasti laskea. Rinteet ovat koko alueella
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Alagnan Punta Vittoria on eräs alueen kuuluisimpia offareista.
Tässä laskeudutaan ajettua kurua köydellä. Kuva Sami Pitkänen.
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JIMMY PETTERSONIN MATKASSA
Jimmy Petterson on mies, joka on lasketellut ehkä useimmissa paikoissa kuin kukaan muu. Hän kirjoittaa jokaisessa tämän kauden
numerossa eksoottisista laskettelukohteista, joissa laskettelun tuoma jännitys ei todellakaan ole ainoa jännitettävä asia.

Liaaneilta lumille

LASKETTELUA
VENEZUELASSA
Laskettelureissu Venezuelaan on varmasti eksoottisimmasta päästä. Tämä
kaunis, rehevän sademetsän, savannien sekä suoalueiden maa sijaitsee vain
kahdeksan astetta päiväntasaajasta. Paikallisten laskettelutiedon todennäköisyys on yhtä suuri kuin sen, että heistä tulisi naparetkeilijöitä. Andien vuoristo
päättyy maan lounaisnurkkaan ja korkein huippu, Pico Bolivar, nousee ympäröivän sademetsän yläpuolelle lähes 5000 metrin korkeuteen.
Teksti ja kuvat JIMMY PETTERSON Käännös JANNE HATULA

Päiväntasaajan jäätiköt ovat katoamassa
Pico Bolivarin ja lähellä sijaitsevan Pico Humboldtin jäätiköt (4924
m) ovat pienentyneet viimeisen vuosisadan aikana vain murto-osaan
entisestään. Luultavasti ensi vuosikymmenen loppuun mennessä
laskettelu Venezuelan lumilla voikin olla jo historiaa ellemme saa
lämpenemistä pysähtymään.
Vielä hiljattain asiat olivat eri tavalla, ja Venezuelassa lasketeltiin
jonkin verran. Sain kuulla siitä ensimmäisen kerran kauden ’95–’96
The Ski And Snowboard Guide -julkaisusta. “Kun pääset huipulle,
lasketeltavaa ei valitettavasti juuri ole – lähin lasku johtaa jyrkänteelle ja varmaan kuolemaan. Toisaalla saatat löytää laskettavaa oppaan
avustuksella, mutta huono lumitilanne ja jäätiköiden railot ovat arkipäivää…” Nuo sanat saivat kuitenkin kiinnostukseni heräämään niin
vahvasti, että lisäsin Venezuelan matkan toivomuslistalleni.
El Teleferico antoi sysäyksen lasketteluun
Päätoimittaja Patrick Thorne mainitsi julkaisussa myös maineikkaan
Meridan köysiradan, El Telefericon. Köysirata otettiin käyttöön
jo vuonna 1960 ja se nousee 1640 metristä aina 4765 metriin Pico
Kirjoittaja ihmettelee
sademetsän vehreää
elämää sukset olalla.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Pico Humboldtin jäätikkö on
ainoa paikka, jossa Venezuelassa voi lasketella.
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Vanhaa köysirataa modernisoidaan paraikaa itävaltalaisten asiantuntijoiden
avustuksella.

Pääsy laskupaikoille kulki
käytännössä kaikkien kasvillisuusvyöhykkeiden läpi.
Sademetsien liaanien keskellä oli hyvä myös tarkkailla
käärmeitä ja muita myrkyllisiä eläimiä.

Tätä kasvia emme tunnistaneet. Samantapaisia
on myös Kilimanjarolla,
lienee siis jonkinlainen
päiväntasaajan asukki.

Espejon huipulle. Se on edelleen maailman korkeimmalla sijaitseva
köysirata. Köysiradan modernisointi aloitettiin tämän vuoden alussa.
Venezuelassa lasketeltiin aavistuksen verran jo ennen sen valmistumista. Kyseessä olivat lähinnä eurooppalaiset maahanmuuttajat,
jotka asettuivat Meridaan sodan jälkeen. He ratsastivat aaseilla Refugio Moyalle (4200 m) ja kulkivat loppumatkan jalkaisin. He pitivät
itse asiassa Venezuelan kansallisia slalom-kisoja Pico Espejon huipun
lyhyessä mäessä muutaman vuoden ajan 1950-luvun puolivälissä.
Tuohon aikaan kylässä toimi jopa suksia myyvä liike. Vuoteen 1980
mennessä laskettelusta oli tullut satunnainen talvikuukausien laji.
Nykyään lumi pysyy maassa vain noin päivän ajan ja laskettelu Pico
Espejolla on enemmän tai vähemmän historiaa. Nykyisin käytännössä ainoa laskukelpoinen alue sijaitsee naapurivuori Pico Humboldtin
jäätiköllä, jonne mekin suuntasimme.
Pico Humboldt saavutetaan jalkaisin
Joutuisimme kulkemaan laskukohteeseemme perinteisesti eli jalan,
sillä Pico Humboltille ei ole mahdollista päästä köysirataa apuna
käyttäen. Edestakainen patikkamatka kestää neljä päivää ja sisältää
2640 metriä korkeuseroa.
Automatkan jälkeen retkemme alkoi Sierra Nevadan kansallisYlempänä maasto muuttui jo enemmän meille
havumetsävyöhykkeen
ihmisille tutummaksi.
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puistosta noin 2300 metrin korkeudesta. Reitin alkuosa on melko
mukavaa kävelyä ja polku vei meitä upean sademetsän halki. Polkua
peitti noin sentin paksuinen ja eri hajoamisvaiheissa oleva viidakkokasvusto ja välillä reitillä joutuu kulkemaan tielle kaatuneiden puiden
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Kirjoittaja ja viimeiset nousumetrit Pico Humboltin jäätiköllä ennen laskua.

yli tai ali. Sukset kulkivat koko ajan matkassa mukana.
Puoleenpäivään mennessä ylitimme joen, jonka jälkeen sademetsä

lievitti se, että näimme jäätikön, joka veti meitä puoleensa

muuttui bambumetsäksi. Tästä muutaman tunnin kuluttua tulimme

magneetin lailla. Jäätikön

kristallinkirkkaan Laguna Coromoto –nimiselle järvelle johtavan

näkeminen trooppisen ja

polun varrelle noin 3300 metrin korkeuteen. Pystytimme tänne

subtrooppisen kasvillisuuden

leirimme ja söimme kuumaa keittoa, jossa oli suuria palasia kanaa ja

siimeksestä on jotain maagista.

perunaa.

Leiriydyimme 3900 metrin

Jäätävää vettä päiväntasaajalla
Haaveeni peseytymisestä järvessä haihtuivat, kun tunsin kädelläni

korkeudessa upean Laguna

” Mistään
puuteriunelmista
ei voi puhua, mutta
kokemus oli silti
henkeäsalpaava.”

Verden äärellä.

veden olevan noin viisiasteista. En yleensä kieltäydy pikaisesta pu-

Salamat valaisevat reittiä

lahduksesta kylmään veteen, mutta iltapäivän usva, joka esiintyy aina

Herätyskelloni huuteli minut hereille kahdelta aamuyöllä, ja pikaisen

tähän aikaan sadekauden lopulla, viilensi oloamme jo muutenkin. Se

teekupin jälkeen nousimme reitin jyrkintä kohtaa kuunvalossa.

enteili kylmää yötä, joten tuntui viisaalta pitää keho mahdollisimman

Otsalamppumme olivat turhia, sillä valaistus suoraan taivaista oli

lämpimänä.

enemmän kuin tarpeeksi kirkas sekä hyvin kaunis. Saimme nauttia ai-

Pimeän tultua tarinoimme leiritulen äärellä. Kahdeksan aikaan

nutlaatuisesta venezuelalaisesta ilmiöstä, Catatumbon salamoinnista.

retkikaverini Simon ja Erik ilmoittivat olevansa niin väsyneitä, että

Tämä ilmiö on ainutlaatuinen, sillä vain täällä salamoi noin 160 yönä

menisivät nukkumaan. Ehdotin kuitenkin pientä pokeririnkiä ja ru-

vuodessa. Se johtuu lämpimien ja kylmien ilmamassojen kohtaami-

pesimme läiskimään korttia otsalamppujemme valossa. Tuolloin usva

sesta Catatumbo-nimisen joen suistossa.

oli jo kaikonnut ja kello vielä puoli yhdeltätoista ihastelimme aivan
pirteinä täysikuuta jyrkänteiden yläpuolella pohjoisessa.

Huipulla huikeissa olosuhteissa

Maasto muuttuu haastavammaksi

sa pimeää taivasta länteen päin ja auringon alkaessa valaista itäistä

Seuraavana päivänä nousimme vain 600 korkeusmetriä, mutta polku

horisonttia. Kiinnitin skinit suksiini ja hiihdin pätkän jäätiköllä

oli haastavampi ja nousi useiden kalliojyrkänteiden yli. Uurastusta

muiden kulkiessa jalkaisin. Viimeinen sadan metrin nousu huipulle
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Saavuimme jäätikölle hieman ennen aamukuutta kuun vielä valaistes-
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Auringonnousu itäisessä horisontissa. Uskomattoman kaunista.

LASKETTELUA VENEZUELASSA
” Me saatamme,
ikävä kyllä, olla
viimeisiä, jotka
pääsivät laskemaan
venezuelalaisella
lumella. ”

jäätikön yläpuolella tarjosi
taas kalliokiipeilyä. Vanhoista

kaunista ja ihmeellistä.
Aloitin laskun ja kaartelin railojen välissä kanttieni purressa hy-

valokuvista näkee, että vielä

vin korppulumeen allani. Jäätikön yläosa on melko tasaista, mutta

muutama vuosi sitten tässä

se jyrkkenee nopeasti ja pian tykittelinkin jo jyrkemmässä rinteessä.

kohtaa oli jäätikkö etelään

Tiesimme, että loppuosa jäätiköstä olisi hyvin pieni, joten olimme

päin, mutta nyt saimme talsia

tuoneet mukanamme vain yhdet sukset ja lumikengät, joita käyt-

paljaan kiven päällä.

täisimme yhdessä. Kaartelimme vuoron päältä aamuisen kiinteässä

Tunsimme selkeästi kor-

lumessa ja kiipesimme taas takaisin ylös luovuttaaksemme varusteet

keasta ilmanalasta johtuvaa

aina seuraavalle laskijalle. Pikkuhiljaa aurinko lämmitti lunta ja

päänsärkyä ja huimausta vii-

siitä muodostui ”voita”, sen jälkeen siitä tuli firniä ja lopuksi loskaa.

meisellä etapillamme, mutta

Nyt oli laskut laskettu ja seikkailumme loppu alkoi häämöttää.

siitä huolimatta pieni hilpeä juhlahetki oli paikallaan 4942 metrin
korkeudessa ennen kuin käännyimme takaisin ja aloitimme laskumme. Olimme kulkeneet monien esteiden halki ja yli päästäksemme
tänne, mutta onni oli alkanut hymyillä tekemisillemme: pääsimmehän huipulle ilman suurempia vastoinkäymisiä ja sääolosuhteet
olivat uskomattoman hyvät.

Epilogi
Patikoidessani alas mietin tässä kiehtovassa maassa viettämäämme
kuukautta. Teimme kuusipäiväisen patikkareissun Mt. Roraimalle,
hämmästelimme Angel Falls -vesiputousta, purjelautailimme Isla
Margaritalla ja kävimme lukuisissa mielenkiintoisissa kohteissa
ennen matkaamme Pico Humboldtille.
Yritin pistää asiat perspektiiviin. Roraiman mahtijärkäle oli

Laskettelua Venezuelassa

maannut paikallaan muutaman miljardin vuoden ajan – eikä se

Mistään puuteriunelmista ei voi puhua, mutta kokemus oli silti

näyttänyt siltä, että se olisi katoamassa ihan pian. Samoin myös

henkeäsalpaava. Jäätiköltä avautui häikäisevä näkymä tuhat metriä

Angel Fallsin vesi valuu varmasti alas Ayantepuilta niin kauan kuin

alempana odottavalle Laguna Verdelle. Lounaassa maan korkein

sadetta riittää taivaasta ja tulevaisuuden purjelautailijasukupolvet

huippu Pico Bolivar kylpi aamun ensimmäisissä valonsäteissä ja

pääsevät vesille El Yaquen rannikolta niin kauan, kuin tuuli vaan

Andien pohjoispuoli venyi laajalti pitkin horisonttia. Mielipuolisen

jaksaa puhaltaa.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Nähdään Skiexpossa
osastolla 6h109

Frederik Van Lierde
IRONMAN maailmanmestari

V800.

Voittajien valinta.

Jos tavoitteesi ovat korkealla, on Polar V800 valintasi. Monipuolinen harjoitustietokone
integroidulla GPS:llä auttaa sinut huippusuoritukseen juuri oikealla hetkellä.
• Saat reaaliaikaista ohjausta kaikkiin urheilulajeihisi
• Näet todellisen palautumisen tason, kun laite yhdistää harjoituskuormituksen
24/7 aktiivisuuteen
• Voit suunnitella ja analysoida suorituksesi välittömästi ja yksityiskohtaisesti Polar Flow
-mobiilisovelluksessa ja -verkkopalvelussa
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Lue lisää polarv800.com/fi
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EDGE vaikuttaja
Jessica Lindell, Seth Morrison, Jon Olsson.
Mikä näitä kolmea taitavaa laskijaa yhdistää?

HOMMA
HANSKASSA
Hestran hanskat ovat vaikuttaneet alppihiihtäjien suorituksiin vuosikymmeniä
Tällä kertaa vaikuttaja ei ole henkilö, vaan kunnian saa alppihiihtäjien luotetuin
hanskamerkki, maailman parhaiden hiihtäjien suosima Hestra.

”Kun sauvat pysyvät hyvin kädessä, niin laskutuntuma välittyy
täydellisesti myös käsiin. Saan laskuuni selkeästi enemmän varmuutta. Välillä tulee liikuttua paikoissa, joissa ote ei saa livetä, joten

Teksti ANTTI ZETTERBERG

I

Kuvat HESTRA, AGENCE ZOOM

ngemar Stenmark, Philippe Raoux, Pernilla Wiberg, Seth Morrison, Kjetil Andre Aamodt, Mike Douglas, Jon Olsson, Jessica
Lindell-Vikarby…listaa voisi jatkaa loputtomiin. Yhteistä kaikille

mainituille henkilöille on se, että he laskevat tai ovat laskeneet jossain vaiheessa uraansa Hestran hanskoilla.
Hestran tarina alkaa jo vuodesta 1936 samannimisestä ruotsalaiskylästä. Tuolloin Martin Magnusson alkoi valmistaa työrukkasia

tässäkin mielessä laadukkaiden hanskojen merkitys korostuu”, sanoo
vapaalaskun ikoni Seth Morrison.
”Hanskojen pitää istua niin hyvin ettei niitä edes kilpailusuorituksen aikana huomaa. Niiden pitää myös suojata keppien iskuilta
ja pitää kädet täydellisen toimintakuntoisina kun odotellaan omaa
lähtövuoroa. Jos hanskat ovat huonot, ei niihin tule luottoa ja lasku
menee pipariksi”, mainitsee viime kauden suurpujottelucupissa
toiseksi tullut Jessica Lindell-Vikarby.

metsureille ja hiihtohanskoja paikallisille hiihtäjille. Katsoessaan
metsureita kärvistelemässä talven pakkasissa ja hiihtäjiä laskemassa
lapasissa Isabergin rinteitä alas hän päätti tehdä asialle jotakin.
Hiihtohanskoja alusta lähtien
Edelleen Magnussonin perheen hallinnassa oleva Hestra ei valmista
mitään muuta kuin hanskoja tiettyyn tarkoitukseen. Tänä päivänä
mallisto kattaa toki kaupunkiolosuhteisiin, outdooriin ja lapsille
suunniteltuja hanskoja, mutta pääosan muodostavat edelleen nimenomaan alppihiihtoon suunnitellut hanskat.
Keskittyminen yhteen tuotteeseen takaa parhaan laadun
Omat noin reilut parikymmentä laskupäivää vuodessa eivät vielä riitä
kun halutaan löytää eroja hanskoista.
Kysyinkin asiaa Hestran hanskoja käyttäviltä huippuammattilaisilta, jotka sanoivat, että saavat hyvin istuvista hanskoista luottamusta omaan laskemiseen, mikä varsinkin ammattilaistasolla on varsin
oleellista.

Hestran hiihtohanskaperinne alkoi täältä Isabergetin maisemista 1930-luvulla.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Pääsuunnittelija Marianne Knutsson-Hall ohjaamassa
seuraavan kauden tuotteiden suunnittelua. Tietoturvasyistä ruutua ei saanut kuvata. Kuva Antti Zetterberg.

Vaikka suurin osa
suunnittelusta
tapahtuukin tietokoneella, piirretään osa
mallikuvista edelleen
käsin.

Yli 400 hanskamallia
Vuosien kokemus näkyy myös mallistossa.
Hestralla on tällä hetkellä yli 400 erilaista
hanskamallia ja lisää kehitetään vuosittain.
Pelkästään alppihiihtoon tai vapaalaskuun
suunniteltuja hanskamalleja on yhteensä
101. Mihin näin montaa mallia tarvitaan?
”Olet oikeassa, että malleja on huima määrä.
Mutta niin on myös käsiäkin. Koska hanskojamme myydään 25 maassa, on jokaisen
maan mieltymyksiin ja olosuhteisiin vastattava. Mikä toimii meillä, ei välttämättä toimi
USA:ssa”, kertoo markkinoinnista vastaava
Jonas Magnusson.
Kiertelen Hestran pääkonttoria ja ihmettelen miten näin pieneltä paikkakunnalta on
voitu ponnistaa maailman johtavaksi hiihtohanskavalmistajaksi lähes kahden miljoonan
hanskaparin vuosituotannolla. ”Olemme aina
keskittyneet laatuun ja varmistaneet kaikki
vaiheet aina raaka-aineen valinnasta lähtien.
Alihankkijamme ovat olleet vuosikausia
samoja, emmekä ole siirtäneet kaikkea
tuotantoa pois itseltämme. Tiedämme mistä
tuotteemme tulevat ja eikö joku kuuluisa

Hanskaesitteitä
kolmelta vuosikymmeneltä. Kuva
Antti Zetterberg.

farkkuvalmistaja sanonut, että laatu on aina
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HOMMA HANSKASSA
Hestran omistajaperhe Magnusson kolmessa sukupolvessa.

” Kädessä on sormista johtuen paljon
erilaisia liikeratoja ja hiihtohanskan pitää
toimia kaikissa tilanteissa niin radalla kuin
kuruissakin ”
muotia”, Magnusson heittää.
Magnusson kertoo, että hyvissä hiihtohanskoissa on monta osaa, jotka
sovitetaan mahdollisimman hyvin toisiinsa. ”Kädessä on sormista johtuen
paljon erilaisia liikeratoja ja hiihtohanskan pitää toimia kaikissa tilanteissa niin radalla kuin kuruissakin. Esimerkiksi Heli Ski –mallissa on 109
Anton Magnusson tekee tarvittaessa asiakkaalle kaiken
alusta lähtien käsin. Nahkaa leikataan perinteisillä työkaluilla ja mittana toimii muinainen ranskalainen tuuma.

osaa, joiden yhteen liittäminen vaatii 46 työvaihetta”.
Hestralla osataan käsitellä nahkaa
Hestra käyttää hanskoissaan huomattavan monia erilaisia nahkalaatuja.
Varastosta löytyy naudan, villisian, hirven, vuohen ja peurannahkaa. Osa
hirvennahasta tulee muuten suomalaisten metsästäjien kautta läheltä
Kokkolaa. Hiihtohanskoissa käytetään pääasiassa naudannahkaa hyvien
yleisominaisuuksien ja saatavuuden takia, mutta huippumalleihin kuten
Heli Ski:hin käytetään erikoiskäsiteltyä vuohennahkaa.
Magnusson kertoo, että vain 0,1 millimetrin ero nahan paksuudessa
vaikuttaa huomattavasti hanskan tuntumaan ja kestävyyteen. ”Juuri tämä
pieni ero on olennainen. Valmistajan täytyy tietää mikä nahkalaatu sopii
tiettyyn tarkoituksen parhaiten ja valita kustakin nahkaerästä parhaat
palat. Voin kertoa, että se ei ole ihan läpihuutojuttu”.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Mikä Hestran hanskoissa sitten vetoaa hiihtäjiin?
Magnusson on hetken hiljaa ja vastaa sitten. ”Ehkä se, että valmistamme vain hanskoja on monelle tärkeää. Pitkät perinteet ja huomattava
määrä tunnettuja laskijoita eivät varmaan ole olleet haitaksi. Olemme
vaikuttaneet monen voittajan taustajoukoissa”, hän toteaa.
Käyntini pääkonttorissa vahvisti omaa mielipidettä siitä, että
Hestralla työskennellään yhteisen päämäärän eteen. Yhtiön organisaation hierarkia on hyvin matala. Omistajaperhe tekee töitä siinä missä
muutkin ja työsuhteet ovat pitkiä. Väkeä on töissä vain noin 50, joten
kaikki tietävät missä mennään.
Oli hauska osallistua koko konttorin väen yhteiselle ”fikapausille” eli
kahvitauolle. Puhuin monen kanssa ja kaikkia yhdistää himo hiihtämiseen sekä ammattiylpeys työhönsä. Vaikka Hestra valmistaakin
suurimman osan hanskoistaan Kiinassa ja Unkarissa omilla tehtaillaan,
valmistetaan ne täällä Ruotsissa valikoiduista materiaaleista.
Pääkonttorissa valmistetaan toki edelleen hanskoja. Asiakkaiden
mittatilaustyönä tilaamat hanskat valmistetaan käsityönä Anton tai
Niklas Magnussonin toimesta, jotka ovat Pohjoismaiden ainoita käsi-

Erilaisia nahkalaatuja leikkausta odottamassa. Kuva Antti Zetterberg.

neiden valmistuksen koulutettuja räätäleitä.

HESTRA

Kun seuraavan kerran menet rinteeseen missä päin maailmaa tahansa, kannattaa silmäillä millä hanskoilla väki laskee. Varsin usein
hanskoissa lukee Hestra.

»» Perustettu 1936, perheyritys
»» Valmistaa lähes kaksi miljoona hanskaparia vuodessa
»» Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa
»» www.hestragloves.com

Lasten mallistoa.
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Tekniikka
Potentiaali luodaan tässä. Sitoudu käännökseen, ole aktiivinen, anna palaa! Kuvassa Tanja
Poutiainen.

Tavoite, joka ohjaa toimintaa
Taas mennään. Tämän kauden tavoitteenani on

Linko, trampoliini ja alppihiihto

antaa hieman uutta perspektiiviä samaan vanhaan

Päästäksemme käyttämään alppihiihtosuk-

Käännöksen aloitus luo potentiaalin koko
käännökselle

sen ominaisuuksia hyväksemme, tavoit-

Mitä paremmin saat sukselle paineen kään-

teemme on saada suksi taipumaan ennen

nöksen alussa, sitä helpompaa käännöksen

oikolinjaa, mutta myös hyödyntämään kään-

lopusta on selviytyä tehokkaasti. Tätä en

nöksestä syntyvää energiaa vauhdin kiihdyt-

voi ylikorostaa. Konkreettisesti tämä johtuu

tämiseen ja käännöksen muodostamiseen.

siitä, että suksi taipuu kuten jousi jo ennen

Aivan kuten trampoliinilla hyppiessä, halu-

oikolinjaa ja näin varastoi itseensä energiaa.

taan hyödyntää välineestä tulevat voimat.

Tuota energiaa pyrimme hyödyntämään

Onnistuessaan tämän seurauksena on lasku,

käännöksen lopussa välineiden, olosuhteiden

jossa on vauhtia, mutta myös poikkeamaa

sekä laskijan kykyjen ja halujen sallimissa

ja kiihtyvyyttä. Lisäbonuksena pääsemme

rajoissa. Tämän voisi kiteyttää Soppelan

hyödyntämään fyysistä toimintakykyämme

Merlen sanoin: ”Käännöksen alussa sinä teet

laskemiseen eikä selviytymiseen.

duunia, käännöksen lopussa vauhti otetaan

asiaan – suksen kulkemiseen. Kauden alussa ajatukset ovat lähellä lunta ja pohdimme alppihiihtoa
hieman teoreettisemmasta kulmasta.
Teksti ÖKÖ HEIKKALA Kuvat AGENCE ZOOM

K

auden edetessä tarkastelu siirtyy
jalkoihin, lantioon ja lopuksi ylävartaloon. Kaikki tähtää siihen, mitä

jalkojesi alla oleva itävaltalainen muovinkappale janoaa toimiakseen täydellisesti. Soljet
kiinni, kypärä tiukalle, Ready, Steady, GO!
Hiihdän, siis ajattelen
Ajatteleva alppihiihtäjä on lajissaan kehittyvä. Saadakseen hiihtämisestä parhaat
mahdolliset kiksit ja luodakseen kehittymisedellytykset lajitaidolle, laskijalla tulee
olla tavoite. Siksi tämän talven johtotähdeksi nostan konkreettisen tavoitteen, joka
onnistuessaan saa suksen kulkemaan entistä
paremmin.
Fokus tähän on: käännöksen alussa
rakennetaan painetta, oikolinjassa painetta
pidetään yllä ja käännöksen lopussa
ulkosuksi on jo höyhenenkevyt.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Jotta tämä toteutuisi, käännökset pitäisi
saada linkitettyä sulavasti toisiinsa niin, että
lasku rullaa koko ajan eteenpäin. Tämä pätee
melkein kaikissa urheilulajeissa. Onnistuneen käännöksen määritelmä ei ole mahdollisimman kova huippunopeus suoraa viivaa
alaspäin, vaan tavoitteena on saada sukset ja
laskija linkoamaan käännöksestä toiseen riemunkiljahdusten saattelemana. Tämä johtaa
kovaan vauhtiin ja ennen kaikkea kiihtyvyyteen käännöksestä toiseen ja kaikkien
kaipaamaan poikkeamaan, eli siihen, kuinka
paljon ”käännöstä” syntyy.

vain mukaan”.
Ideaalista tehdään käytäntöä
Edellisen kappaleen linko ja trampoliini
avaavat hieman käännöksen filosofiaa.
Ajatteleva alppihiihtäjä kehittyy. Ajattele,
toteuta, nauti, kehity.
Seuraavaksi tarjoilen selkeitä ja konkreettisia vinkkejä, joita jokainen voi pohtia
omissa treeneissään.
Duunia ja ajoitusta
Laskemisessa ei ole kyse vain siitä mitä teet.
Vauhdin kasvaessa kuinka, miten ja ennen
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Tekniikka

Oikolinja. Vielä paine
ulkosuksella. Kunnon
paine ulkojalalle, eikä
milliäkään periksi. Kuvassa Jens Henttinen.

kaikkea milloin teet mitäkin nousee merkittävään rooliin. Nyt puhumme
ajoituksesta.
Ensimmäinen sääntö ajoitukseen: ole aktiivinen – älä passivoidu. Edellä
mainitun trampoliinin tai lingon omaisen vauhdin hyödyntäminen vaatii duunia. Muista tämä: koko ajan duunia. Mitä, minkälaista ja kuinka? Niistä lisää
kauden tulevissa jutuissa. Entä sitten se ajoitus? Pääministerimme innoittamana kiteytän asian kolmeen pääkohtaan:
Heti käännöksen ensi metreiltä pyri johdonmukaiseen ja vahvaan suksen
paineistamiseen. Ole aktiivinen, jopa aggressiivinen aloituksessa. Ja kun käännös alkaa, sitoudu – älä himmaa!
Oikolinjassa tavoite on, että paine on kovimmillaan, etkä anna yhtään
periksi käännöksestä syntyville voimille. Pyri tilaan (psyykkinen, fyysinen tai
spirituaalinen), jossa painetta ei tarvitsisi oikolinjan jälkeen juurikaan enää
kasvattaa ja käännös olisi näin valmis entistä aikaisemmin.
Käännöksen lopussa pyri sulavaan käännöksen vaihtoon. Mikäli olet
oikolinjan jälkeen saanut käännöksen päättymään, käännöksen loppu onkin

Lopetus: Ajoituksen natsatessa tässä kohdassa alkaa käännös olla viittä vailla valmis.
Ajatukset ovat jo seuraavassa käännöksessä. Kuvassa Santeri Paloniemi.

AJATTELE, TOTEUTA, NAUTI, KEHITY!

enemmän tarkkailua ja valmistautumista, kuin hampaat irvessä duunia. Hae
tuntumaa siihen, että ulkosuksi ei olekaan enää poskettoman raskas, vaan olet
alkanut jo siirtää painetta tulevalle ulkosukselle. Tämä helpottaa käännöksen
lopetusta ja luo hyvät edellytykset seuraavalle käännöksen aloitukselle.
Muistilista mäkeen
Uutuutena tälle kaudelle ajattelin kerätä palstan loppuun pienen tiivistelmän
siitä mistä kyseisessä jutussa kerroin. Ensi kerralla mäkeen mennessä, ota
”Ajattele, Toteuta, Nauti, Kehity!” kohdasta asiat työn alle, ne muistuttavat

»» Käännöksen alussa duunia, lopussa tarkkana.
»» Hyödynnä linko: ajatus on kiihtyä seuraavaan käännökseen, ei
suoraan alamäkeen.
»» Ajoitus kuntoon: mieti missä vaiheessa käännöstä teet mitäkin
– flow on kova juttu.
»» Lisäinformaatiota Alppihiihtotekniikasta, SSF:n julkaisema
”Ratalaskutekniikan Perusteet”–kirjan voi tilata SSF:n sivuilta
www.skisport.fi/alppihiihto/materiaalisalkku/myynnissa_oleva_valmennusmateria/

tästä tekstistä ja lupaan, suksikin kulkee paremmin.

103

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Kolumni

” Kysyin monennellako
pujotteluportilla hän aikoi
räjähtää. ”

laadullisesti parhaista tehdään johtopäätöksiä. Poikkeuksetta ihmemenetelmät ovat kuitenkin osoittautuneet vaikuttamattomiksi.
Silloin käynnistyy viimeisen vaiheen argumentointi: ”Tätähän jo
käytetty jo pitkään”, ”Se ja sekin urheilija käyttää tätä” ja ”Ei siitä
mitään haittaa ainakaan ole”.

No ei siitä mitään haittaa
ainakaan ole

U

udet harjoitusmenetelmät sekä palautumis- ja urheiluvammojen hoitokikkailut markkinoidaan poikkeuksetta samanlaisella kaavalla. Aluksi kerrotaan kuinka tämä uusi mullistava

menetelmä, liikuntamuoto, liikesarja, aine, ravintolisä, laite, asuste,
ranneke, hologrammi, pohjallinen, tai väline nopeuttaa, parantaa,
kehittää, korjaa, ohjaa, tasapainottaa, poistaa kuonaa ja myrkkyjä ja
blaa blaa blaa sitä sun tätä.
Palautumista, mikroverenkiertoa, syviä lihaksia, kehon hallintaa,
corea, balanssia, lihasarkuutta, suorituskykyä, lihaskalvoja, kehoon
menee salaisia signaaleja ja refleksitkin on vielä päällä tai pois päältä.
Vaikutuksia on tutkittu ”tieteellisesti” ja paljastetaan, että menetelmää on tutkittu myös salaa. Vakuuttavuutta lisätään ujuttamalla tekstiin isoja sanoja kuten ”aivotutkimus”, ”olympiakomitea”, ”avaruushallinto”, ”NASA” jne. (nyt ne on tässäkin tekstissä, joten tämänkin
tekstin täytyy olla vakuuttavaa).
Ennen kuin riippumattomia tutkimuksia on julkaistu, niin tarvitaan vielä yksi tai useampi menestyvä urheilija kertomaan, miten
menetelmä on auttanut heitäkin menestymään. Tarvitaan käyttäjäkokemuksia, eihän menestyvä urheilija puhu pehmoisia.
Muutaman vuoden päästä tutkimuksia tai opinnäytetöitä on
kertynyt sen verran, että niistä voi alkaa saamaan jonkinlaista kokonaiskuvaa. Meta-analyyseissä karsiutuu puolivillaiset tekeleet pois ja

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Urheilussa menestymiseen vaikuttaa hyvin monenlaiset tekijät.
Suuri osa niistä on tiedostettuja ja niitä on mahdollista mitata, arvioida ja kehittää. Urheilija ei ole kuitenkaan kokoelma ominaisuuksia. Jokaisessa urheilulajissa menestyminen edellyttää erilaisten
fyysisten ja henkisten ominaisuuksien riittävyyden. Niillä samoilla
ominaisuuksilla on myös yläraja, jossa niiden lisäkehittäminen ei
paranna lajisuoritusta, vaan kuluttaa urheilijan ja valmentajan aikaa
ja energiaa. Aikaa on käytössä saman verran ja se kannattaa käyttää
siihen mikä parantaa lajisuoritusta.
Alppihiihdossa voimaa tarvitaan riittävä määrä reilun minuutin
kestoiseen laskuun. Kilpapujottelussa käännös tehdään keskimäärin
1,06 sekunnin välein sivusuuntaan puolelta toiselle. Siis samansuuntainen lihastyötapa toistuu 2,12 sekunnin välein noin minuutin
ajan. Mikään niistä ei ole maksimaalinen suoritus. Eikä se suksen
kaataminen kantillekaan maksimaalisen raskasta ole.
Eräs valmennettavani kertoi haluavansa parantaa räjähtävyyttään. Kysyin mitä hän sillä tarkoittaa. Hän vastasi, että räjähtävyyttä
treenataan painonnoston rinnalle vedolla ja monilla muilla alppihiihtäjillä tulos rinnalle vedossa oli paljon parempi kuin hänellä.
Kysyin monennellako pujotteluportilla hän aikoi räjähtää. Sain
vastaukseksi, että ei siitä räjähtävyydestä ainakaan mitään haittaa
ole. Että se siitä sitten.
Rakentaisitko itse urheilijana omasi tai valmentajana urheilijasi
harjoitussuunnitelman valiten sisällön sen pohjalta, että käytetään
menetelmiä mistä ei ole mitään haittaa?
Matti Henttinen valmentaa urheilijoita erityisesti henkisellä puolella.
Teksti MATTI HENTTINEN Kuva SAMI VÄLIKANGAS

104

31.10.–2.11.2O14
MESSUKESKUS
ENEMMÄN
SKUKSIA,
HIIHTOKE
TOJÄ, MAAS
E
K
K
R
E
IM
SIÄ!
SUKS
A ELÄMYK
HIIHTOA J

LASKETTELU

HIIHTO

TALVIMATKAILU

KAMAPÖRSSI

Talvikausi starttaa jälleen pyhäinpäivän viikonloppuna Pohjoismaiden suurimmilta
talviurheilumessuilta! Fiilistele laskuleffoja, hanki parhaat uutuusvarusteet, vertaile
monoja ja suksimerkkejä, tutustu hiihtokeskuksiin ja tee löytöjä kamapörsseistä.
skiexpo.fi ❅ facebook.com/skiexpo ❅ #skiexpo
Avoinna: pe 12–20, la 9–19, su 10–17.
Liput edullisemmin etukäteen verkkokaupasta 15/9 €: shop.messukeskus.com.
Tapahtuman aikaan ja kassoilta 18/11 €.
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Samalla lipulla myös
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Teksti JUKKA MÄENNENÄ

TREENAUS
” Voimistelu on tässä
tapauksessa äärimmäisen
hyvä esimerkki, sillä se
antaa kenties parhaimmat
valmiudet kaikilla
osa-alueilla. ”

Lasten ja nuorten liikunnallisuudesta tai paremminkin sen puutteesta on pu-

Yleisistädoista lajitaitoihin

huttu paljon viime vuosina. Koulun liikuntatunneille ja ohjattuihin harrastuksiin

Viidestä kuuteen vuotiaasta alkaen tulisi keskittyä yleistaitoihin

tulee jatkuvasti entistä huonommilla valmiuksilla varustettuja lapsia ja nuoria.
Pahimmassa tapauksessa aiempi liikuntakokemus rajoittuu korkeintaan Nintendo Wiin pelaamiseen. Huonoimmillaan valmiudet minkäänlaiseen fyysiseen
toimintaan ovat huonot tai lähes olemattomat. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle
pitäisi tehdä?

aina 14-15 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen lajitaidot ja niiden
harjoittelu astuvat suurempaan rooliin. Mitä yleistaidot sitten tarkoittavat? Ominaisuuksia, jotka edesauttavat kykyä hallita ja oppia
monipuolisia liikuntasuorituksia.
Ne sisältävät elementtejä tasapainosta, liikkuvuudesta ja erilasten liikenopeuksien käytöstä. Voimistelu on tässä tapauksessa

Missä mentiin vikaan?

äärimmäisen hyvä esimerkki, sillä se antaa kenties parhaimmat

Vain kymmenisen vuotta takaperin lasten ja nuorten arkiliikkuminen

valmiudet kaikilla osa-alueilla. Ohjatusti voimistelua harrastanut

oli huomattavasti yleisempää. Syitä tähän voi hakea vaikka kuinka

nuori onkin tyypillisesti selvässä etulyöntiasemassa ikätovereihinsa

pitkältä, mutta teknologian kehittyminen ei ole ainakaan auttanut

suorituskykyä arvioidessa ja uusia taitoja opetellessa.

asiaa. Kuinka moni nuori menee kävellen tai pyörällä kysymään, että
onko kaveri kotona? Nykyään asia selviää usein netin tai kännykän
välityksellä ennemminkin sekunneissa kuin minuuteissa.
Arkielämässä tapahtuvan liikkumisen väheneminen ei ole lasten ja
nuorten omaa syytä. Kaikki lähtee kotoa ja lopulta päätös on vanhempien, että kyyditäänkö jälkikasvu joka paikkaan autolla ovelta ovelle.
Totta kai tämä on joskus tarpeen ja välttämätöntä, mutta sen ei pitäisi
välttämättä olla oletusvaihtoehto.
Arkiliikkumisen lisäksi liikunnan aloittaminen ja liikunnallisten
elämäntapojen omaksuminen pitäisi alkaa jo ennen kouluikää. Liikkumisen ja urheilun tulisi olla vielä 15-16 ikävuoteen asti mahdollisimman monipuolista.
Aikainen erikoistuminen eli yhteen lajiin keskittyminen, on todettu pitkällä aikavälillä epäedulliseksi. Kehitys voi olla aluksi hyvää
ja muita ikätovereita nopeampaa, mutta tyssää tasanteeseen ja jopa

Herkkyyskaudet
Herkkyyskaudet ovat monelle varmastikin tuttu termi. Ne tarkoittavat vaiheita, jolloin tietty ominaisuus kehittyy ja vakiintuu muita
ajanjaksoja helpommin. Hyvin suunniteltu harjoittelu ja liikuntaharrastus huomioi nämä herkkyyskaudet. Kehittyä voi tietenkin
koko ikänsä, mutta herkkyyskaudet huomioimalla päästään kuitenkin mitä todennäköisemmin aina korkeammalle tasolle. Herkkyyskaudet on tunnistettu ainakin seuraaville ominaisuuksille:
»» Motoriset perustaidot
»» Peruskestävyys
»» Maitohapollinen kestävyys
»» Liikkuvuus ja notkeus
»» Voima (hermotus ja lihasmassa)
»» Nopeus (hermotus ja voima)

motivaation puutteeseen viimeistään täysi-ikäisyyden jälkeen.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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TREENAUS
Vahva perusta
Aivan kuten taloa rakentaessa, mitä pa-

LIIKKUVA KOULU -PROJEKTI LIIKUTTAA KOULULAISIA

rempi perusta, sitä vakaampi ja korkeampi
huippu. Nuorten ja lasten liikkumisen

Liikkuva koulu on laaja, satojen koulujen ja monien tukiorganisaatioiden muodostama verkosto.

saralla se tarkoittaa monipuolisten liiketai-

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan

tojen opettelua. Parhaiten tämä tapahtuu

oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihas-

monipuolisilla lajivalinnoilla ja erilaisilla

voimin.

leikeillä sekä peleillä.

Tutkimuksissa on huomattu, että liikkuminen on edistänyt luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä sekä oppitunteihin osallistumista – ja sitä kautta oppimista. Liikkuva koulu –pilot-

On ikävä tilanne, jos vajaa parikymppi-

tivaiheeseen (2010–12) osallistuneiden koulujen henkilökunnasta valtaosa koki, että liikunnallinen

nen urheilija tähtää lajissaan huipputasolle

välituntitoiminta paransi oppituntien työrauhaa. Oppilas ei välttämättä tarvitse urheiluharrastusta

ja ensimmäiset vuodet menevät pelkästään

ollakseen aktiivinen, kunhan liikkuu tavalla, josta itse pitää.

pohjan rakentamisessa, mikä olisi pitänyt
olla jo olemassa. Tämä etumatka voikin

Treenilaitevalmistaja Polar on ollut mukana avustamassa Liikkuva Koulu -projektia. Valmennuspääl-

osoittautua liian pitkäksi kirittäväksi.

likkö Ville Urosen mukaan lasten liikkumisen määrä vähenee ensimmäiseltä luokalta alkaen ollen

Yhtä ja ainoaa keinoa tukevan perustan

tuolloin pari tuntia mutta yläasteelle tultaessa liikunta
on vähentynyt lähes puoleen. "Tähän on monia syitä, toki

luomiseen ei ole, vaan kysymys on enem-

peleilläkin on vaikutusta, mutta myös sillä että lapsen päi-

mänkin kokonaisuuksista ja usean asian

vittäinen hyötyliikunta kuten pyöräily ja kävely on vähenty-

summasta. Yhden kohdalla voi toimia

nyt. Olisi tärkeää pysyä liikkeessä nuoruudesta alkaen eikä

vertaistuki ja ryhmähenki, toinen nauttii

passivoitua", Uronen muistuttaa.

yksinkertaisesti tekemisestä ja joku voi
puolestaan pitää liikkumisen ja harjoitte-

Liikkuva Koulu -projektista saa lisätietoa osoitteesta

lun mitattavuutta kiinnostavana.
painotus

www.liikkuvakoulu.fi

Harjoittelun

Harjoituspäiväkirjan lisäksi tähän on
välineitä enemmän kuin koskaan. Esimerkiksi seuraavassa numerossa testissä

Harjoittelun
painotus

olevalla Polarin V800 -urheilukellolla voi
mitata sykkeen lisäksi matkaa, nopeutta ja
jopa hyppyjen korkeutta.
Summa summarum: liikutaan siis
monipuolisesti jo nuoresta pitäen ja eikä
unohdeta kaikkein tärkeintä, eli hauskanpitoa!
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Tutustu ja vertaa pakkausselosteita hyvien valintojen löytämiseksi.

TUOTESELOSTEET TUTUKSI
Elintarvikkeiden mainonnassa tuotteiden luva-

hyvä vitamiinien tai kivennäisaineiden lähde,

taan sisältävän enemmän sitä ja vähemmän tätä

saatetaan myös niiden määrät ilmoittaa

sekä auttavan yhteen jos toiseenkin vaivaan. Ei
ihme jos valintatilanteessa tavallisella kuluttajalla menee sormi suuhun. Kannattaa kuitenkin

helposti silmäiltäväksi
Lisäksi pakkauksissa on yleistynyt va-

ravintosisältötaulukossa.

paaehtoinen, yhteiseurooppalainen merkin-

Keskeiset ravintoaineet usein koottuna

käyttää hetki pakkausmerkintöjen oppimiseen,

tätapa, joka ilmoittaa annoksen keskeisten

MYSLI 1

MYSLI 2

Täysjyväkaurajauho (71%), riisijauho,
sokeri, mallassiirappi (ohrasta) ja
suola

Täysjyväkaurahiutale (36%), täysjyvävehnähiutale (19%), sokeri, kasvirasva, riisimuro
(riisijauho, sokeri, vehnägluteeni, ohra- ja
vehnämallasjauho, suola, ohramallas,
emulgointiaine (soijalesitiini)), glukoosifruktoosisiirappi, kookosrouhe, kasvikuitu,
suola, hunaja ja karamellisiirappi

Energiaa

390 kcal

420 kcal

Rasvaa

5,3 g

15 g

josta tyydyttynyttä

1,0 g

6,6 g

sillä ne antavat tärkeää tietoja elintarvikkeen
koostumuksesta ja ravintosisällöstä.
Teksti ja kuva TARJA SANDELL

Ainesosaluettelo avainasemassa
Jokaisessa elintarvikepakkauksessa on
ainesosaluettelo, joka kertoo tuotteessa
käytetyt raaka-aineet painojärjestyksessä
niin, että eniten käytetty raaka-aine on

Ravintosisältö per 100 g

Hiilihydraatteja

68 g

62 g

luettelossa ensimmäisenä. Suomessa on

josta sokereita

14 g

22 g

lisäksi mainittava myös yleisesti allergiaa

josta laktoosia

0,0 g

aiheuttavat ruoka-aineet omalla nimellään.
Ravintosisältö kertoo tuotteen ener-

Ravintokuitua

10 g

josta beetaglukaania**

3,0 g

Proteiinia

12 g

8,6 g

Suolaa

0,5 g

0,5 g*

giaravintoaineiden, natriumin ja joskus

Natriumia (suola = 2,5 x natrium)*

myös kuidun määrän 100 g kohti. Usein

Rautaa

3,2 mg

Magnesiumia

110 mg

Sinkkiä

2,5 mg

pakkauksessa ilmoitetaan myös annoskohtainen ravintosisältö. Jos elintarvike on

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

10 g

0,2 g

** beetaglukaani on kauran sisältämä liukoinen kuitu
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Evästyksiä

kcal

Sokereita

Rasvaa

120

18 g

3,2 g

6%

20 %

5%

Tyydyttynyttä
rasvaa
1,8 g

Natriumia

Proteiinia

Kuitua

0,1 g

5g

3,8 g

9%

3%

10 %

15 %

% aikuisen viitteellisestä päivänsaannista (GDA)
Perustana 2 000 kcal ruokavalio

ravintoaineiden määrän ja niiden osuudet prosentteina viitteellisestä päivä-

Telenor is the main sponsor of the Norwegian Alpine Ski Team. Photo: Vegrad Breie.

Pakkauksissa on yleistynyt vapaaehtoinen, yhteiseurooppalainen merkintätapa, joka ilmoittaa annoksen
keskeisten ravintoaineiden määrän ja niiden osuudet prosentteina viitteellisestä päiväsaannista.

saannista. Näin on mahdollista nähdä yhdellä silmäyksellä mitä syöty ruoka
sisältää ja kuinka paljon päivittäisestä saantisuosituksesta täyttyy.
Eniten hämmennystä saattavat aiheuttaa tuotteen luvatut terveysvaikutukset (esim. alentaa kolesterolia) tai ravitsemusväittämät (esim. sisältää
runsaasti kuitua). Näiden lupausten käyttö on tarkkaan säädeltyä, joten jos
pakkauksessa luvataan jotain, se myös pätee.
Valitse vertailemalla
Kun olet valitsemassa tuotetta, vertaile muutaman tuotteen ainesosaluetteloa
sekä ravintosisältöä. Tuotteista kannattaa tarkkailla esimerkiksi viljatuotteissa
täysjyväviljan ja kuidun määrää, maitotuotteissa rasvapitoisuutta sekä yleisesti
elintarvikkeissa lisättyjen sokerin ja suolan määriä sekä rasvan laatua. Ainesosaluettelon pituudesta voi päätellä, kuinka pitkälle jalostettua tuote on.
Vertailuesimerkiksi käy suositut aamu- tai välipalaksi sopivat myslit.
Tuotteiden energiasisältö on suunnilleen yhtä suuri, mutta nautitun energian
sisältö eroaa lähes täydellisesti toisistaan. Mysli 2 sisältää kolminkertaisen
määrän rasvaa mysli 1:een verrattuna. Rasvan laatu on heikompi, sillä lähes
puolet rasvasta on niin sanottua kovaa rasvaa, jolla on epäedullinen vaikutus
veren kolesteroliarvoihin. Toisen myslin sisältämän beetaglukaanin tiedetään
sitä vastoin auttavan kolesterolin hallinnassa.
Myslin 2 sisältämä sokerimäärä on 1,5-kertainen verrattuna mysliin 1. Sokeri sisältää vain energiaa eikä mitään hyödyllisiä ravintoaineita. Se on lisäksi
haitallista hampaille.

HVC
Fluorinestepinnoite

Kun seuraavan kerran menet kauppaan, käytä siis hetki vertailuun. Ota tavanomaisesti käyttämäsi tuote ja pari muuta saman tuoteryhmän tuotetta ja tutki,
mitä pakkaukset kertovat.
Voit tehdä vertailua myös kotisohvaltasi Kuluttajaliiton sivuilta www.syohyvaa.
fi/tuotevertailut. Toivottavasti oma valintasi yllättää positiivisesti.

CERA F ROCKET
Spraypinnoite

HF5BWX
Fluorikarbonaatti

QR-koodin kautta pääset suoraan Kuluttajaliiton julkaisemaan Pakkausmerkinnät-

Voittomarginaalin tekijät.

esitteeseen.

Kaikki tieto alppisuksen
voitelusta yhdestä osoitteesta:

www.swixschool.com
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VÖLKL V-Werks BMT 94, 109, 122
Völklin uudet V-WERKS BMT 94, BMT
109 ja BMT 122 ovat huippukevyitä Back
Mountain Touring -suksia joissa ei ole tingitty
grammaakaan laskuominaisuuksista, painosta
kylläkin. Hinta 999 euroa. Gourmet-tason
laskuherkutteluun. Lisätietoa www.parmax.fi tai
www.voelkl.com

VÖLKL Mantra
Legendaarinen Mantra on uudistunut
täysin. Freeride-tykin ominaisuuksiin
kuuluu tasan 100 mm leveä vyötärö ja
full rocker. Mantra on edelleen titaanilaminaatilla varustettu vauhdikkaaseen ja
monipuoliseen laskuun suunnattu työkalu. Hinta 629 euroa. Lisätietoa www.
parmax.fi tai www.voelkl.com

Elan U-Flex -konsepti
U-Flex ominaisuus on uusissa Elanin lastensuksissa kokoluokissa
70, 80, 90, 100 cm. U-Flex -suksi on 25% joustavampi kuin perinteinen lasten suksi. Tämä helpottaa käännöstä ja antaa mukavamman tuntuman, jolloin ensimmäisistä laskettelukerroista tulee
helpompia ja rohkaisevia. Esittelyvideo löytyy osoitteesta https://
www.youtube.com/watch?v=lXR0N7QZdmQ
U-Flex on myös monoissa, jotta suksen tarjoama hyöty ei kumoudu jäykän monon takia. U-Flex monossa (Ezyy) on säätövaraa,
jolloin mono soveltuu käytettäväksi kasvuvaiheessa pidemmän
aikaa.
Suositushinta Elan U-flex lasten suksille 70-199 euroa. Elan
Ezyy U-Flex-mono 1 soljella 109 euroa, 2 soljella 129 euroa.
www.neonsun.fi

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Atomic Hawx 120 –kenkä
Legendaarinen Hawxin keskileveä lesti ei
ole muuttunut, mutta kenkään on lisätty
Memory Fit, jolla saat personoidun kuoren,
läpän ja sisäkengän minuuteissa. Lisäyksenä myös Power Shift, joka mahdollistaa
kengän varren säädön etusuunnassa aina
130 flex asti. Kokonaisuuden täydentää
vallankumouksellinen joustava pohja Sole
Flex, joka parantaa tasapainoa, jalkapohjatuntumaa ja hallintaa.

Bollé Backline Visor –visiirikypärä
Sisältää kaksi eri väristä visiiriä: harmaa hopeisella puolipeilillä
cat 3 ja keltainen cat 1. Visiiriä vaihtamalla näkee häikäisevässä
auringonpaisteessa sekä hämärässä keinovalossa. Click to fit
-säätö takaa täydellisen istuvuuden. Säädettävät venttiilit, joilla
saa säädettyä kypärän hengittävyyttä. Saatavilla olevat koot:
56-58 cm ja 59-61+ cm. Suositushinta 309 euroa.
www.neonsun.fi

Hawx 2.0 120 on pätevä erikoisvalmisteinen kenkä voimakkaille All Mountain
-laskijoille. Hinta 575 euroa.
Lisätiedot www.atomic.com

Thule SkiClick
Atomic Redster Doubledeck 3.0 XT
Alkujaan Maailmancupin paripujottelukisoihin
kehitetty uusi Atomic Redster Doubledeck 3.0
XT on huippusuorituskykyinen kisasuksi. Sen
erikoispiirteenä on vallankumouksellinen RAMPteknologia, joka aktiivisesti ohjaa vartalosi asentoa pyrkien pitämään sen suksen keskellä koko

Jos haluaa mennä välillä hiihtämään murtsikkaa ja autossa
on kattokaaret valmiina, kannattaa hankkia Thulen SkiClickit.
Niissä sukset pysyvät tiukasti kovassakin kyydissä ja minimaalinen ilmanvastus hillitsee polttoaineen kulutusta. Toimivat
tarvittaessa myös seinätelineenä. Saatavana myös suojahuppu.
Hinta 59 euroa, suoja 29 euroa.
Lisätietoa www.thule.com

käännöksen ajan.
Suksessa on 65,5mm vyötärö ja 15,5m kääntösäde, Redster Doubledeck 3.0 XT on äärimmäisen ketterä kovassakin vauhdissa ja täydellinen
yhdistelmä GS ja SL-suksien suorituskykyä. Täydellinen suksi harrastekisaajille tai valmentajille.
Hinta 1195 euroa. Lisätiedot www.atomic.com
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Polar M400
Polar M400 mittaa urheilusuoritukset, päivittäisen aktiivisuuden ja hälyttää
liiallisesta istumisesta

Polar M400 on tarkoitettu liikkujille, jotka haluavat seurata mm.
nopeutta, kuljettua matkaa sekä korkeutta ja lisäksi haluavat pysyä
aktiivisena myös harjoitusten välissä.
Laite tukee oikealla teholla tehtävää harjoittelua henkilökohtaisten sykealueiden avulla. Harjoitusohjelmien avulla voi asettaa uusia
tavoitteita ja pyrkiä rikkomaan omia ennätyksiä.
Harjoituksen vaikutus -ominaisuus antaa motivoivaa palautetta
heti harjoituksen jälkeen. Juoksuindeksi kertoo puolestaan juoksusuorituksen kehittymisestä. Laitteessa on myös monia muita Smart
Coaching -ominaisuuksia. Harjoitusnäkymiä voi muokata erityisesti
ulkoliikuntaan sopivalla suurella näytöllä.
Polar M400 seuraa päivittäistä aktiivisuutta ja kannustaa liikkumaan kertomalla helpolla tavalla kuinka monta minuuttia vielä pitäisi liikkua aktiivisuustavoitteen saavuttamiseksi. Laite muistuttaa
kellonäytössä ja värinähälytyksellä, kun käyttäjä on ollut paikallaan
liian kauan.
Aktiivisuus- ja harjoitustietoja voi analysoida välittömästi Polar
Flow -mobiilisovelluksessa. Polar M400 on langattomasti yhteydessä iPhoneen Bluetooth Smart -tiedonsiirron avulla.
Polar M400 suositushinta on 200 euroa (sis. mustan H7-sykesensorin) ja 160 euroa (ilman sykesensoria). Polar Flow -mobiilisovellus on ladattavissa maksutta App Storesta, kun tuote on
saatavilla. Lisätietoja: www.polarm400.com

Uusi vapaalaskijoille suunnattu sauvamerkki
KANG nyt Suomessa
Ruotsalaisen Kangin takana on pitkän linjan vapaalaskijaporukka. Pari vuotta sitten perustetun merkin keskiössä on kestävyys,
ympäristöystävällisyys, design ja yksilöllisyys. Voit personoida
omat sauvasi halutessasi.
Kangin sauvat on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Materiaalista 70% on luonnonmateriaalia ja kahvoihin on käytetty
aitoa nahkaa.
Kang tekee jatkuvaa yhteistyötä Ruotsin parhaiden vapaalaskijoiden kuten Matilda Rapaportin, Christine Harginin ja Per
Jonssonin kanssa.
Kuvan sauvamallin hinta 180 euroa (sis. postituskulut).
Kangin edustaja Suomessa:
Misha Lagerstedt 050-4493443, misha.lagerstedt@gmail.com
Lisätietoa ja sauvat verkosta osoitteessa: www.kangpoles.com
Seuraa myös Instagramissa: @kangpoles

TUTUSTU POLARIN TUOTTEISIIN SKIEXPOSSA OSASTOLLA 6 H 109!
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WASPcam –actionkamera
Malliston lippulaivan, Gideonin, ehdoton valtti on mukana
tuleva kello, jonka näytölle kamera lähettää kuvaa. Kameran

Therese Johaugin kaunis olemus sopii hienosti perinteiseen norjalaisneuleeseen.

resoluutio on 16 megapikseliä ja lataaminen onnistuu micro-usb
laturilla. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi timelapsekuvaus, valokuvien otto samanaikaisesti videoimisen kanssa sekä
mukana tuleva kattava kiinnikepaketti. Mallien hinnat JAKD 149,
WASP 299 ja Gideon 455 euroa.
www.waspcam.com

DALE täyttää 135 vuotta 2015 ja tuottaa uudet
versiot klassisista kisavillapaidoista
Norjalainen DALE on toiminut maasto- ja alppihiihdon parissa jo
lähes 60 vuotta. Kaikki norjalaiset huippuhiihtäjät ovat vuorollaan
toimineet perinnevaatteen soihdunkantajana kansainvälisissä mittelöissä.
Norjalainen villapaita on käsite ja DALE:n paidat ovat niitä, joista
käsite on muodostunut. Ajaton design, täydellinen tekninen toimivuus ja norjalainen laadukkuus ovat taanneet menestyksen.
Juhlavuoden kunniaksi tehdyt paitamallit kunnioittavat norjalaisia maastohiihtäjiä vuoden 1956 talviolympialaisissa ja alppihiihtäjiä
vuoden 1958 MM-kisoissa. Vuoden 2015 Falunin MM-hiihtoihin
osallistuva Norjan joukkue Therese Johaugin johdolla käyttää vanhaa
perinnekuosia.
DALE:n tuotteita on Suomessa saatavilla hyvinvarustetuista ulkoilu- ja retkeilykaupoista. Lisätietoja maahantuojalta: Active Marin &
Outdoor, puh. 09-678 815, info@marinoutdoor.nu
Valmistajan sivut: www.daleofnorway.com

Blistex Fuity Blast – tuplasti tehoa, tuplasti
makua
Kaksi herkullista Blistex Fruity Blast -huulivoidetta ovat mehukaita ja tehokkaita. Kookosöljy kosteuttaa ja hoitaa huulia
samalla, kun C- ja E-vitamiini suojaavat ja pehmentävät huulia.
Aurinkosuojakerroin 15 suojaa huulia auringon haitallisilta
UVA- ja UVB-säteiltä. Makuina herkulliset appelsiini-mango ja
vadelma-sitruuna. Hinta 3,50 euroa. Saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista. www.blistex.fi
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Fischer Ranger 10+ Vacuum Cf
Uutuus Ranger Vacuum -perheeseen. Urheilullinen ja mukava laskukenkä soveltuu
monipuoliseen laskemiseen. Säädettävä
Hike/Ride/Lock -ominaisuus varressa,
Anti Slip -ulkopohja sekä loistava istuvuus
VACUUM COMFORT FIT -teknologian
ansiosta. Hinta 549 euroa,
www.fischersports.com

Casco Mini Pro -junnukypärä
Casco Mini Pro on turvallinen lasten kypärä, jonka kokoa
voi säätää helposti Diskfit Comfort-säätörullan avulla kypärän ollessa päässä. Patentoitu kiristyssysteemi leuan alla
takaa istuvuuden joka kerralla. Leukahihnaa voi kiristää tai
löysätä milloin tahansa ilman, että kypärää tarvitsee ottaa

Casco SP5 FX -kypärä & lasit

pois. Monocoque In mold - kuoren ansiosta kevyt ja turvallinen. Hinta 99,90 euroa. www.casco-helme.de

Turvallinen ja kevyt laskettelukypärä Monocoque In
mold - kuoren ansiosta. Helposti säädettävä, Disc-fitVario -säätömekanismin ansiosta. Säädettävä ilmastointi.
Mahdollisuus käyttää Casco FX -laskettelulaseja jotka
kiinnittyvät magneeteilla oikean asentoon ja kulmaan
kypärässä. Yhteensopivat Casco FX magnetLink kypärien
kanssa. Optisesti tarkka linssi takaa hyvän näkyvyyden.
Kypärän hinta 199 euroa, lasien 139-199 euroa.
www.casco-helme.de

Fischer Nightstick
Huippuluokan twin tip -sukset

Longines Conquest
Longines Conquest on valmistettu teräksestä.
Heijastamaton ja kova safiirilasi kätkee allensa
hienostuneen sveitsiläisen kvartsikoneiston sekä
kellotaulun, jossa hämärässä näkyvät superluminova tauluindeksit/osoittimet. Erikoisuutena
1/100 sek tarkka ajanotto. Hinta 1090 euroa.
www.longines.com

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

ovat parasta parkkiin, paippiin
ja kaikkiin härveleihin mitä
rinteestä voi löytää. Olympialaisten slopestylen kultamitalisti
Joss Christensenin luottopelit.
Sandwich-rakenne yhdistettynä
Beech Poplar -puuytimeen tekee
suksesta suorituskykyisen. Hinta
599 euroa, www.fischersports.com
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Helly Hansen Odin Flow Hiker HT
Helly Hansen Odin Flow Hiker HT on täysin uudenlainen vaelluskenkä runsaasti ulkoileville sekä
päivän retkelle että pidemmille vaelluksille. H² Flow
™ -teknologia säätelee lämpötilaa kierrättämällä
ilmaa nilkan aukoista. Tuloksena jalat pysyvät kuivina ja lämpiminä. Välipohjan C-Zone+ -pehmusteet
jalkaterän alla auttavat kestämään pitkän vaelluksen rasituksia. Kärki ja kantapää ovat
tuetut. Korkea varsi. Värit naisille:
sininen ja musta/pinkki, miehille
limenvihreä ja musta/oranssi.
Koot naisille 36–42, miehille
40–48. Hinta molemmille
190 euroa.
www.hellyhansen.com

Helly Hansen W Alexandra
Helly Hansen W Alexandra -talvikenkä yhdistää tennarin ja buutsin
lämpimällä tavalla. Päällys on osin mokkanahkaa ja osin nupukkia.
Tyylikäs ruutukuviointi. Pohja pitävää kumia. Yläosassa turkisjäljitelmää. Värit: vaaleanruskea, hiilenharmaa ja jäänsininen. Koot
36–42. Hinta 130 euroa. www.hellyhansen.com
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KILPAILUKALENTERI 2014-2015
ALPPIHIIHTO, KAUSI 2014-2015

FREESTYLEHIIHTO, KAUSI 2014-2015

Audi Alpine Ski Tour

Audi Freestyle Ski Tour kumparelasku

Ruka 19.–21.12.2014 2 x P, 1 x SP

Tammikuu

Pyhä 16.–18.1.2015 2 x SG, 2 x SP
Salla 7.-8.2.2015 2 x P
Suomu 6.-8.3.2015
Koli 20.–22.3.2015 Finaali SG, SC, SP ja P
FIS-kilpailut
Rovaniemi 26.–27.11.2014 P

Ruka 10.1.–11.1.2015 MO, DM
Maaliskuu
Hyvinkää 1.3.2015 MO
Laajis 6.3.–8.3.2015 2 x MO
Huhtikuu
Taivalvaara 3.4.-6.4.2015 MO, DM

Salla 29.–30.11.2014 P

Audi Freestyle Ski Tour ski slopestyle ja ski halfpipe

Pyhä 1.-3.12.2014 SP

Tammikuu

Ruka 31.–1.2.2015 P
Tahko 13.–15.2.2015 P
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

Ruka Fabulous 24.1.–25.1.2015 SS, HP
Helmikuu
(7.2.-8.2.2015 SS, HP vaatii vahvistuksen)
Maaliskuu
Laajis 14.3.2015 SS
Sappee 28.3.2015 SS
Audi Freestyle Ski Tour ski cross

SM- ja loppukilpailut
U10-12 Tahko 27.–29.3.2015 loppukilpailu
U14-16 Levi 9.-15.4.2015
U18-21 Hafjell 19.–23.1.2015 DH, SG, AC
U18-21 Tahko 13.2.–15.2.2015 P
Vauhtilajit Ylläs 10.–15.4.2015
Tekniikkalajit Pyhä 16.–19.4.2015

Tammikuu
(Levi 17.1.–18.1.2015 vaatii vahvistuksen)
Maaliskuu
Sappee 29.3.2015
SM-kilpailut
Ruka 10.4.–13.4.2015 SS, HP, MO ja DM
Levi 9.4.2015 ski cross

Kuva Nina Partanen.
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-mallisto
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TWINTIP-SUKSET

S I V U

2

ARMADA EL REY

Täydelliset parkkisukset aloittelevalle tai kokeneemmallekin laskijalle. Puuydin ja Cap -rakenne
tekevät suksesta todella kestävän. Laskutuntuma ja käyttäytyminen tempuissa ovat huippuluokkaa.

349,- (369,-)

K2 PRESS PRO

Yleistwintipsukset, joiden puuydin, kärki ja kanta on niitattu kestävyyden parantamiseksi.

279,- (379,-)

SALOMON THREAT

Park&pipe -sarjan sukset harrastajille. Sopivat parkkiin, hyppyihin ja temppuihin.

199,- (299,-)

FULLTILT BOOTER

Kolmiosaiset laskettelukengät, joissa on tasaisesti
joustava ja täysin aukeava
iltti. Täysin muotoutuva
Intuition-sisäkenkä ja
vaimentava välipohja.
102 mm lesti.

299,- (399,-)

SALOMON
GHOST FS 80

Parkkikengät hyvälle
harrastajalle. Lämpömuotoiltava sisäkenkä
ja hyvät vaimennukset.

199,- (269,-)

SALOMON STH 10

Suorituskykyiset ja varmatoimiset
laskettelusiteet. Etukappaleissa on
automaattinen korkeussäätö.

99,90 (179,-)

SALOMON STH 12

Laskettelusiteet vaativaan käyttöön.
Metallirungon ansiosta erittäin
suorituskykyiset ja kestävät.

149,- (199,-)

A L P P I P R O - M A L L I S T O V A I N I N T E R S P O R T A L P P I P R O - K A U P O I S TA . K AT S O K A U PAT W W W. I N T E R S P O R T. F I

RINNESUKSET

SALOMON X-DRIVE 8.0 FS +XT12

All-mountain -sukset edistyneille laskettelijoille 80 mm vyötäröllä. Sukset
toimivat erinomaisesti sekä hoidetulla rinteellä että pehmeämmässä lumessa.

549,- (829,-)

ATOMIC REDSTER EDGE GS XT-XT

Edistyneen tason rinnesukset keskipitkiin käännöksiin.

499,- (845,-)

S I V U
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HEAD WC REBELS IGSX TFB+ PR11

Edistyneen tason sandwich-puuydinrakenteiset ja
leikkaavat vauhtisukset rinteeseen.

449,- (688,-)

HEAD REV 80 SW PR+ PR11

Suorituskykyiset ja vakaat sukset kaikkiin lumiolosuhteisiin.

399,- (698,-)

SALOMON X-DRIVE X750+Z10

All-mountain -sukset harrastajille 75 mm vyötäröllä. Sukset toimivat
hyvin sekä hoidetulla rinteellä että pehmeämmässä lumessa.

299,- (449,-)

ATOMIC CLOUD D2 73 & XTE 10

Edistyneen tason sukset vauhdikkaaseen laskuun naisille.
Kiertojäykät sukset on helppo saada kantilleen.

449,- (695,-)

HEAD ABSOLUT JOY+JOY 9 SLR

Suorituskykyiset, vaivattomat ja modernit yleissukset naisille kaikkiin lumiolosuhteisiin.

399,- (588,-)

SALOMON LAGOON+L10

Naisten all-mountain -sukset harrastajille 75 mm vyötäröllä.

299,- (399,-)

A L P P I P R O - M A L L I S T O V A I N I N T E R S P O R T A L P P I P R O - K A U P O I S TA . K AT S O K A U PAT W W W. I N T E R S P O R T. F I

LASKETTELUKENGÄT

FISCHER COMFORT FIT
-laskettelukenkien ulkokuori ja sisäkenkä
ovat yksilöllisesti muotoiltavissa ja kengät
tuntuvat jalassa urheilullisen mukavilta.
VACUUM COMFORT FIT -kengät istuvat
mukavasti jalkaan niin varpaista kuin
kantapäästäkin, joten niiden kanssa viihtyy
rinteessä helposti koko päivän.

FISCHER
RANGER 10+ VAC CF

Sporttiset ja lämpimät
laskettelukengät. Muotoiltava ulkokuori sekä neljä
solkea takaavat hyvän
istuvuuden.

499,- (549,-)

FISCHER VACUUM COMFORT FIT
seuraavista INTERSPORT -kaupoista:
Espoo Iso Omena, Sello • Imatra
Kuopio • Lappeenranta • Oulu Rintamäki
Pori • Seinäjoki • Turku Hansa • Vaasa
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FISCHER
VIRON 10 CF

Sporttiset ja lämpimät
kengät, jotka ovat nilkan
ja jalkapöydän kohdalta
muotoiltavissa.

349,- (449,-)

AT OMIC H AW X 2.0 10 0 X
Tarkat ja suorituskykyiset
aktiiviharrastajan kengät.
Joustava pohjarakenne ja
lämpömuovattava kuori.

299,- (445,-)

SALOMON X-PRO X80
Laskettelumonot
aktiivitason naislaskijoille. Naisten lesti.

269,- (359,-)

SALOMON X-PRO 100

Miesten laskettelumonot
aktiivitason laskijoille.
Heti istuva sisäkenkä ja
muotoiltava ulkokuori.

269,- (359,-)

HEAD
VECTOR 100 X

SALOMON
QUEST ACCESS X70 NAISILLE
TAI QUEST ACCESS X80 MIEHILLE

199,- (309,-)

179,- (249,-)

Urheilulliset ja hyvin
istuvat, nelisolkiset
monot.
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Harrastajatason laskettelukengät.
Helppo lukitusmekanismi mahdollistaa kenkien nopean säädön.

MUUT VÄLINEET

LEKI FINE S

Harrastajan alumiiniset laskettelusauvat naisille.
Turvalliset Trigger-S -kahvat ja hihnat.

59,90 (74,90)

LEKI SPARK S

Harrastajan alumiininen laskettelusauva ergonomisella
Trigger-S -kahvalla ja hihnalla, jossa on turvallinen irrotusmekanismi.

59,90 (74,90)

LEKI WORLDCUP SL TBS

Worldcup-tason pujottelusauvat vaativalle laskijalle.

89,90 (110,-)

LINE PIN SAUVAT

Kevyet alumiinisauvat. BMX -tyylinen pyöreä kahva
sekä ”Grab Tab”, jonka ansiosta sauva pysyy kädessä paremmin.

45,- (55,-)

SALOMON FLEXCELL

Erinomaisesti istuva ja kevyt selkäpanssari. Miesten ja naisten mallit.

119,- (169,-)
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TECNOPRO BRISK
TAI FRONTIER

Naisten tai miesten
laskettelukypärä,
jossa in-mold -hybridirakenne ja säädettävä ilmastointi.

79,90 (109,-)

GIRO BATTLE

Muodin mukainen
skeittityylinen yksinkertainen kypärä. Sopii parkkilaskuun ja tavalliseen
rinnelaskuun. Auto loc 2
-kokosäätö.

GIRO
ERA TAI NINE

Kevyt in-mold -rakenne ja
säädettävät tuuletusaukot.

99,90 (119,-)

69,90 (89,-)

SALOMON BRIGADE TAI VENOM

Park & Pipe -sarjan kypärä half shell
-mallisena. Voi käyttää myös pipon kanssa.

59,90 (89,90)

OAKLEY CROWBAR

Unisex-lasit keskikokoisille kasvoille.

99,90 (129,-)

FIREFLY TEN-ONE

Polarisoitu spherical -tuplalinssi
vähentää tehokkaasti heijastuksia.

69,90 (99,90)

FIREFLY OBSESSION

TECNOPRO BRAVE

Skeittihenkinen lumilautakypärä. ABS
-rakenne. Miesten ja naisten mallit.

Kevyt in-mold -rakenteinen laskettelukypärä miehille tai naisille.

49,90 (69,90)

ANON HELIX

Medium-kokoiset laskulasit. Istuvat hyvin
kypärän kanssa. Mukana peili- ja hämärälinssi.

79,90

FIREFLY NINETY-NINE

Puolipeilaava, pallomainen spherical
-tuplalinssi ja tuuletusaukot.

49,90 (69,90)

49,90 (79,90)

TECNOPRO PULSE PROGRESSIVE

Puolipeilaava tuplalinssi vähentää heijastuksia. Antifog
-käsittely ja tuuletusaukot vähentävät huuruuntumista.

39,90 (59,90)

TECNOPRO PULSE ADVANCED

Edulliset laskettelulasit tuplalinssillä ja
huuruuntumista vähentävällä käsittelyllä.
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29,90 (39,90)

8848 ALTITUDE
ETNIL TAI LINDSEY

Lasten veden- ja tuulenpitävät
toppatakit. Irrotettavat huput.
Kiinteät lumilukot.

129,- (179,-)

8848 ALTITUDE
NILTE TAI CORNVALL

Lasten veden- ja tuulenpitävät
lasketteluhousut, joiden
lahkeissa on vahvikkeet
sekä lumilukot.

99,90 (139,-)

= white
= black
= pms 485
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LASTEN LASKETTELUVÄLINEET

ARMADA CODA + TYROLIA SX7,5

Junioreiden parkkisukset puuytimellä ja jämäkällä
rakenteella. Mukana Tyrolian SX 7.5 AC -siteet.

299,- (369,-)

SALOMON JIB TAI KIANA

Park & Pipe -sarjan kypärä.
Voi käyttää myös pipon kanssa.

49,90 (69,90)

FIREFLY ROCKET JR TWINTIP SUKSET + SITEET

Lasten twintip -laskettelusukset, jotka sopivat hyvin niin rinnelaskuun kuin ensimmäisiin parkkilaskuihinkin.
Siteenä N TC45 tai N TL75.

189,- (299,-)

FIREFLY ROCKET

Park & pipe -tyylinen
laskettelukypärä lapsille.

39,90 (59,90)

SALOMON X-RACE + EZY5 SITEET

Kevyet ja helpot sukset junioreille kaikkiin rinneolosuhteisiin.
Komposiittiydin ja kuorirakenne.

149,- (249,-)

TECNOPRO FREEZE JR

Tuuletusaukot ja antifog -käsittely
vähentävät huuruuntumista.

FIREFLY ROCKET

19,90 (29,90)

Freestyle –henkiset sauvat junioreille.

19,90 (24,90)

FIREFLY BULLET

New school -laskettelumonot
parkkiin ja rinteeseen. Kenkä
mukautuu jalan muotoon ja
takaa paremman istuvuuden.
Karvavuori. Koot: 23-30,5.

149,- (199,-)

TECNOPRO G50 JR

Tukevat ja hyvin istuvat
lasten laskettelukengät
irrotettavalla sisäkengällä.
Koot: 17-18 ja 19-21 89,90 (109,-)
Koot: 22-27,5 99,90 (109,-)

FIREFLY F50 DUDE

Tukevat ja hyvin istuvat
lasten laskettelukengät.
Irrotettava sisäkenkä.
Koot: 17-18 ja 19-21 89,90 (109,-)
Koot: 22-27,5 99,90 (109,-)
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SALOMON FLEXCELL

Erinomaisesti istuva ja kevyt
selkäpanssari junioreille.

79,90 (109,-)

8848 ALTITUDE
DAHLIA

Naisten veden- ja
tuulenpitävä untuvatakki. Hengittävyyttä
tehostavat kainalotuuletukset. Irrotettava lumilukko.

299,- (379,-)

8848 ALTITUDE
CROW

Naisten veden- ja
tuulenpitävä laskettelutakki. Hengittävyyttä
tehostavat kainalotuuletukset. Irrotettava lumilukko.

299,- (379,-)

8848 ALTITUDE CHERRY

Pehmeä ja lämmin naisten
fleecetakki. Laadukas Polartec
Classic micro –materiaali.

59,90 (89,90)

8848 ALTITUDE
DENISE

Hengittävät ja joustavat
softshellhousut. Sisäpinta pehmeä fleece.
Naisten istuvuus, jonka
ansiosta housut myös
näyttävät hyvältä.

199,- (229,-)

8848 ALTITUDE DOROTEA

Naisten lämmin ja joustava välikerrostakki. Laadukas Polartec
Power Stretch®-materiaali. Vetoketjutasku hihassa, peukaloaukot.

129,- (169,-)

8848 ALTITUDE POW

Naisten lämpimät ja pehmeät väliasun
3/4-osa pituiset housut. Materiaali
laadukas Polartec Power Stretch®.

89,90 (119,-)
S I V U
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8848 ALTITUDE
LEDGE

Miesten veden- ja
tuulenpitävä laskettelutakki. Hengittävyyttä tehostavat kainalotuuletukset. Irrotettava lumilukko.

8848 ALTITUDE HOLLOW

Pehmeä ja lämmin miesten fleecetakki.
Laadukas Polartec Classic® micro -materiaali.

269,- (329,-)

59,90 (89,90)

8848 ALTITUDE
DANTE

Miesten veden- ja
= white
tuulenpitävä laskettelutakki. Hengittävyyttä
= black
tehostavat kainalotuuletukset. Irrotet-= pms 485
tava lumilukko.

199,- (299,-)

8848 ALTITUDE
ATLANTIC

Miesten veden- ja
tuulenpitävät lasketteluhousut. Hengittävyyttä parantavat
tuuletusaukot.
Irrotettava vyö .
Lahkeissa vahvikkeet
ja lumilukot..

199,- (249,-)
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H A LT I T E A M 2 014 P R IN T
ALPPIMA A JOUKKUEEN VIR ALLINEN TIIMITAKKI
Vedenpitävä ja hengittävä päällismateriaali joka
joustaa neljään suuntaan (DrymaxX Stretch)
Vedenpitävyys 15000mm/20000g/m2/24h
Kevyt ja lämmin Dupont Comformax -vanu, 80 g.
Miesten ja naisten mallit.

449,- (579,-/549,-)
suojaava ja säädettävä huppu

Joustava, käyttömukava
kypäränalushuppu piilotaskussa kauluksen sisällä.
“pull out hood”

Epäsymmetrisen vetoketjun
avulla kaulusta
mahdollisuus
suurentaa

Roisketiiviit vetoketjut

Lasien pyyhintäliina
sisäpovitaskussa

Vetoketjulliset
tuuletusaukot

Hissilipputasku

Säädettävät hihansuut

Vedenpitävät
vetoketjulliset alataskut
Säädettävä helma

Hihansuissa suojaavat ja lämmittävät
sisähihansuut peukalolenkillä.

Irroitettava lumilukko

.

BRIDGEDALE ALL MOUNTAIN

Pitkävartiset sukat, joissa on lämmittävä
osa pohjassa. Merinovillan ansiosta sukat
ovat erityisen mukavat ja pitävä jalat
lämpiminä koko laskettelupäivän ajan.

Jr 19,90 (23,90) Sr 24,90 (29,90)

S I V U

14

HALTI VIHKA

Naisten sporttinen ja monivärinen laskettelutakki, joka sopii myös katukäyttöön.

199,- (359,-)

HALTI VAKKA

Naisten monikäyttöiset ja käyttömukavat, vanulliset DrymaxX-housut.

169,- (229,-)

HALTI SAUVAS

Tyylikäs miesten laskettelutakki, joka sopii
myös vapaa-ajalle. Takissa on irrotettava,
säädeltävä huppu.

199,- (329,-)

HALTI RENTEE

Monikäyttöiset ja käyttömukavat,
vanulliset DrymaxX-housut miehille.

169,- (229,-)

15
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AD Jukka LAUKKANEN, Intersport Finland Oy

HALTI TEAM 2014 PRINT
Alppimaajoukkueen virallinen tiimitakki. Kiinteä,
säädeltävä huppu,
irrotettava lumilukko.
Miesten ja naisten mallit.

449,- (579,-/549,-)

Salomon Lagoon sukset s. 5

HALTI TEAM 2014

Housut toimivat parina
Team 2014 -takille ja
niissä on irrotettavat
henkselit sekä lumilukko.
Long-mallissa on 5 cm
normaalia pidemmät ja
short-mallissa 5 cm
lyhyemmät lahkeet.
Miesten ja naisten mallit.

249,- (349,-)

t.fi
terspor
www.in kaupassa
verkko tuotetta
0
yli 3 00

KATSO KAUPAT JA TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN >> WWW.INTERSPORT.FI

Anna lahjaksi ladattava
INTERSPORT -lahjakortti.
Osta kortti Intersport-kaupasta
S I V U
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Yli 3 00
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Thule Touring
facebook.com/thulesuomi

Urheilullinen, aerodynaaminen ja tyylikäs suksiboksi.
Lisää Thule-mallistosta www.thule.ﬁ

Maahantuoja:

Myynti: Hyvin varustetut autoalan liikkeet. Lisätietoja: www.thule.
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Audi Care Base
-huolenpitosopimus
A3 quattro -malleihin
alk. 38 €/kk.

Audi A3 Sedan 2.0 TDI quattro S tronic Land of quattro Edition 135 kW (184 hv): autoveroton hinta:
31.170 €, arvioitu autovero 7.670 €*, kokonaishinta: 38.840 €. Vapaa autoetu 775 €/kk, käyttöetu
595 €/kk. Keskikulutus 4,7 l/100 km. *CO2-päästöt 124 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.

