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nistukaan, olisi hienoa, jos positiivinen vire säilyisi. On helpompi kohdata ongelmat, kun
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suhtautuu niihin jo alun perin positiivisesti ja ottaa ne ikään kuin haasteena.

ILMOITUSMYYNTI

Tämä numero päättää vuoden 2014. On aika pitää hieman lomaa ja kerätä voimia
pitkään talveen, joka toivottavasti alkaa. Tätä kirjoitettaessa 12.12.2014 ei talvesta ole
Lappia lukuun ottamatta tietoakaan.
Jouluna on tapana antaa ja saada lahjoja. On kiva kun voi muistaa läheistä ihmistä
hänen toivomallaan lahjalla sekä nähdä se ilo minkä onnistunut lahjavalinta aiheuttaa.
Koko tilanne on positiivista energiaa täynnä.
Positiivisuus on tila, johon kaiken tekemisen tulisi pyrkiä. Vaikka kaikki ei aina on-

Uskon siihen, että jos annat itsestäsi paljon positiivista energiaa, saat sitä vielä enemmän takaisin. Hyvä meininki tarttuu. Enkä nyt tarkoita mitään Marco Bjurströmin yltiöpositiivista otetta vaan arjen positiivisten asioiden kautta elämistä ja niistä oppimista.
Olen itse oppinut nauramaan vastoinkäymisille ja saan niistä vain enemmän energiaa
yrittää yhä uudelleen. Mäenlaskussa en välttämättä hae niitä vaikeimpia temppuja tai
hulluimpia linjoja vaan pyrin löytämään itselleni positiivisen vireen, jonka kautta elän
koko kauden. Hyvä käännös on aina hyvä käännös vaikka sen tekisi kovassa rinteessä tai
pehmeässä puuterissa.
Puuterikateus, hissijonot, ruuhkat lentokentällä – who cares? Edellä mainitut hetket
kestävät vain hetken, kun sitä vertaa koko kauteen tai ihmiselämään. Miksi pilata
päiväänsä ottamalla paineita niistä asioista, joilla ei kuitenkaan pitkässä juoksussa ole
mitään merkitystä?
Yritetään siis antaa ja saada paljon positiivista palautetta vuonna 2015. Koski se
sitten palautetta valmennettavalle, aviopuolisolle tai kollegalle. Rakentavasti positiivinen
palaute saa ihmeitä aikaan!
Positiivisesti,

Jerker Krook
Puh. +358 40 566 3035
jerker.krook@krookmedia.fi
PAINOPAIKKA
Reusner
PAPERI
Kansi: Art Gloss 200g
Sisus: Gallery Fine Gloss 90g
TILAUS
IO-Kustantajapalvelut Oy, Puh. 03 – 4246 5300
KUSTANTAJA
Krook Media Oy
Nahkahousuntie 5,
00210 Helsinki.
puh. (09) 726 80180
edge@krookmedia.fi
www.krookmedia.fi
EDGE ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta
Kannen kuva Teemu Heljo

Antti Zetterberg
päätoimittaja
antti.zetterberg@krookmedia.fi
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Sisällys 4/2014
Sami Säkkinen ja handplant Rukan pipessä. Kuva: Teemu Heljo.
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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
Talous- ja toimistosihteeri
Outi Linnonmaa
+358 50 3835473
Talous ja hallinto
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Marko Mustonen

Kuva: Jussi Väätäinen

” Voittaja-asenne kehittyy tiimissä,
jossa on selkeät sekä lyhyen että
pitkän tähtäimen tavoitteet.”
saatikka onnistumista tai epäonnistumista, vaan ottaa tilanteen
haltuun positiivisen itseluottamuksen kautta. Tätä kautta urheilija pystyy vapautuneesti tekemään sen, minkä parhaiten osaa eli
kilpailusuorituksen omassa lajissaan.
Jokainen urheilija kokee kilpailu-urallaan sekä onnistumisia
että epäonnistumisia. Onnistumiset rakentavat itseluottamusta ja
antavat vahvistusta siihen että oikealla tiellä ollaan. Epäonnistumiset kuuluvat urheiluun ja pettymys kuuluu siihen ensireaktiona. Positiivisen asenteen omaava urheilija löytää epäonnistumisista paljon tulevaisuudessa onnistumiseen auttavia asioita.
Epäonnistumiset tarjoavat urheilijalle tietoa edistymisestä
Epäonnistuminen kertoo mitkä asiat ovat hyvällä ja mallilla ja
missä asioissa on kehitettävää. Asenne vie eteenpäin ja puskee
sinnikkäästi kohti parempaa kääntäen vastoinkäymiset positiiviseksi.

T H E R AC E I S O N

On hyvä muistaa että urheilu on siinä mielessä hienoa, että se
itsessään tuottaa positiivista fiilistä. Lähestulkoon kaikki urheilua
eri muodoissa kokeilleet voivat allekirjoittaa sen. Urheilussa harjoittelu, kehittyminen, itsensä voittaminen, rohkeus, kilpailuiden

K

tiivis tunnelma, onnistuminen-epäonnistuminen, tiimi ja urheiliilpailukausi on täydessä vauhdissa ja kuten urheiluun kuuluu,

jan valmentautumisprosessi kokonaisuudessaan on ainutlaatuis-

tähän mennessä on jo koettu sekä hienoja hetkiä onnistumisten

ta. Silloin tällöin on kaikkien hyvä miettiä, mitä kaikkea hyvää

kautta että vastaavasti epäonnistumisia ja niiden mukanaan

urheilu itsessään omaan päivittäiseen elämään tuo.

tuomia vaikeita hetkiä.

Urheilijan ja häntä ympäröivän tukiverkoston on hyvä tun-

On päästy testaamaan miten keväällä tehdyt valmennuksen isot

nistaa tavoitteiden merkitys voittaja-asenteen rakentamisessa.

uudistukset näkyvät kilpailurintamalla. Ensikokemukset osoittavat

Voittaja-asenne kehittyy tiimissä, jossa on selkeät sekä lyhyen

että oikealla tiellä ollaan. Positiivista edistymistä selkeästi on. Val-

että pitkän tähtäimen tavoitteet. Voittajatiimi keskittyy pitkän

mennusjärjestelmäuudistuksesta palaute on tähän mennessä lupaavan

aikavälin tavoitteisiin silloinkin kun lyhyen aikavälin tulokset

positiivista. Tiimityö ja vuoropuhelu valmennuksessa ovat ottaneet

näyttävät ehkä toista. Hetkellinen tulostason heikennys asettaa

kehitysaskeleita eteenpäin. Myös voittaja-asenteen kehittyminen on

usein voittaja-asenteen koetukselle.

havaittavissa niin tiimi- kuin henkilökohtaisella tasolla.
Onnistumisen avaimet
Haettaessa omaa maksimaalista suoritusta eri tilanteissa, löytyy se
positiivisen itseluottamuksen ja asenteen kautta. Asenteella on suuri
merkitys. Sen on jopa esitetty olevan kaikkein suurin erottuvuustekijä
eri ihmisten välillä koko elämänkatsomuksen osalta. Henkilökohtainen asenne määrittelee, miten eri elämän tilanteet otetaan vastaan
ja miten ne käsitellään. Uskommeko siihen että vahva positiivinen
itseluottamus ja asenne auttaa ylittämään kaikki esteet vai jäädäänkö
negatiivisuuden kierteeseen makaamaan löytämättä tietä ulos?
Voittaja-asenne ilmenee positiivisena itseluottamuksena ja vahvana
uskona omaan osaamiseen
Kilpailutilanteessa voittaja-asenteen omaava urheilija keskittyy siihen,

Osaava tiimi uskoo intohimoisesti tekemiseensä kaikissa
tilanteissa ja näkee päämäärän heikoimmallakin hetkellä osaten
asettaa asiat oikeaan perspektiiviin. Sekä pitkän- ja lyhyen tähtäimen tavoitteet toimivat runkona määrätietoiselle tekemiselle
kohti tavoitetta. Kun tiimi uskoo saavuttavansa pitkän tähtäimen
tavoitteensa, se kestää matkan varrelle tulleet ylä- ja alamäet.
Silloin kun pitkän tähtäimen tavoitteeksi on asetettu menestys ja
tavoite olla jollain aikajänteellä maailman paras, siitä kiinni pidettäessä päästään varmimmin tavoitteisiin. Voidaankin todeta että
sanonta ”Sinusta tulee mitä mieltä olet” on varsin osuva ohje. Kun
menestykseen uskotaan ja siitä puhutaan, se myös saavutetaan.

Menestyksekästä kilpailukautta ja näytetään mitä osataan
– paras kilpailuvire löytyy positiivisella voittaja-asenteella.

että pääsee näyttämään osaamisensa eli saa vihdoinkin näyttää miksi
on harjoitellut tuhansia ja tuhansia tunteja. Hän ei mieti tulosta,
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Kirjoittaja on Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja.
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MONIPUOLISTA
SUORITUSKYKYÄ RINTEESEEN
SUKSI: PROGRESSOR 900
Progressor 900 on suunniteltu vauhdikkaaseen laskuun hoidetuille rinteille. Sen
erikoisuus on kahden kääntösäteen sivuleikkaus DRS (Dual Radius System), joka
mahdollistaa niin pitkät kuin lyhyetkin käännökset erinomaisella vauhtikestävyydellä.
KENKÄ: PROGRESSOR 13 VACUUM
Sataprosenttisesti jalkaan istuva laskettelukenkä patentoidun VACUUM-muotoilun
ansiosta. Kengän erinomainen suorituskyky ja monipuoliset säädöt tekevät siitä
täydellisen parin Progressor 900 -sukselle.
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fischersports.com

Suomen hiihtokeskusten kuulumisia

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anne Larilahti.

Tu r v a l l i s e s t i r i n t e e s s ä

K

ypärät, selkäpanssarit ja rannesuojat suojaavat laskijaa samal-

viillot ja ruhjeet sekä kallonmurtumat. Aivotärähdyksiltä tosin ei

la kun hyvin hoidetut rinteet ja modernit varusteet antavat

kypäräkään suojaa, jos vauhtia on liikaa.

mahdollisuuden laskea kovemmilla vauhdeilla ja parkit tuovat

harrastukseen lisähaastetta.
Vastakkaisiin suuntiin liikkuvat kehityspolut pitävät onnettomuustilastot samanlaisina vuodesta toiseen.
Onnettomuuksia rinteillä sattuu noin yksi per 1000 hiihtopäivää.
Eli jos käyt vuodessa 10 päivää mäessä, sadan vuoden aikana todennäköisimmin vierailet rinne-ensiavussa kerran.
Suurin osa onnettomuuksista ei vaadi jatkohoitoa, mutta tietenkin myös vakavampiakin tapauksia sattuu. Eniten osumaa ottavat
polvet (20 %), olkapäät ja ranteet kilpailevat kakkossijasta. Jos
laskuihin otetaan mukaan pelkästään lumilautailijat, kolmannes
onnettomuuksista on rannevammoja. Rannesuojia käyttää vain
kolmisen prosenttia lautailijoista, joten siinä voisi olla helppo paikka
suojata itsensä.

Kypärän riski on sen luoma turvallisuuden tunne
Hyvä peukalosääntö on, että suojavarusteista huolimatta kannattaa
aina laskea kuin niitä ei olisi eli pysytellä oman osaamisen alueella
sekä vauhdissa että rinteiden haastavuudessa.
Kypärän lisäksi selkäpanssarit ovat tuoneet uutta turvallisuutta
lasketteluun, mutta suurin yksittäinen turvallisuutta parantava keksintö on kuitenkin huomattavasti vanhempaa perua.
Leijonanosa vammoista johtui aikanaan rinteillä yksin kiitävistä
suksista ja karkuremmien keksimisen jälkeen erilaisista suksen kantin aiheuttamista vammoista ja suksen reunaa vasten murretuista
luista. Eli kumarrus stoppareille, hienoa työtä.
Teksti ANNE LARILAHTI Kuva SHKY

Suojavarusteet ovat yleistyessään muuttaneet onnettomuusprofiileja merkittävästi. Kypärän käyttö on miltei eliminoinut erilaiset

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

10

GASUM ON SKI SPORT FINLANDIN VIRALLINEN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

TANKKAA TÄNÄÄN
PUOLEEN HINTAAN.

Kun olet vaihtamassa autosi uuteen, kysy haluamastasi mallista luonnonkaasulla
ja bensiinillä kulkevaa versiota. Huomaat eron vain tankatessasi: säästät luonnonkaasua käyttäessäsi jopa puolet polttoainekustannuksista. Samalla säästät luontoa,
sillä luonnonkaasu palaa puhtaasti ilman pienhiukkaspäästöjä.
Katso11
mm. uusimmat kaasu/bensiinimallit osoitteesta www.gasum.fi
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UUTISIA

joukkueen kanssa, joten tunsimme lajit ja
toimintaympäristön hyvin entuudestaan,
kertoo Fazerin kumppanuusyhteistyöstä

ALPPI- JA FREESTYLEHIIHTO TUOTTAVAT
LISÄARVOA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

K

vastaava Liisa Eerola.
Hän korostaa vielä, että eri brändeillä on
erilaisia tarpeita ja siksi Fazerilla on myös
hyvin erilaisia kohteita.

alle Palanderin, Tanja Poutiaisen

teerein. Oli tärkeä, että kohde sopii Gasumin

Dumlen kohdalla he eivät harkinneet

ja Janne Lahtelan hieno menestys

tavoitteisiin ja että kohde kehittää aktiivises-

muita lajeja, sillä kuten Dumlen brändistä

kansainvälisesti herättivät aikoinaan

ti myös yhteistyötä kumppaneiden kanssa”,

vastaava Kirsi Nordberg asian muotoilee:

suomalaisen yleisön ja yritysmaailman

Väisänen kertoo.”Päätös tehtiin yksimielises-

“Dumle on ollut vuosien varrella rinteessä

mielenkiinnon alppi –ja freestylehiihtoa

ti johtoryhmän jäsenistä koostuvassa kuuden

mukana jo pitkään, joten tämä yhteistyö oli

kohtaan. Tänä päivänä Ski Sport Finland

hengen porukassa, jossa itsekin vaikutin.

luonnollinen jatke tälle tekemiselle ja vei

synnyttää uusia huippuja ja rakentaa kat-

Sitouduimme 100%:sti”, hän jatkaa.

tekemisen nyt ihan uudelle tasolle”.

tavaa valmennusjärjestelmää merkittävien
yritysten tuella.
Yhteistyö ei kuitenkaan saa olla yksisuuntaista vaan kummallekin osapuolelle on

Väisäsen mukaan Skisportin valintaa

Nordbergin mukaan yhteistyö on kum-

puolsi se, että heillä oli selkeät suunnitelmat

mallekin osapuolelle uutta näin laajassa mit-

ja toimintamallit sekämahdollisuus vaikuttaa

takaavassa ja se on vienyt hänenkin työaikaa

tekemiseen kaikilla tasoilla.

enemmän. “Toki alussa pitää panostaa, jotta

synnyttävä merkittävää hyötyä, jotta suun-

hommat saadaan rullaamaan toivotusti. Pal-

nitellut tavoitteet voidaan saavuttaa. Vain

Miten Gasum on hyötynyt yhteistyöstä

jon mielenkiintoista tekemistä asian tiimoilta

oikein suunnitellulla tavoiteasetannalla ja

eri sidosryhmienne suhteen ja kutsutte-

olemme jo päässeet tekemään ja paljon kivaa

osapuolten tiivillä vuorovaikutuksella pääs-

ko esimerkiksi asiakkaitanne kisoihin?

on vielä tulossa”, hän korostaa.

tään tavoitteisiin. Alppi –ja freestylehiihdon

“Pääosin olemme hyödyntäneet yhteistyötä

brandimielikuvaa on onnistuttu hienosti nos-

kotimaassa niin Levillä kuin Rukallakin.

eri kanavissa. “Olemme pääyhteistyökump-

tamaan vuosien saatossa ja tästä suuri kiitos

Lisäksi on ollut mukava tehdä yhteistyötä

panina luonnollisesti näkyvissä urheilijoiden

kuuluu aktiivisille yhteistyökumppaneille.

Danske Bankin kanssa Freepark-tourilla,

vaatteissa ja tätä kautta mediassa”, Nordberg

missä olemme kutsuneet asiakkaita tutustu-

kertoo.

Poimimme tähän katsaukseen kaksi täysin toisistaan poikkeavaa yritystä, Gasumin
ja Fazerin. Kummatkin yritykset ovat Ski

Fazer aikoo hyödyntää yhteistyötä laajasti

maan Freepark-toimintaan”, sanoo Väisänen.

Näkyvimmin yhteistyö polkaistiin käytiin

Hän kertoo, että urheilijoita hyödynnetty

Skiexposta ja tulevalla kaudella suunnitteilla

Sport Finlandin pääyhteistyökumppaneita.

henkilökunnan tilaisuuksissa, jolloin mm.

Tästä huomataan miten monialaista yhteis-

Tanja Poutiainen ja AJ Kemppainen ovat

työ voi olla.

olleet puhumassa voittamisesta. “Ja koska

on hyväntekeväisyystapahtuma muiden

maa –ja biokaasu ovat myös liikennepoltGasumin viestintä –ja markkinointi-

yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä lisäksi

toaineita, on yhteistyö Audin kanssa ollut

johtaja Olga Väisänen, miten Gasum ja

tulemme järjestämään kaupan tasolla ja so-

luonnollista”, kertoo Väisänen erilaisista

alppihiihto löysivät toisensa?

siaalisessa mediassa kilpailuja, jotka liittyvät

yhteistyön tuomista eduista.

aiheeseen ja joissa kerrotaan yhteistyöstä”,

“Ski Sport Finland lähestyi meitä vuonna
2011, mutta emme silloin olleet vielä valmiita
toimenpiteisiin, mutta mietimme sponso-

Gasum on erittäin tyytyväinen yhteistyön
toimivuuteen ja saavutettuihin tuloksiin.

on olla mukana myös muissa tapahtumissa.
“Meillä on esimerkiksi suunnitteilla

Nordberg kertoo.
Hänen mukaansa yksi mielenkiintoisim-

“Yhteistyö toiminut todella hyvin alusta

mista tekemisistä on Dumlen “learn how to”

rointia osana Gasumin tunnettuuden kasvat-

alkaen. Olemme tehneet tutkimuksia Spon-

freestyle-videot, joissa jokainen voi tutustua

tamista. Seuraavana vuonna saimme sitten

sor Insightin kanssa ja alppitähtien tuoma

lajin temppujen salaisuuksiin ja saada vink-

palaset kohdilleen ja löysimme yhteistyölle

glamour on antanut hyvin tunnettuutta.

kejä maajoukkueen huippulaskijoilta, miten

oikean suunnan. Yhteisen viestimme sisältö

Voisinkin sanoa, että panos-tuotos suhde on

temppuja tehdään. Nämä tulevat levitykseen

kertoo siitä kuinka pidämme lumisateen

ollut hyvä”, Väisänen päättää.

ensi vuoden puolella niin Fazerin kuin Ski

valkoisena”, Väisänen mainitsee.
Gasumin kokoinen yritys saa varmasti
paljon yhteistyöpyyntöjä. Oliko muita
yhteistyökohteita esillä ennen Ski
Sport Finlandin valintaa?
“Useampaa vaihtoehtoa puntarointiin.
Kaikkia vaihtoehtoja vertailtiin samoin kri-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Fazer vie yhteistyönsä uudelle tasolle
Fazerin nimi on kaikille suomalaisille tuttu.
Niinpä heille tuleekin lukuisa määrä erilaisia
sponsorointihakemuksia vuodessa. “Arvioimme jatkuvasti erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia. Ski Sport Finland oli Fazerille
tuttu jo aiemmasta yhteistyöstä freestyle-

Sport Finlandinkin kanavissa.
“Mukaan mahtuu myös paljon muuta
pienempää tekemistä, kuten esimerkiksi
Fazerilan vierailumarkkinoinnin alppimaajoukkuepiste ja fanipostikortit”, Kirsi
Nordberg hehkuttaa.
Teksti ANTTI ZETTERBERG
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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
Lue lisää polarv800.com/fi
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Älykästä ohjausta, jo vuodesta 1977.

Tulossa!
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Hiihtokoulun perinteinen soihtulasku kuulunut
viikko-ohjelmaan vuosikymmenet. Juhlalasku!

Puoli vuosisataa Pyhän henkeä
Rohkeat paikallisvaikuttajat saivat yhteistoimin
pitkän haaveensa toteutettua ja Pyhätunturin hiihtokeskus perustettiin syyskuussa 1964. Tunturissa
oli hiihdelty jo pitkään, mutta nyt alkoivat kunnon
satsaukset. Pikkuhissi saatiin hiihtolomille valmiiksi ja huippumoderni, maailman ensimmäisiä kahden
istuttavia tuolihissejä valmistui juhannukseksi.
Tämä hissi on edelleen käyttökunnossa ja pääsiäisenä se startataan 50. kaudelleen.
Teksti JUSSI HEINILÄ Kuvat ALE HAKAVA (KIRJAN KANSI) , HARRI

Lauantaina retroiltiin, eri vuosikymmeninen värikirjo oli
mahtavaa ilotulitusta! Jusu kaapannut hiihtomaikan kaina-

Pyhän isäntä Jussi Aho toivotti juhlaväen lämpimästi tervetulleeksi ja seuraava sukupolvi veti viikonlopun tyylillä kotiin.

TARVAINEN (SOIHTULASKU), SAKARI HYYTINEN, PYHÄTUNTURI
OY, JUSSI HEINILÄ

V

ähintään yhtä rohkeat nyky-yrittäjät,
Ahon perhe ja Pyhätunturi Oy kutsuivat Pyhän jengiä juhlimaan joulukuun

alulla. Pyhälle on leimallista jylhyys, mutta
samalla pienuus. Liiketoiminta ja majoitus
on keskittynyt suppealle alueelle ja se mahdollistaa oman intiimin tunnelmansa. Tämä
Pyhä henki on temmanut vuosikymmenten
aikana monet mukaansa, 70-luvun pioneerit,
80-luvun vauhtiporukat, coolit 90-lukulaiset
sekä tasokkaamman ajan eli 2000-luvun
kulkijat, jotka yhdessä juhlivat komeissa
puitteissa.
Matkaa askeettisesta tunturihiihtokohteesta Suomen huippukeskukseksi
muisteltiin monilla tavoilla. Kaikki löysivät
joukosta tuttuja vuosien varrelta, lauantain

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Pyhällä vetäjän kapula on siirtynyt sisarusparvessa Ville Aholle, eikä hänkään pääse vähällä. Hiihtokoulu luovutti Villelle
30 vuotta vanhan Ulkin uniformun, joka luvattiin heti sijoittaa
kunniapaikalle, mutta tyhjiölasikehyksiin. Ei se hajoamisprosessi mutta se haju...
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Afterissa viihtyisässä Calle-talossa, kunniakkaan Hiihtokoulun tiimiä 80-luvulta edustusasuassaan. Laatupusero
ja ikinuoret kestävät kovankin kulutuksen.

retro-päivänä heitä myös tunnisti kun päällä oli vanhat laskuvermeetkin. Viikonloppuna julkistettiin Jusu Toivosen ja hänen mainion tiiminsä koostama erittäin
ansiokas Pyhä historiikki.
Ohjelmaa oli kolmeksi päiväksi kaiken ikäisille, kaikki alueen yrittäjät olivat
hienosti mukana juhlassa. Viikonloppu tarjosi loistava piristettä synkän syystalven keskelle.

Mia Pohtola ja erityisesti Jusu Toivonen tekivät paisuneen kirjaprojektin kanssa ympäripyöreitä päiviä ja lopputulos
todella hieno. Monta makeaa juttua kohdattiin ja jaettiin.
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” Matkaa askeettisesta
tunturihiihtokohteesta
Suomen huippukeskukseksi
muisteltiin monilla tavoilla. ”

Tunturihiihto oli suosittua
Pyhän jylhissä maisemissa
jo pitkään ennen hissejä.
Tunturijonon komeat
kurut vetävät edelleen
skinnaajia puoleensa.
Pyhä on paras offarikohde
Suomessa.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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MAD-CROC PIRISTÄÄ
ALPPIMAAJOUKKUETTA PAREMPIIN SUORITUKSIIN
Mad-Croc on energiajuoma, mutta myös maailmanlaajuisesti tunnettu brandi.

Afrikassa ja tapanani oli tehdä liikematkoja maastoautolla, jotta näki-

K

sin upeasta mantereesta mahdollisimman paljon. Kerran erään virran

aikki vähänkin aktiivilajien mediaa seuranneet eivät ole voineet
välttyä näkemästä Mad-Crocin logoa. Ärhäkkä krokotiili onkin
vallannut uusia reviireitä ahnaasti viimeisten vuosien aikana.

Varsin tuoreisiin reviireihin kuuluu myös alppihiihto.
Miten Mad-Croc on päätynyt alamäkiurheilun tukijaksi?
”Etsimme meille Suomesta sopivaa ja aktiivista sponsorointikohdetta,
kunnes Ski Sport Finlandin silloinen puheenjohtaja Harri Koponen väläytti minulle eräässä tilaisuudessa alppihiihdon tukemista. Mietin aikani
ja totesin, että kyllä se sopisi hienosti Mad-Crockinkin brandiin”, kertoo
Mad-Crocia tuottava Ultra Premium Brandsin toimitusjohtaja Ari Koivula.
Mad-Croc on eräs maailman suosituimmista energiajuomista ja
harva tietää, että se on alun perin suomalainen. Ari Koivula kertookin
hauskan tarinan, mistä idea sai alkunsa. ”Olin aikoinaan töissä Etelä-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

varrelle pysähtyessäni huomasin kun puhvelilauma nelisti kovaa
vauhtia kohti jokea. Joen varrella oli paljon niilinkrokotiileja, jotka
tietenkin heti hyökkäsivät puhvelien kimppuun. Pian joki värjäytyi
punaiseksi puhvelien verestä krokotiilien mässäillessä. Tämä näky
oli niin vaikuttava, että halusin valjastaa näkemäni energian joksikin
tuotteeksi. Lopputulos on Mad-Croc”.
Koivula toivookin, että hänen tukemansa alppihiihtäjät hyökkäävät mäkeen samalla energialla millä krokotiilit hyökkäsivät puhvelien
kimppuun. ”Sillä tavalla saadaan tulosta aikaan”, hän heittää.
Lisätietoa Mad-Crocista: www.mad-croc.com
Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuva SKI SPORT FINLAND
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Tapahtuma keskellä kaupunkia
STARS OF STADIUM VALTASI LAHDEN MESSUKESKUKSEN

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2014 laskettiin keskellä
Lahtea reilikisa Stars of Stadium. Jo kolmatta kertaa organisoitu tapahtuma kokosi tänä vuonna lautailijoiden lisäksi myös suksilaskijat reilisessareille.
Teksti SOILI HIRVONEN Kuvat SOURCE CREATIVE OY/VILLE KANTEE

V

uonna 2011 ideoitiin Lahteen lautailutapahtuma Stars of the Stadium.
Helmikuussa 2012 hypättiin isosti

Salpausselän mäkimontussa talviurheilun
pyhätössä. Kisa oli osa TTR-kiertuetta ja
kokosi niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin
tähtiä kovatasoiseen kisaan. Tarina jatkui
viime vuonna, kun legendaariselta ”intiaanikukkulalta” rakennettiin hyppyri suoraan
stadionille pääkatsomon eteen.
Vuonna 2014 laskettiin ”reilejä” Lahden Messuhallin parkkipaikalla. Tapahtumapäällikkö Mikko Kittelä oli innoissaan uudesta formaatista.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

”Formaatti on vähän muuttunut matkan

moottoripyöräilijät Stunt Freaks Team

varrella. Lautailijoiden lisäksi tänä vuonna

tarjosi hurjapäisen hyppyshown ja mikäli

freestylesuksilaskijat ovat mukana täydentä-

omaa kaasujalkaa kutkutti, pääsi ajamaan

mässä talvikarnevaalia. Nyt lasketaan käsi-

Polariksen mönkkäriradalle.

kaiteita eli reilejä. Se on kova juttu molemmissa lajeissa tällä hetkellä”, Kittelä kertoo.

Musiikista vastasivat nuorisoidolit Mikael

Tapahtumanjärjestäjä haluaa olla ajan her-

”Halusimme tuoda musiikkia, itse asiassa

molla myös paikan valinnassa.

paljon musiikkia mukaan. Hyviä artisteja ja

”Rinteiden ohella laskupaikkoina käytetään

DJ:t. Lisäksi olivat nämä FMX-ajajat, jotka

kaupunkien keskustoja. Samalla kuvataan

kuuluvat ehdottomasti samaan henkeen

ja työstetään videoita. Myös me halusimme

lautailijoiden ja suksilaskijoiden kanssa”,

tapahtuman kaupunkiin ja reilit ovat sopivan

Kittelä jatkaa.

kokoisia rakentaa.”
Urheilua, toimintaa, viihdettä ja musaa
Stars of Stadium tarjosi kaikki tapahtuman
elementit. Urheilun lisäksi päivän aikana
oli tarjolla lapsille Burton Riglet Park, jossa
pääsi kokeilemaan ohjaajien avustuksella
erilaisia lautaparkin elementtejä. FMX-

Gabriel ja Nikke Ankara.

Tiskirätin kokoiset räntäpisarat eivät
latistaneet tunnelmaa, kun ennen miesten
suksi- ja lautafinaaleja Nikke Ankara hyppäsi
lavalle ja huudatti yleisöä räpin tahdissa.
Sää asetti oman haasteensa, kuten itsenäisyyspäivän juhlallisuudetkin. Yleisötavoite ei
tapahtuman osalta täyttynyt, mutta tärkeää
oli tapahtuman jatkumo.
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Jukka Tyni huudatti yleisöä muiden finalistien kanssa kovilla tempuilla, joista osa päättyi tosin hurjiin kaatumisiin.

”Tärkeää oli tehdä tapahtuma, siksi, että perinne ja jatkumo säilyy. Haluamme
kasvattaa tätä ja kehittää myös laskijat huomioon ottaen sekä kulkea uusien asioiden
virrassa. Toki haasteita on paljon, suurin niistä nykyinen taloustilanne”, satoja puheluita ja sähköposteja tapahtuman eteen hoitanut Kittelä tiivistää.
Haukkala ja Kestilä veivät finaalit
Reilikisa käytiin sessari-periaatteella. Laskijat hyppäsivät reileihin vuoronperään ja
äksöniä riitti kolmessa erilaisessa reilissä hyvin. Finaaleissa laskijat pistivät osaamisensa peliin ja vajaassa puolessa tunnissa nähtiin hienoja suorituksia.
Suksisarjan voitti Eero Haukkala. Toinen oli Roope Leppänen ja kolmas Juho
Kilkki.
Lautasarjan voittoon laski Hans Kestilä. Toiseksi taituroi Lasse Ihalainen ja kolmanneksi Jukka Tyni.
”Luotin tänään semmoiseen moukarointitaktiikkaan eli monta temppua vaan. Ei
juuri mitään spesiaalia vaan kaikkea, mitä osaan. Reilit olivat hyviä ja tosi kivaa oli

Lasse Ihalainen, Hans
Kestilä ja Jukka Tyni
nappasivat lautasarjassa rahapalkinnot.

laskea, se on tosin aina kivaa”, sanoi Kestilä kisan jälkeen.
Terveiset lähtivät myös tapahtumanjärjestäjille.
”Tapahtumat on aina jees, on kiva laskea ja näkee paljon tuttuja. Järjestäjille voisi
lähettää semmoiset terveiset, että olisi kiva nähdä tämä sama Helsingissä. Tää kokonaisuus handlataan hyvin, niin yleisön puolesta Hesassa tästä voisi tulla isokin.”
Urheilijat nauttivat kisasta ja suorituspaikka sai vilpittömät kiitokset. Kokonaisuudessaan tiivis ja mukava tapahtuma kaipasi lisäyleisöä sekä hieman intensiivisempää kuulutusta.
Lue lisää tapahtumasta www.starsofthestadium.fi
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Eero Haukkala esitti
taitavimmat trikit
suksisarjan reileissä.
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Mistä ajatus lähti? Oliko vaatemallisto AJ:n
vai teidän ideanne?  
“Uuteen New School Ski -mallistoon haluttiin selkeästi yhdistää urbaani ulkonäkö
teknisyyttä ja funktionaalisuutta unohtamatta”, kertoo Pauliina Westman.
Hänen mukaansa street credibility” eli
katu-uskottavuus on hyvä sana kuvaamaan
malliston luonnetta. Mallistoon on haluttu
saada sellainen ilme, että takit toimivat ensisijaisesti laskiessa, mutta ulkonäkö kestää
myös katukäytön. Westman sanookin että,
muuta outfittiä ja aluskerroksia muuttamalla
mallisto taipuu erilaisiin käyttötilanteisiin
ulkonäöstä tinkimättä.
Inspiraatio työvaatetuksesta
Vaatteiden yksityiskohdissa tämä näkyy
esimerkiksi paikkataskuina ja raskaamman päällitikkauslangan käytössä – myös
housuissa. “Osiin tuotteista haettiin casualhenkinen materiaali, jossa suorituskyky on
kuitenkin ollut tärkeä materiaalin valintakriteeri”, Westman sanoo.   
Catmandoo on tehnyt pitkään yhteistyötä
Suomen freestylemaajoukkueen kanssa ja
tähän mallistoon otettiin uusi kulma. He
testaavat tuotteita ennakkoon ja valmistaja
saa heiltä merkittävää palautetta mallistoa
sekä tulevaisuutta ajatellen. Myös yhteistyö
AJ:n kanssa on ollut merkittävä malliston
kehittymiselle. Häneltä on saatu iso panos
tuotekehittelyyn.
Millä lailla AJ pääsi vaikuttamaan asuihin?
Oliko hänellä kenties jotain omaa vahvaa
mielipidettä?
“AJ on heitellyt ideoita matkan varrella ja
antanut näin myös lisää suunnittelullista
inspiraatiota. Hän on ollut vahvasti mukana
tuotekehittelyssä ja hänen kommenttinsa
ovat vahvistaneet suunnittelullista näke-

AJ Kemppainen
yhteistyöhön
Catmandoon
kanssa

S

mystämme uudesta mallistosta”, Westman
uomen Freestylemaajoukkueen vaatekumppani Catmandoo ja freestylehiihtäjä Antti-Jussi ”AJ” Kemppainen ovat

ryhtyneet yhteistyöhön. Kemppainen on
ollut mukana uuden New School Ski -malliston kehitysprosessissa. Syksy/talvi 2015
-mallisto on Suomen freestylemaajoukkueen

Freestylehiihtäjä Antti-Jussi Kemppainen on ollut

testissä tänä talvena. Malliston on suun-

mukana kehittämässä Catmandoon uutta vaate-

nitellut Catmandoon kanssa kolme vuotta

mallistoa.

yhteistyötä tehnyt Pauliina Westman.

valottaa.  
Miten projekti jatkuu tulevaisuudessa?
“Catmandoo tekee tiivistä yhteistyötä myös
Suomen Olympiajoukkueen sekä Suomen
Golfliiton kanssa. Haluamme tulevaisuudessa kuitenkin panostaa myös yhteistyöhön
yksittäisten urheilijoiden kanssa tuotekehittelyn osalta. Hyvien tyyppien, kuten AJ:n,
kanssa on innostavaa tehdä yhteistyötä”,
Westman summaa.

Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat CATMANDOO
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VAPAAEHTOINEN ON
VAPAALIPPULAINEN

S

ki Patrolit ovat hiihtokeskusten palvelevia koulutettuja osaajia, joiden tehtävänä on neuvoa rinnekävijöitä, ennaltaehkäistä onnettomuuksia, valvoa ja puuttua viihtyisyyttä sekä turvallisuutta vaarantavaan toimintaan ja tarvittaessa antaa ensiapua.
Ski Patrol nauttii laskettelukeskuksen henkilökuntaeduista ja laskee seuralaisineen ilmaiseksi sekä omassa kotikeskuksessaan että

sovitusti myös muissa Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen jäsenkeskuksissa (73 kpl). Koulutukseen sisältyy rautaisannos turvallisuusopetusta,
rinne-ensiapua ja samalla suoritetaan myös matkailualan turvallisuuspassi.
Sovit joukkoon jos hiihto- tai lautailutaitoa löytyy, pidät ihmisten parissa toimimisesta ja haluat osallistua laskettelurinteiden turvallisuuden kehittämiseen entisestään.
Rohkeasti juttelemaan läheisen hiihtokeskuksen kanssa, ilmoittautuminen onnistuu sitä kautta.
Kaudella 2014 – 2015 koulutusta järjestetään seuraavasti:
Etelä-Suomi: 16.-18.1. 2015 (Himos) 6.-8.3. 2015 (Sappee)
Rovaniemi: 15.-17.12. 2014 21.-23.1. 2015
Lisätietoa www.ski.fi
Teksti ja kuvat SHKY

Himos-laskiaiset
30 vuotta

H

imoksen 30 vuoden laskettelut on taltioitu mukaansatempaavaksi kirjaksi, josta ei
mutkia ja luistavia laskuja puutu. Kirja on

samalla myös Juhani Ojalan ja Päivi Kuokkasen
yrittäjätarina. Himoksen historia alkoi keskuksen
pohjoisrinteiltä vuodenvaihteessa 1984. Tasan 30
vuotta myöhemmin 29. joulukuuta 2014 julkistetaan
Himottu vuori – Himoksen 30 laskettelun vuotta
hiihtokeskuksen 30-vuotisjuhlissa, jota juhlistetaan
mm. huikealla ilotulituksella. Kirja tulee myyntiin
Himoksen Ski Shopiin ja lippukassoille seuraavana
päivänä. Kirjan hinta on 44 euroa.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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SVANSTEIN HERÄÄ UUTEEN LOISTOON
Meänkielisellä alueella sijaitseva Svanstein (ex-Pullinki), on legendaarinen laskupaikka, jonka toiminta
alkoi 90-luvulla ja joka on erinäisten omistajavaihdosten kautta nykyään täysin ex-ammattilaskijoiden hallinnoima itsenäinen hiihtokeskus.
Teksti SAKU KNOPP Kuvat SAKU KNOPP, SVANSTEINSKI.COM

S

vansteinin maailmanluokan potentiaali tuli jo selväksi 1736-1737 ranskalaisen Maupertuisin retkikunnan vierail-

lessa 1736-1737 Svansteinissa selvittämässä
onko maapallo navoiltaan litistynyt. Tulosta
en tiedä, mutta Ludvig XV:n rahoittama retkikunta vietti kokonaisen vuoden hyttysten
ja pakkasten armoilla, ilman Facebookia,
Gore Texia tai ilmaista Wi-Fiä.
Myöhemmin 1800-luvulla Friedrich
George Wilhelm Struve mittaili maapallon
tarkkaa kokoa ja muotoa Hänen perintöään
vaalitaan Svansteinissa, joka on Unescon
suojelukohde ja se kuuluu ns. Struven
ketjuun, joka kulkee Jäämereltä Mustallemerelle.
Tänä päivänä
Suomalainen rakastaa puskia ja jos siellä voi
laskea suksilla niin ollaan hyvin lähellä härmäläisen vapaalaskijan nirvanaa, täydellistä
tilaa. Myös metsälaskun MM-kisat järjestetään 2015 Svansteinissa maaliskuussa ja
tunnelma on aina toverillinen.
Svansteinin vaara kerää lumisadetta

Svansteinski team:in Eetu Rintamaa, AFP rookie of the year 2013 tittelin ansaitusti haalinut kaveri lataa: “Svansteinissa on parhaat
metsät jossa olen laskenut Pohjoismaissa. Jyrkkää ja paljon lunta”.

Tämä ex-ammattilaskijoiden pyörittämä
keskus tarjoaa meidän leveysasteillamme
epätavallisen hyvää metsälaskua ja jopa sitä
itseään, kelien kohdilleen osuessa puuteria.
Testireissulla joulukuussa kaksi päivää puuteria haikatessa melkein Suomessa, Ruotsin
puolella Ylitorniossa on saanut jalat hapoille,
mutta onneksi hissit ovat auki alkaen
20.12.2014 ja jopa 1.5.2015 asti.
Lisätietoa www.svansteinski.com

” Ollaan hyvin lähellä
härmäläisen vapaalaskijan
nirvanaa, täydellistä tilaa. ”
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Entinen Pullinki on nykyään Svanstein.
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HALTIN KESKI-EUROOPAN
LIIKETOIMINTA VAHVISTUU
OBERALP-YHTEISTYÖLLÄ
Halti Oy:n Keski-Euroopan jakelu vahvistuu. Yhtiö on solminut viiden vuoden yhteistyön Oberalp-ryhmän kanssa koskien
maahantuontia Itävallassa ja Italiassa. Tarkoitus on laajentaa
yhteistyö myöhemmin myös muutamaan muuhun maahan
Euroopassa.
Oberalp on merkittävä toimija Euroopan urheiluvaateliiketoiminnassa. Sillä on omassa portfoliossaan tuotemerRuutukaappaus videolta.

Ski Sport Finland julkaisi Levin
maailmancupissa videosarjan maajoukkueiden takahuoneista

S

ki Sport Finland on syksyn aikana kuvannut ja tuottanut uutta
videosarjaa maajoukkueiden arjesta ja takahuoneista. Kymmenosaisen sarjan ensimmäinen jakso julkaistiin Levin maailmancu-

pin yhteydessä perjantaina 14. marraskuuta.
Videosarjan kymmenessä jaksossa vieraillaan maajoukkueiden mukana studiokuvauksissa, media- ja yhteistyökumppanitilaisuuksissa ja
tietenkin kisa- ja harjoitusrinteissä ja -matkoilla. Sarjan ensimmäisessä
jaksossa ollaan alppimaajoukkueen mukana Helsingissä järjestetyissä
kuvauksissa sekä piipahdetaan kauden avaavassa lehdistötilaisuudessa.
Kaikki sarjan jaksot tulevat vapaasti katsottavaksi ja jaettavaksi
Youtube -videopalveluun, josta videot voidaan myös upottaa nettisivuille tai jakaa sosiaaliseen mediaan.
”Usean vuoden ajan olen itse työn puolesta päässyt näkemään hienoja paikkoja ja upeita mahdollisuuksia alppi- ja freestylemaajoukkueiden matkassa, joita olen halunnut tuoda myös fanien ja muiden nähtäväksi. Pidemmän aikaa ollaan tätä tuotantoa pyritty käynnistämään ja
ensimmäisen jakson julkaisun myötä se muuttuu vihdoin todeksi”, Ski
Sport Finlandin tuottaja Jussi Väätäinen kertoo.
Ski Sport Finland tuottaa sarjan yhteistyössä Fazerin, DNA:n, Au-

kit SALEWA, DYNAFIT, Pomoca ja Wild Country. Haltin
ohella yhtiö tekee maahantuontia muun muassa Speedo- ja
Fischer-brändeillä. Oberalpin pääkonttori sijaitsee Bolzanossa
Pohjois-Italiassa.
”Halti hakee uutta alkua ja kasvua keskeisiltä Euroopan urheiluasustemarkkinoilta. Tässä tavoitteessa Oberalp-yhteistyö
on merkittävä strateginen askel. Oberalp on, kuten me, vahva
bränditalo ja sen asema keskeisillä markkinoilla on vahva.
Aiemmin aloitetun Italia-yhteistyön lisäksi nyt myös Haltin
isoin vientimaa, Itävalta, on osa kokonaisuutta. Seuraavassa
vaiheessa tulevaisuudessa haemme yhteistä kasvua muistakin valikoiduista Euroopan maista. Syntynyt sopimus tuo
vakautta ja uskottavuutta Haltille kasvavana tuotemerkkinä
kilpailuilla urheiluvaatemarkkinoilla. Myös RaiSki-tuotemerkki kuuluu sopimuksen piiriin.”, kertoo Haltin toimitusjohtaja
Jukka-Pekka Vuori.
”Halti-brändi tuo Oberalpin maahantuontiportfolioon
Skandinaavista osaamista, korkeaa teknistä vaatelaatua ja
erittäin mielenkiintoisen tarinan, jolle löytyy varmasti kysyntää ja kuluttajia kehittyvillä Keski-Euroopan markkinoilla.
Odotan yhteistyöltä paljon ja tiedän, että löydämme molempia
tahoja merkittävästi vahvistavan win-win -tilanteen. Lähdemme siitä, että yhteistyö laajenee tulevina vuosina uusille
markkina-alueille.”, kertoo puolestaan Oberalpin toimitusjohtaja Massimo Baratto.

din, Samsungin, Vaconin ja Bridgestonen kanssa. Tuotannosta vastaa
Elo Pictures, ohjaajana Matti Ollila.
”Alppilajit ovat itselle uusi aluevaltaus, jota en entuudestaan tuntenut kovin hyvin. Se mahdollistaa tietynlaisen tutkijan roolin ottamisen
kameran takana ja uskon, että pystyn sitä kautta tuomaan uutta näkökulmaa vanhoille ja uusille alppilajien seuraajille”, Ollila kertoo.
Jaksoja tullaan julkaisemaan kauden aikana noin kolmen viikon
välein. Kuvauskohteet ovat valikoituneet kauden mielenkiintoisimpien
tapahtumien mukaan. Toisessa jaksossa suunnataan maailmancupkauden avauskilpailuihin Itävallan Söldeniin ja kolmannessa jaksossa
kotimaan lumille Rukan avajaisiin.
Ski Sport Finland TV löytyy Youtubesta
http://www.youtube.com/user/SkiSportFinlandTV
sekä Ski Sport Finlandin nettisivuilta, osoitteesta: www.skisport.fi/tv
Teksti Toimitus

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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UUTISIA
Samu Torstilla oli vahva kauden toinen kilpailu.

Samu Torsti laski voittoon Eurooppa-cupin avauskilpailussa Levillä
Alppihiihdon Eurooppa-cup avattiin Levillä iloisissa

lainen oli 24. (+1.94). Myös Eemeli Pirinen

kamoja tässä samassa rinteessä. Siitä on

suomalaistunnelmissa.

suoriutui toiselle kierroksella ollen ensim-

pitkä matka tultu tähän päivään ja koko ajan

mäisellä kierroksella 42. (+2.49).

oppii lisää miten eri tilanteisiin pitää valmis-

Teksti ja kuvat JUSSI VÄÄTÄINEN

S

öldenin maailmancupissa kilpailukauden avannut Samu Torsti oli omaa
luokkaansa päivän kilpailussa laskien

voittoon ja Eurooppa-cupin johtoon.
Ensimmäisellä kierroksella Torsti kirjautti pohja-ajan seitsemäntenä laskijana, joka
kesti kierroksen loppuun saakka. Vaasalaiselta nähtiin vahvaa suorittamista erityisesti
rinteen jyrkällä osuudella.
”Koko päivän oli rauhallinen ja rento olo,
eikä startissa ollut normaalia jännitystä.
Se vähän jännitti, että mitähän tästä tulee,
mutta viikseltä, kun pääsi ulos meni kaikki
niin kuin pitikin”, Torsti kertasi kilpailun
ratkettua.
Ensimmäisellä kierroksella suomalaisista
onnistui paluun kisarinteisiin loukkaantumisen jälkeen tehnyt Victor Malmström,
joka laski mukaan 30 nopeimman käännettyyn toisella kierrokselle lähtönumerolla 75.
Ensimmäisen kierroksen tuloksissa kauniais-

25

tautua”, Torsti jatkoi.
Toisella kierroksella Malmström onnistui kohentamaan sijoitustaan 21. sijalle
ja myös Pirinen nousi tuloslistalla 35.
sijalle. Voittoon laskeneen Torstin jälkeen
toiseksi sijoittui Norjan Rasmus Windingstad (+0.35) ja jaetulle kolmannelle sijalle
Kanadan Phil Brown ja Saksan Dominik
Schwaiger (+0.95).
”Toisella oli hieman suorempi radanmerkkaus ja johtopaikalla tulee useasti

Toiselle kierrokselle Torsti pääsi lähtönumerolla 7.

mietittyä hieman liikaa, mutta sain pidettyä
laskun hyvin hanskassa paineista huolimatta.
Suoralla radalla on helpompi laskea huonosti, mutta lasku oli hyvin kasassa ja erityisesti
jyrkällä kokonaisuus pysyi hyvin kontrollissa”, Torsti summasi.
Söldenin maailmancupin jälkeen Torsti
on harjoitellut Pohjois-Suomen ja Ruotsin
rinteillä.
”Viimeistelyt on menneet välillä hyvin ja
välillä huonosti. Välillä ollut vaikeaa taistelua
itseni kanssa ja vielä maanantaina paiskoin

Voittoon laskeneen Torstin jälkeen toiseksi sijoittui Norjan Rasmus Windingstad ja jaetulle kolmannelle sijalle Kanadan Phil
Brown ja Saksan Dominik Schwaiger.
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Ski Sport Finlandin seuraluokittelun
2013-2014 tulokset ja seurakokous 2014

K

auden 2013-2014 toimintaan perustuva alppi- ja freestyleseu-

24. Harjavallan Jymy 65,75

rojen luokittelu on valmistunut ja parhaat seurat on palkittu

25. Savonlinnan Hiihtoseura 60,50

Ski Sport Finlandin varsinaisessa seurakokouksessa Helsingin

26. Uuperi Ski Team 58,50

Messukeskuksessa 2.11.2014. Palkittujen seurojen lisäksi lajiyhdistys

27. Nilsiä Ski 54,75

muisti aktiivisia toimijoita Hopeisella Huipulla ja Bridgestone Samu-

28. Joensuun Pujottelijat 54,50

rai -kiertopalkinnolla.

29. MH-Alppi Ski Team 52,50

SKI SPORT FINLANDIN SEURALUOKITTELUN
TULOKSET 2013-2014

30. Slalom -66 44,00
Freestylehiihto
1. Freestyleseura Moebius 476,00

Alppihiihto
1. GrIFK Alpine 1 361,25
2. Lahden Hiihtoseura 493
3. Santa Claus Ski Team 382
4. Slalom Seura 329,75
5. Hyvinkään Slalomseura Sukkula 270,25
6. Ruka Slalom 240,25
7. Espoo Slalom 219,00
8. PHS Alppi 202,25
9. Turun Slalomseura 185,50
10. Seinäjoen Hiihtoseura 178,50
11. Levi Ski Club 172,75
12. Vasa Skidklubb 137,25
13. Alppihiihtoseura Himoski 123,50

2. Jyväskylän Freestyleseura 442,25
3. Avalanche Ski Club 132,00
4. Taivalkosken Kuohu Freestyle 112,75
5. Kuosi Freestyle 73,00
6. Mountain Club Ounasvaara 57,50
7. Kookos New School 39,40
Bridgestone Samurai -kiertopalkinto alppihiihdon parissa
ansioituneelle henkilölle
Paavo Tuomikoski, Santa Claus Ski Team
Seurakokouksessa päätettiin myös sääntömääräisistä henkilövalinnoista lajiyhdistyksen hallitukseen ja toimikuntiin.

14. Porin Slalomseura 122,50

Ski Sport Finland ry hallitus 2014-2015

15. Siilinjärven Ponnistus 108,00

Martti Uusitalo, puheenjohtaja, erovuorossa 2015

16. Tampereen Slalomseura 105,25

Mika Toivonen, (varajäsen Markku Ahonen), erovuorossa 2016

17. Jyväskylän Hiihtoseura 103,75

Pekka Helin, (varajäsen Tom Jungell) erovuorossa 2016 UUSI

18. Kouvolan Hiihtoseura 96,50

Timo Kanninen, (varajäsen Hannu Salmela) erovuorossa 2016

19. Vörå IF 89,50

Heikki Toivakka (varajäsen Ari Hämäläinen) erovuorossa 2015

20. FK-37 85,25

Jussi Saarinen (varajäsen Pasi Korhonen) erovuorossa 2015

21. Sallan Karhut 82,70

Timo Sallinen (varajäsen Jukka Alkunen), erovuorossa 2015

22. Peuramaa Slalom 78,75

Heikki Hiltunen, asiantuntijajäsen, erovuorossa 2015

23. Ellivuori Ski Team 75,25

Tatu Lehmuskallio, asiantuntijajäsen, erovuorossa 2016 UUSI

Mikaela Shiffrinistä
LONGINESIN AMBADASSOR OF ELEGANCE
USA:n naisten alppimaajoukkueen kirkkain tähti Mikaela Shiffrin pääsee loistamaan sveitsiläisen laatukellomerkki Longinesin nimissä. Shiffrin ja Longines
ovat tunteneet toisensa jo pitkään, sillä Shiffrin on voittanut kahdesti Longinesin
järjestämän Longines Rising Ski Stars –palkinnon. Palkinto myönnetään alle
21-vuotiaalle naislaskijalle, joka laskee maailmancup-tasolla. Shiffrin on syntynyt
vuonna 1995.
Kuva AGENCE ZOOM

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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OTA KUVA TAI KERRO
TARINA OMASTA
PÄIVÄSTÄSI RINTEESSÄ
KAVERIN KANSSA.
JAA JA TAGAA SE

#KOTIRINNE.
PARHAAT KUVAT/
TARINAT PALKITAAN.

Tarkemmat tiedot kampanjasta
www.ski.fi/kotirinne
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Norjalaisliput liehuivat hurjasti sunnuntaina. Henrik Kristofferssenin fanit kannustivat idolinsa voittoon. Kuva Ville Kantee.
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LEVILLÄ JUHLITTIIN
10-VUOTISTA ALPPITAIVALTA
Levin maailmancup juhli 10-vuotista taivaltaan alppihiihdon maailmancupin järjestäjänä loistokkaissa oloissa. Kuten usein ennenkin Levi
Black piti pintansa ja antoi kaikille laskijoille vuoden ensimmäisessä
kilpailussa mahdollisuuden onnistumiseen.
Teksti SOILI HIRVONEN Kuvat WORLD CUP LEVI/TEEMU MOISIO, VILLE KANTEE

Levi Black muuttui valkoiseksi jo lokakuussa
Levin kylä sai valkoisen lumipeitteen kisaviikon alkajaisiksi.
Edellisviikolla virallinen lumikontrolli oli vahvistanut kisan
järjestämisen ja rinteessä treenasivatkin tiukasti Suomen
joukkueen lisäksi muun muassa saksalaiset ja norjalaiset.
Myös tuleva kisan voittaja Norjan Henrik Kristoffersen oli
harjoittelijoiden joukossa.
Levin maailmancup jatkoi ylpeänä porotarinaansa sekä
kutsui urheilijoita joulupukin haastatteluun, nyt Gondolihissiin. Perinteiset erikoisuudet höystettiin tänä vuonna
Lapland Kids Race -tapahtumalla ja Official Bar -kiertueella ja
äänestyksellä.
Naisten kilpailussa nähtiin tunteikas voitto, kun Slovenian
Tina Maze pujotteli ykköseksi. Maze oli silminnähden helpottunut voitostaan ja nimesi oman poronsa Victoriksi ”victoryn”
mukaan. Pujotteluavauksessa toiseksi laski Ruotsin Frida
Hansdotter ja kolmanneksi kokenut Itävallan Kathrin Zettel.
Miesten kisassa numerolla yksi startannut Norjan Henrik
Kristofferssen laski voittoon. Viime vuonna ensimmäisen
palkintopallisijansa Levillä napannut nuorukainen hyödynsi
hyvää tekniikkaansa Levi Blackissa.
Palkintoporo sai nimen Lars, Kristoffersenin isän mukaan.
”Minulla ei ollut valmiina nimeä porolle, mutta muistin
Marcelin nimenneen poronsa viime vuonna isänsä mukaan.
Haluan jatkaa perinnettä ja poro saa nimen Lars.”
Tina Maze ja Victor-poro. Kuva Teemu Moisio.
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Yhdysvalloissa viimeiset kolme vuotta
harjoitellut Joonas Räsänen on löytänyt
ilon laskemiselle ja laski Levillä sijalle
44. Kuva Ville Kantee.

Marcel Hirscher taipui toisella

tähtilaskijaa. Paikan päälle saapuneessa

Kolmanneksi pujotteli Saksan Felix

yleisövirrassa se näkyi jonkin verran,

Neureuther.

mutta tunnelma oli kaikesta huolimatta

Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS)
miesten kilpailunjohtaja Markus Waldner

Monet oheistapahtumat ja -aktiviteetit, kuten Public Draw’t, Lapland

viikonlopusta.

Avenue ja Official Bar -kiertue saivat
Leville saapuneen yleisön viihtymään

kerran menestyksekäs ja korkeatasoinen.

ja kannustamaan Lappiin saapunutta

Olosuhteet olivat erittäin hyvät ja tasaiset

urheilijajoukkoa. Järjestelytoimikunnan

kaikille, erityisesti tänään sunnuntaina.

puheenjohtaja Jouni Palosaari muisteli

Kun katsoo tuloksia, huomaa, että jopa

Levin kilpailun ensiaskelia kymmenen

numeroilla 54 ja 70 laskettiin toiselle

vuotta sitten ja oli vaikuttunut kilpailun

kierrokselle. Myös joukkueilta tuli hyvää

korkeasta asemasta niin kansainvälisessä

palautetta. On hienoa nähdä, että top 30

kuin suomalaisessakin alppikulttuurissa.

joukossa on niin monta eri maata.”
Myös kilpailuorganisaatio sai vilpittömät
kehut.
”Kiitos siitä työstä, jota teette ja olette
tehneet täällä monta vuotta. Olette mukana intohimosta ja suurella sydämellä, se
näkyy”, jatkoi Waldner.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

loistava.

antoi Leville erinomaisen palautteen
”Kilpailuviikonloppu oli jälleen

Joulupukki ja poro:
Levin maailmancupin
vetonaulat. Kuva Ville
Kantee.

tänä vuonna Suomessa ilman oman maan

kierroksella norjalaiselle ja oli toinen.

Alppikulttuuri kasvaa Suomessa kohti
ilmiötä
Alppihiihdon maailmancupia kilpailtiin

”Levin maailmancup on vakiinnuttanut paikkansa niin kansainvälisessä
alppikalenterissa kuin myös suomalaisessa alppikulttuurissa. Vaikka tänä vuonna
meiltä puuttuikin kirkkain tähti rinteessä,
niin siitä huolimatta yleisö tuli paikalle ja
tunnelma oli todella hyvä”, pohti Palosaari sunnuntaina.
Levin pujotteluavaus on kalenteroitu
Kansainvälisen Hiihtoliiton kalenteriluonnoksiin vuoteen 2018 saakka samalla
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Yleisömäärän lasku viime vuosista ei näkynyt tunnelmassa; päinvastoin fiilis oli korkea ja olosuhteet loistavat.
Kuva Teemu Moisio.

Santeri Paloniemi ajoi harmittavasti ulos ja oli jopa vihreällä ennen
ulosajoa. Kuva Agence Zoom.

SUOMALAISTEN PUJOTTELUAVAUS SUJUI ALAVIREISESTI
Levin maailmancup ei erinomaisista olosuhteistaan huolimatta tarjonnut tänä vuonna
onnistumisia suomalaisille pujottelijoille.
Lauantaina naisten kilpailussa kaikki neljä edustajaamme ajoivat ulos radalta. Odotuksia oli ladattu erityisesti Merle Soppelan harteille, mutta hyvän alun jälkeen jyrkällä
sattui virhe; suksi luikahti kepin väärälle puolelle.
”Alku tuntui tosi hyvältä, yritin vaan laskea mahdollisimman kovaa. Sitten tulin jyrkälle, ja mietin siinäkin vielä, että pitää vaan mennä. Ihan turhaa alkaa varmistelemaan.
Se on kuitenkin aika nopeasti ohi, kun grenslaa. Onneksi mulla oli hyvä fanikatsomo
tuolla rinteessä, niin sai pian hymyn huulille”, Soppela mietti kisan jälkeen.
Soppela ei kuitenkaan ollut valmis heittämään suksia naulaan huonon avauksen
jälkeen.
Voittaja Henrik Kristofferssen on harjoitellut Levillä paljon ja
pitää Leviä lähes kotirinteenään. Kuva Teemu Moisio.

konseptilla. Vuosia karttuu lisää ja kisan

”Tuo alku ja ylipäänsä tämä kisa antoi sen vahvistuksen, että on tehty oikeita asioita,
vaikkakin eri tavalla kuin ennen. Pitää vaan jatkaa samaan malliin, Tuloksia on turha
miettiä etukäteen, tulee sitten mitä tulee.”

kehittäminen on jatkuvaa. Tänä vuonna
Lapland Kids Race, yksi FISin Snowkidz
-ohjelman aktiviteetti, on osoitus halusta laajentaa kilpailua yleisötapahtumaksi, jossa on
elementtejä joihin voi myös itse osallistua.
”Lapset ja perheet ovat ehdottomasti
yksi kohderyhmämme. Haluamme näyttää
kansainvälistä meininkiä myös nuorille
laskijoille ja olisihan se hienoa, jos joku tänä
vuonna lasten kisaan osallistuneista juhlisi
palkintopallisijoitusta tulevaisuudessa maailmancupin puolella”, mietti Levi Eventsin
toimitusjohtaja Janne Pelkonen viitaten
Lapland Kids Raceen.
Katso kaikki joulukuussa julkaistut Santa’s Sledge
videot osoitteessa www.vimeo.com/worldcuplevi
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Paloniemi vihreällä ennen ulosajoa
Pakkanen piti Levi Blackin erinomaisessa kunnossa myös sunnuntain miesten kisassa.
Ensimmäisellä kierroksella jopa numerolla 70 laskenut Italian Christian Deville kipusi
toiselle kierrokselle.
Olosuhteet olivat siis kunnossa Santeri Paloniemen hyvien suoritusten jatkolle Levin
maailmancupeissa. Paloniemi oli erinomaisessa vauhdissa yläosan väliajoissa, jopa
vihreän puolella.
”Lähdin aggressiivisesti ja tosissaan polkemaan rinteen yläosassa, joka myös onnistui
aika hyvin. Siihen asti mihin radalla pääsin oli ihan fyysistä suorittamista. Jyrkkä tuli
aika nopeasti ja siinä yksi käännös liian suoraan”, Paloniemi kertasi maalialueella.
Vihreä väliaika ei kuitenkaan realistista kuusamolaista lämmittänyt.
”Kyllä nämä pitäisi maaliin asti laskea. Yritys oli kova, eikä ikinä ennen ole näyttänyt
vihreätä tuo väliaikakello”, hymähti Paloniemi.
Parhaaseen suomalaissijoitukseen laski lopulta Joonas Räsänen, sijalle 44.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

MITÄ KUULUU KALLE PALANDER?
Asiantuntijavalmentaja, Ylen asiantuntija sekä manageri. Urheilijauransa aikana miehen muistetaan todenneen enemmän kuin kerran, että lopettamisen
jälkeen häntä ei tultaisi näkemään valmentajana. Tänä syksynä mies kuitenkin palasi Suomen miesten alppihiihdon maajoukkueeseen ja sen valmennusportaaseen tittelillä asiantuntijavalmentaja. Miten tässä näin kävi?
Teksti SANNI KIVIPELTO Kuvat VILLE KANTEE JA TEEMU MOISIO

”

Sen takiahan tähän lähdin mukaan, että

Kalle jakaa positiivista energiaa

sen pyörittämistä. Alppihiihtäjä Victor

en halua olla Suomen ainut maailman-

Joukkueessa Palanderin tehtävänä on myös

Malmströmin lisäksi Andreas Romar liittyi

mestari”, aloittaa Palander tuttuun

tsempata ja luoda hyvää fiilistä. Vitsailu ja

mukaan Palanderin talliin. Vuosia toisensa

huulenheitto joukkueen kesken tuntuukin

tunteneet Kalle ja Andy löysivät yhteisen

olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

sävelen sujuvasti. Herrat pitävät toistensa

tyyliin pilke silmäkulmassa.
Palander ilmoitti virallisesti urheiluuransa päättymisestä syyskuussa 2012. Nyt

”Helkatin hienoa on olla taas takaisin rin-

tyylistä ja näyttää sitä, että yhteistyöstä on

kaksi vuotta myöhemmin mies myöntää

teessä jätkien kanssa. Meillä on hyvä ryhmä

eräänlaisen kaipuun alppihiihtoon ja sen

valmentajien ja urheilijoiden kesken. Mei-

piireihin ajaneen hänet takaisin maajoukku-

ninki on jo nyt mieletöntä, mutta tavoitteena

hyvin. Otti oman aikansa, että saatiin hä-

een toimintaan.

on vielä lisätä sitä joukkueen tuntua. Raaka

nen kanssaan hommat käyntiin. Rakkau-

yksilöurheilu vaatii kuitenkin ympärilleen

desta lajiinhan näitä managerointihommia

talvena Sotšin olympialaisissa, missä Palan-

joukkueen ja joukkueella on tietty määrän-

tehdään. Meininki on hyvä, mutta totta

der toimi Ylen tv-lähetysten asiantuntijana.

pää, mitä tavoitelleen”, kiteyttää Palander.

puhuen ei tässä miljoonia tehdä”, sanoo

Käännekohta päätökselle tapahtui viime

”Sotšissa sen huomasin, kun menin sinne
tekemään kommentaattorin hommia. Se oli
ensimmäinen kerta, kun tulin alppihiihdon
pariin takaisin. Huomasin, että ei helkatti
vieköön! Näin kaikki vanhat laskukaverit,
suksifirmojen pomot sekä kaikki muut valmentajat. Tunnen heidät kaikki ja huomasin,
että tämähän on se paikka mihin kuulun. En
vain ollut tajunnut sitä aikaisemmin”.
Maajoukkueen mukana

Asiantuntijarooli
Palander toimii kauden aikana myös Yle
Urheilun asiantuntijana. Levin maailmancupissa mies toimi kaksoisroolissa Suomen
joukkueen valmentajana sekä selostuskopin
kommentaattorina. Palanderin mukaan
valmennustiimissä mukana olemisessa on
hyötyä kommentaattorin tehtävissä, mutta
samalla se asettaa tiettyjä haasteita.
joukkueita ja sitä kautta näen eri maiden

maan 60-70 päivää maajoukkueen mukana

laskijoita ja tiedän missä kunnossa kaverit

leireillä ja kisoissa. Palander on ollut harjoi-

ovat. Sitä kautta minulla on paljon enemmän

tustreeneissä mukana antamassa vinkkejä

informaatiota ja sellaista behind the scenes

laskuvälineisiin ja taktiikkaan, mutta itse

-kerrottavaa, mitä tavallinen kommentaatto-

valmentaminen on vielä muiden hommaa.

ri ei tiedä,” virnistää Palander.
uttaa myös hankalia tilanteita. Omat laskijat,

ta, sillä aikaisemmin en tuntenut urheilijois-

kun ovat rinteessä niin on ihan erilainen

ta kuin Santerin, Maren ja Andyn. Viikko

meininki ja se voi aiheuttaa vähän ristirii-

meni siihen, että opettelin jätkien nimet”,

taa välillä, kun minäkin olen kohtuullisen

hymyilee Palander.

suorapuheinen. Olen sanonut jätkille, että
siellä televisiossa. Ja kyllähän mieslaskija

miten olen pärjännyt. Sitten katsotaan miten

kritiikkiä kestää. Ei kommentointi helppo

jatketaan eteenpäin”, jatkaa Palander.

paikka ole. Vaarana on, että esimerkiksi alan
dessa alisuoriutuisivat. Sitä yritän välttää

muksiani ja yritän valmistaa heitä kovempia

ja ottaa kommentaattorin hommat omana

kisoja varten. Tässä joukkueessa on paljon

duuninaan.”

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

miehet talven aikana myös ala mäkihyppytornista?
”Totta, hyppääminen olisikin ollut hyvä
idea! Katsotaan mitä vielä keksitään,”
nauraa Palander.

Valmennuksen ja kommentaattorihom-

tyminen maailmancupin kisoihin on iso askel mien lisäksi Palander jatkaa noin vuosi
pelkästään olosuhteita ajatellen”.

mäkihyppytornin portaita. Laskevatko

ylikehumaan poikia vaikka he todellisuu-

jen teknisistä asioista. Peilaan omia koke-

sellaisia, jotka laskevat Eurooppa-cupia. Siir-

Syksyllä yhteistyöstään kertovalla videolla Andy kantoi Kallea reppuselässä pitkin

älkää suuttuko siitä kaikesta, mitä puhun

kevyemmin ja keväällä isot herrat päättävät

”Keskustelen urheilijoiden kanssa lasku-

Palander.

”Rehellisyyden nimissä kisat voivat aihe-

päästä takaisin kartalle. Alku oli tutustumis-

”Lähden toimintaan mukaan nyt aluksi

”Andyn kanssa tunnemme toisemme

”Valmentajana pääsen lähemmäs kaikkia

Kuluvan kauden aikana Palander tulee ole-

”Myönnetään, että meni vähän aikaa

tulossa hyvinkin värikäs.

sitten perustamansa managerointiyrityk-

Levin maailmancupissa Palander toimi kaksoisroolissa
Suomen joukkueen valmentajana sekä selostuskopin kommentaattorina. Kuva Teemu Moisio
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KUMPAREKAUSI
AVATTIIN RUKALLA
Kumparelaskun maailmancup käynnistyi totutusti joulukuun puolivälissä Rukalla. Rukatunturi tarjosi urheilijoille parastaan ja kisat käytiin loistavissa olosuhteissa pienestä sumusta huolimatta. Rukan kilpailut vietiin läpi myös käyttäen
uutta kilpailuformaattia. Formaatissa urheilijat asetettiin FIS-pisteiden mukaan
kaavioon, jonka pohjalta he laskivat vastakkain parikumparemalliin.
Teksti SANNI KIVIPELTO Kuvat JANI KÄRPPÄ / LAPPIKUVA.FI

M

iesten isossa finaalissa toisistaan mittaa ottivat Kanadan oma
poika Philippe Marquis ja Japanin Sho Endo. Viime vuonna
kymmenenneksi Rukalla laskenut Marquis vei kauden avaus-

voiton Endolta. Tasaisessa finaalissa tuomaristo olisi yhtä hyvin voinut
nimetä myös Endon voittajaksi.
”Tuntuu todella hyvältä aloittaa vuosi näin. Siitä on aikaa, kun olen
viimeksi seisonut podiumilla, mutta olen laskenut viime vuodet hyvin,
joten minusta tuntuu, että oli vain kyse ajasta sekä treenauksesta, että
seison taas tässä. Voitto kauden ensimmäisen kisan jälkeen on hieno
tunne”, kommentoi 25-vuotias Marquis.
Kolmanneksi miesten kisassa laski Ranskan Anthony Benna.
Suomalaisittain Rukalla parhaiten menestyivät maajoukkuelaskijat
Jussi Penttala ja Jimi Salonen. Molemmat miehet laskivat mukaan
finaalikierrokselle, jossa he kohtasivat toisensa. Tällä kertaa Penttala
oli Salosta parempi ja mies eteni semifinaaleihin.
Semifinaaleissa Penttala sai vastaansa USA:n Thomas Rowleyn.
Tasaisessa kaksin kamppailussa Rowley päihitti Penttalan yhdellä
pisteellä ja laski itsensä finaaliin ollen lopputuloksissa neljäs Bennan
jälkeen.
Jussi Penttalan sijoitus lopputuloksissa oli kahdeksas ja Jimi
Salonen oli tuloslistalla 15. sijalla. Ensimmäisellä kierroksella karsiutuneiden suomalaisten sijoitukset olivat: Topi Kanninen 44., Veli-Valtteri
Vanhala 49. ja Olli Penttala 53.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Naisten ja miesten voittajakolmikot juhlivat podiumilla.

Naisten kisassa nähtiin myös tiukkoja kaksin taisteluja. Isoon
finaaliin taistelemaan voitosta etenivät Kazakstanin Yulia Galysheva
ja Kanadan Chloe Dufour-Lapointe. Voiton lauantaina vei 22-vuotias
Galysheva. Viime vuonna Rukalla 17. laskenut kazakstanilainen avasi
kautensa hienolla voitolla.
Kolmannen sijan itselleen nappasi USA:n Hannah Kearney voitta-

vavat ja on helpompi päästä taistelemaan paremmista sijoituksista.
Uudempi formaatti on paljon parempi”, kiteyttää Penttala.
Kilpailusuorituksensa positiivisena asiana Penttala näki oman
nopeutensa radalla.
”Vauhti oli hyvää. Ongelmia tällä kertaa oli alahypyn kanssa.
Vähän olisi pitänyt jarruttaa ennen kumpua, jotta hyppy olisi pysynyt

en kanadalaisen laskuparinsa Audrey Robichaudin. Suomen Anniina

paremmin kasassa. Nyt alastulo meni vähän sivuun ja vei mahdolli-

Lahden suoritus riitti ensimmäiseen alkuerään ja lopputuloksissa

suudet jatkosta, mutta muuten paketti pysyi hyvin kasassa.”

Lahden sijoitus oli 33.
”Kahdeksas sija on tosi hyvä aloitus kaudelle.”
Rukan kotikisat Penttala näkee muiden suomalaisten laskijoiden
kanssa hienona asiana.
”Pikkuhiljaa itsekin on oppinut syttymään kotikisoista ja tunnelmasta. Nyt kun sijoitukset paranevat vielä vuosi vuodelta, niin
kauden avaus täällä on aina vain parempi. Järjestelyt täällä Rukalla

Seuraavana vuorossa on kumparelaskun maailmancupkilpailut
Kanadan Calgaryssa 3. tammikuuta. Tuleviin kisoihin Penttala lähtee
hyvillä mielin ja tavoitteet kauden MM-kisoihinkin on jo kirkkaana
mielessä.
”Seuraavaksi vietetään joulu kotona ja tehdään kuivatreeniä ennen
Kanadan kisoja. Kisoihin lähden hakemaan hyviä suorituksia. MMkisoissa tavoitteena on laskea kymmenen parhaan joukkoon.”

sujuvat moitteettomasti ja voi sanoa, että nämä ovat yhdet parhaiten
järjestetyistä maailmancupkisoista”, kehuu Penttala kisajärjestelyjä.
Kolme hienoa laskua kisassa laskenut Penttala oli tyytyväinen
suoritukseensa.
”Kahdeksas sija on tosi hyvä aloitus kaudelle. Hyvä itsetunnon
nostatus, minkä kautta voi lähteä luottavaisin mielin kohti seuraavia
kisoja. Hieman jäi hampaan koloon, mutta hyvä startti kauteen”,
Penttala analysoi suoritustaan.
Uudella kisaformaatilla käyty kilpailu sai hyvää palautetta Penttalalta ja hän näkee muutoksen hyvänä.
”Uuden formaatin kautta jokaisen laskijan mahdollisuudet kas-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

” Uuden formaatin kautta
jokaisen laskijan mahdollisuudet
kasvavat ja on helpompi päästä
taistelemaan paremmista
sijoituksista. Uudempi formaatti
on paljon parempi ”
36

Pienestä sumusta huolimatta olosuhteet Rukalla olivat loistavat.

TULOKSET
Miehet
1 Philippe Marquis, Kanada
2 Sho Endo, Japani
3 Anthony Benna, Ranska
4 Thomas Rowley, USA
5 Alexandr Smyshlyaev, Venäjä
6 Marc-Antoine Gagnon, Kanada
7 Nobuyuki Nishi, Japani
8 Jussi Penttala, Suomi
9 Mikael Kingsbury, Kanada
10 Pascal-Olivier Gagne
Naiset
1 Yulia Galysheva, Ukraina
2 Chloe Dufour-Lapointe, Kanada
3 Hannah Kearney, USA
4 Audrey Robichaud, Kanada
5 Justine Dufour-Lapointe, Kanada
6 Andi Naude, Kanada
7 Junko Hoshino, Japani
8 Deborah Scanzio, Sveitsi
9 Maxime Dufour-Lapointe, Kanada
10 Mikaela Matthews, USA
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Onnistuneen kauden avauksen
jälkeen Jussi Penttala lähtee parantamaan sijoituksiaan tammikuussa
Kanadaan.
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AJ Kemppainen ja nuoret fanit Snow Day –tapahtumassa.

MOEBIUS KASVATTAA FREESTYLEN TULEVAISUUDEN TOIVOJA
Freestyleseura Moebius on tullut tunnetuksi

niin harrastajamäärä, oheistoiminta kuin

Lisäksi kesäleireissä on tehty yhteistyötä Pa-

Suomen parhaimpien freestylelaskijoiden kas-

seuran kilpailijoiden menestys.

rom Campsin ja ruotsalaisen What Campsin

vattajaseurana. EDGE pääsi jututtamaan seuran
johtohenkilöitä, puheenjohtaja Timo Sallista ja

Ympärivuotista valmennusta

valmennusvastaava Minna Karhua siitä miten huip-

Moebiuksen toimintaa leimaa ammatti-

pulaskijoita tehdään.
Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat FREESTYLESEURA MOEBIUS RY
& ANTTI ZETTERBERG

M

maisuus, mutta samalla rentous. Valmentamisessa pyritään siihen, että nuorilla
on oikeasti hauskaa tekemistä ja kaikkia
rohkaistaan uuden oppimiseen. ”Aina ei

oebius Flip on vaativa freestylen

huvita tulla ohjattuihin treeneihin. Freestyle

temppu, josta seura on nimensä-

on kuitenkin monelta osin kehon hallintaa ja

kin ottanut. Eikä huippuseuralla

sitä voi oppia monella muullakin tavalla kuin

kanssa. ”What Campsissa osallistujat pääsivät huippulaskija Henrik Windstedtin oppiin
ja sessioita muistellaan vieläkin hymyssä
suin”, Karhu sanoo.
”Hyvää lisäväriä treeneihin tuovat vielä
jo eläkkeelle jääneet huippulaskijat, jotka
omalla esimerkillään rohkaisevat nuoria”,
jatkaa itsekin kumparelaskussa huipputasolla uransa vuonna 2002 päättänyt Karhu.

voisi helpomman tempun nimeä ollakaan.

treeneissä, voi mennä esimerkiksi skeittaa-

Kaiken perusta on vanhempien aktiivisuus

Puheenjohtaja Sallinen on selkeästi ylpeä

maan”, Minna Karhu kertoo.

Sallinen ja Karhu kehuvat yhteen ääneen

Sallinen lisää, että peruslaskutekniikka

seuran vanhempien roolia toiminnassa. He

”Esimerkiksi Sotšin talviolympialaisissa

pitää olla kuitenkin olla aina hallussa. ”Ilman

vastaavat pitkälti treenien logistiikasta, ovat

Lauri Kivari, Otso Räisänen sekä Jussi Pent-

perustaitoja on turha yrittää temppujakaan

talkoolaisina seuran järjestämissä tapahtu-

tala pitivät Suomen ja Moebiuksen lippua

oppia”, hän muistuttaa.

missa ja tarjoavat taloudellista tukea. ”Ilman

seuran saavutuksista ja toiminnan tasosta.

korkealla”, hän kehaisee.

Seura tekee tiivistä yhteistyötä Talman,

hyvin toimivaa vanhempien yhteistyötä ei

Serenan, Swinghillin ja Hyvinkään Sveitsin

toimintamme tällä tasolla olisi käytännössä

sa Moebius löytyy ensimmäiseltä sijalta.

hiihtokeskusten kanssa, mutta treenejä

mahdollista”, Sallinen ja Karhu kiittelevät.

Seuraluokittelu perustuu edellisen kauden

järjestetään paljon myös muualla kuten

toiminnan arviointiin ja siinä huomioidaan

Myllypuron Liikuntamyllyssä, Taitoliikun-

sillä tasolla, että aina ei esimerkiksi val-

takeskuksessa sekä kesällä vesihyppyreissä.

mennussessioihin ole tilaa. ”Tämä on hyvin

Ski Sport Finlandin seuraluokittelus-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Heidän mukaansa aktiivisuus on välillä
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Moebius kasvattaa freestylen tulevaisuuden toivoja

” Moebius saikin Veikkauksen
voittovaroista kohdennettua
tukea 4000 euroa tyttöprojektia varten. ”
positiivinen ongelma”, he myhäilevät. Laajan
valmennusringin ansiosta myös omia lapsia
valmentaa jonkun muun vanhempi, joten siinäkin suhteessa säästytään oman isän tai äidin
kanssa kahnaamiselta – omalle vanhemmalle
kun on huomattavasti helpompi sanoa vastaan
kuin vieraalle.
Tyttöprojekti
Moebiuksessa kannetaan vastuuta kauniimman sukupuolen freestylehiihdon kehittämisen
puolesta. Minna Karhu kertoo että projektilla

Ennen lumikauden alkua liikkeitä harjoitellaan trampoliinillä.

pyritään lisäämään tyttöjen harrastajamääriä
ja rakentamaan yhteistyössä Jyväskylän Freestyleseuran kanssa tytöille oma “Freestyleyhteisö” jossa seurojen väliset rajat häviävät ja on
vain joukko samaa lajia harrastavia tyttöjä.
Käytännön tasolla seurat ovat järjestäneet
yhteisiä treenejä ja pyrkineet kehittämään
toimintaa tyttöjen ehdoilla. ”Tytöillä on usein
hieman erilainen suhtautuminen lajiin, eivätkä
kaikki pääse välttämättä samoihin fiiliksiin
poikien kanssa. Siksi näimme tärkeäksi panostaa tyttöihin”, Karhu kertoo.
Kaikki uusi kuitenkin maksaa ja loputtomiin ei vanhempien lompakostakaan voi
ammentaa. Moebius saikin Veikkauksen
voittovaroista kohdennettua tukea 4000 euroa
tyttöprojektia varten. Summalla pystytään
järjestämään nimenomaan tytöille kohdennettua valmennusta. ”Hienoa, ettei tyttöprojektia

Kivikon Snow Day –tapahtuma viime maaliskuussa.

tarvinnut lähteä tyhjin käsin järjestämään,
projektihan on vasta alussa”, Karhu kiittelee.
Haluan lopuksi tietää, mikä on Moebiuksen
suurin tulevaisuuden haave. Sallinen miettii

Taitoliikuntakeskuksen tramppatreeneissä tytöt ja pojat
treenaavat kehonhallintaa. Kuvassa vasemmalla Daniela
Koskinen, keskellä Silja Räisänen (Otso Räisäsen pikkusisko) ja oikealla Peppi Möttönen.

hetken, mutta kertoo sitten, että olisi hienoa,
jos Solvallaan Swinghillin läheisyyteen järven
rantaan saataisiin oma vesihyppyrimäki.
”Rinne rantaan olisi jo valmiina, joten hanke
ei ole aivan tuulesta temmattu. Tosin huipputason hyppyrimäen hintataso huitelee jossain
50 000 – 60 000 euron tietämissä eli tähän
vaadittaisiin jonkun isomman toimijan tukea”,
hän vinkkaa.

FREESTYLESEURA MOEBIUS RY
»» Perustettu 1980
»» Jäseniä 130
»» Lisätietoa www.moebius.fi
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Miika Virkki gap to rail.
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Tiimityötä vauhdinotossa.

Ski Sport Finlandin freestylemaajoukkue kokoontui Rukalle viikoksi ennen

kaikki kehittää laskijaa olemaan enemmän sinut suksien päällä ja

itsenäisyyspäivää. Leirin tarkoitus oli yleisesti pitää laskemista yllä pitkän

tiedostamaan omat rajansa. Laji on erittäin visuaalinen.

kesän ja syksyn jälkeen. Noin puolet joukkueesta oli paikalla.
Teksti ja kuvat TEEMU HELJO

P

aippilaskijat olivat samaan aikaan Yhdysvalloissa kilpailuissa ja muutamalla urheilijalla oli loukkaantuminen esteenä.
Paikalle oli saapunut kuitenkin hyvä porukka slopestyle-

laskijoita. Leiri käynnistyi kuuden laskijan voimin maanantaina 1.
joulukuuta puoliltapäivin. Perinteisestä leiristä poiketen toimme
lisäksi oman elementtimme mukaan videokuvaaja Matti Ollilan

Se on hyvää vastapainoa kilpailuille, missä koko runin pitää onnistua muutamalla yrityksellä ja teknisyys on isoin tekijä pisteytyksessä. Kuvatessa parttia eli osaa elokuvaan tilanne on aivan toinen.
Yleensä spotteja eli suorituspaikkoja on yksi kerrallaan ja siihen
käytettävät yritykset eivät ole mitenkään rajattu, vaan on laskijan
oman pään sisällä, milloin hän on tyytyväinen omaan suoritukseensa. Videoissa ja kuvissa tyylillä on suuri vaikutus lopputulokseen.
On suuri etu kun oma tyyli osuu kohdilleen niin kilpailuissa kuin
leffoissakin.

kanssa kuvataksemme video- ja kuvamateriaalia pojista koko viikon
ajan. Lunta ei ollut kovin paljoa vielä, mutta mahdollisuuksia kuvaamiseen oli onneksemme kuitenkin.
Monipuolista laskemista
Muista alppihiihtolajeista slopestyle-laskijat eroavat eniten siinä,
että he harrastavat laskettelua todella monipuolisesti. Muiden lajien
harjoittelijoiden käyttäessä kaiken energiansa keppien väistelemiseen muutaman minuutin ajan, on slopestyle-laskijoilla usein paljon
omia projekteja harjoittelun ulkopuolella.
Monilla heistä on omia elokuvaprojekteja, jotka keskittyvät
urbaaniin laskemiseen ja rinteiden ulkopuoliseen toimintaan. Tämä
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Rukan laelta näki vielä aavistuksen auringosta vaikka kaamosta elettiinkin.
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Anttu Oikkonen näyttää handplantin mallia.
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Leirin osanottajat.

Porukalla on iso vaikutus lajin kehitykseen ja harjoitteluun
Slopestylen ammattilaisilla oli erittäin hyvä motivaatio laskemista ja muuta
treenaamista kohtaan. Alppilukio, missä moni maajoukkueen laskija opiskelee, on varmasti ollut erittäin hyvä mahdollisuus kehittyä uudelle tasolle.
On mahtavaa kun suunnilleen saman ikäiset ja tasoiset pääsevät laskemaan paljon yhdessä ja vielä Rukan tarjoamissa hyvissä olosuhteissa. He
voivat imeä vaikutteita toistensa tyyleistä ja tekniikoista. Kevyt kukkoilu ja
onnistumiset kavereiden kesken lisäävät varmasti itsevarmuutta kaikkien
laskemiseen.

Laskemisen välillä käytiin salilla.

” Pitkä kausi ja kolmen
hyppyrin linja parkilla sekä
erillinen reiliparkki luovat
erinomaiset olosuhteet. ”

Slopestylen harjoitteluun Ruka on varmasti Suomen paras
Pitkä kausi ja kolmen hyppyrin linja parkilla sekä erillinen reiliparkki
luovat erinomaiset olosuhteet. Myös uutena elementtinä maajoukkuetta
varten on rakennettu kiinteä paikka Bagjumpille, mihin on helppo mennä
treenaamaan uusia temppuja ennen kuin koko parkki on saatu auki.
Bagjump jakaa vahvasti mielipiteitä laskijoiden joukossa. Osa laskijoista kokee sen olevan erittäin hyvä keksintö ja saavat varmuutta uusiin
temppuihin. Toiset taas ajattelevat sen vievän lajia väärään suuntaan
eivätkä suostu hyppäämään ilmapatjalle vaan tekevät temput mieluummin
suoraan oikeasta hyppyristä. Kauden alussa se antaa hyvän mahdollisuuden kuitenkin totutella hyppyriin ja temppuihin, kun se muualla ei ole vielä
mahdollista.
Harjoittelu- ja kuvaustilanteissa oli hienoa huomata, kuinka innoissaan
pojat olivat mukana toiminnassa pitkistä päivistä huolimatta. Osa kävi koulussakin välillä pyörähtämässä kaiken keskellä varmistamassa kursseilla
pysymisen. Kaikilla oli tietysti omat mieltymyksensä treenaamisen ja spottien suhteen, mutta fiilis oli kohdillaan. Leiriohjelma sisälsi salitreenin ja
Bagjump-sessarit päivittäin. Salitreeni oli lähinnä tarkoitettu aamulla lihasten herättämiseen eikä niinkään raudan paiskomiseen Mentulan opeilla.
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Reilin värkkäämistä.
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Samu Torsti on ollut kovassa vireessä tällä kaudella. Beaver Creekissä saavutus oli hienosti 13. sija.
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KULMAKIVISTÄ KONKRETIAAN
Mikä on lajiliiton tehtävä? Voidaanko strategia

kunnan toimesta. Olemme saaneet asian-

min päätoimintona oli huippu-urheilu, joka

pukea kaikille ymmärrettävään muotoon? Jos sana-

tuntemusta myös ulkopuolelta ja nyt meillä

lopulta kipristyi vain maajoukkueisiin. Uusi

na strategia on haastava, niin se useimmiten myös

on konkreettinen toimintasuunnitelma val-

strategia katsoo urheilutoimintaa laajemmin

miina, miten strategiaa lähdetään viemään

junioritasolta maailmancupiin saakka.

sisältää monimutkaisia asioita ja sisältö saattaa
jäädä hyvin etäiseksi. Ski Sport Finlandissa vuonna
2013 aloitetun strategian päivitystyön tavoite on
tuottaa selkeä toimintojen määrittely ja kokonai-

käytäntöön”, Mustonen kertoo.
Mustonen painottaa, että työ ei ole vielä

”Urheilutoiminnot käsittävät nyt koko urheilijan polun lasten kotimaan kisoista kan-

suus, jonka avulla jokainen liitossa työssä oleva

valmis. Ensimmäinen arviointi tehdään

sainvälisiin, kuten Trofeo Topolinoon ja siitä

pystyy kertomaan, mitä liitto käytännössä tekee ja

keväällä ja seuraneuvottelupäivillä päätetään

eteenpäin maailmancupiin saakka. Näiden

mikä on liiton tulevaisuuden suunta.

yhdessä kenttäväen kanssa, mihin suuntaan

ympärille on nyt luotu portaat ja seuranta-

jatketaan.

järjestelmä, jotta pääsemme tavoitetilaamme

Teksti SOILI HIRVONEN Kuvat AGENCE ZOOM

V

uodelle 2013 valittu uusi Ski Sport
Finlandin (SSF) hallitus puheenjohtaja Martti Uusitalon johdolla aloitti

strategian päivitystyön. Keväällä 2014 Marko
Mustosen tultua Janne Leskisen seuraajaksi
toimitusjohtajan pestiin oli hyvä aika kääntää
vielä muutama kivi ja tarkastella syvemmin
liiton toimintoja strategian näkökulmasta.

Ensimmäisen vuoden tehtävä on selkeä.
Tietoa ja palautetta kerätään kentältä, seuroista, jotta jatkossa osataan kohdennetusti
suunnitella tarvittavia toimenpiteitä.
”Esimerkiksi talvet ovat hyvin erilaiset
Suomen pohjois- ja eteläosissa. Olosuhdeasioita ei voida edistää yhden mallin mukaan”,
Mustonen korostaa.
Urheilutoiminnot

”Strategian runko ja suuntaviivat on

Liiton strategian ensimmäinen kulmakivi on

valmisteltu lajiliiton hallituksen ja henkilö-

Ski Sport Finlandin urheilutoiminnot. Aiem-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

jokaisella ikätasolla”, Mustonen kertoo ja
viittaa strategian tavoitetilaan.
”Tavoitetila on ’The Winning Attitude’- tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa.”
Yksi avaintekijä lasten ja nuorten kilpailutoiminnan järjestelyissä on kilpailukoordinaattori Mikael Kurki. Kurki vastaa muun muassa
kotimaan Audi Tourin järjestelyistä sekä
lasten kansainvälisten kilpailujen joukkueista.
”Iso muutos on suunnitelmallisempi valmistautuminen kansainvälisiin kilpailuihin
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sekä datan kerääminen kentältä. Haluamme
tietää, millaiset fyysiset valmiudet Audiikäisillä on harjoitteluun ja esimerkiksi
Audi Tourin yksi ”osakilpailu” oli kesällä ja
syksyllä tehdyt Ironman-kuntotestit 14–16
-vuotiaille laskijoille”, Kurki valottaa.
Ensimmäisen jalkautusvuoden aikana kerätään myös valmentajilta kokemusperäistä
tietoa, jota peilataan muuhun kentältä saatuun dataan. Kokonaisuus nivoutuu yhteen
valmentajakoulutuksia suunniteltaessa ja eri
osa-alueiden painotuksia järjesteltäessä.
Valmennusjärjestelmässä Ski Sport Finland luottaa kotimaisuuteen ja yhteistyöhön
eri avaintoimijoiden välillä. Aiemmin esitelty
uusi valmennusjärjestelmä alppikouluineen
ja tasoryhmineen pitää tietotaidon Suomessa
päävalmentajienkin vaihtuessa. Valmennuskoulutukseen ja -osaamiseen panostetaan

Ski Sport Finlandin ajatus lähtee siitä, että yksilöurheilijana rinteessä voi vain voittaa, mitään hävittävää ei ole.

vahvasti.
Kolmas asia kokoaa yhteen urheilutoiminnan tavoitteen: voittaja-asenne. Tulosurheilussa on kuitenkin kyse mestaruuksista,
voitoista ja parhaasta, maksimaalisesta
tuloksesta sekä suorituksesta.
”Valmennus on teknisesti riittävällä
tasolla. Suomalainen ajatusmaailma tarvitsee
asennemuutosta kohti voittamista. Pahimmillaan kisatilanne on monelle laskijalle
mörkö, joka sekoittaa kaiken opitun. Ajatus
lähtee siitä, että yksilöurheilijana rinteessä
voi vain voittaa, mitään hävittävää ei ole.
Siksi jokainen kisa pitää nähdä voittamisen mahdollisuutena”, Marko Mustonen
selventää.
Seurapalvelut
Toinen kulmakivi strategiassa on seurapalvelut, joka sisältää myös koulutuksen. Lajiliiton
tehtävä on sen lajien edunvalvonta suomalaisessa urheilu- ja liikuntajärjestelmässä.
Ski Sport panostaa myös vahvasti sähköisiin
järjestelmiin, jotta hallinnolliset työt on
mahdollista hoitaa kustannustehokkaasti.
Mikael Kurki nostaa seurapalvelukokonaisuudesta esille juuri nyt aluevalmentajakonseptin kehittämisen sekä valmentajakoulutuksen.
”Vasta valitun kenttä- ja kilpailutoimikunnan ensimmäinen tehtävä on ollut
tarkastella aluevalmentajakonseptia. Suomi
on nyt jaettu kolmeen osaan ja seuraavaksi
jokaiselle alueelle nimitetään aluevalmentajamentori, jonka tehtävänkuva on tarkistettu
aikaisemmasta.”
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”The Winning Attitude – Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa”

Aluevalmentajamentori toimii linkki-

vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosiryt-

nä seurojen valmentajien ja liiton välillä.

miin. Viimeisessä osiossa kootaan jälleen

Tavoitteena on tätä kautta luoda räätälöityä

kaikkien lumilajien koulutettavat yhteen.

seurapalvelua konkreettiseen tarpeeseen, on

Seurapalvelukokonaisuus on laaja, mutta

sitten kyse radanmerkkauksesta tai fyysisen

toimitusjohtaja Mustonen uskoo ajatuksen

kunnon harjoitteista.

toiminnoista olevan nyt kirkkaana henkilös-

”Ski Sportin toimisto tulee myös jalkautumaan kentälle aluevalmentajien kanssa.

tön mielessä.
”Toimistomme tiimi on nyt resurssoitu

Haluamme saada seuroista tietoa, miten

strategian ja toimintasuunnitelman mukai-

kentällä oikeasti menee ja mihin asioihin

sesti. Meillä on täysipäiväinen seurapalve-

tarvitaan erityisesti tukea”, Kurki tähdentää.

luihminen, joka tietää tarkalleen, mikä on

Toinen suuri kokonaisuus on valmennuskoulutuksen uudelleenjärjestely. Uudelleen-

hänen toimenkuvansa.”
Myös muut toimenkuvat ja -nimikkeet

järjestely siitä syystä, että kokonaisuus on

on synkronoitu strategian kanssa: jokainen

aika lailla yhdistelty vanhoista palasista.

toiminto on vastuutettu jollekin.

”Seuraohjaajakoulutukseen sisällytimme
ohjaamisen opetusta lajitaidon lisäksi. Taso
1 -koulutukseen lisäsimme konkreettisen toiminnan koulutusvuorokausia, jolloin lajiosio
on kattavampi. Lisäksi tuossa osiossa käymme läpi sekä alppihiihdon että freestylehiihdon. Haluamme liiton puolelta tukea lajien
ristiin harrastamista erityisesti nuorissa.”
Taso 2 -valmentajakoulutus on osa
laajempaa lumilajien yhteistyöhanketta,
jossa kaikkien lumilajien ensimmäinen osa
käydään joko Vierumäellä tai Vuokatissa.
Lajikohtainen valmennusopetus hoituu
tutustumisleirillä alppikouluissa, jolloin
koulutettava pääsee sisälle valmennuksen

Myynti, markkinointi ja viestintä
Kolmas kulmakivi koskee oheispalvelutuotantoa tai sitä osaa liiton toiminnoista, joilla
muun muassa rahoitetaan edellä olevat.
Liitto on nykyään yritys, jonka tulee vastata
monella tapaa rahoituksesta, brändikuvasta
ja asiakkaistaan, joita ovat niin seurat, laskijat, yhteistyökumppanit, mediat ja monet
muut.
”Avoin ja säännöllinen viestintä seurojen
suuntaan on avainasia. Lisäksi kaikkien viestinnän kanaviemme tulee kertoa sitä viestiä,
mitä olemme strategiassa suunnitelleet.
Viestinnän tulee olla jäsenneltyä ja ymmär-

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Alppihiihto on tulosurheilua
ja tulosurheilussa on kyse
mestaruuksista, voitoista ja
parhaasta, maksimaalisesta
tuloksesta sekä suorituksesta.

AVAINTEKIJÄT
»»

Ski Sport Finland on itsenäinen ja elinvoimainen
organisaatio, joka toimii tiiviissä yhteistyössä
Suomen Hiihtoliiton ja FIS:n kanssa.

»» Ski Sport Finland tuottaa voittajia rakentamalla
pitkäjänteisesti alppi- ja freestylehiihdon lajikulttuuria tukien harrastus- ja kilpailutoimintaa
Suomessa.
»» Osaamisen ja voittaja-asenteen kehittäminen synnyttää oman valmennusfilosofian, joka varmistaa
laadun valmennus- ja kehitystoiminnassa.
»» Moderni ja erottuva markkinointi ja viestintä ovat
kilpailuetumme.

rettävää ja kertoa avoimesti siitä, mitä Ski Sport tekee”, Mustonen konkretisoi.
Ski Sport Finland on rakentanut menestyksekkäästi laadukkaan alppilajien imagon jo aikaisemmin ja sen vahvistaminen on selkeä tulevaisuuden tehtävä. Tuotteistaminen, laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tapahtumat ja myynnin kasvattaminen ovat kokonaisuuksia, joihin liitto tulee panostamaan tulevina vuosina.
Niin toimitusjohtajan kuin kilpailukoordinaattorinkin tärkein viesti on kuitenkin
strategian viestinnässä.
”Minusta tärkeintä on, että kaikki niin kentällä kuin toimistossakin puhuvat
samaa kieltä ja ovat yhtä mieltä siitä, mihin Ski Sport on menossa. Jokainen ihminen
on osa SSF:n toimintaa ja sen pohjalta on mahdollista rakentaa suomalaisia alppilajeja paremmaksi”, Mikael Kurki sanoo.

STRATEGIAN KULMAKIVET

Mustonen nojaa myös seuratoimijoihin ja kentän palautteeseen.
”Liiton toiminnan on mahdollista kehittyä seuratoiminnan kautta. Haluamme jal-

1. SSF Urheilutoiminnot
2. SSF Seurapalvelut
3. SSF Markkinointi, varainhankinta, viestintä

kauttaa strategian seuroihin selkeällä viestillä siitä, mitkä ovat tällä hetkellä päätehtäviämme. Vaikka strategia on sanoja, siitä pitää jäädä konkreettinen jälki, joka
mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Sen tulee olla seurattavissa ja mitattavissa”,
Mustonen korostaa.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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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.

TILAA EDGE

ja OSALLIST

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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Seurojen Sankarit

TAIVALKOSKEN KUOHU FREESTYLE & PETRI VOUTILAINEN
puolenkymmentä. Lähes kaikilla on omia
lapsia treenaamassa”, sanoo Voutilainen.
Voutilaisella itsellään ei ole suoraa lajitaustaa
Suksilla mies on elämänsä aikana kyllä laskenut keskivertoa enemmän, mutta innostus
lajiin ja sen kehittämiseen Taivalkoskella
lähti liikkeelle oman pojan kautta.
”Kävin itse hiihdonopettajan kurssit
ja samalla oma lapsi innostui lajista ja
treenaamisesta. Kävimme Iso-Syötteellä
oululaisten järjestämässä freestylekoulussa.
Heidän lopetettuaan toimintansa syntyi
ajatus perustaa vastaavanlainen koulu myös
Taivalvaaralle. ”
Seuratyö ja omien lasten aktiivinen harrastaminen tuo freestylen tiiviisti osaksi Voutilaisen omaa arkea
”Vapaa-aika menee pitkälti tämän harrastuksen parissa. Laskin keväällä, että viime kaudella minulla oli noin 110 päivää, jolloin olin
Taivalkosken Kuohu ry on tarjonnut liikunnan iloa

lissä jaoston nimi vaihdettiin freestylejaos-

lapioimassa suorituspaikkoja kuntoon tree-

jo vuodesta 1945 lähtien. Lähtökohtaisesti seura

toksi.”

nejä ja kisoja varten. Kumpareikon kunnos-

perustettiin tukemaan nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä seurassa toimii yhteensä
kuusi lajijaostoa, joista yksi on freestylejaosto.
Taivalkosken Kuohu Freestyle eli paremmin tunnettu TKF tarjoaa toimintaa kaikille freestylehiihdosta
kiinnostuneille laskijoille. Jaoston toiminnan tarkoituksena on edistää freestylehiihdon harrastamista kaikilla sen osa-alueilla: new school -lajeissa,
kumparelaskussa ja ski crossissa.

Taivalkosken Kuohun freestylejaostossa on
tällä hetkellä noin 20 aktiivista juniorilaskijaa
Kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin
TKF pitää laskijoilleen freestylekoulua.
Tämän lisäksi rinteessä käydään laskemassa
keskimäärin kaksi tai kolme kertaa, joko
Taivalvaaralla, Rukalla tai Syötteellä.
”Pääsääntöisesti me treenaamme Tai-

Teksti SANNI KIVIPELTO Kuvat PETRI VOUTILAINEN

P

valkoskella tai Rukalla. New school -laskijat
käyvät myös Syötteellä. Laajemmin meidän

etri Voutilainen toimii TKF:n puheen-

parista kymmenestä laskijasta kisailee vajaa

johtajana sekä omien sanojensa mukaan

puolet”, kertoo Voutilainen.

jaoston monitoimimiehenä. Voutilainen

Kauden aikana jaosto järjestää oman

on ollut vahvasti vaikuttamassa jaoston toi-

Taivalvaaran Freestyle Cupin, joka koos-

mintaan 2000-luvun alusta lähtien.

tuu kolmesta eri osakilpailusta. Cup pitää

”Taivalvaaralla oli ollut vuosia niin

sisällään kilpailut big airissa, slope stylessa

sanotusti tyhjää eikä rinteissä ollut aktiivista

ja crossissa. TKF:n omat kisat ovat hyvässä

toimintaa. Seuran alppijaostossa ei tuolloin

suosiossa.

tapahtunut oikeastaan mitään”, aloittaa
Voutilainen.
”2000-luvulla päätettiin nostaa jaoston
toiminta takaisin jaloilleen. Silloin jaosto

vietettyjä päiviä minulle kertyi kaikkiaan vielä
enemmän kuin noita ”lapiointipäiviä.”
Hiihtokeskuksen toimintaan Voutilainen
lähti mukaan oman työnsä kautta. Taivalkoskella liikunnanohjaajana toimiva Voutilainen
sai tehtäväkseen tarjota ja tuottaa toimintaa
hiihtokeskuksessa.
”Päivätyön kautta minulla on ollut mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioista myös
kunnan sisällä. Vuosia on jo tehty hyvää yhteistyötä kunnan ja hiihtokeskuksen kanssa”,
kertoo Voutilainen.
Onnistuneesta seuratoiminnasta ja toteutuneista suorituspaikkauudistuksista voidaan
myös kiittää hyvää ja toimivaa yhteistyötä Taivalvaaran hiihtokeskuksen sekä kunnan kanssa.

”Omissa kisoissa käy valtaosa treenaajista.
tulevia laskijoita”, kertoo Voutilainen.
TKF:n päivittäistä toimintaa pyöritetään
vapaaehtoistoiminnan kautta. Ilman laskijoi-

tettiin harrastetoiminnalla. Pikku hiljaa alkoi

den aktiivisia vanhempia toiminnan pyörittä-

laskijoiden keskuudessa herätä kiinnostusta

minen olisi vaikeaa.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

tamista. Lisäksi rinteessä tai rinteen juurella

Tämän lisäksi kisoissa nähdään myös muualta

kulki nimellä alppi- ja lumilautajaosto. Aloi-

freestylelaskemiseen ja 2000-luvun puolivä-

sapito kun vaatii ihmisen tekemää kunnos-

”Meillä on jaostossa vapaaehtoisia noin

Petri Voutilainen on tuttu näky omalla työpaikallaan.
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Riikka Voutilainen ja Anna-Maija
Oinas ottivat toisistaan mittaa
Taivalvaaralla keväällä 2014.

”Yksityinen yritys hoitaa hiihtokeskusta ja heidän kanssaan meillä on hyvät
välit. Pääsemme esimerkiksi treenaamaan vaikka hiihtokeskus ei vielä virallisesti
olisikaan auki. Kunta on myös vahvasti toiminnassa mukana. He hoitavat paikkojen kunnostusta ja ylläpitoa.”
Taivalvaaralla panostetaan alkutalveen.

” Tavoitteena on saada
kausi aloitettua aina
mahdollisimman aikaisin. ”

Tavoitteena on saada kausi aloitettua aina mahdollisimman aikaisin. Tämä antaa
TKF:lle mahdollisuuden tarjota leiripaikkoja ja – toimintaa myös muillekin kuin
jaoston omille laskijoille.
”Meillä on hyvät suorituspaikat ja aktiivista leiritoimintaa alkutalvesta. Jo alkutalvesta löytyy hyvät laskuolosuhteet. Meillä hiihtokeskuksen puolesta lumetetaan perusrinteiden lisäksi myös suorituspaikat jo heti ensi lumilla.”
”Tällä hetkellä TKF:ssä meillä on pääpaino enemmän junioritoiminnassa,
mutta nyt myös edistyneemmille laskijoille löytyy suoritus- ja treenipaikkoja.
Ikähaitari laskijoiden keskuudessa on kymmenestä kahdeksaantoista ikävuoteen”,
jatkaa Voutilainen.
”Hyvät olosuhteet ja runsas treenaaminen ovat tuottaneet tulosta ja seuramme

TAIVALVAARAN SUORITUSPAIKAT
Tällä hetkellä Taivalvaara on Suomen monipuolisin harjoittelupaikka kumparelaskijalle. Kuluvan talven edetessä
Taivalvaaralta löytyy nyt kaksi kumpareikkoa. Toinen on
”kisamäki”, joka on noin 210 metriä pitkä ja noin 20 astetta
jyrkkä sekä ”treenimäki”, joka on noin 160 metriä pitkä ja
jyrkkyyttä rinteestä löytyy noin 26 astetta. Tämän lisäksi
paikan päältä löytyy myös rollerit eli aaltolatu ja erillinen
hyppypaikka.

laskijat ovat parina viime vuonna menestyneet erinomaisesti. Kahden viime kauden aikana laskijamme ovat voittaneet kumparelaskussa mm. 9 Suomen mesta-

Lisätietoa www.taivalkoskenkuohu.fi

ruutta, mitaleja Pohjoismaiden mestaruuskisoissa, neljä Audi Freestyle Ski Tourin
kokonaisvoittoa, Skandinavian Cupin kokonaisvoiton ja pari kolmatta sijaa”,
kertoo Voutilainen iloisena.
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Maajoukkueiden
matkassa
Ski Sport Finlandin tuottaja Jussi Väätäinen kiertää alppi –ja freeskijoukkueiden kanssa koko kauden ja raportoi mitä tien päällä tapahtuu.

Ski Sport Finlandin maajoukkueiden talvikausi avattiin lokakuussa ja kauden ehtiessä Suomen itsenäisyyspäivän tietämille tapahtumaa on riittänyt ympäri Pohjolaa ja Pohjois-Amerikkaa, Keski-Eurooppaa
unohtamatta. Alppimaajoukkueen kauden avaava mediatilaisuus ja studiokuvaukset Helsingissä, Söldenin maailmancup Itävallassa, SkiExpo, Rukan avajaiset, Levin maailmancup ja Levin Eurooppa-cup.
Reilun kuukauden mittainen rutistus on osaltaan vuoden kiireisintä aikaa. Kuvassa Levi Express gondoli – Kuvattu Samsung S5:llä.

Kalle Palander liittyi alppimaajoukkueen vahvuuteen Söldenissä. Uskomatonta millä palolla mies
suhtautuu alppihiihtoon, Kalle tuo omalla persoonallaan voittaja-asennetta maajoukkueisiin
valmennusryhmässä toimiessaan.

Kisapäivinä aikataulut ovat hyvin pitkälle yhteneväisiä paikasta riippumatta. Marcus Sandellille se
tarkoittaa kommenttien antamista MTV:n Petra Olamolle radankatselun jälkeen. Marcus Sandell,
Sölden – Kuvattu Samsung S5:llä.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Verrattuna muihin hiihtolajeihin, Söldenin maailmancup antaa alppihiihtäjille pienen varaslähdön
alkavaan kauteen. Kauden avaus tietää urheilijoille media- ja yhteistyökumppanitilaisuuksia normaalin
harjoitusarjen lisäksi. Ennakkosuunnittelu, aikataulutus ja yhteistyö toimijoiden välillä mahdollistaa
urheilijoille suunnitelmallisen valmistautumisen kilpailuihin edustustilaisuuksista huolimatta. Samu
Torsti Ylen haastattelussa kaksi päivää ennen kauden avausta, Sölden – Kuvattu Samsung S5:llä.

Alppihiihdon tekniikkajoukkueen vastuuvalmentaja Janne Haarala pääsi omiensa joukkoon SkiExpoilla.
Viimeisen neljän kuukauden aikana maajoukkueissa on ollut paras henki ja tekemisen meininki vuosiin.
Osasyynä voisi olla suomalaisjohtoinen valmennus? Janne Haarala ja alppimaajoukkue, SkiExpo -messut, Helsinki – Kuvattu Samsung S5:llä.
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Rukan avajaisissa mahdollistimme avoimet BagJump-hyppysessarit halukkaille. Freeskijoukkueen laskijat olivat lauantaiaamusta laittamassa patjaa hyppykuntoon ja päivän aikana sessareilla nähtiin
hienoja hyppyjä sekä maajoukkuelaskijoilta että lahjakkailta junnuilta. Katso Rukan sessareiden tunnelmia Ski Sport Finland TV:stä osoitteesta

www.skisport.fi/tv

Levin maailmancupissa laskettiin naisten kisan jälkeen miesten Free Skiing kisarinteessä. Jens
Henttisellä oli kotikisan aattona hymy herkässä ja fiilis nousussa. Jens Henttinen, Levi – Kuvattu
Samsung S5:llä.

Aurinko näyttäytyi suurpujottelupäivän toisella kierroksella ja Eemeli Pirinen hyökkäsi kaamosvalossa
Levi Black rinteen yläosaan loivalle.

Santeri Paloniemi syöksyi pujotteluradalle Levin Eurooppa-cupissa kuumasta ryhmästä. Varmoilla
laskuilla kuusamolainen otti pisteitä sekä perjantain että lauantain pujotteluissa, mutta huippulaskut jäivät vielä takataskuun.

Levin Eurooppa-cupin pujottelut laskettiin Suomen talveen tyypillisessä lonkerokelissä. Tunturi on
sumua pullollaan, mutta pujottelukilpailujen läpivientiä se ei isommin haittaa. Oma lukunsa on toki
taivaalta tuleva alijäähtynyt vesi. Laskulasien linssi on jäässä heti radan yläosan jälkeen, kuten Jens
Henttisellä kuvassa.

Seuraavassa numerossa 1/2015 maajoukkueiden matkassa suunnataan Italian Val Gardenan vauhtikisoihin Andreas Romarin kyytiin sekä klassikkosuurpujottelu Alta Badian jylhiin metsämaisemiin Marcus
Sandellin opastamana. Luvassa on lisäksi parhaita paloja freestylen MM-kisoista Kreischbergista. Lisää tunnelmia alppilajien takahuoneista Ski Sport Finland TV:ssä www.skisport.fi/tv
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Suomalaiset vapaalaskun tekijämiehet suuntasivat viime helmikuussa

duttiin kaikkein pahimpaan, mutta toisin kävi. Auton varustelu

Kanadan British Columbian kiertomatkalle perinteisen Alppien kierrok-

todella kesti ja piti lämmöt sisällään. Auto pysyy lämpimänä si-

sen sijaan.

säänrakennetulla aggregaatilla sekä arctic-lämmitysominaisuuksilla. Aamun valjetessa kurvaamme lähimmän huolto-aseman

Teksti ARTO MAJAVA Kuvat MIKA SELROOS & ARTO MAJAVA

Helihiihto, kissahiihto, kelkkahiihto, randohiihto vai hissillä
mäkeen?
British Columbiassa vaihtoehtoja riittää. Toki rahapussin koko
myös vaikuttaa valintojen tekoon.
Perinteinen tyyli hissillä mäkeen ja vähän skinnailua päälle
on ehkä yleisin tapa toteuttaa hiihtoreissunsa.
Me halusimme kokea mahdollisimman paljon, joten vuokrasimme asuntoauton ja lähdimme ajamaan legendaarista Powder Highwayta. Itse löysin Powder Highwaylta puuterin lisäksi
laskuelokuvista tuttua hiihtokulttuuria ja paikkoja.
Reissussa matkailuautolla
Suunnitelmana oli ottaa haltuun Powder Highwayn hissihiihto
ja haikkailutarjonta. Powder Highwayksi kutsutaan tietä, joka
kulkee British Columbiassa kaikkien merkittävimpien keskusten ja solien kautta.

pihaan 36 asteen pakkasessa. Kysyn kahvilan työntekijältä onko
tämä normaalia ja tyttö nyökkäilee ja kaatelee meille pokkana
santsikahvit.
Revelstoke
Revelstoke on Kanadan korkeuseroltaan suurin keskus, jossa
vertikaalia on kunnioitettavat 1700 metriä. Offarihiihtoa löytyy
mukavasti suoraan hisseiltä.
Globaali vapaalaskun suosio näkyy valtavina jonoina ja
puuterihulluutena. Hyvä juttu koko hiihtobisnekselle, mutta ei
yksittäiselle vapaalaskijalle, joka ei saa kuin muutaman hyvän
vedon aamulla ja loppupäivän lasket rikkilaskettua. Paitsi, jos
tuntisit paikat.
Iltapäivällä kaikki helposti saavutettavat alueet muuttuvat
valtaviksi kumpareiden sekamelskaksi. Revelstoke on hieno paikka, mutta paikallinen kaveri mukaan tai pidempi oleilu paikanpäällä auttaa löytämään salaiset paikat vielä pitkälle lumisateen

Vuokrasimme matkailuauton, joka osoittautui loppujen
lopuksi hyväksi vaihtoehdoksi.
Kotinamme toimi jäätävän kokoinen valkoinen ”pakastin”,
joka on nostettu ison Ford F450 -lava-auton päälle. Neljän hengen kamat ja miehet saadaan mahtumaan mukaan loistavasti.
Calgaryn autovuokraamon pihalla auton hallintaohjeita
opiskellessamme 24 asteen pakkasessa alkoi hiukan epäilyttää,
että näinköhän tästä mitään tulee. Vuokraamon edustaja yritti
vakuutella, että pärjäämme autolla hienosti näissäkin keleissä
kunhan muistatte noudattaa ohjeita.
Matkaan kohti Revelstokea
Muutaman tunnin ajelun jälkeen päätimme jäädä yöksi pysähdyspaikalle. Pakkasmittarin laskiessa alle 35 asteen varau-
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Kanadalainen unelma. Homma toimii tien päällä ja iso matkailuauto on hyvä vaihtoehto
nähdä maat ja mannut.
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Tätä tänne on tultu tekemään. Revelstokea parhaimmillaan.
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Ape rippaa Revelstokessa.

jälkeenkin.
Toki tämä jonoilmiö on myös Euroopasta
tuttua, mutta sieltä löytyy sentään vielä pieniä keskuksia, jotka ovat pysyneet rauhallisina. Pohjois-Amerikassa ei ole niin montaa
keskusta, että tätä konstia voisi enää hyödyntää. Porukkaa tuntuu olevan suhteessa vaan
niin paljon enemmän sukset jalassa.
Haikkaamaan tekee mieli lähteä aika
nopeasti, kun jonottelet aamulla lumisateessa satojen muiden hyvien hiihtäjien kanssa.
Tunnelma on sinänsä letkeä ja ihmiset
todella mukavia, mutta omaa ja puhdasta

MINNE HAIKKAAMAAN?

puuterilinjaa sitä aina hamuaa - ilman kiiret-

sia, mutta vuoret ja erämaat ovat komeita

tä ja stressiä.

ympärillä.

Whitewater ja Nelson – lännenmeininkiä

Majoittuminen keskuksen parkkipaikalle

Revelstoken stressaamisen jälkeen suun-

Haimme kaupasta kunnon eväät ja karautim-

tasimme kohti etelää ja Whitewaterin

me mörssärimme keskuksen tyhjään pihaan.

legendaarista tunnelmaa ja keskusta. Ajoa

Toden totta: ei valoa missään. Ainoastaan

tulee Revelstokesta muutama tunti. Välillä

tampparin valo silloin tällöin näkyi sen kivu-

ylitetään lautalla isot Arrow-järvet ja jatke-

tessa Whitewaterin jyrkkäpiirteisiä rinteitä

taan liukkaita teitä ennen kuin saavutaan

ylös alas.

Nelsonin kaupunkiin, joka on Whitewateria
lähimpänä sijaitseva isompi asutuskeskus.

meille paremman parkkipaikan ja saamme

vinkkiä parilta hepulta, jotka ilmi selvästi

myös sähköä ilmaiseksi. Yöllä oli tullut 20

näyttävät laskijoilta. Miekkoset kertovat

senttiä uutta lunta, joten lähdimme nopeasti

yhteen ääneen, että Whitewaterissa ei sitten

liikkeelle.

Haikkaus ei ole niin helppoa kuin vaikka-

illaksi. Keskus menee kiinni klo 17, jonka

pa Alpeilla tai Lyngenissä. Täällä vuoret

jälkeen siellä ei ole kuin tampparikuski. Ei

päässä ja korkeuserotkin ovat isoja. Muutamia korkeita solia löytyy, joista haikkaamaan pääsee hyvin suoraan autoilta.
Ehkäpä kuuluisin paikka on mainitsemani
Rogers Pass. Kannattaa tutustua etukäteen haikkausmahdollisuuksiin osoitteessa www.backcountryskiingcanada.com.
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jät saapuvat töihin hyvissä ajoin ja opastavat

Ruokkiessamme Fordia kysäisemme

ole mikään auki, jos olette menossa sinne

saattavat olla tiestä useamman kilometrin

Aamulla keskuksen ensimmäiset työnteki-

hotellia, kauppoja, kahvilaa, internetiä tai
edes puhelinverkkoa.
Tämä kuvastaa parhaiten pienten kanadalaisten keskusten meininkiä. Ne rakennettiin joskus vuonna kuokka ja niin edelleen,
ne ovat pieniä, pienellä rahalla kasattuja
ja samalla systeemillä on menty eteenpäin
pitkiä aikoja. Ne ovat kotoisia ja alkukantai-

Erittäin ystävällinen ja rento tunnelma
Pehmeässä lumessa saimme nopeasti polvinivelet luistaviksi. Pientä kumpareikkoa oli
havaittavissa, mutta se ei menoa haitannut.
Iltapäivällä tempaisimme tunnin skinnauksen lähikukkuloille, josta löytyi hyvää ja
tasaisempaa alustaa laskettavaksi.
Paikalliset ovat tosi ystävällistä väkeä
ja hyvä henki täällä jumalan selän takan
todellakin vallitsee. Mahtavaa tunnelmaa.
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Kylmiä öitä varten makuupussi on kuitenkin syytä varata sänkykaveriksi matkailuautoon.

RANNIKOLLE VAI SISÄMAAHAN?

Viivymme muumilaaksossa kolme päivää ja saamme yhden reilun 30
cm dumpin. Vanhojen ukkojen nivelet kestää ja vetelemme luuppina
suoraan hissiltä koivet tärviölle.

Kanadan hiihdot jakautuvat karkeasti kahteen osaan: interior eli

Whitewater on pieni keskus, jossa on kaksi metsäistä ”kukkulaa”,

sisämaan vuoristo, johon kuuluvat Rocky Mountains ja lähettyvillä

joille pääsee hissillä. Jyrkkäpiirteisessä metsässä, jossa korkeuseroa

olevat pienemmät kukkulat. Rannikkoa hallitsee Coastal Range eli

on karkeasti 400 m, tämä riittää hyvin sykkeen nostoon. Paikalliset

rannikkovuoristo. Kanada on todella iso maa, mutta paras hiihto on

tuntevat täältä joka kiven ja kannon ja heitä kannattaakin seurailla

sijoittunut suhteellisen pienelle, noin Suomen kokoiselle, alueelle.

mansikkapaikoille.

Bonuksena Vancouverin länsipuolella on Vancouver Island,
jossa on pari käymisen arvoista keskusta. Varsinkin Mount Cain,

Metsäreitit vilistävät sinne tänne rinteiden sivusta ja traverseilta
niitä seurailemalla löytää uusia paikkoja. Mihinkään isompaan kiipe-

jossa ei ole ruuhkia syrjäisen sijaintinsa vuoksi.
Kelit ja lumet

Nelsonin pääkatua. Affetunnelmat ovat täällä parhaat.

Rannikolla sataa pääsääntöisesti enemmän lunta. Tosin siellä on
vastaavasti lämpimämpää ja lämpötilojen vaihtelu nopeampaa.
Rannikkovuoristo on monipuolista ja jyrkkäpiirteistä. Lennot
Vancouveriin ja olet käytännössä jo pelipaikoilla. Vancouver on
muutenkin vierailun arvoinen paikka outdoor-ihmiselle. Suosituin sekä samalla Kanadan isoin keskus Whistler, sijaitsee noin
tunnin ajon päässä kaupungista.
Sisämaan vuorilla lunta tupruttaa hitusen vähemmän, mutta
vastaavasti lämpötilojen vaihtelut ovat maltillisempia. Jos pidempiaikainen korkeapaine parkkeeraa alueelle voidaan odottaa
todella kylmiä alle 30 asteen pakkaskelejä. Näin kuulemma tapahtuu pari kertaa talvessa. Sisämaan alueen tavoittaa helpoiten
lentämällä Calgaryyn.
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Hattivatti ulkomailla. Kannattaa lähteä – vaihtelu virkistää ;)

MILLAISTA HIIHTOA KANADASSA VOI HARRASTAA?

liin ei tällä vuorella joudu vaikka vähän eksyykin. Varsinainen Whitewaterin after-ski vietetään sitten Nelsonissa, sillä
siellä on enemmän tunnelmaa baarien muodossa.

Kelkkahiihto tarjoaa uuden näkökulman. Sen vuokraaminen paikan päältä ei ole
kuitenkaan kovin helppo temppu. Jos kelkan saa allensa hoidettua, pitää oikeasti
vielä osata ajaa ja huoltaa sitä, vetää traileria ja tietää missä kelkkailu on sallittua.
Jos reissun tarkoitus on päästä laskemaan varmasti sitä paljon puhuttua

Rogers Pass on haikkaajan unelma
Muumilaakso saa jäädä nyt taakse kun siirrymme noin parin
tunnin ajon päähän Rogers Passiin. Paikka on nimenomaan

Kanadan puuteria, satsaisin rahat viikon heli- tai kissahiihtoon. Hisseillä puute-

ski mountaineering –meininkiä haluaville loistokohde. Solan

rien perässä liikkujan laskut saattavat mennä helposti kumparelaskuksi. Väkeä

korkeimmasta kohdasta, noin 1300 metrin korkeudesta,

on paljon ja taitavia laskijoita suhteessa ehkä enemmän kuin vaikka Alpeilla.

pääsee haikkailemaan jopa 2500 metrin korkeuteen ja laskut

Jos on mahdollisuus tehdä roundtrip-reissu autolla niin aina parempi. Jotkut
matkanjärjestäjätkin tekevät Powder Highway -paketteja ja hoitavat kaiken,

alas laaksoon tarjoavat helposti jopa 2000 metriä vertikaalia.
Täällä pitää tietää mitä tekee, sillä Rogers Pass on

jotta asiakkaan ei tarvitse stressailla, mihin päänsä kallistaa ja mihin suuntaa.

erämaata eikä apua ole aina lähellä. Pelisäännöt pitää olla

Tätä voin suositella, jos omatoimireissun suunnittelu ei niin kiinnosta. Ja jos

hallussa. Pitää käydä hankkimassa luvat parkkeeraukseen

yhtään lompakko antaa myöden, niin parikin päivää heli- tai kissahiihtoa mu-

solassa sijaitsevasta metsänvartijoiden toimistosta, jossa

kaan kruunaa reissun.

on myös hieno museo alueen historiasta. Metsänvartijoiden
kanssa lupahommat ja pienet evästykset alueesta hoituvat
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hienosti. Samalla saat infoa, mitkä paikat ovat auki ja minne pysäköidä
ja niin edelleen.
Solatie on todella vaarallinen isojen lumisateiden aikaan ja onkin
usein kiinni. Myös offarit ovat silloin no go -osastoa sakkojen uhalla.
Lunta sataa paljon ja vuoret vyöryvät usein myös tielle. Hyvinä muistutuksina ovat isot pöllinpalaset edellisistä vyöryistä.
Porukkaa solassa pyörii paljon ja suosituimmat reitit lasketaan
myös täällä aika nopeasti. Mitä kauemmas jaksaa mennä, sitä enemmän löytyy koskematonta baanaa. Vuoret ovat upeita monimuotoisuuksineen ja profiileineen. Parin upean päivän jälkeen suuntaamme
vielä kohti itäisempiä keskuksia, joista valitsemme Kicking Horsen.
Kicking Horse
Kicking Horse sijaitsee Kalliovuorten kylmemmällä ja vähälumisemmalla itäpuolella. Keskuksessa on oikea ala-asema hotelleineen ja

VERTAILUA ALPPIEN JA BRITISH COLUMBIAN VÄLILLÄ

ravintoloineen, hyvät hissijärjestelmät sekä offarit suoraan hisseiltä.
Takamaastotkin näyttävät tosi hyvälle. Kicking Horsenkin keskuksessa

Alpit plussat

on myös ruuhkaa, mutta hissit vetävät kohtalaisesti aamuruuhkan alta

»» Paljon ja tiheässä keskuksia

pois.
Korkeuseroakin on hyvin, 1260 metriä ja profiili miellyttää Alppeihin tottuneen silmää.
Kivet kolisevat välillä, vaikka edellisenä yönä oli satanut lunta.

»» Hissisysteemi hyvin suunniteltuhissit nousevat vuorten päälle
»» Hissejä on paljon
»» Suuret korkeuserot
»» Erinomaiset haikkausmahdollisuudet

Kicking Horsen lumi on kuivaa höttöä kuin Lapin tammikuun pulkka-

»» Hintataso vaihtelee – Italiassa jopa halpaa

mäessä ja maisema näyttää vähän siltä, että täällä saattaa joskus tuulla.

»» Hiihtokeskukset toimivia kokonaisuuksia

Helikopterit pörräävät paljon Kicking Horsessa ja vievät rahakkaita
asiakkaita ylemmille jäätiköille. Siellä on sitä aitoa samppanjapuuteria
tarjolla.

»» Löytyy erihenkisiä keskuksia

Alpit miinukset
»» Puuteritakuu heikko
»» Suosituimmissa keskuksissa ruuhkat
»» Ruuhkat maanteillä
»» Kieliongelmat

BC plussat
»» Erilaisuus
»» Lunta paljon, erityisesti rannikolla
»» Rento ilmapiiri
»» Saa ajaa kelkalla lähes missä haluaa
»» Erinomainen Heliski-/kissahiihto kulttuuri

BC miinukset
»» Hiihtokeskukset pieniä, vanhaa kalustoa
»» Hissit eivät mene läheskään kaikkialla vuorten päälle
»» Niukasti palveluita
Roadside dinerissä saa maistaa palan amerikkaa.

»» Hintataso varsin kallis, hissiliput etenkin isommissa keskuksissa
»» Hissijonot suuret suosituimmissa keskuksissa

Arrow-järvet ylitetään lautalla.

»» Erittäin pitkät välimatkat

Lisätietoa
»» www.revelstokemountainresort.com
»» www.skiwhitewater.com
»» www.kickinghorseresort.com

Muita keskuksia
»» www.skifernie.com
»» www.redresort.com
»» www.whistler.com

Takamaastotietoa
»» www.backcountryskiingcanada.com
»» www.powdercanada.com
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Hiihtokeskus on suoraan Aspenin kaupungin yhteydessä. Kuva Aspen Snowmass / Daniel Bayer
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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.

ASPEN SNOWMASS
RIKKAITTEN JA JULKKISTEN LUMINEN LEIKKIKENTTÄ

Kävin ensimmäisen kerran Aspenin hiihtokeskuksessa vuonna 1978. Aspen
näytti jo silloin erilaiselta kuin kaikki muut amerikkalaiset laskettelukaupungit. Se myös on kaikella tavalla muutenkin erilainen ja siellä vaarallisimmat
tilanteet voivat syntyä after skissä.

Teksti ja kuvat JIMMY PETTERSON Käännös JANNE HATULA

K

aupungin juuret ovat kaivosteollisuudessa. Useimpia
kaivoskaupunkeja sävyttävät puutalot sekä muut puiset
rakennelmat. Aspenissa asiat ovat toisin. Jo kaivoskaupun-

kina se oli varakas ja tasokas, sillä 1890-luvulla se tuotti maassa
eniten hopeaa. Muualla saatettiin rakentaa puisia hökkeleitä, mutta
Aspenissa rakennettiin tiilestä. Wheelerin oopperatalo ja historial-

Hyman Avenue noin 1940. Kuva Aspen Historical Society.

Oscar-palkittu näyttelijä Gary Cooper nousemassa hissiin 1950-luvulla. Kuva Aspen Historical Society.

59

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

ASPEN SNOWMASS

linen Jerome-hotelli ilmentävät tätä tyyliä.
Aspenille ei siis pedattu autiokaupungin tulevaisuutta hopeakauden jälkeen.
Aspen nautti kuuluisuudesta jo ensivierailuni

Ilmakuva paljastaa, ettei Aspen
ole laskualueiltaan lähellekään
suurimpien Alppikeskusten kokoa.
Laaksot vuorien välissä ovat
pitkälti asumattomia. Kuva Aspen
Snowmass / Tomas Zuccareno.

aikoihin
Tunnettuja eivät olleet pelkästään rinteet,
vaan myös itse rinteillä nähdyt laskettelijat.
Siellä viihtyivät – enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti – muun muassa John
Denver, Hunter S. Thompson, Goldie Hawn,
Kurt Russell sekä Eagles-yhtyeen tähti Don
Henley. Noina aikoina laskettelun jälkeinen
aika päättyi varmasti after ski –oluen merkeissä Little Nellin verannalle. Ilmapiiri oli
rento vaikka kuinka kuuluisia oltiin. Eräänä

Ylhäällä lähes 4000 metrissä puuteria löytyy vielä pitkälle kevääseen. Keith Johnston näyttää mallia.

iltapäivänä terassilla olutta siemailessani
satuin huomaamaan Jack Nicholsonin sekä
Ted Kennedyn, joilta onnistuin pyytämään
nimikirjoituksen.
Paluu Aspeniin yli 35 vuoden jälkeen
Viime vierailuni jälkeen lista julkkiksista,
jotka asuvat tai ovat asuneet alueella, on
kasvanut huomattavasti: Kevin Costner,
Charlie Sheen, Saudi-Arabian prinssi Bandar
ja Hugh Hefnerin ex-heila Barbie Benton –
vain muutamia mainitakseni. Teknologiatekijöiden saralta Dell-tietokoneiden Michael
Dell, Yahoon Jerry Yang ja Sun Microsystem-

” Laskiessa saa olla
tarkkana ja tutka
herkkänä koko ajan.”
Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Aspenin oman lehden, Aspen Timesin, konttori.

sin perustaja Bill Joy majailevat myös Aspenissa. Lista Aspenissa
säännöllisesti vierailevista eri alojen julkkiksista on vielä pidempi:
Paul Simon, Wayne Gretzky, Reggie Jackson, Bill ja Hillary Clinton,
Michael Jordan, Owen Wilson, Margaret Thatcher, Cindy Crawford
sekä monet muut.

Hipit olivat Aspenin
valtaväestöä 60- ja
70-luvuilla, mutta tänä
päivänä hippipakun
bongaaminen vaatii
hyvää tuuria.

Hintataso hakee vertaistaan
Hissilipun, huoneen, aterian ja melkeinpä kaiken kylän tarjoaman
hinta on noussut huomattavasti 35 vuotta sitten tapahtuneen viime
vierailuni jälkeen. Aspenin yhden päivän hissilippu maksaa 103
dollaria ja on selkeästi maailman kalleimpia. Myös majoituksen
hinnat hipovat stratosfääriä. Viime vuosikymmenen aikana luksustalot ovat levinneet räjähdysmäisesti. Esimerkkinä voisi mainita
600-neliöisen Pfeifer-ökysviitin, jonka viikkohinta on helposti
kymmeniä tuhansia dollareita sesongin aikana.
Rento tunnelma tallella
Vietin ensimmäisen päivän tutustuen Snowmassin ja Buttermilkin
laskuihin ystäväni Papin kanssa. Huomasin heti, että eräs asia ei
ollut muuttunut 70-luvusta. Heti ensimmäiselle laskulleni vievää
gondolia odottaessani haistoin kannabiksen pistävän tuoksun.
John Denverin luonnollista vuoristoelämää ylistävästä Rocky
Mountain High -laulusta huolimatta Aspenin asukeilta löytyivät siis
vieläkin nuo tunnelmankohotustarpeet omasta takaa.
Alpeilla tottuu huomattavasti erilaiseen kulttuuriin, mistä seuraa välillä kulttuurishokkeja. Siellä mennään kaoottiseen kymmenen ihmisen levyiseen hissijonoon, jossa kirjava kansainvälisten
laskijoiden rykelmä talloo toistensa suksia paalupaikkaa hamutessaan. Aspenissa jono liikkuu eteenpäin järjestyksessä hissiapulaisten nostellessa laskijoiden suksia gondoliin ja sieltä pois – eivätkä
he koskaan unohda toivottaa hyvää päivää vielä kaupan päälle.
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Aspenin luksustalot on rakennettu suoraan alarinteiden ja hissien läheisyyteen. Papi Tuomala voi vain ihailla sivusta.

Kontrasti Alppeihin verrattuna on huomattava myös eräässä toisessa
asiassa
Monissa Euroopan hiihtokeskuksissa kumpareet ovat lähestulkoon
kadonneet; pienimmätkin töyssynalut ajetaan koneilla suoriksi ja
tasoitetaan joka ilta, ja jopa jyrkät, mustat rinteetkin siistitään. Aspenissa kumpareet voivat edelleen hyvin ja niitä löytyy useista vaativimmista rinteistä. Tietoa hoidetuista ja hoitamattomista rinteistä löytyy
ilmoitustaululta, mistä me olimme täysin tietämättömiä. Aloitimme
päivämme lämmittelylaskulla Sheer Bliss -rinteessä (Silkkaa autuutta), joka ei kuulunut hoidettujen rinteiden listalle.
Aamu oli pilvinen ja sumuinen, ja lämpimän edellispäivän uudelleen jäätynyt sohjo piti huolen siitä, että laskumme oli silkasta auTällä terassilla ei kannata yrittää huippusesonkina kuvailla. Voi nokkaan sattua. Tämä kuva on
otettu huhtikuussa kauden lopussa, jolloin paikalla oli enemmän ”taviksia”.

tuudesta kaukana. Päätimmekin pian, että viettäisimme loppupäivän
hoidetuissa rinteissä.
Iltapäivä lämpeni ja lumi hoidetuissa rinteissä pehmeni firniksi. Oli
pääsiäisviikko, mutta Aspenissa oli tyhjää. Saatoimme ajaa kovaa kyytiä ilman huolta muista laskijoista. Se oli hyvä lämmittelypäivä, mutta
seuraavana päivänä olisimme jo valmiita johonkin vaativampaan.
Aspenin ylänkö
Halusin palata Aspenin ylängölle, joka oli ensivisiitilläni vakuuttanut
minut vaativalla maastollaan. Moni asia oli kuitenkin muuttunut siellä
70-luvun lopun jälkeen. Whip Jones, tuo filantrooppi, oli lahjoittanut
koko alueen Harvardin yliopistolle vuonna 1992, ja se päätyi lopulta
Aspen Skiing Companyn omistukseen, joka omisti myös muut kolme
alueen vuorta. Alueesta oli tullut melkoisen ikävä ja tavallinen lasketteluteollisuuden rahasampo – ostoskeskusten ja huoneistojen ristisiitos.

Kasper Tuomalan alla koko Aspenin kaupunki viime huhtikuussa.
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Sen lisäksi vuoren juuren rinteiden reunoja koristivat mahti-
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pontiset luksuskodit. Positiivista oli se, että Highland Bowl avattiin

ottamani valokuvat. Selitin rauhallisesti, etten ollut ottanut hänestä

yleisölle vuonna 2002 ja että kolme vuotta myöhemmin rakennettiin

ainuttakaan valokuvaa; otin vain yleisiä kuvia terassista ja vaikka

Deep Temerity -hissi, joka tuo laskijoita takaisin radikaalista offa-

hän saattaisikin olla pienenä pisteenä joissain kuvista, hän ei ollut

rimaastosta. Kyseisen hissin ansiosta matkaa ei tarvitse tehdä enää

keskipisteenä yhdessäkään niistä. Mies ei uskonut minua, vaan

jalkaisin, mikä olikin aiemmin ainoa tapa palata Highland Bowlilta tai

vaahtosi minulle nyrkit pystyssä ja uhkaili poliisilla. Pidin pintani.

Steeplechaselta.
Enimmäkseen itään päin suuntaavalla Highland Bowlilla on myös

”Minulla ei ole hajuakaan siitä, kuka olet, eikä minulla ole tarvetta tai halua ottaa sinusta valokuvaa. Voin näyttää kuvani sinulle, jos

pohjoiseen sekä etelään laskevat puolet. Sen jyrkimmät kohdat ovat yli

niin tahdot, ja näet, ettet ole kuvien kohteena. En edes tiedä missä

45-asteisia. Vaikka lumikissan kyydillä pääseekin ylös harjanteen ensim-

istut,” selitin hänelle.

mäisen osuuden verran, 20–40-minuuttista patikointia ei voi välttää.
Jyrkkiä idänpuoleisia seinämiä joutuu huhtikuussa kapuamaan

Mies rauhoittui hieman, ja katselimme yhdessä muutamaa kuvaa, jotka olin juuri ottanut. Hän vakuuttui viimein. Ennen paikal-

melko aikaisin, joten aloitin nousun Papin kanssa aamuvarhaisella.

leen palaamista hän kertoi minulle olevansa Espanjan kuninkaallisia

Ylistetty bowli oli maineensa veroinen. Lumi oli täydellistä ja linjat

ja että hän luuli minun olevan jonkin sortin paparazzi, joka loukkasi

jyrkkiä. Laskumme oli täysin yhtä mieleenpainuva kuin hetkeni

hänen yksityisyyttään.

Steeplechasella 70-luvulla.
Ylängön koskemattomassa kunnossa odottaneilla hoidetuilla

Ted Kennedyä ei enää ollut, Jack Nicholsonin majapaikka on
myynnissä, mutta Aspen on silti vieläkin se vanha kunnon Aspen:

rinteillä ei näkynyt ristin sielua. Nautimme laskuista Golden Hornilla,

omalaatuinen laskettelukohde, jonne julkkikset tulevat joko näytille

Thunderbowlilla ja Smugglerilla. Suksiemme kanteista sinkoilleet

tai piiloutumaan – mielentilastaan riippuen. Voit laskea Snowmas-

firnin rippeet lensivät melkein alempana sijaitsevien luksuskotien

sin hoidettuja rinteitä, Ajaxin mestarimäkiä tai ylängön offaria,

kuvankauniisiin ikkunoihin.

mutta nauti päivän päätteeksi hetki Ajax Tavernin legendaarisella
terassilla, sillä suuri osa Aspenin taiasta tapahtuu vasta hissien

Ajax
Aspenissa käydessä oli myös pakko käydä pyörähtämässä Ajaxilla,

pysähdyttyä.

joka oli viimeisen päivämme kohteena. Kaiken siitä kuullun ylistyksen
ja tarinoiden jälkeen sen voisi kuvitella olevan valtava, mikä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. 76 niin sanottua reittiä on ahdettu vain 273
hehtaarin alueelle. Vertailun vuoksi: suuret alppikohteet (kuten esim.
Les Trois Vallées) kattavat 40 000 hehtaaria.

Megajulkkikset eivät
juuri viihdy puuterissa
takamaastoissa, joten
me korkkailimme paikat
kaikessa rauhassa.

Kyseessä ei ole vuori, jolta saatat löytää salaisen puuteripaikan.
Suurta osaa alueesta kattavat jyrkät, vaativat ja hoitamattomat laskut
täynnä kumpareita. Näiden vaikeiden laskujen lisäksi Ajax tarjoaa
muutamia helpompia rinteitä, kuten Ruthie’s Run ja Little Nell. Me
pysyttelimme lähinnä hoidettujen laskujen parissa. Päivä oli mukavan
rento kevätpäivä – täydellistä laskettelua hyvällä lumella.
Lounasaikaan piipahdimme Sundeck-ravintolaan vuoren huipulla.
Sen seinillä oli kuvia Dick Durrancesta, Stein Eriksenistä ja muista
amerikkalaisen laskettelun alkuajan suuruuksista, joiden merkitys Aspenin muutoksessa hopeakaupungista laskettelukaupungiksi oli suuri.
Kohtaaminen julkkiksen kanssa voi olla vaarallisempaa kuin offarihiihto
Pistimme päivän pakettiin klassiseen tapaan – laskemalla Little
Nelliltä Ajax Tavern -majatalolla odottavalle terassille. Otin kamerani
repusta ja nappasin muutaman kuvan paikalla olleista ihmisistä. Pian
luokseni ryntäsi kiukkuinen mies vaatien, että poistan kaikki hänestä

ASPEN SNOWMASS, COLORADO, USA
»» Kausi 27.11.2014 – 12.4.2015
»» Kyläkorkeus 2473 m
»» Ylin hissi 3813 m
»» Korkeusero 1343 m
»» Pinta-ala 1448 hehtaaria
»» Rinteitä 95 kpl
»» Pisin rinne 8,5 km
»» Lähin kansainvälinen lentokenttä Denver
»» www.aspensnowmass.com
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Useimmilla urheilijoilla kulkee mukanaan jokin
onnenkalu, ehkä tuomassa onnea tai ehkäpä vain
hyvää mieltä. Kuva Henna Raita.
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URHEILIJAN RITUAALIT
Työkaluja ja taikauskoa
siksi, koska siitä tuli hyvä mieli.

Jokainen alppihiihtoa seurannut on varmasti pan-

voida sanoa, onko kilpasuoritus välttämättä

nut merkille, miten itävaltalainen Manfred Pranger

parempi sen jälkeen, kun lämmittely on

puhisee ja tärisee startissa niin, että ympärillä

tehty kunnolla. Alppihiihdossa suoritukseen

hoidattamassa polviani ja sain häneltä pie-

vaikuttavat niin kovin monet tekijät. Tieteen

nen kvartsikiteen, joka kulki kaulassani tuo-

valossa voitaneen kuitenkin väittää, että hy-

massa energiaa. Norjalaiset kisasiskot kan-

vin lämmitelty lihas on suorituskykyisempi

toivat omat tyynyt aina mukanaan ja monilla

juuri ennen starttiviikselle siirtymistä.

kuin “kylmä” ja venyttelemätön. Tämä tukee

reissussa matkusti seuranaan joku maskotti

ainakin suoritusta edeltävän alkulämmitte-

tai unilelu. Kanadalainen Jean-Philippe Roy

Teksti HENNA RAITA Kuvat HENNA RAITA & AGENCE ZOOM

lyn tekemistä.

piti kypäränsä sisällä kuvaa edesmenneestä

olijoita pelottaa. Takavuosien syöksytähti Picabo
Street puolestaan pyöritti sauvojen lenkkejä ranteidensa ympäri starttihetkeen saakka ja Kalle Palanderilla oli tapana ottaa huikka juomapullostaan

K

Jos ei aamuhämärissä tehty lenkki itse

Kävin joskus myös akupunktiohoitajalla

isästään. Niinpä hän näki isänsä kuvan aina,
kun laittoi kypärän päähänsä.

ysymys on rituaaleista. Toiminnoista,

suoritukseen vaikuttaisikaan, voi sillä

joita urheilija on tottunut tekemään

kuitenkin olla muita hyviä vaikutuksia. Sillä

rutiininomaisesti, aina samalla tavalla.

viestitään keholle, että nyt on aika herätä.

Esimerkiksi Kostelicin sisarusten ja myös

Toiminta voi olla jokin ajan myötä vakiintu-

Polkaistaan ikään kuin kone kunnolla käyn-

muiden katolilaisten tekemä ristinmerkki

nut tapa ilman sen suurempaa merkitystä tai

tiin. Valmentaja Glenn Westerlund kertoi

juuri ennen lähtöä on heidän rituaalinsa,

ajatusta sen takana. Rituaalit saattavat olla

aikoinaan Yhdysvalloissa valmentaessaan

ikään kuin pieni rukous ennen suoritusta.

myös hyvinkin henkisiä ja jopa taikauskoisia.

testanneensa, miten urheilijoiden suoritus-

Joka tapauksessa urheilija uskoo rituaalien

kyky ja kunto kesti pitkän kauden. Hän oli

olevan hyödyksi tavalla tai toisella ja tekee ne

vakuuttunut siitä, että ne urheilijat, jotka

uskollisesti.

hölkkäsivät aamuisin 20 minuuttia, jaksoivat

Verryttelyt
Rituaali voi olla niinkin yksinkertainen ja
tavanomainen toimenpide kuin aamulenkki

paremmin pitkän kauden. Tämä on niitä
juttuja, joita jokainen voi kokeilla omalla
kohdallaan ja tehdä itse johtopäätökset.
Kenenkään väitteitähän ei koskaan kannata

Uskonnollisiakin rituaaleja nähdään.

Taikausko
Jossakin uran vaiheessa pelasin starttia
odottaessani Tetristä. Kehitin pelaamiseen
liittyvän taikauskoisen ajatuksen, että minun
pitäisi saavuttaa tietty pistemäärä, jotta kilpailu menisi hyvin. Taikauskolle ei kannata
antaa liikaa valtaa, mieluiten kannattaa kes-

ostaa ilman, että on itse asiaa testannut.

kittyä rakentamaan luottamusta omaan suo-

tarkoitti aamuhölkkää ja venyttelyä. Jossain

Onnenkalut eli talismaanit

testata aika ajoin. Mikä toimii, mikä taas ei?

vaiheessa kuitenkin polvileikkausten jälkeen

Minulla on onnenkaluja kulkenut matkas-

Ja vaikka jokin tapa toimisi, tuotakin rutiinia

juoksu ei tuntunut hyvältä, joten vaihdoin

sa monenlaisia. Muistan, kuinka jossakin

voi haastaa ja testata välillä jotakin muuta.

juoksemisen joogaamiseen tai fillaroimiseen.

vaiheessa halusin aina laskiessani pitää

Halusin kuitenkin aina tehdä aamuherätte-

kaulassa äitini vanhaa huivia. En niinkään

tari rituaalin toimivuudesta vaan enemmän-

lyt rutiininomaisesti, oli kysymys kisa- tai

tuomassa hyvää onnea vaan yksinkertaisesti

kin oma fiilis. Mikä tuntuu hyvältä? Minkä

ja venyttely. Minulle aamuherättelyt olivat
tärkeä rutiini. Suurimman osan urasta se

rituskykyyn. Muutenkin rutiineja kannattaa

Kilpailutulos ei välttämättä ole paras mit-

treenipäivästä, aina.
Tiedän myös urheilijoita, jotka eivät
koskaan käy aamulenkillä. Eräs joukkuetoveri ei käynyt lenkillä, koska oli junnuaikoina kisaviikonloppuna käynyt lauantaina
aamulenkillä ja laskenut ulos. Sunnuntaina
hän jätti lenkin väliin ja voitti. Niinpä hän
perusti uskomuksensa tähän kokemukseen
eikä ajatellut aamulenkin hyödyttävän hänen
kilpailusuoritustaan. Hän ei käsittääkseni
myöskään sen koommin testannut aamulenkin tekemistä uudestaan.
Aamuveryttelyt ja alkulämmittelyt ovat
hyvä esimerkki rituaaleista, jotka löytävät
oman muotonsa ajan mittaa ja kokemuksen
kautta. Ne valmistelevat kroppaa positiivisella tavalla tulevaa koitosta, treenisessiota tai kisalaskua, varten. Varmuudella ei
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Ivica Kostelic on juuri tehnyt ristinmerkin ennen syöksyä rinteeseen.
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URHEILIJAN RITUAALIT – Työkaluja ja taikauskoa
Manfred Prangerilla on
tapana aina puhista
ennen starttia. Ehkä
juuri ennen tätäkin
kopissa on käynyt kova
puhina.

jälkeen kroppa tuntuu hyvältä? Millaisten toimintojen jälkeen
olo on niin voimaantunut ja itsevarma, että startissa on sopivan
nälkäinen ja hyvä olo? Toisaalta kannattaa myös käydä läpi,
mitä hyvin mennyttä kilpailua ennen tapahtui. Millainen oli
fiilis ja mitkä tapahtumat tai asiat siihen johtivat?
Tärkeintä on, että rituaalit palvelevat
Ne eivät saa hallita eivätkä ne saa olla pakkomielteen omaisia.
Toisin sanoin, on suotavaa, että luotto omaan kykyyn on olemassa, vaikka jotakin odottamatonta tapahtuisi eikä rutiineja
pystyisi suorittamaan normaaliin tapaan. Maailma ei koskaan
kaadu, vaikka kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan.
Itselläni oli aivan älyttömän tarkat lämmittelyrutiinit, vakiomäärät kaikkia lämmittelyliikkeitä. Kisastartissa kuuntelin
aina musiikkia. Salt Lake Cityn olympialaisissa olin arvioinut
Kroatialaisilla Kostelicin
sisaruksilla on tapana tehdä
katolilaisten ristinmerkki
ennen starttia.

oman toisenkierroksen starttiajan väärin ja minulle tuli hirmuinen kiire. Tuossa tilanteessa oma rutiinini rikkoutui enkä
esimerkiksi ehtinyt käydä rataa läpi mielessäni enää. (Olin sen
tosin siihen mennessä käynyt jo ihan riittävän monta kertaa.)
En ehtinyt miettiä mitään turhaa. Lasku meni kaikesta huolimatta, tai ehkäpä juuri siksi, tosi hyvin.
On siis hyvä tiedostaa omat rituaalit ja syyt sille, miksi
niitä tekee. Eri juttuja kannattaa testata eikä mistään kannata
pitää kiinni kynsin hampain vain periaatteen vuoksi. Idolien ja
esikuvien rutiineista voi hakea innoitusta mutta pitää muistaa,
että olemme kaikki erilaisia. Mikä toimii jollakin, ei välttämättä
toimi jolla kulla toisella.
Joku haluaa kenties olla hiukan vihainen ja aggressiivinen
kisastartissa, joku toinen taas haluaa laukaista jännitystä juttelemalla. Ketään ei kannata apinoida vaan jokaisen urheilijan
tulee rakentaa rutiininsa juuri itselleen sopiviksi. Sellaisiksi,
että ne auttavat urheilijaa suorituksen kannalta parhaaseen
mahdolliseen olotilaan.

Äitini vanha huivi repsotti jo pahasti reunoista mutta siitä huolimatta laskin monet kisat se
kaulassani. Huivi oli tismalleen yhtä vanha kuin itsekin olin. Kuva Henna Raita.
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Merle avasi kauden hieman
yllättäen vasta Levin pujottelusta, vaikka starttipaikka Söldenin
avaukseenkin olisi ollut tarjolla.
Kuva Agence Zoom.

MERLE MIESTEN MATKASSA
Merle Soppela on Suomen ykkösnaisalppihiihtäjä.

kaan. ”Tämä oli käytännön asioiden kannalta

olisi jäänyt leipomatta Sallan treenileirin

Nuori rovaniemeläinen jäi viime keväänä tyhjän

helpoin järjestää. Syksyn treenileirien aikana

aikana, jos en olisi ollut mukana”, sanoo

päälle, kun Tanja Poutiainen jätti kisarinteet. Kuvi-

mentiin oman uskon kanssa vähän laidasta

innokas leipuri.

ot täytyi miettiä uudestaan.
Teksti SKIONLINE.CH / KAISA JÄNNES
Kuvat AGENCE ZOOM & JUSSI VÄÄTÄINEN

P

laitaan, aluksi tilanne vaikutti vähän sekavalta. Mutta nyt olen sopeutunut kaikkeen
hyvin, ja odotan tulevaa kautta innolla.”
Soppela on viihtynyt joukkueessa ja uskoo

outiaisen lopettamisen myötä nuoren

järjestelyn vievän häntä eteenpäin alppi-

urheilijan arkeen tuli kerralla paljon

hiihtäjänä. ”Miesten joukkueessa treenaa-

muutoksia. ”Muutokset ovat aina

minen on toiminut hyvin. Minulla on oma

riskejä, mutta myös ehdottomasti mahdolli-

suksihuoltaja, mutta valmennus on tullut

suuksia”, toteaa Soppela.

miesten joukkueen puolelta. On motivoivaa

”Tanjan lopettaminen näkyi ensimmäi-

ja mukavaa treenata joukkueessa, jossa asiat

sen kerran keväällä, kisakauden jälkeen.

tehdään ammattimaisesti ja porukassa on

Normaalisti on vielä testattu välineitä ja

hyvä meininki”, hän sanoo.

treenattu Suomen kevätlumilla. Nyt kaikki

Treenivastus on entistä kovempaa
Viime talvena Merle pisti Tanjalle hanttiin
harjoituksissa ja kellotti tasaisesti tiimin
kovimpia aikoja. Nyt se jää haaveeksi, mutta
Soppela kokee tästä olevan vain hyötyä. ”Erilaista on ollut se, että joukkue on ollut paljon
isompi kuin ennen, ja treeniseura on niin
rinteessä kuin fysiikkatreeneissäkin kovaa.
Miehet laskevat paljon rohkeammin ja enemmän riskirajoilla kuin naiset. Siihen olen
itsekin yrittänyt pyrkiä. Erona naisten kanssa treenaamiseen on myös se, ettei kelloilla

Miehet ovat ottaneet tulokkaan avosylin
vastaan

laskiessa pääse hirveästi tuulettelemaan

Nykyään treenileirillä saa myös tuoreita

miesten kanssa treenatessa odotan myös

leivonnaisia. ”En usko että mukanaoloni on

itseltäni enemmän, koska enhän millään voi

Paras ratkaisu löytyi läheltä

muuttanut asioita miesten kannalta miten-

olla tyytyväinen siihen jos olen hitain! Uskon

Soppela lähti miesten maajoukkueen mat-

kään. Ehkä mustikkapiirakat koko porukalle

että se vie minua eteenpäin.”

ohjelma loppui viimeiseen kisaan, ja sen
jälkeen ei ollut mitään havaintoa vielä jatkosta”, kuvailee Soppela.
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Levillä saatiin nauttia aidosta Lapin kullasta. Toivottavasti kultaa roikkuu pian myös kaulalla. Kuva Jussi Väätäinen.

Resurssien puute näkyy arjessa

Merle hakee uutta potkua uuden suksimerkin myötä. Kuva Elina Kalela.

Soppela on tällä hetkellä Suomen ainoa urheilija naisten alppimaajoukkueessa. Paikka on B-maajoukkueessa, eikä lupaavalla alppihiihtäjällä ole
tällä hetkellä omaa valmentajaa. Resurssit ovat varsinkin naisten puolella
todella tiukassa. ”Tulevalla kaudella resurssien puute näkyy omalta osaltani esimerkiksi siinä, että kisakauden alettua ei edelleenkään ole naisten
joukkuetta, on vaan minä ja suksenhuoltaja. Minulla ei siis ole esimerkiksi valmentajaa, joka olisi mukana koko kauden.”
Vaikka omakin ura on vielä kehitysvaiheessa, kantaa Soppela huolta
Suomen naisalppihiihdon tulevaisuudesta. ”Mielestäni tilanne, jossa maajoukkueessa naisten puolella on vain yksi urheilija, on seurausta pitkään
jatkuneesta resurssien puutteesta. Nuorten naislaskijoiden eteen ei ole
tehty mielestäni vuosiin riittävästi töitä. Ei ole ollut toimivaa systeemiä,
joka nostaisi nuoria lahjakkaita laskijoita maajoukkueeseen ja maailman
huipulle asti. Toki itsekin pitää tehdä paljon töitä, mutta se vaatii myös
toimivan systeemin, joukkueen ja valmennuksen.”
Käytännössä Soppela reissaa kisakalenterinsa läpi yksin
”Vielä ei ole ollut yksinäinen olo. Kisakaudella tilanne on sitten vähän eri,
mutta toisaalta tunnen jo niin hyvin suurimman osan kilpakavereista, että
ei sielläkään yksinäiseltä tunnu. Toki sitä kaipaa välillä oman joukkueen
tyyppejä edellisiltä kausilta, ja meidän yhteisiä hölmöilyjä”, hän myöntää.
Vaikka olosuhteet ovat epävarmat, ei tavoitteista ole tingitty. ”Lähden
tavoittelemaan kovia tuloksia Eurooppacupista, sen jälkeen pisteille Maailmancupin kisoissa. Uskon, että olen tällä hetkellä sekä henkisesti että
fyysisesti valmiimpi tekemään kovaa tulosta kuin ennen.”
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Viime kaudella Merle laski vielä Fischerin suksilla. Tänä vuonna merkki vaihtui Stöckliin. Kuva Agence Zoom.

”Varmistelemalla ei
saavuta mitään.
Who dares, wins.”

Muutoksia tuli myös välinepuolella. Soppela vaihtoi suksimerkkiä ja uusiin välineisiin tottuminen vie sekin aikansa. ”Suksimerkin vaihdos ja oikeiden säätöjen löytäminen vei enemmän aikaa kuin ennakkoon arvelin. Toisaalta se oli hieman odotettavissa,
kun keväällä kauden jälkeinen treeni- ja välineiden testijakso jäi kokonaan väliin. Mutta
nyt hommat toimivat, ja luotto itseen ja välineisiin on kunnossa.”
Kausi alkoi pettymyksellä
Soppelan kausi alkoi ehkä hiukan yllättäen vasta Levin pujottelusta, vaikka starttipaikka Söldenin maailmancupkauden avaukseenkin olisi ollut tarjolla. ”Päätös oli oikea.
Ennen Söldeniä minulla oli pujottelupäivät aika vähissä. Vaikka suurpujottelutreenit
olivat menneet hyvin, päätettiin Söldenin karsinnan jälkeen, että käytetään ensimmäinen kisaviikko vielä pujottelutreeneihin.”
Ensimmäisestä kisastartista jäi käteen pettymys. Soppelan suksi livahti portin väärältä puolelta ensimmäisellä kierroksella, eikä jatkoon ollut asiaa. ”Levin kisaan lähtiessä minulla oli aika ristiriitaiset tunteet. Treenit olivat menneet vaihtelevasti, ja suksen
kanssa säädettiin kirjaimellisesti joka päivä. Kisaviikolla treenit Sallassa menivät aivan
päin mäntyä, ja sen jälkeen päätin että nyt on vaan mentävä näillä. Viimeiset kaksi
treenipäivää Levillä juuri ennen kisaa olivatkin sitten hyviä, löydettiin sukseen oikeat
säädöt ja sitä kautta löytyi luotto sukseen ja itseen. Kisapäivänä oli rento fiilis, koska en
millään osannut kasata paineita itselleni kyseisenlaisen valmistautumisen jälkeen.”
”Tiesin että osaan laskea, mutta en osannut odottaa mitään. Lasku meni hyvin, yritin
laskea rohkeasti ja vähän riskillä, mutta sitten krenslasin. Se on ehkä ärsyttävintä, mitä
pujottelussa voi tapahtua, mutta sitä ei voi jäädä murehtimaan. Levin kisasta otan mukaan
rennon hyvän fiiliksen, ja sen että pitää lähteä laskemaan riskillä, kuten yritin tehdä.”

Merle kulkee luontevasti miesten matkassa. Kuva Sami Välikangas.
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”Varmistelemalla ei saavuta mitään. Who dares, wins.”
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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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100-250 kilometrin
tuntivauhdilla puhaltavat suihkuvirtaukset
pyyhkivät K2:n huippua
lähes jatkuvasti. Huonolla säällä pysytään
perusleirissä.
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Vuorten vuori – 60 vuotta ensinoususta
Pakistanissa sijaitseva K2 on tullut tunnetuksi maailman vaarallisimpana
vuorena. Ainakin se on yksi vaikeimmin huiputettavista. Päädyin vuoren
rinteille pienen sattuman kautta kesällä 2014.
Teksti ja kuvat SAMULI MANSIKKA

P

akistanin Karakorum on maailman suurimpia vuoristoja
ja siellä sijaitsee viisi maailman 14:stä 8000-metrisestä
vuoresta. Kesällä 2013 sain tilaisuuden lähteä maahan toista

kertaa. Suunnitelma oli heti juhannuksen jälkeen lähteä kiipeämään
Gasherbrum 1:stä (8080 m), mutta peruimme matkan vain 12 tuntia ennen lentoa maassa jo olleisiin vuorikiipeilijöihin kohdistuneen
ampumavälikohtauksen vuoksi.
Uusi yritys
Seurattuani maan turvallisuustilannetta, päätin kesällä 2014 lähteä
kiipeämään maan ehkä helpointa ”kasitonnista”, Broad Peakiä
(8057 m). Viranomaiset olivat tehneet paljon matkailijoiden turvallisuuden eteen ja uskaltauduin maahan heti juhannuksen jälkeen.
Vähälukuiset ulkomaiset ovat helppo maalitaulu sellaisia kaipaaville, joten pidin matalaa profiilia kykyjeni mukaan. Saavuttuani
Islamabadiin ajoin armeijan edustajan kanssa kahden päivän matkan Skarduun, maan vuorimatkailun pääkaupunkiin. Upea KarakoKarakorum on maailman vuoristojen joukossa yksi karuimmista. Jo 100 kilometrin pituinen
trekki tarjoilee paahdetta, pölyä, viimaa ja lumisateita.

73

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Vuorten vuori

K2 on jyrkkä. Jos putoat missä tahansa, putoat vuoren juurelle
asti. Puolalaiskiipeilijä 6600 metrin korkeudessa.

Italialaisten retkikuntien 1954-55 K2:n alueesta tekemä topografinen kartta on tänäkin päivänä hyödyllinen.
Kuva Spedizione italiana al Karakorum / Pahar.

Skardusta Askoleen ja kuusi päivää patikointia. Suuret vuorimatkat ovat ennen kaikkea

rum Highway on nähtävyys jo sinänsä, joskin

porukan perusleiriin. Ei, vaikka nämä olivat

logistisesti haastavia - vuoren juurelle kalus-

nykyisin riskialtis väylä pohjoisen vuoristoi-

toivottaneet minut tervetulleeksi.

toni kanssa päästäkseni tarvitsin apua, vaikka

hin paikoittaisen Taleban-vallan vuoksi.
Lupavaikeudet johtavat kohteen muutokseen
Skardussa tarkoitukseni oli liittyä kansainvälisen K2-retkikunnan matkaan patikoidakseni näiden imussa läheiseen Broad Peakin
perusleiriin. Kuitenkin valkeni, että lupieni
kanssa oli vaikeuksia. Nepalin kiipeilybisneksessä on tavallista, että kiipeilijöitä liitetään ryhmiin yli tiimirajojen ja kaikki aina

”Meillä olisi tuo porukka menossa K2:lle,
että miten olisi”? No miksipä ei. Kotiin en

kiipeilyn perusleiristä alkaen hoitaisin yksin.
Tein matkaa nepalilaisen Mingma

aikonut Skardusta palata ja jos joskus K2:sta

Sherpan johtaman kansainvälisen K2-

meinaan yrittää, niin miksi ei nyt? Kalustoa

ryhmän mukana ja näiden ohella sain

olin varannut niukahkosti helpon Broad Pea-

tarvitsemani palvelut, ruoan ja kantajat

kin varalle, mutta nopean henkilökohtaisen

perusleiriin asti. Ensimmäiset kaksi päivää

taktiikkapalaverini myötä uskoin pystyvä-

patikoitiin kuuman, tomuisen, kivierämaan

ni yrittämään myös ”maailman vaikeinta

halki Paijuun. Paijusta alkaen matkasimme

vuorta”.

Baltoro-jäätiköllä loput neljä päivää, joiden

järjestyy. Nyt matkanjärjestäjälläni ei ollut

Baltoro-jäätikköä pitkin vuorille

muuta ryhmää Broad Peakillä, eikä maan lu-

Lähestyminen Karakorumin vuorille on

paviranomaisille sopinut, että liittyisin toisen

rankka. Edessä oli täysi päivä jeeppiajelua

aikana saimme niskaamme runsaita lumi- ja
räntäsateita perusleiriin asti.
Perusleiri korkeammalla kuin Mont Blanc
K2:sen perusleiri pystytetään 5200 met-

Suurilla vuorilla huolenaihetta aiheuttavat kovat tuulet, jotka helposti tuhoavat vahvankin teltan.

rin korkeuteen Godwin Austen -jäätikölle
vuoren juurelle. Täältä vuori kohoaa vielä
kolme ja puoli kilometriä kivisenä ja jäisenä
pyramidina, jonka seinämillä ei ole loivia
nousureittejä huipulle. Oli vuoren ensinousun 60-vuotisjuhla ja odotin kiipeilijöitä
olevan vuorella paljon enemmän, kuin se 60
henkeä, jotka tiimeineen ja perusleirihenkilöstöineen olivat asettuneet harvakseltaan
jäätikön moreenille.
Ensimmäiset olivat kavunneet vuorta kakkosleiriin saakka 6750 metriin. Tämä kertoi
hyvää lumiolosuhteista, mikä ei suinkaan ole
ilmiselvää, sillä 2000-luvulla K2 oli onnistuttu kiipeämään lumi- ja sääoloista johtuen
ainoastaan viitenä kautena.
K2:sta kiipeämään
Korkealle ei voi kiivetä suinpäin, vaan keho
on sopeutettava alhaiseen ilmanpaineeseen.
K2:sen huipulla happea on vain kolmannes

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Bottleneck on
reitin vaarallisin
etappi. Jäätiköstä
aika ajoin irtoavat lohkareet
ovat vuosien
varrella aiheuttaneet useita
onnettomuuksia.

siitä, mitä merenpinnan tasossa. Puut-

nousumetrit tuntuivat raskailta. Päädyin

teellinen sopeutuminen aiheuttaa nesteen

ykkösleiriin ja muutamat paikalle aiemmin

siirrytään lumikentille. Täällä lumivyöry vei

kertymistä keuhkoihin ja aivoihin, mikä käy

ehtineet olivat jo vieneet vähät tasaiset

tuttuni vuotta aikaisemmin ja olin tarkkana

nopeasti fataaliksi. Yleinen tapa on tehdä

telttapaikat.

lumen koostumuksesta ja vyöryherkkyydes-

vuorella retkiä ennen huippuyritystä. Tämä

Tarkoitukseni oli tällä kierroksella saada

vauhdittaa sopeutumista ja antaa kuvaa

vietettyä yö myös kakkosleirissä. Keli näytti

omasta sopeutumisen tasosta.

aamulla epävakaalta ja vasta pitkän sään-

Samalla reitti tulee tutuksi ja leirejä voi
varustaa huippuyritystä silmälläpitäen.

tarkkailun jälkeen uskalsin kavuta ylemmäs.
Kiviharjanteiden ja kallioiden yli kiiveten

7300 metrissä Abruzzin kiviharjanteelta

tä. Useampikin teltta oli jo pystytetty 7400
metriin lumirinteelle kaivetuille hyllyille.
Sää oli upea ja tarkoitukseni oli viettää
täällä pari yötä kehoa sopeuttaen. Aamuyöstä sää heittäytyi tuiskuiseksi, mikä ei

Tavoitteeni oli käydä ja yöpyä 7400 metrissä

päädytään amerikkalaisen William Housen

tuntunut turvalliselta näillä rinteillä. Katsoin

ennen perusleiriin palaamista ja huipulle

mukaan nimettyyn House’s Chimney -nimi-

sopeutumiseni riittäväksi ja lähdin suojaan

nousua. Tämä riittäisi sopeutumiseksi mah-

seen, kapeaan, jyrkkään, savupiippumaiseen

perusleiriin.

dollisimman turvalliseen huiputukseen.

muodostelmaan, jonka yläpuolelle pystyte-

Ensimmäisellä ”kierroksella” kiipesin ykkösleiriin kantaen yhtä leirivarustusta muka-

tään kakkosleiri.
Telttapaikat oli jälleen viety. Löysin sopi-

nani. Tämä jäisi kakkosleiriin, jonne jatkossa

van hyllyn Chimneyn alapuolelta (6650 m),

kiipeäisin perusleiristä suoraan. Reitti alkaa

mikä osoittautui tuulensuojaisaksi paikaksi.

patikoiden jäätikön halki Abruzzi-harjanteen

Palasin tämän jälkeen alas.

juurelle 5500 metrin korkeuteen. Täältä reitti kohoaa lumirännejä pitkin 6100 metriin,
jonne perustetaan ykkösleiri.

Huippuyritykseen
Sääennusteet lupasivat hyvää heinäkuun
viimeiselle viikolle ja suurin osa päätti
yrittää huipulle 26.7. Oma säämieheni lupasi
tyynempää päivää myöhemmäksi. Taktiikkaani kuului ykkösleirin skippaaminen,

Seuraava kierros 7400 metriin

joten jäin perusleiriin käytännössä pariksi

Toinen kierros olisi huiputukseen valmistava

päiväksi yksin muiden aloittaessa huippu-

ja sopeutumisen viimeistelevä. Parin päivän

yrityksensä 22.7.

Vuoren jyrkkyys yllätti

levon jälkeen kapusin perusleiristä kakkos-

En ollut vielä palautunut kevään nousus-

leiriini. Seuraavana päivänä könysin House’s

24.7. ja kiipesin kakkosleiriini. Seuraavana

ta maailman kolmanneksi korkeimmalle

Chimneyn läpi ja edelleen kohti Black Pyrami-

päivänä kapusin House’s Chimneyn läpi ja

vuorelle Kangchenjungalle ja ensimmäiset

dia, seuraavaa jyrkkää kalliomuodostumaa.

edelleen Black Pyramidin yli kolmosleiriini
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Aloitin huippuyritykseni perusleiristä
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7400 metriin. Nyt olin samassa aikataulussa
amerikkalaisryhmän ja Mingman johtaman
porukan kanssa tähtäämässä huipulle 27.7.
Ylimpään leiriin kiivetään ainoastaan
huippuyrityksessä ja urakka on monesti
raskas; korkeutta on jo reippaasti, happea
ilmassa vähän ja repussa leirivarustuksen
vuoksi suhteellisen paljon painoa. Lumikenttien halki 7400 metristä 7950 metriin
kiipeäminen sujui kuitenkin yllättävänkin
vaivatta. Olin siis hyvin sopeutunut ja valmis
huiputukseen.
Kiivetessäni tähysin ensimmäisen ryhmän
nousua kohti huippua. Näiden eteneminen
Samuli kakkosleirissään 6650 metrin korkeudessa.

Black Pyramidin yläpuolella reitti
aavistuksen verran loivenee. Samalla kiviharjanteilta siirrytään
lumikentille.

oli hidasta ja letka oli venynyt pitkäksi. Kärjessä kiivenneet pakistanilaiset saavuttivat
huipun kello 13 ja viimeiset vasta 17 jälkeen.
Tämä on K2:lla äärimmäisen vaarallista, sillä
nämä laskeutuisivat uupuneina pimeässä ja
kylmässä eivätkä ehtisi nelosleiriä alemmas.
Vieressäni telttailleen Mingman kanssa jaoimme pelon pelastustoimiin joutumisesta.
Aloitin nousun nelosleiristä puoli kymmeneltä
Pimeässä tapasin uupuneita huipulta palaajia, jotka olivat olleet liikkeessä 8000 metrin
yläpuolella pitkälti toista vuorokautta. Huippupäivänä ohitetaan reitin vaarallisin etappi,
Bottleneck eli Pullonkaula.
Sen muodostaa suuri roikkuva jäätikkö,
jonka juurelle kiipeilijän tulee kavuta ja sen
reunaa seuraillen ohittaa se vasemmalta.
Jäätikön lohkeaminen on todellinen uhka ja
vaarallisen paikan ohi olisi päästävä mahdollisimman nopeasti. Nopeasti kiipeäminen ei
näissä korkeuksissa ole helppoa ja vietinkin
riskialueella kolmisen pitkältä tuntunutta tuntia ennen, kuin pääsin jäätikön

Kolmosleiristä (7450 m) avautuu esteetön näkymä viereisille Broad Peakille (8047 m) ja sen takana Gasherbrum 1:lle (8080 m) ja
Gasherbrum 2:lle (8035 m).

yläpuolelle ja turvallisemmille rinteille.
Huipulla
Upottava lumi ja jyrkkä rinne veivät mehut 8500 metrissä Amerikkalaisryhmän
pullohappea hengittäneet sherpa-oppaat
saavuttivat ja avasivat lopun polun huippuharjanteelle. Kovalla tuulenpieksämällä
harjanteella oli kevyt kävellä. Painelin viimeiset metrit vuoren korkeimmalle kohdalle
amerikkalaisten ja nepalilaisten perässä
- ”Perhana, tämähän onnistui”! Maailman
vaikein vuori oli taittunut.
Sääkin oli paras, missä koskaan olen
suurella vuorella kiivennyt. Kello oli vasta
varttia yli kahdeksan. Pyörittelin päätäni
epäuskoisena ja tirautin väsymyksestä
ja endorfiiniryöpystä johtuen parit tipat
silmäkulmaan. Amerikkalaiset jatkoivat alas

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Vuorten vuori
Kirjoittaja avaa polkua kohti huippua. Kuva Matthew Du Puy

Olin onnekas satuttuani vuorelle näin
poikkeuksellisen
hyvänä vuotena. Sää
huippupäivänä oli
täydellinen. Edellinen
maanmies huipulla
olikin Veikka Gustafsson tasan 20 vuotta
sitten.

Aamun aukeaminen
on huippupäivänä aina
odotettu hetki. Yön kylmä
väistyy ja vihdoin nähdään, missä kohtaa reittiä
ollaan. Nyt Bottleneck on
jo ohitettu ja huipulle on
enää parisataa metriä.

K2 yllätti kivisyydellään. Black Pyramid 7000 metrin korkeudessa on yksi reitin konstikkaampia pätkiä.

K2:N ENSINOUSUSTA 60 VUOTTA
ja Mingman ryhmä oli vielä kaukana alapuolella. Jäin

K2 on kiivetty 287 kertaa sitten vuoden 1954 ensinousun, jolloin huipulle pääsivät hei-

yksin maailman toiseksi korkeimman vuoren huipulle

näkuun viimeisenä päivänä italialaiset Lino Lacedelli ja Achille Compagnoni. Kaikkiaan

istumaan.

86 kiipeilijää on kuollut yrityksessä. Vertailun vuoksi maailman korkein vuori Mount

Ilman lisähappea huipulla ei ole aikaa hukattavaksi.

Everest on kiivetty noin 7000 kertaa ja henkensä on menettänyt 240.

Hapenpuute iskisi matkalla alas sitä vahvemmin, mitä

K2:N TULEVAISUUS

pidempään olisin ylärinteillä viettänyt. Hapenpuutteen
vuoksi keho ei korkealla palaudu ja jouduin istahtamaan
lukemattomia kertoja alas ennen kuin pääsin leiriini.
Sammuin telttaani puolelta päivin ja olin vähällä
jäädä ylimpään leiriin yöpymään. Tekstiviesti muistutti
hapenpuutteen riskeistä; ”Nyt heti alemmas sieltä”, kotoa
käskettiin. Jatkoin kolmosleiriini, enkä jaksanut sen
alemmas ennen kuin seuraavana päivänä.
Epilogi: K2 on vaarallinen vuori ja tunsin suurta helpotusta Abruzzi-harjanteen juurella. Olin onnekas päätyessäni sen rinteille juuri tänä vuonna puhumattakaan
siitä, että yksin ja ilman lisähappea onnistuin.
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Kesä 2014 oli K2:lla kiitollisten sääolojen vuoksi poikkeuksellisen onnistunut ja Everestin
kaltaisen kaupallisen opastustoiminnan aloittaminen K2:lla on monella yrityksellä mielessä. K2 ei kuitenkaan ole Everest. Sää on normaalivuosina yllättävä ja myrskyt rajuja.
Lumiolosuhteet vaikuttavat välittömästi vuoren lumi- ja kivivyöryriskiin - liikaa
lunta ja lumivyöryriski on valtava, liian vähän ja kivivyöryt aiheuttavat onnettomuuksia koko reitillä. Vuonna 2014 olosuhteet olivat ”just eikä melkein” eivätkä tule toistumaan kausi toisensa jälkeen.
Bottleneck on vaarallinen. Vuonna 2008 11 kiipeilijää kuoli, kun jäävyöry vei kiinnitetyt köydet näiden jo kiivettyä huipulle eikä alas päästy. On kiinnostavaa nähdä, onko
ensi vuonna K2:lle tämän vuoden onnistumisten innoittamana poikkeuksellisen
paljon lähtijöitä ja ennen kaikkea, vailla täyttä ymmärrystä vuoren haasteista ja
riskeistä?
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Ola on aina positiivinen oli keli mikä hyvänsä. Kuva Mikko Nikkinen.
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JÄÄLTÄ VESILLE

OLA SKINNARMON UUDET TUULET
Ruotsin tunnetuin seikkailija Göran Kropp me-

taan. Opitta tai avuitta, kukaan ei ole oppinut

1996 Everestillä ja sen jälkeen ulkoilimme

nehtyi harmittoman oloisella kalliokiipeilyretkellä

selviytymään yksin. Seikkailu on aina joukko

Ruotsissa ja Afrikassa Kilimanjarolla.

Seattlen lähistöllä vuonna 2002. Göran asetti seik-

suuria haasteita.

kailun uuteen perspektiiviin vuonna 1996, jolloin

Göran Kropp vaikuttimena

vuoristokiipeilyn kilvanjuoksu pysähtyi hetkeksi

Vaikeudet opettavat

Olan sävy Kroppista puhuttaessa on vähin-

Everestillä valtavaan, useita ihmishenkiä vaatinee-

Kuolema on ollut Skinnarmonkin reissuilla

täänkin äärimmäisen kunnioittava. Vastauk-

lähellä. Vuonna 1997 mies hiihti 30 vuo-

set ovat harkittuja. Puheen tahti hiljenee ja

rokautta kaverinsa kanssa Grönlannin yli.

mies vakavoituu.

seen katastrofiin. Kaupallisten retkikuntien hypen
ja markkinameiningin rinnalla Kropp matkusti
Himalajalle Ruotsista polkupyörällä, kiipesi Everestille soolona ja pyöräili takaisin.
Teksti MIKKO NIKKINEN Kuvat MIKKO NIKKINEN, GLENN MATTSING

M

iehen seuraava reissu olikin sitten
hiihtoretki Pohjoisnavalle erään Ola
Skinnarmon kanssa, joka oli tree-

nannut itseään eri polaarireissuilla päämäärätietoisesti. Nuoret seikkailijat yhdistivät
ennakkoluulottomasti voimansa, Ruotsissa
kun osataan työskennellä myös kilpailijoiden
kesken. Pohjoisnapa-hanke päättyi Kroppilta
peukalon paleltumiseen ja päätymiseen ruotsalaisen keltaisen lehdistön riepoteltavaksi.
Skinnarmo taasen hiihti Kroppin toiveesta loppumatkan yksin navalle. Ajan myötä
hänestä tuli Kroppin manttelinperijä.
Jututin Skinnarmoa Riksgränsenissä
lumimyrskyn piestessä vasten kasvoja.

Samaan aikaan jäätiköllä menehtyi erittäin

”Göran ampui jääkarhun, se oli valin-

kovassa Pideraq-lumimyrskyssä suomalaisen

takysymys - joko me tai karhu”, hän sanoo

Timo Polarin retkikunnasta kaksi hiihtäjää,

ja palaa ajatuksissaan varmasti johonkin

Tommi Heinonen ja Ari Mattila. Timo Polari

arktiselle lakeudelle, jossa tilanne oli kohta

pelastettiin helikopterilla. ”Testasin reissulla

15 vuotta sitten nuorten seikkailunhaluisten

itseäni tulevaa etelänapahiihtoa varten,

miesten edessä jääkylmä revolveri kourassa.

mekin kärsimme samaan aikaan huonosta

Napareissu kesti Skinnarmon osalta 48 päi-

kelistä ja tämä ikävä tapahtuma teki meistä

vää ja matkaa kertyi 980 kilometriä.

erityisen varovaisia. Se muistutti meitä

Parasta reissussa oli kuitenkin se, että

koko matkan näiden olojen vaaroista”, Ola

ohuella jäällä vaikeissa oloissa Ola ymmär-

mainitsee.

si onnistuvansa vaikeassa retkessä. ”Olin

Skinnarmon muistissa on siis tämä Göran

hiihtänyt vuonna 1998 yksin Etelänavalle

Kropp. Mies, joka soitti huilua Everes-

46 päivää ja 1130 kilometriä ja kaikkien

tin perusleirissä, nukkui rottien kanssa

valmistelujen jälkeen oli luontevaa, että

heinäläjässä jossain Kaukoidässä ja vaikutti

yritän Pohjoisnavalle, vaikka sitten yksin.

ystävällisyyttä säteilevällä persoonallisuudel-

Göranin peukalo paleltui jääkarhukahakassa

laan koko seikkailevaan maailmaan. Tapasin

ja pelastushelikopteri haki hänet pois jäältä”,

itsekin Kroppin useita kertoja. Ensimmäisen

Skinnarmo muistelee vielä.

kerran hän ojensi teekupposen juuri vuonna

Kroppin kuoleman jälkeen vuonna 2001

Pohjolan perukalle Skinnarmo on värvätty
pitkäaikaisen sponsorinsa Haglöfsin Outdoor
academyn rehtoriksi. Koulutuskokonaisuus
on valjastettu seikkailijoiksi aikovien erään-

Haglöfs Outdoor
Academyn rehtori
työssään. Kuva
Mikko Nikkinen.

laiseksi opistoksi. Tämä kouluttautumis- ja
mediaprosessi on Skinnarmolle selvästi
mieleinen hanke. Painumme ulos luokkahuoneesta luennon jälkeen ja kaikki ovat suksilla
kasvotusten lähes whiteoutin kanssa, mutta
sepä onkin parasta kouluttautumista seikkailijaksi ryhtyvälle.
”Vastaavaa koulutusta on kokeiltu aiemminkin, mutta nyt teemme sen paremmin.
Pääsen siirtämään omaa osaamispääomaani
näille ihmisille, jotka haluavat saavuttaa jotain henkilökohtaista luonnossa”, hän sanoo.
Niinpä Skinnarmo näyttää miten kovassa
myrskyssä kehon ääripisteitä suojataan tai
miten itse rakennettuun igluun majoittaudu-
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”Hyväksy se että joskus on
vaikeaa – älä valita - vaan
koeta sopeutua siihen.”
Skinnarmo lanseerasi jo uutta ajatustaan, kun hän teki uuden
matkan Grönlantiin. Seikkailu oli hybridi; purjehdusta ja arktista
hiihtoa. Samankaltaista matkaa suunnitteli myös Kropp, joka aikoi
purjehtia Etelämantereelle, hiihtää navalle ja purjehtia takaisin.
Skinnarmo palasi tässä hengessä Torkel Ideströmin kanssa
Grönlantiin. Miesten aikomuksena oli hiihtää samaa reittiä kuin
Fridtjof Nansen oli kulkenut vuonna 1888. ”Emme päässeet aivan
Ernest Shackletonin miehiä Endurance-laivan kupeella 100 vuotta sitten. Myöhemmin jäät murskasivat laivan
ja miehistö joutui jäiden armoille. Seikkailu on niin monivaiheinen ja uskomaton, että kannattaa aloittaa
googlaamalla Shackleton ja Endurance. Kuva Shackleton Foundation

perille, kun Torkel putosi jäätikön railoon 21. hiihtopäivänä. Hän
meni edeltä ja humahti lumisillasta läpi. Sain pidettyä köyden
hallussani, mutta lopulta se katkesi. Luulin, että nyt kävi todella
hassusti, ennen kuin kuulin Torkelin huudot. Jouduimme kuitenkin kutsumaan apua ja retkikunta keskeytyi. Onneksi Torkel ei
loukkaantunut vakavammin”, Ola muistelee.

UUDEN AJAN JA TRENDIEN LUOJA
Adolf Erik Nordenskiöldin Vega.
Vuonna 1903 se jäi
jumiin Grönlannin
länsirannikoilla
Upernavikissa ja
upposi. Kuva Suomen
Kansallisarkisto.

Skinnarmon muodonmuutos jääseikkailijasta vesiseikkailijaksi ei tarkoita mitään saaristoreissuja kulmahousut jalassa, vaikka suoranaista
vaarallisen suorittamisen pakkoa mies ei tunnustakaan. Yksi miehen
tunnetuimmista retkistä purjehtien maailmalla on luoteisväylän läpipurjehdus vuonna 2009. Vastoin varsinkin venäläisten Arktis-tutkijoiden arvailuja, Skinnarmo miehistöineen onnistui luovimaan pienellä
Ola etsimässä
Nordenskiöldin
Vegaa Grönlannissa
2013. Kuva Glenn
Mattsing.

Explorer of Sweden -purjealuksellaan vaarallisilla pohjoisilla vesillä
Luoteisväylän läpi. ”Meille povattiin vain 50 prosentin mahdollisuutta
että onnistuisimme hankkeessa”, hän muistelee.
Skinnarmo vie seikkailuja uusille tasoille. Koillisväylän purjehtiminen tai suomalaissyntyisen A.E. Nordenskiöldin jäihin Grönlannin rannikolla vuonna 1903 murskautuneen Vega-laivan jäännösten etsiminen
vuonna 2013 ei kuulosta ensikerralla aivan siltä, mihin kirkkaaseen
kuoriasuun pukeutuneen seikkailijan odotettaisiin tekevän.
Skinnarmon tähtäin taitaakin olla niissä sfääreissä missä esimerkiksi elokuvaohjaaja James Cameron etsii Titanicia. Entäpä jos Skinnarmo
olisikin löytänyt Vegan? Nyt surullisen kuuluisaa Wasa-laivaa, joka
purjehti vain 300 metriä telakaltaan ja upposi, käy katsomassa Tukholmassa museossa vuosittain noin kolme miljoonaa turistia.
Vegan löytyminen olisi todennäköisesti kiinnostanut tiedemiehiä ja
merenkulun tutkijoita sekä merihistoriasta kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailman. Se olisi ollut jopa jonkinlainen sensaatio. ”Nordenskiöldin Vega oli kuuluisa polaarialueiden tutkimusalus”, sanoo Ola ylpeänä.
Vuonna 1903 Vega jäi jumiin Grönlannin länsirannikoilla Upernavikissa
ja upposi. Skinnarmo päätti yrittää etsiä sitä, koska se olisi hienon tarinan arvoista ja Vegan tarinaa ei oikein tunneta. ”Koskaan ei voi tietää,
onnistuuko jokin hanke ennen kuin sitä kokeillaan”, hän muistuttaa.
Olalle seikkailu on myös hyvän tiimin rakentamista, yhdessäoloaikaa
ja sitoutumista. Opetteluakin. Vegaa ei kattavista luotausyrityksistä
huolimatta löydetty. ”Suurin epäonnistuminen olisi se, jos olisimme
jättäneet kokonaan yrittämättä”, Ola päättää.
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”Rakastan purjehtimisessa sitä tunnetta,
että ihminen on vain pieni pala maailmaa.”

Etelämanner ja sen rannikko ovat ehkä maailman vaikeimpia alueita selvitä hengissä. Kuva Shackleton Foundation.

Retki oli jo esimakua siitä mihin suuntaan Ola halusi kehittää seikkailujaan

eikä tekemään ennätyksiä. ”Shackletonin päämääränä ei ollut

”Pohjois –ja Etelänapojen jälkeen kaikki oli jo tavallaan tehty, voit tietysti

viedä miehiään hinnalla millä hyvänsä Etelänavalle, vaan tuoda

kiivetä Everestin nopeammin tai keksiä jotain muuta uutta näkökulmaa jo

heidät ennen kaikkea hengissä kotiin. Siinä hän moninaisten

tehtyihin retkiin. Itselläni ei ollut oikeastaan pohdiskelun myötä tarvetta

vaiheiden jälkeen onnistuikin”, muistuttaa Ola. Endurance-

tehdä nopeinta, vaarallisinta retkeä, vaan etsiä ja juhlistaa sitä mitä muut

laivan tarinaa voidaan pitää kiistatta yhtenä tutkimusmatkailun

ovat tehneet. Siksi ehkä lopulta päädyin purjehtimaan”, Skinnarmo valottaa

suurimmista tarinoista, vaikka alkuperäinen tavoite, Etelä-

arktisten hiihtoreissujensa jälkeisiä valintoja.

navan saavuttaminen ja mantereen halki kulkeminen jäi vain

Lumelta sulaan

haaveeksi.

Ola opetteli purjehtimaan ja hankki veneen. Hänen mukaansa hiihtoretkillä kaikki oli jo koettu. Kalsarienvaihto – etu ja takaperin, kaverin kanssa.
Lahkeeseen kusemiset sun muut. ”On helpompi purjehtia ja siinä voit tuntea
erityisellä tavalla olevasi vain todella pieni pala maailmaa”, Skinnarmo vertailee eroja jään ja veden maailmoista.
Vuodeksi 2003 mies varusti retkikunnan seuraamaan Ernest Shackletonin jalanjäkiä Antarktiksen rannikkovesillä. ”Olin vaikuttunut siitä, että hän
onnistui pelastamaan miehistönsä, vaikeuksista huolimatta ehkä maailman
vaikeimmassa ympäristössä Weddellinmerellä. Shackletonin Endurance-

SKINNARMON MERKITTÄVIMMÄT REISSUT
»» Hiihto Huippuvuorilla 1995
»» Grönlannin ylitys 1997
»» Hiihto Etelänavalle 1998
»» Hiihto Pohjoisnavalle 2000
»» Purjehdus ja hiihtoyritys Grönlannin yli 2001
»» Melontamatka August Andréen jäljillä Huippuvuorilla 2002

laiva juuttui jäihin eikä miehistö päässyt yrittämään suunnittelemaansa

»» Shackletonin jalanjäljissä Antarktikselle 2003

Antarktiksen ylitystä. Saati edes mantereelle pääsyä.

»» Vega-tutkimusmatka Arktikselle 2013

Skinnarmo paketoi vuoden 2003 retkikuntansa purjehtimaan samoille

»» Lisätietoa Ola Skinnarmosta www.skinnarmo.com

vesille, dokumentoimaan ja aistimaan lähes vuosisadan takaisia tunnelmia,
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FISCHER – 90 VUOTTA ALPPIHIIHDON HUIPULLA
Itävaltalainen suksimerkki Fischer täytti tänä vuonna täydet 90 vuotta. Alan ainoa edelleen
perheen hallinnassa oleva yritys aloitti vaunujen ja kelkkojen tekemisellä vuonna 1924.
Mitä kaikkea yhdeksään vuosikymmeneen onkaan mahtunut?
Teksti ANTTI ZETTERBERG Kuvat FISCHER

1924 Ried im Innkreis, Itävalta
Josef Fischer vanhempi aloittaa erilaisten vaunujen ja kelkkojen valmistuksen
ladossaan Itävallan maaseudulla. Tuohon aikaan suurin osa maatalouden töistä
ja ihmisten liikkumisesta hoidettiin vaunujen sekä kelkkojen avulla. Käsistään
kätevä Fischer järkeili, että laadukkailla kulkupeleillä olisi varmasti kysyntää.
Hän valmisti myös jonkin verran suksia, sillä talvet Alpeilla olivat tuohon
aikaan erityisen ankaria, koska infrastruktuuri ei ollut niin kehittynyt kuin
nykyisin ja käytännössä talvisin liikkuminen onnistui parhaiten suksien avulla.
Alppihiihto ja laskettelu ottivat samalla myös ensiaskeliaan.
Laadukkaille tuotteille on aina kysyntää
Fischerin työnjälki oli erinomaista. Etenkin suksia meni talvisin kaupaksi
enemmän kuin mitä ehdittiin valmistaa ja noin vuosikymmenen ponnistelujen
jälkeen Fischer huomasi, että suksien laajamittaisempi valmistaminen saattaisi
olla kannattavaa.
Toinen maailmansota sotki kuitenkin Itävallan olot ja suksien tuotantoa
päästiin kunnolla jatkamaan vasta 1950-luvun alussa. Josef Fischer vanhemman
osaaminen ei ollut kadonnut mihinkään ja yritys nousi nopeasti isoksi tekijäksi
suksibisneksessä.
Kehitys pääsee kunnolla vauhtiin
Josef Fischer vanhempi kuoli vuonna 1959 sydänkohtaukseen ja ohjat yrityksessä ottivat hänen poikansa Josef Fischer nuorempi sekä sisarensa Selma Sturmberger. He jatkavat perustajan jalanjäljillä ja kehittävät toimintaa entisestään.
Määrätietoinen työ alppisuksen kehityksessä palkittiin vuonna 1964 kun Egon
Zimmermann voitti kultaa Innsbruckin Olympialaisissa Fischerin suksilla.
Fischer laajensi mallistoaan 1970-luvun alussa murtomaasuksiin ja esitteli
ISPO-messuilla täyden suksimalliston, jonka avulla Fischeristä kasvoi maailmanluokan peluri myös murtomaasuksipuolelle. Tänä päivänä Fischerin
liiketoiminnan kulmakivet muodostuvat alppi- ja murtomaasuksista sekä niihin
liittyvistä välineistä.
Myös muita lajeja
Fischer muistetaan suksien lisäksi tenniksestä sekä
jääkiekosta. Tenniksen huippunimet Stan Smith,
Michael Stich sekä Jevgeni Kafelnikov pelasivat
uransa parhaat vuodet Fischerin mailoilla.
Fischer myi tennispuolen liiketoiminnan
kuitenkin kannattamattomana vuonna 2009.
Fischerin jääkiekkomailat ovat viime vuosina
valloittaneet kaukaloita niin Euroopassa
kuin Pohjois-Amerikassakin. Tiesittekö,
että Fischer valmistaa myös korkeushyppysauvoja?

Fischer Ranger on vapaalaskijoille kehitetty.
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Marcus Sandell on laskenut jo pitkään Fischerin suksilla. Kuva Agence Zoom.
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Vacuum-kenkien istuvuus on omaa luokkaansa.

FISCHER 90 VUOTTA

Innovaatiot ovat Fischerin ytimessä
Fischerin toimintaa on alusta lähtien leimannut ennakkoluuloton
asenne uutta kohtaan. Mitään ei voi kehittää jos ei joskus kokeile.

»» 1924 yritys perustetaan

Pioneerityö suksen kehittämisessä on vaativaa ja joskus epäkii-

»» 1959 uusi sukupolvi ottaa vastuun

tollistakin. Kun pitkän kehityksen jälkeen luotu innovaatio toimii

»» 1976 Franz Klammer voittaa kultaa Innsbruckin talviolympialaisissa
Fischerin C4-suksilla

kisarinteissä ja vapaa-ajalla, on kaikki vaiva ollut sen arvoista.
Alppihiihdossahan on kyse siitä kuka tulee nopeimmin ylhääl-

»» 1979 pitopohjan kehittäminen maastohiihtoon
»» 1984 paljon uusia teknologioita markkinoille (Vacuum & Composite Core)
»» 1993 maastohiihdon dominointia Bjørn Dæhlien ja Vegard Ulvangin
johdolla

tä alas. Tuntuu yksinkertaiselta, mutta muuttujia on niin paljon,
että niiden kanssa eläminen ja niiden kautta tuotteiden kehittäminen on sitä todellista osaamista, jota Fischeriltä löytyy.
Kaikki alppi –ja murtomaahiihtäjät tietävät termit Crown Fi-

»» 2008 alppihiihdon menestyksekkäin brändi

nish, Air Core, Nordic Cruising, Soma-Tec, Vacuum, Vacuum Fit

»» 2011 Vacuum Fit –teknologia esitellään
»» 2013 Speedmax –teknologia maastohiihtoon

ja viimeisimpänä Speedmax. Tänä vuonna esiteltiin Vario Crown,
joka auttaa murtomaahiihtäjää nousuissa tehden noususta pitä-

Kaudella 2007-08 Fischer voitti kaiken.

Vuonna 2011 esitelty Vacuum Fit
loi uudet määreet istuvuudelle.

vää, mutta samalla kevyttä.
Menestystä nyt ja tulevaisuudessa
Fischer on ollut lähes koko historiansa aivan terävimmässä kärjessä
mitä tulee menestykseen alppihiihdossa ja laduilla. Se ei ole sattumaa. Josef Fischer vanhemman tinkimätön asenne laadussa ja tuotteen toimivuuden kehittämisessä on jokaisen Fischerin työntekijälle
edelleen kunnia-asia.
Tänä päivänä yhtiön palveluksessa työskentelee 460 ammattilaista. Pääkonttori ja päätehdas sijaitsevat edelleen Ried im Innk-
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Näistä vaunuista kaikki sai alkunsa.

Franz Klammer vuonna 1976.

TIESITKÖ?

Suomalaisista huippualppinisteistä Fischerin
suksilla laskevat tai ovat laskeneet mm. Kalle
Palander, Tanja Poutiainen, Marcus Sandell ja
Samu Torsti.

Fischerin 90-vuotisjuhlia vietettiin asiaankuuluvin menoin tänä vuonna.

Fischer RC4:sta ja Vacuumia markkinoitiin aikoinaan hyvinkin
lennokkaasti. Aitoa kasaria!

Josef Fischer.

Vuoden 1936 tehdasoloja Itävallan Alpeilla.

reississä. Tämän lisäksi Fischer omistaa tehtaan Ukrainassa. On
syytä olettaa, että Fischer on seuraavatkin 90 vuotta huipulla.
Lisätietoa www.fischersports.com

TIESITKÖ?
Suomalaisista huippualppinisteistä Fischerin suksilla laskevat tai ovat laskeneet mm. Kalle Palander, Tanja Poutiainen, Marcus Sandell ja Samu Torsti.
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huoltovinkit
Kunnossa olevilla suksilla saa hienoista olosuhteista eniten irti.

”Tämä on ikuisuuskysymys.
89- tai 90-asteinen kulma on
lähes kaikille laskijoille sopiva”

KANTIT
Monesta hiihtokeskuksesta löytyy ammattitaitoinen huoltopalvelu, joka huoltaa sukset kuntoon asiakkaan toiveen mukaisesti. Toisaalta loman aloittaminen
suksia huollosta odotellessa ei välttämättä ole kaikkein ihanteellisin tilanne. Suksien tuleekin olla kunnossa ennen lomalle lähtöä.
Teksti ja kuvat ANTTI ZETTERBERG Asiantuntija ESA SORE

”

Suksessa on kaksi olennaista jatkuvaa huoltoa vaativaa koh-

vie sukset ammattilaisen tehtäväksi, mutta perushuollon voi tehdä

detta, kantit ja pohja. Toki siteiden säätö, kiinnitys ja pinta-

kotikonsteinkin varsin helposti”, hän sanoo.

puolinen tarkistus ennen kauden alkua pitää aina tehdä, mutta

kanttien ja pohjan kuntoa on syytä tarkkailla jatkuvasti”, kertoo
Patrol Oy:n suksiasiantuntija Esa Sore.
Esan mukaan liian usein lähdetään tylsillä, huonokuntoisilla
kanteilla tai likaisella voitelemattomalla pohjalla mäkeen ja sitten
ihmetellään kun lasku ei suju toivotusti.
”Tietenkin parhaan tuloksen saa ja helpoimmalla pääsee kun

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

Lisää kanttia laskemiseen
Suksien huolto aloitetaan aina kanteista. Sunnuntailaskettelijalle
riittää, että kantit ovat kauttaaltaan terävät, jotta ne pitävät käännöksen kaikissa vaiheissa yleensä kovapintaisissa kotimaisissa rinteissä. Vapaalaskijan kantit saattavat olla kärjistä ja kannasta tylsät,
jotta suksi ei haukkaa, kun taas parkissa viihtyvä laskija pyöristää
kantit siteiden alta reilaukseen.

86

huoltovinkit
Mikä on oikea kanttikulma?
”Tämä on ikuisuuskysymys. 89- tai 90-asteinen kulma on lähes kaikille laskijoille sopiva,
ei liian aggressiivisesti pitävä, mutta silti
pitävä. Tärkeintä on, että kantti on terävä.
Kisalaskuun tai todella jäisiin rinteisiin
aktiivilaskijat käyttävät teräkulmaisempia,
88 asteesta aina 86-asteiseen kulmaan”, Esa
mainitsee.
Viilatuki, jossa kulmaa voi säätää, on näppärä työkalu kaikkien kanttien huoltoon. Jos käyttää vain yhtä kulmaa, on kiinteällä
kulmalla varustettu viilatuki paikallaan.

Työvaiheet
Kiinnitä suksi tukevasti puristimiin niin, että
kantti on ylöspäin ja pohja itsestä poispäin.
Säädä kanttikulma mieleiseksi. Aseta viilatuki pohjan puolelle viila kanttia vasten. Vedä
kevein vedoin viilatukea itseäsi päin. (Voit
käyttää myös kiinteäkulmaista viilatukea).
Huomaat, että viila hioo kantista pieniä
metallisuikaleita. Älä käytä voimaa, vaan
anna viilan ”imeä” itsensä kiinni kanttiin.
Puhdista kantti harjalla tai kankaalla jo-

Suksi kiinnitetään tukevasti ennen kanttien hiontaa. Säädä kanttikulma mieleiseksi tai käytä kiinteäkulmaista viilatukea. Aseta
viilatuki pohjan puolelle viila kanttia vasten. Vedä viilatukea itseäsi päin kevyesti. Älä käytä voimaa, vaan anna viilan ”imeä” itsensä kiinni kanttiin.

kaisen hiontakerran välillä ja lopeta kun kantista on saatu epätasaisuudet pois ja kantti
tuntuu terävältä. Kanttia on aivan turha
kuluttaa liikaa. Vedä sormea kevyesti kantin
kulman päällä, jotta huomaat mahdolliset
epätasaisuudet.
Loppuviimeistely tehdään timanttiviilalla,
joka hioo kantin kauttaaltaan tasalaatuiseksi
ja poistaa siitä viilauksen jättämän ”kierteen”. Keskikarkea timanttiviila #400 on

Kantin loppuviimeistely tehdään timanttiviilalla, joka hioo kantin tasalaatuiseksi. Timanttiviiloissa on saatavilla monia eri karkeuksia, mutta kuvassa näkyvä keltainen #400 on sopiva yleisviila.

hyvä, ja sillä saadaan laadukas lopputulos
kaikenlaiseen rinnelaskuun.
Aikaa hommaan menee noin 15 minuuttia
per suksipari eli nelihenkisen perheen kantit
saa hyvin kuntoon tunnissa. Usein huolto jää
isän harteille, joten juniorit kannattaa ottaa
mukaan oppimaan.
Seuraavassa numerossa huollamme pohjan.

Timanttiviilalla työskennellään hyvin kevyesti, sillä timantti puree metalliin todella tehokkaasti. Mikäli olet hankkinut viilasarjan,
voi lopun ”hifistellä” vielä astetta sileämmällä viilalla ilman viilatukea.

On hyvä muistaa, että omaan laskemiseen sopivaksi säädetyillä kanteilla suksi kulkee
sujuvasti kaikissa olosuhteissa.
Tarvikkeet
Kanttien perushuoltoa varten tarvitset viilatuen, sekä tukevan alustan, johon suksen voi
kiinnittää. Tarkoitukseen tehdyt puristimet ovat tietenkin parhaat, mutta ruuvipenkki,
josta leuat on suojattu sopii myös hyvin. Viilatukia on erilaisia.
Parhaissa harrastajalle tarkoitetuissa viilatuissa on säädettävä kantin kulma, joka tekee
työkalusta monipuolisemman. Kilpalaskettelussa käytetään viilatukia joihin kiinnitetään eri
työvaiheita vastaava viila tai timanttiviila. Muista aina käyttää suojahanskoja viilatessasi,
sillä teroitettu kantti viiltää käden helposti auki.
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Huoltoon tarvittavia työkaluja. Vahat, harjat ja sikli kuuluvat
pohjan kunnossapitoon. Kuvassa näkyvät tuotteet saa noin 90 –
120 eurolla, riippuen hieman merkistä ja ostopaikasta.
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Tekniikka
Kysyt mikä on suora ulkojalka - Mare näyttää
mallia. Koillismaalla tätä kutsutaan “pönkäksi “,
sen parempaa sanaa siihen ei ole olemassa.

Elä lähellä lunta –ajatukset jalkoihin
Elä lähellä lunta – ajatukset jalkoihin

kulkemiseen. Samalla laskustasi karsiutuu

Viimeksi annoin tavoitteen, joka ohjaisi toimintaa

noin 80 % ylimääräistä pois. Yläkroppa,

olet keskellä suksea käännöksen alkaessa.

kohti tehokasta alppihiihtoa. Tällä kertaa etsim-

lantio, polvet, ovat kaikki vain keinoja saada

Keskellä suksea seistessä paine suuntautuu

jalat toimimaan. Ne eivät ole itseisarvoja.

oikeaan kohtaan, mutta olet myös parem-

Paine ja sen ajoitus on itseisarvo.

massa asennossa luomaan painetta ulkosuk-

me keinoja tuon tavoitteen saavuttamiseen. Nyt
siirretään fokus siihen, mitä jalkojen tulisi tehdä
käännöksen aikana.

Keinot 101
Teksti ÖKÖ HEIKKALA Kuvat AGENCE ZOOM

Tässä tulee kauden paras vinkki: paina

Mustavalkoinen itseisarvo

ulkosuksea lunta vasten käännöksen alussa

Viime numeron perusteella kaiken tulisi

jo, kun se osoittaa rinteen reunaa kohti ja on

tähdätä suksen kulkemiseen. Tässä korostuu
yksi asia ylitse muiden, ulkosuksen paine.
Etenkin käännöksen ensimmäiset metrit ovat
tärkeitä, koska kun käännöksen alku onnistuu, on loppukin helpompaa.
Ulkosuksen paineelle on siis kysyntää.
Suksea täytyy myös kantata, mutta vasta
sen jälkeen, kun se on paineistettu. Hyvä ja
aikainen paine johtaa sulavampiin ja tiukempiin käännöksiin sekä täydelliseen kontrolliin omasta laskusta. Valitettavasti yksi
epäonnistunut käännös hankaloittaa myös
seuraavaan käännöksen aloitusta, joten ole
tarkkana paineen kanssa koko laskun ajan.
Siirtämällä fokus ulkosuksen paineeseen,
toimintaa ohjaa tavoite, joka on lähempänä
suksea ja vaikuttaa näin välittömämmin sen
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pohjallaan. Mikään ei onnistu käännöksen
aloituksessa riittävän hyvin, mikäli tätä ei tapahdu. Etsi sitä, tunnista se, opi nauttimaan
ja elämään sen kanssa. Tämän jälkeen seuraava asia on paineen kasvattaminen, mutta
tätä ennen on kuitenkin hyvä huomioida
kaksi ruumiinosaa: ulkojalan päkiä ja sääri.

Sääri ja päkiä mahdollistavat sen, että

sen ja lumen väliin.
Joku voisi kuvitella, että koko jalkapohjalla seisominen olisi tasapainoisempaa.
Tämä on ihan totta tietynlaisissa olosuhteissa. Edellä mainitut asiat ovat kuitenkin
tärkeämpiä kuin absoluuttinen tasapaino,
etenkin kun liikumme suksilla. Fyysikkokaverini sanoin: ”..liikkuva kappale ei vaadi
kuin kaksi tukipistettä...”. Alppihiihdossa
nuo tukipisteet ovat sääri ja päkiä. Tasapaino
ei siis varsinaisesti ole haaste. Haaste on
saada kasvatettua painetta suksen ja lumen

Päkiä versus kantapää

välissä. Otamme siis mukaan raskaat jalat.

Jos olemme aivan tarkkoja, pelkkä ulkosuk-

Heavy legs

sen paine ei itsessään riitä hyvään käännökseen. Paine suksen ja lumen väliin pitää
saada ajoitettua oikeaan kohtaan käännöstä.
Nyt keskitymme siihen, missä kohtaa jalkaa
paine tuntuu. Tavoite on, että saat ensin
ulkojalan säären monon läppää vasten, jotta
tämän jälkeen pääset paineistamaan ulkojalan päkiää.

On todettu, että ulkosuksen painetta pitää
kasvattaa käännöksen alusta oikolinjaan asti.
Tähän voisi auttaa ajatus ”heavy legs” tai
tunne siitä, että koko ajan ulkosuksella on painetta. Unohda sisäsuksi – on vain ulkosuksi
ja tuleva ulkosuksi. Keskity vain ja ainoastaan
siihen miten kasvatat, pidät ja siirrät painetta
vanhalta ulkosukselta uudelle. Sanottakoon
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Tekniikka

Vauhtispesialistimme Andreas Romar on lähtenyt käännöksen alusta “nojalle”, työntämään ulkosuksea tai yksinkertaisesti kasvattamaan painetta. Ulkojalka ei ihan vielä ole “maksimisuorana”.

vielä, että ulkojalka on vasta siinä vaiheessa kevyenä, kun käännös on valmis ja paine alkaa siirtyä tulevalle ulkosukselle.
Tämä vaatii sen, että käännöksen alussa olet tehnyt hyvän
paineen ulkosuksen alle ja alat kasvattamaan painetta oikolinjaa lähestyessä. Miten? Tähän sinun on itse keksittävä keino.
Jotkut ajattelevat työntävänsä ulkojalkaa suoraksi, toiset
ajattelevat ottavansa tietynlaisen ”nojan” ulkosukselta. Henkilökohtaisesti ajattelen, että käännöksen alusta painan hieman
koukussa olevaa ulkojalkaa lunta vasten niin, että kun saavun
oikolinjaan, ulkojalka on lähes suora. Lähes suorana oleva
vahva ulkojalka mahdollistaa sen, että oikolinjan paineiden
ollessa kovimmillaan et joudu antamaan paineelle periksi.
Varoitus: Onnistuessaan tämä johtaa entistä tiukempiin
ja parempiin käännöksiin, kovempiin vauhteihin ja Elämää

Etsi kuvasta kaksi asiaa: 1. Ulkojalan sääri. Onko paine läpällä? 2. Ulkosuksen kärki. Lentääkö lunta?
1+1= paine on ulkosuksella. Kuvassa Samu Torsti.

suurempiin elämyksiin.

AJATTELE, TOTEUTA, NAUTI, KEHITY!!

Virtaava vesi, hiipivä tiikeri
Edellä mainitut asiat ovat konkreettisia keinoja siihen, miten
asiat tulisi käännöksessä tapahtua. Tärkeintä on tiedostaa
mikä on tavoite ja itse löytää keinot sen toteuttamiseen. Jos
se auttaa, tähän kohtaan voit lisätä suosikki zen-vertauksesi
virtaavasta vedestä ja siitä kuinka olet yhtä välineen kanssa.
Kliseistä huolimatta, mieti suksia ja jalkoja, löydä keinot paineistaa suksea ja anna hanaa. Ensi kerralla lisää muun kropan
käytöstä.
Ajatukset lumeen - Hyviä siivuja!
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•

Hae ulkojalan päkiään ja sääreen tunne jo siinä vaiheessa, kun suksi on
pohjallaan.

•

Ajatukset lähelle lunta: Keskity paineen tuottamiseen – PISTE.

•

”Heavy legs”! On vain ulkosuksi ja tuleva ulkosuksi.

Lisäinformaatiota Alppihiihtotekniikasta, SSF:n julkaisema ”Ratalaskutekniikan
Perusteet”–kirjan voi tilata SSF:n sivuilta, linkistä: http://www.skisport.fi/alppihiihto/materiaalisalkku/myynnissa_oleva_valmennusmateria/
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Kolumni

” Urheilussa kilpailutilanteisiin
voi liittyä monenlaisia
tunteita. Osa niistä on
hyödyllisiä ja suoritusta
parantavia, osa neutraaleja
ja osa optimaalista suoritusta
haittaavia ja rajoittavia. ”

Prima vista vai rutiinisuoritus?

S

e mihin suuntaamme huomiomme vaikuttaa meihin. Koko ajan
huomiokyvystämme kilpailevat niin ulkoiset tapahtumat kuin
mielemme sisäiset liikahdukset. Huppusuoritukseen pyrittäes-

sä ei ole aivan samantekevää mihin huomiomme kohdistuu.
Energiaperiaatteen mukaisesti suljetun systeemin alkuenergian ja loppuenergian erotus on systeemin tekemä työ. Jokaisella
on periaatteessa oma 100 % energiaa, mutta se kuinka paljon siitä
kykenee hyödyntämään suoritettavaan tehtävään vaihtelee. Parhaat
ammattipyöräilijät pystyvät käyttämään pyörän eteenpäin viemiseen
noin 20 % kokonaisenergiastaan. Loput 80 % kuluu lämmöntuottoon,
erilaisiin kehontoimintoihin, ajatteluun, pyörän vääntämiseen muihin suuntiin, hyödyttömään työhön, ääniksi ja niin edelleen. Viiden
litran keuhkoista litran saa käytettyä etenemiseen. Energiatalouden
kannalta mitään ei saa ilmaiseksi, ei edes ajatteluakaan.
Musiikkitermi Prima vista tarkoittaa kappaleen laulamista tai
soittamista suoraan nuotista ensi näkemältä. Muusikot kokevat sen
energiavaatimuksiltaan paljon kuluttavammaksi, kuin jonkun ennalta
tutun ja harjoitellun kappaleen esittämisen.
Käsitteellä ”prosessi” tarkoitetaan usein sarjaa suoritettavia
toimenpiteitä, jotka tuottavat halutun lopputuloksen. Myös sanalla
”rutiini” kuvataan perättäisiä tapoja, tai vaiheita, jotka toistuvat samanlaisina, muuttumattomina. Rutiinisuoritukseksi kutsutaan usein
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suoritusta, jossa ei ole yllätyksiä tai suurta dramatiikkaa. Sana voi
saada näin ikään kuin laimeaa tai latteaa kuvaavan merkityksen. Tuleva on ennakoitavissa ja se voi tuntua jopa tylsältä ja tasapaksulta.
Urheilussa kilpailutilanteisiin voi liittyä monenlaisia tunteita.
Osa niistä on hyödyllisiä ja suoritusta parantavia, osa neutraaleja
ja osa optimaalista suoritusta haittaavia ja rajoittavia. Irlantilainen
professori Aidan Moran on vuosikymmeniä tutkinut miten rutiinit
vaikuttavat suoritusten tasoon huippu-urheilijoilla ja kirurgeilla.
Moran on määritellyt suoritusta edeltävän rutiinin ”perättäiseksi
sarjaksi oman urheilulajin suorituksen kannalta oleellisia ajatuksia
ja toimintoja, jotka urheilija ennen suoritustaan systemaattisesti toteuttaa”. Jos siis tietäisimme ja osaisimme jokaisen tarvittavan askeleen ennen tavoitteen toteutumista ja etenisimme askel kerrallaan,
niin lopussa odottaisi aina olympiavoitto tai maailmanmestaruus tai
ainakin onnistunut leikkaus.
Lukuisissa eri urheilulajeissa tehdyissä tutkimuksissa on etukäteisrutiinien huomattu yksiselitteisesti parantavan suoritusta. Suoritusta edeltävissä rutiineissa kyse on huomion tietoisen ohjaamisen
taidosta ja sen kehittämisestä harjoittelemalla. Jotta tätä taitoa
pääsee harjoittelemaan ensin on tiedettävä mitä pitää harjoitella.
Jokaisen urheilijan optimaalisen valmiuden tila on omanlaisensa.
Se ei ole jonkun toisen rutiinien tai tapojen matkimista, vaan taitoa,
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joka syntyy urheilijan omien kokemuksien tutkimisesta ja niiden
arvostamisesta. Optimaaliseen tilaan kuuluu aina psyykkinen,
emotionaalinen ja lajitekninen optimaalinen valmius omaan
suoritukseen. Se ei ole siis sama kuin vaikkapa rentouden tai
raivoisan yrittämisen tila, vaan se on optimaalinen tila. Sen
tilan luominen uudelleen ja uudelleen edellyttää ensin sen tilan
tunnistamista ja löytämistä ja sen jälkeen sen määrätietoista
harjoittelemista. Rutiinit osaltaan auttavat urheilijaa luomaan
oman optimaalisen tilansa.
Kun meillä on hyvä aavistus siitä mitä tulee tapahtumaan
seuraavaksi, koemme riittävää hallinnan tunnetta. Kyse on siis
siitä, kuinka paljon eteenpäin osaamme ennakoida tulevaa.
Puhumme hieman virheellisesti mukavuusalueesta, kun kuvaavampi nimi olisi ennakoitavuusalue. Sovitut ja hallitut rutiinit
kasvattavat ja vahvistavat tätä ennakointialuetta. Mitä vähemmän päässämme on avoimia ajattelukehiä, joihin mielemme voi
lähteä harhailemaan sitä enemmän säästämme energiaa siihen
mitä olemme suorittamassa.
Kun valmentaja valmentaa niin hän myös valmistaa ja
tavoitteena on tilanne, että urheilija on valmis oikealla hetkellä.
Kun kilpailu alkaa, niin silloin valmennukset on valmennettu ja
valmentajan on osoitettava luottamuksensa urheilijaan. Urheilija suoriutuu niin kuin on harjoitellut. Monessakaan lajissa ei
tapahdu sankarisuorituksia tai urotekoja tai itsensä ylittämisiä.
Ihminen ei yksinkertaisesti voi ylittää omaa kapasiteettiään.
Yhtä tärkeää kuin urheilijan oman optimaalisen tilan luominen ja rutiinien hyödyntäminen on valmentajan optimaalisen
tilan osaaminen. Joskus merkittävällä hetkellä valmentaja voi
luisua ulos omasta optimaalisesta tilastaan ja alkaa vaikkapa
valmentamaan vielä viime hetkellä. Jos valmentajan toiminta
poikkeaa rutiineista, niin samalla alitekstisesti voi ajattelemattomuuttaan viestiä urheilijalle esimerkiksi luottamattomuutta,
omaa jännitystään tai epävarmuuden tunnettaan. Huonoimmillaan urheilija antaa sen vielä vaikuttaa itseensä.
Vaikka rutiineista tiedetään, että ne parantavat huippusuoritusta, niin vielä ei tiedetä varmuudella miten vaikuttavat,
minkälaisia ne parhaimmillaan olisivat ja kuinka niitä kannattaa
harjoitella. Yhdestä asiasta rutiinien suhteen ollaan jokseenkin
samaa mieltä. Harjoiteltuihin rutiineihin fokusoiminen pitää
urheilijan paremmin tässä ja tästä seuraavassa hetkessä ja jos
mieli lähtee harhailemaan turhiin tai haitallisiin asioihin, niin
rutiineihin palaaminen helpottaa uudelleenfokusoimista oleelliseen. Tämä puolestaan vähentää alttiutta ”jäätyä” ja alisuorittaa
kilpailutilanteessa.
Niin urheilijoiden kuin valmentajien kilpailu- ja valmistutumisprosesseihin kannattaa käsikirjoittaa enemmän yhteisiä
harjoiteltuja rutiineita kuin prima vistaa, ettei muille anneta
tarpeettomasti tasoitusta.
Teksti MATTI HENTTINEN Kuva SAMI VÄLIKANGAS

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

TREENAUS

KUNTOKARTOITUS!
Vanha sanonta kuuluu, että mitä ei mittaa, sitä ei voi hallita. Tämä pitää hy-

Liikkuvuus ja stabiliteetti

vin pitkälti paikkansa myös fyysisestä suorituskyvystä puhuttaessa. Mistä
tiedetään, että onko menty eteenpäin, poljettu paikallaan vai otettu peräti
takapakkia? Testaaminen astuu tässä kuvaan mukaan. Seuraavaksi pitää vain
varmistua, että mitataan oikeita asioita. Tähän kysymykseen pyritään antamaan apua tässä tekstissä.

K

untokartoitus eli fyysisten ominaisuuksien testaamista on

Jalan nosto selinmakuulla. Asetu selinmakuulle jalat yhdessä
pää koko ajan rentona alustassa. Nosta toinen jalka rauhallisesti
polvi suorana mahdollisimman ylös. Hyvä taso olisi noin 70 asteen
kulma tai enemmän. Toista sama toisella puolen. Nousevatko molemmat jalat yhtä korkealle? Pysyykö muu vartalo liikkumattomana?

hyvä tehdä tarpeesta ja tilanteesta riippuen 2-5 kertaa vuoden
aikana. Tyypillisesti mitä korkeammalla tasolla ollaan sitä

useammin testaamista olisi hyvä tehdä muodossa tai toisessa.
Testattavat ominaisuudet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri
kategoriaan: liikkuvuus ja stabiliteetti (liikkeen laatu), voimataso ja
kestävyysominaisuudet.
Jonkinasteinen lajianalyysi on paikallaan testien sisältöä miettiessä. Mitataanko perusominaisuuksia, lajinomaisia suorituksia tai
jotakin niiden yhdistelmää?
Yhdessä lajissa kestävyysominaisuudet ovat merkitsevät ja toisessa puolestaan voimatasolla voi olla suurempi painoarvo. Liikkuvuudella ja niin sanotulla liikkeen laadulla on suuri(n) merkitys lajista ja
yksilöstä riippumatta.
Lyhyesti määriteltynä se tarkoittaa kykyä tehdä perusliikemalleja
tehokkaasti ilman mainittavia kompensaatioita. Tämä on kaiken
perusta. Jos tällä osa-alueella löytyy puutteita, niin ne tulevat jatkossa varmasti vastaan.
Seuraavaksi on syytä käydä läpi hyvin testien kriteerejä.

Olkapäiden ja rintarangan liikkuvuus. Seiso suorassa, jalat
yhdessä ja kädet nyrkissä. Vie kädet mahdollisimman lähelle
toisiaan selän taakse niin, että toinen käsi viedään niskan ja toinen

Hyville testeille ovat ominaista seuraavat asiat:

selän kautta. Mittaa käsien välinen lyhin etäisyys. Hyvä taso on

•

Helppoja toteuttaa

kämmenen mitta ranteesta keskisormen päähän. Toista sama

•

Mittaaminen on selkeää ja mittaustarkkuus on riittävän hyvä

toisin päin. Huomioi, jos puolierot ovat merkittävät.

•

Luotettavia

•

Helposti toistettavia

•

Tarvitsevat vain vähän välineitä

•

Ne voidaan yhdistää itse harjoitukseen

Etenkin viimeinen kohta on syytä pitää mielessä. Testejä on toisinaan hyvä yhdistää harjoituksen sisälle. Urheilijan ei välttämättä
tarvitse tietää, että häntä testataan. Tulee vain varmistaa, että suorituksessa on joka kerta yritystä yhtä paljon.
Esimerkkitestejä
Tässä on listattuna muutamia esimerkkitestejä, jotka täyttävät edellä
mainitut kriteerit mahdollisimman hyvin. Välineiksi riittää mittanauha, sekuntikello ja sykemittari.

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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TREENAUS

Punnerrus. Asetu päinmakuulle punnerrusasentoon niin, että peukalot ovat kulmakar-

pää paikaltaan tasajalkaa mahdollisimman

vojen tasalla (naisilla ja tytöillä leuan tasolla). Punnerra itsesi tästä asennosta ylös. Nou-

korkealle. Hypyn korkeuden mittaaminen on

sevatko hartiat ja lantio samassa tahdissa? Onko muuta ylimääräistä liikettä havaittavis-

toisinaan ongelmallista, johon täytyy käyttää

sa? Jos hartiat lähtevät nousemaan lantion seuratessa vasta perässä, niin keskivartalon

hieman luovuutta. Mainittakoon erikseen,

alue vaatii töitä.

että testissä ollut uusi Polarin V800 harjoitustietokone teki tämän helpoksi, sillä siinä
on sisäänrakennettuna tämä testi, jonka sen
laskee kiihtyvyysanturin avulla. (lue arvostelu muualta tästä lehdestä)
Muut voimaharjoitteluliikkeet
Jos ikää on yli 15 vuotta ja voimaharjoittelusta on kokemusta vähintään kahden vuoden
ajalta, niin kehityksen seuraaminen ainakin
maastavedossa ja etukyykyssä on suositeltavaa.
Kestävyys
Cooperin testi on monelle kouluajoilta tuttu
ja kenties jopa hieman pelätty. Tarkoituksena on juosta 12 minuutin aikana mahdollisimman pitkä matka. Tulostasot on taulukoitu ikäryhmittäin hyvinkin tarkasti, joten niitä

Kyykky. Ota noin hartioiden levyinen asento, käännä jalkateriä 10-15 astetta ulospäin
ja laskeudu mahdollisimman syvälle kyykkyyn ja nouse ylös. Kuinka pitkä suuri liikerata
on? Pysyvätkö kantapäät maassa koko ajan? Kuinka paljon liikkeen aikana tapahtuu
eteenpäin nojaamista? Pysyvätkö polvet koko ajan samassa linjassa jalkaterien kanssa?
Jos mahdollista, niin toista sama kannatellen keppiä suorilla käsin pään päällä. Videoi
suoritus tarvittaessa, että voit verrata niitä pitkällä aikavälillä.
Voimataso
Leuanvetoa parempaa ylävartalon voimatason mittaria saa etsiä. Käytä noin hartioiden
levyistä vastaotetta. Ala-asennossa kyynärpäät ovat suorana ja yläasennossa leuka tangon
päällä. Vältä ylimääräistä heilumista. Miehille erinomainen tulos on 20 toistoa, hyvä 12,
ja kohtalainen 8. Naisilla vastaavat ovat puolestaan 8, 4 ja 2.
Vertikaalihyppy kertoo hyvin alavartalon voimatasosta ja räjähtävästä voimasta. Hyp-
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ei tarvinne tässä luetella. Sykemittarin käyttö
on testin aikana ja sen jälkeen erittäin suositeltavaa. Näin saat selville maksimisykkeen
ja lisäksi arvokasta tietoa, että miten syke
laskee testiä seuraavien minuuttien aikana.
Sykkeen käyttäytyminen lajisuorituksessa
. Valitse lajille ominainen 1-6 minuuttia pitkä
suoritus, joka on helppo vakioida. Tee suoritus ja tarkkaile sykkeen käyttäytymistä sen
aikana ja päätyttyä. Merkkaa sykkeet ylös 30,
60, 90 ja 120 sekunnin kohdalla suorituksen jälkeen. Nopeampi sykkeen laskeminen
suorituksen jälkeen kertoo
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ROKKIA RUOKAVALIOON
Tämä on helppoa pärjäät näppituntumalla
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Yksi kasvisannos = n. 80 g
= n. yksi kourallinen
www.kotimaisetkasvikset.fi

www.terveyttakasviksilla.fi

1. Määrä: Kuusi kourallista päivässä
Moni on varmasti kuullut hokeman ”Puoli
kiloa päivässä” mutta miten sitä sitten mitataan. Eihän se vaaka kulje matkassa, vai?
Jokaisella on vaaka mukanaan, sillä mittarina toimii oma koura. Suositus on kuusi omaa
kourallista päivässä. Määrä on tällä kuitattu.
2. Laatu: Viittä väriä päivässä
HeVit jaetaan viiteen eri väriryhmään: vihreät, punaiset, oranssit, siniset ja valkoiset.
Sen lisäksi että värit tuovat iloa lautaselle,
Marjat, hedelmät, kasvikset ja vihannekset –

välttämättömiä vitamiineja, kivennäis- ja

juuri väriaineet sisältävät kropallemme tär-

rokkaavammin ”HeVit” - ovat vähäenergista

hivenaineita ja kuituja sekä antioksidantteja*

keitä antioksidantteja ja flavonoideja. Mitä

syötävää, jotka on pakattu täyteen hyödyllisiä

ja flavonoideja**. Niiden energiatiheys on

tummemman värinen HeVi, sitä enemmän

vitamiineja ja muita suojaravintoaineita. Vali-

pieni ja ravintoainetiheys suuri.

se sisältää hyviä ainesosia. Syö siis päivittäin

tettavan usein muuten terveellisen oloisen ruokavalion puutteet kohdistuvat juuri HeVeihin.

Hyvien suojaravintoaineiden lisäksi

mahdollisimman monen värisiä HeVejä, niin

kasvikset sisältävät paljon vettä ja hyödyllisiä

varmistat monipuolisesti suojaravintoainei-

kuituja. Kuitu auttaa tasoittamaan verenso-

den saannin. Ja näin on laatuvaatimukset

taisella vinkillä saat ruokavaliosi rokkaamaan

kerin nousuja ja laskuja. Rasvaa HeVeissä

täytetty.

Teksti TARJA SANDELL Kuvat KOTIMAISET KASVIKSET RY

pähkinöitä, siemeniä ja kookosta. Kolestero-

Muodon vuoksi mukana on jotain, mutta runsaamminkin niitä voisi nauttia. Parilla yksinker-

H

ei juurikaan ole lukuun ottamatta avokadoa,
lia niissä ei ole lainkaan.

eVit tekevät kokonaisvaltaisesti

Jokainen voi lisätä HeVien määrää ruoka-

kropalle hyvää. Ne ylläpitävät terve-

valioonsa haluamallaan tavalla. Suositukset

yttä ja parantavat vastustuskykyä.

tulevat täytettyä kun syö HeVejä riittävästi ja

Vaikka HeVit sisältävät vähän energiaa,

monipuolisesti – jokaisella aterialla. Hyviä

ne on pakattu täyteen elimistön toimin-

muistisääntöjä on lisäksi kaksi:

” Lisää HeViä päivittäin
joka aterialle
kuusi kourallista
viittä väriä. ”

nan, kasvun ja hyvinvoinnin kannalta
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Evästyksiä

Moni kokee silti vielä HeVit ongelmalliseksi ja tylsäksi. Ei sitä
ainaista porkkanaraastetta, sanotaan. HeVien käytön lisäämisessä
vain taivas on rajana: tee smoothie, lisää ruokaan, aamupalalle, ota
evääksi - valitse itsellesi paras tapa. Aloita siitä, että lisäät HeVejä
jokaiselle aterialle ja välipalalle ja huomaamattasi se puoli kiloa
täyttyy – ja ylikin saa mennä.
*Antioksidantit suojaavat soluja vapailta radikaaleilta ja niiden aiheuttamalta hapettumiselta eli härskiintymiseltä.
** Flavonoidit ovat voimakkaan värisiä yhdisteitä, jotka ovat antioksidanttien tavoin vaikuttavia aineita.

LILA JAUHELIHA-PUNAJUURIKASTIKE (NELJÄLLE)
»» 1 iso sipuli

»» 5 – 7 dl vettä

»» 2 valkosipulin kyntttä

»» 2 – 3 tl tomaattipyreetä

»» 1 iso punajuuri

»» ½ lihaliemikuutio

»» 300 g naudan paistijauhelihaa

»» rouhittua mustapippuria

»» 2 rkl vehnäjauhoja

»» 2 tl tuoretta timjamia

Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuori ja raasta punajuuri karkeaksi raasteeksi. Ruskista jauheliha paistinpannulla. Lisää
sipuli, valkosipuli ja punajuuri ja kypsennä seosta 5-10 minuuttia
koko ajan sekoittaen. Sekoita joukkoon vehnäjauhot ja lisää vesi.
Sekoita joukkoon tomaattipyree, lihaliemikuutio ja mustapippuri. Hauduta noin 10 minuuttia kannen alla. Sekoita seosta välillä.
Mausta kastike lopuksi timjamilla.
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Hestra Army Leather Wool

Rossignol Experience –sukset

Lyhyt hanska erityisesti tekniseen

Laajenna reviiriäsi vuorilla. Experience-suksi-

rinnelaskuun. Sisävuoren villa pitää

sarja on suunniteltu tarjoamaan suorituskykyä

kädet lämpimänä kovemmassakin

kaikissa tilanteissa. Laskit sitten rinnettä, vapaa-

pakkasessa. Hinta 120 euroa.

ta tai skinnailet ylöspäin. Experience määrittelee

Lisätietoa www.hestragloves.com

uudelleen käsitteen All Mountain. Saatavilla
kahta eri leveyttä ja useita pituuksia välillä 146188 cm. Hinta alkaen 749 euroa.
Lisätietoa www.rossignol.com

Rossignol Hero –kengät
Voittajatason kilpakengät. Kaikki ominaisuudet
tähtäävät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Hinta 459 euroa. Lisätietoa www.rossignol.com

Hestra Ergo Grip Active
Täydellinen haikkaushanska, jossa
liikkuvuus ja mukavuus yhdistyvät
näyttävällä tavalla. Hinta 89 euroa.
Lisätietoa www.hestragloves.com

Hestra Seth Morrison Pro Model
Hestra on tehnyt yhteistyötä Seth Morrisonin
kanssa jo vuodesta 2005. Sethin tinkimätön
asenne laskemiseen on haastanut myös meidät
tekemään aina parempia ratkaisuja. Jos lasket
kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, valintasi
on Seth Morrison Pro Model.
Hinta 175 euroa.
Lisätietoa www.hestragloves.com

Hestra Henrik
Windstedt Pro Model
Ammattilaskija Henrik Windstedtin
nimikkohanska, joiden ominaisuudet riittävät kaikenlaiseen laskemiseen kaikissa olosuhteissa. Tyylikkäät retrohenkiset värit: keltainen,
oranssi, pinkki/ruskea, sininen ja
harmaa. Hinta 150 euroa.
Lisätietoa www.hestragloves.com

Hestra Army Leather
Heli Ski Ergo Grip
Päivitetty versio legendaarisesta heliskihanskastamme. Nautit vapaalaskusta kun
ote sauvoista pitää eikä ranteisiin mene
lunta. Kaikilta ominaisuuksiltaan täydellinen vaativan laskettelijan hanska.
Hinta 150 euroa. Lisätietoa
www.hestragloves.com

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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ALPINA SWEATER, unisex
Dale of Norway juhlii 135-vuotista historiaansa tekemällä uusintatuotantona Norjan hiihtomaajoukkueen vuonna 1958 maailmanmestaruuskisoissa käyttämät kisa-asut. Täydellistä laatua ja 100% villaa. Saatavilla
erilaisia kuoseja. Hinta 229,50 euroa. Lisätietoa www.daleofnorway.com

Cortina unisex sweater
Se alkuperäinen skimbavillapaita, joka esiteltiin jo vuonna 1956. Cortina d’Ampezzon talviolympialaisissa. Valmistettu 100% norjalaisesta
villasta. Saatavilla erilaisia kuoseja. Hinta 229,90 euroa.
Lisätietoa www.daleofnorway.com

Blistex Complete Moisture
Blistex Complete Moisture -huulivoidepuikko on nopea
apu erittäin kuiville huulille. Syvävaikutteisia, kosteutta
ylläpitäviä ainesosia sisältävä huulivoide antaa välittömän kosteutuksen tunteen. Se tekee mm. pakkasen,
kuivan sisäilman tai kosmetiikan kuivattamista huulista
hienon pehmeät. Aurinkosuojakerroin 15 suojaa lisäksi
huulet auringon haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä.

AEE S71 Magicam
Esa Korpela Oy tuo markkinoille varteenotettavan tekijän nimeltään actionkameroiden joukkoon. AEE on ottanut kameransa mallin ja toimintaperiaatteen selkeästi GoProsta. Tämä kyseinen S71 malli on varteenotettava
vaihtoehto kun harkitset action kameraa rinteisiin, leffatuotantoon ja lomamatkoille. Maahantuonti: Esa Korpela Oy
Jälleenmyyjät: Urheiluliikkeet ja hiihtokeskukset
Hinta 399 euroa.
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Helly Hansen Mission Stoke Shell Jacket
Kaksikerroksinen takki puuterilumille. H2 Flow –teknologia takaa ilman kiertämisen. Irrotettava säädettävä
huppu. Täysin veden- ja tuulenpitävä, hengittävä materiaali. Irrotettava lumilukko. Roisketiiviit YKK-vetoketjut. Hinta 325 euroa. Lisätietoa www.hellyhansen.com

Helly Hansen Mission Cargo Pant –housut
Helly Tech Professional -kalvokangas pitää veden ja
tuulen loitolla. Takana ja polvissa PrimaLoft Sport 40g
-eristys estämässä kylmäpisteiden syntyä. Säädettävä
vyötärö. Lahkeensuissa vahvikekankaat ja lumilukot.
Ventilaatio sivuilla. Hinta 250 euroa.
Lisätietoa www.hellyhansen.com

KJUS Ladies Diamond Jacket
– Tyylikkäälle naiselle
Kolmesta pisteestä säädettävä, irrotettava huppu. Joka suuntaan joustava. Irrotettava lumilukko. Patentoitu Schoeller
C-change aktiivinen kalvo. Kaufmann
premium untuva 600 fill power arvolla.
Irrotettava turkiskaulus ja Svarowskiyksityiskohdat. Vesipilari 20 000mm,
hengittävyys 20 000 g/m2/24h
Hinta 1619 euroa.
Lisätietoa www.kjus.com

KJUS Men FRX Jacket
– Vapaalaskijan valinta
Fieldsensor-sisävuori, maksimaalinen kosteuden siirto, kolmesta
pisteestä säädettävä huppu ja
lämpöeristetty puhelintasku.
Irrotettava, housuihin integroitava lumilukko. Dermisax NX kalvo,
jonka arvot ovat: vesipilari 30
000 mm, hengittävyys 42 900 g/
m2/24h. Hinta 759 euroa.
Lisätietoa www.kjus.com

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti

KJUS Men Downforce Jacket
– Vaativallekin laskijalle
Kolmesta pisteestä säädettävä huppu, housuihin integroitava lumilukko ja muotoiltu kauluri. Polyamid-pinta/Dermisax NX -kalvo Schoeller PCM parafiini-kennorakenne lämmönsäätelyyn. Vesipilari 29 300mm,
hengittävyys 35 700 g/m2/24h. Hinta 1079 euroa.
Lisätietoa www.kjus.com
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Kouluttaja Antti Oksanen (vas.) arvioi potilaan
Johannes Kärkkäinen (maassa) tilaa.

Kouluttajat Johannes Kärkkäinen (vas.) ja
Antti Oksanen (oik.) demoavat SAM Splint
-tuen käyttöä.

Kurssin osallistujat köysipaarien teossa.

Ensiaputaitoja ulkoilmaihmisille
Tapahtuma: Seikkailijan ja kiipeilijän EA-kurssi

elvytettiin loukkaantunutta sekä sidottiin ja tuettiin raajoja, kaularan-

Aika ja paikka: marraskuu 2014, Helsinki

kaa ja lantiota.

Järjestäjä: Adventure Partners

H

armaan marraskuisena sunnuntaina 15 seikkailu- ja kiipeilyhenkistä miestä ja naista oli kokoontunut toimistorakennuksen
uumeniin Helsingissä, tavoitteenaan oppia ensiaputaitoja

seikkailevien lääkärien Johannes Kärkkäisen ja Antti Oksasen opastuksella. Koko kurssikokonaisuus koostui lähiopetuksen luentojen ja
käytännön harjoitusten lisäksi ennakko- sekä kertaustehtävistä.
Kiipeilyaspekti tuli esiin luennoissa, joissa käsiteltiin tarkemmin
kiipeilyssä yleisimmin sattuvia onnettomuuksia sekä harjoituksissa, joissa mietittiin kiipeilymatkaan valmistautumista ja tehtiin
uhrin kanto- ja kuljetusvälineitä kiipeilyköysistä. Perinteisemmissä
harjoituksissa mm. tutkittiin uhrin tilaa käyttäen ABCDE-metodia,
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Omat kolme pointtia koulutuksen sisällöstä:
»» valmistaudu ja varaudu etukäteen (ts. ennakoi odottamattomat tilanteet)
»»

vahingon sattuessa pysy rauhallisena, arvioi tilanne ja soita apua

»»

uskalla ryhtyä toimeen, älä pelkää uhrin menehtymistä ensiavusta huolimatta.

Kurssin keskeinen sisältö vastaa SPR:n EA1- ja EA2-kursseja. Katso
tarkempi kuvaus sisällöstä ja muusta kurssitarjonnasta osoitteesta
www.adventurepartners.fi.
”On todettu, että henkilöt, jotka ovat harjoitelleet ensiapua, ovat
tositilanteessa valmiimpia toimimaan omaksumiensa mallien ja mielikuvien mukaisesti kuin taitoja harjoittelemattomat.”
Teksti ja kuvat TIMO MARTIKAINEN

Alppihiihdon, freestylen ja ulkoilun erikoislehti
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Fjällräven Down Promise

V

uosien työn jälkeen Fjällräven esittelee outdoor-alan
kontrolloiduimman ja läpinäkyvimmän untuvantuotantoprosessin. Tämän saavutuksen jälkimainingeissa

lanseerataan Fjällräven Down Promise – olemme sitoutuneet
käyttämään tuotteissamme vain eettisesti tuotettua korkealaatuista untuvaa. Fjällrävenin tuotteiden untuvan aluperä on
myös täysin jäljitettävissä.
Hanhen untuvalla on lyömätön kyky olla samanaikaisesti
kylmää eristävää sekä kevyttä ja helposti pakkautuvaa. Tähän
kykyyn perustuu hanhen untuvan suosio outdoor-tuotteissa
ja vaatetuksessa. Silti, untuvantuotantoa ja siihen liittyen
lintujen kohtelua on paljon kritisoitu etenkin eläinoikeusjärjestöjen puolesta. Laajan kriittisyyden aallon jälkeen vuonna
2009 tekstiiliteollisuus kokosi voimansa puuttuakseen näihin
ongelmakohtiin.
Työ on ollut jatkuva prosessi ja nyt Fjällräven lanseeraasi
Down Promisen: untuvamme on eettisesti tuotettua ja laadultaan ensiluokkaista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys
pystyy jäljittämään kaiken käyttämänsä untuvan aina vastakuoriutuneista hanhenpoikasista valmiiseen tuotteeseen asti.
Fjällrävenin käyttämä untuva on korkealaatuista ja se tulee
ruokateollisuuden sivutuotteena, sitä varten pääosin kasvatetuista hanhista. Fjällräven varmistaa parhaansa mukaan, että
hanhilla on parhaat mahdolliset elinolot. Untuvalle on yksi
valittu toimittaja joka jakaa samat arvot eläinten hyvinvoinnista. Untuva käsitellään sinetöidyissä säkeissä, jotta Fjällrävenin
untuva ei voi sekoittua muihin laatuihin. Säkkejä ja niiden
sisältöä myös monitoroidaan ja testataan toistuvasti tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Quiksilver avasi myymälät
Ouluun ja Jumboon

Q

uiksilver saapui jälleen Suomeen ja avasi myymälät Oulun
Ideaparkkiin ja Vantaan Jumboon. Kyseiset liiketilat ovat
muutakin kuin vain kauppoja, jotka tarjoavat lajiin kuu-

luvia varusteita ja asusteita, sillä siellä voi viettää aikaa nauttien
lautailumaailman tarjoamasta inspiraatiosta.
Liikkeet on jaettu kolmeen eri osioon, jotka tarjoavat kattavan
valikoiman Quiksilverin, Roxyn ja DC:n vaatteita ja tuotteita. Tilasta löytyy myös erityinen lautailutarvikkeiden osio (snoukkaus,
skeittaus, longboarding) sekä lasten osio.
Talvi on jo täällä, ja myymälät tarjoavatkin kattavan, siihen sopivan valikoiman Quiksilverin, Roxyn ja DC:n vaatteita. Lämpimiä
takkeja ja anorakkeja, villaneuleita, farkkuja ja housuja kaikissa
eri väreissä. Korkeatasoisesta talvimallistosta löydät lumelle
tyylikkäimmät ja toimivimmat takit, housut, saappaat ja varusteet
– olipa laskutyylisi mikä tahansa.
www.facebook.com/quiksilveroulu
www.facebook.com/pages/Quiksilver-Finland/381864945212452

Lisätietoa www.fjallraven.com
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Suksikauppa.comista nyt myös lumiturvallisuustuotteet edullisesti
Ortovox First Aid Pro –ensiapulaukku
Kehitimme First Aid Pro -pakkauksen yhdessä Tyrol Mountain Rescuen kanssa.
Sisältö: Lämpöhuopa, kulta/hopea 160 x 210 cm; steriili haavataitos, 10 x 10 cm; kolmioside, harso;
valkoinen Samsplint-lasta 11 x 92 cm; Leinalast-side 8 cm x 5 m; sellofaaniin pakattu Elastomull-side
6 cm x 4 m; sellofaaniin pakattu itsekiinnittyvä laastarirulla 5 m x 1,25 cm; laastarilajitelma, jossa
laastarikaistale 2 x 7 cm viiden kaistaleena, laastarikaistale 2,5 x 7 cm; sormisidos 12 x 2 cm, irralliset;
sorminivelen side 4 x 7,5 cm; rakkolaastarilajitelma, jossa 2 laastaria, pinsetit; kertakäyttöiset vinyylikäsineet, irralliset, pari; hengityssuojain; desinfiointipyyhkeitä; ensiapusakset, 15 cm, taivutetut;
lyijykynä; tapaturmailmoitus; hätäsuunnitelma Paino: 558 g Mitat: 23,5 x 13 x 15 cm
Hinta 82 euroa/suksikauppa.com

K2 Avalanche Probe Alu 300 – sondi
K2 Rescue –lapio
Lapio, joka toimii myös kuokkana ja lumiankkurina. Tukevaa alumiinia, mutta paino
vain 715 grammaa. Hinta 89
euroa/suksikauppa.com

Joustavien sondien avulla saadaan riittävät tiedot lumen syvyydestä ja
paikannetaan railot. Toivomme, ettet sondia muuhun koskaan tarvitsekaan.
Kun on aika paikantaa hautautunut lumivyöryn uhri, joustavampi tai hauraampi malli voisi osoittautua kohtalokkaaksi virheeksi. Vaikka sondimme
siis ovatkin markkinoiden kevyimpiä, olemme erittäin ylpeitä siitä, että ne
ovat myös lujimpia ja jäykimpiä mitä on saatavana. Pituus 3 metriä.
Hinta 65 euroa/suksikauppa.com

Ortovox 3+ -lumivyörypiippari
Patentoitu SMART-ANTENNA-TECHNOLOGY -antenniteknologia ja älykäs sijainninpaikannustoiminto ottavat automaattisesti

BCA Float 22 –lumivyöryreppu

käyttöön parhaan lähetinantennin. Sinut

Paras turva on terve järki, mutta jos

löydetään helpommin. Emme tee kompro-

Ortovox Free Rider 24 –reppu

misseja myöskään etsimisen kohdalla. 3+ on

Reppu ja selkäpanssari samassa. Tästä ei enää

varustettu kaikilla modernin kolmiantenni-

reppu ryhdikkäämmäksi muutu! Hinta 179

sen digitaalilaitteen ominaisuuksilla. Hinta

euroa/suksikauppa.com

299 euroa/suksikauppa.com
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pahin tapahtuu, on hyvä olla varautunut.
Lumivyöryreppu voi pelastaa hengen.
Hinta 499 euroa/suksikauppa.com
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THULE EXCELLENCE –suksiboksi
Keskuslukittava suksiboksi, joka aukeaa kummaltakin sivulta. Kiinnitetään taakkatelineeseen PowerClick pikakiinnitysjärjestelmän avulla. Tilavuus 470
litraa. Sisällä kuormaa paikallaan pitävä verkko,
törmäyssuoja sekä sisävalo. Suksia ei voisi kuljettaa
enää paremmassa tallessa.
Hinta 1690 euroa. Lisätietoa www.thule.com

Columbia TurboDown™
TurboDown™ yhdistää laadukkaan untuvan ja teknisen vanun parhaat
puolet kevyeksi, lämpimäksi ja monikäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Tuotteista
löytyy myös lämpöä takaisinheijastava, hyvin hengittävä Omni-Heat™ -vuorikangas ja materiaali on vettähylkivää.
Turbodown™ sopii niin kaupunkiin kuin vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä

Bollé Virtuose -lasit
Virtuosessa helposti vaihdettava irtolinssi sekä erityisen
laaja näkökenttä. Kypäräsovitteinen. Mukana vaihtolinssi
Lemon Gun. (Keltainen linssi, hopeinen puolipeili. Parantaa näkyvyyttä lumisateella, korostaa rinteen muotoja.)
Hinta 179 euroa. www.neonsun.fi

tietenkin myös kuoritakin kaveriksi. Saatavilla miesten ja naisten mallit.
Hinnat alkaen 169,95 euroa. (Kuvan tuotteet 319,95 euroa).
Lisätietoa www.columbiasportswear.fi

Elan U-Flex SKY QT
U-flex -ominaisuus uusissa Elanin lastensuksissa 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.
Suksissa on Quick Trick -siteet, joissa pikakiinnitys ja
-säätö. Ratkaisu tekee helpoksi kierrättää sukset myös
sisaruksilla.
Lapsille on kehitetty U-Flex mono, jossa on säätö (3
eri kokoa), jolloin mono soveltuu käytettäväksi kasvuvaiheessa pidemmän aikaa, eikä mono jää kasvavassa
jalassa heti pieneksi.
Hinta sukset 199 euroa ja mono 109 euroa.
www.neonsun.fi
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Polar V800 on harjoitustietokoneiden lippulaiva
Polar julkaisi tämän vuoden alkupuolella uuden harjoitustietokoneiden lippulai-

Lopuksi

van, joka kantaa mallinimeä V800. Julkaisua oltiin odotettu, sillä edellisen vas-

V800 lunastaa lupaukset monessa mielessä ja mallissa on monta

taavan mallin RS800CX:n ilmestymisestä oli kulunut jo useampi vuosi. Kilpailu
alalla on kovaa, joten oli mielenkiintoista nähdä, että mitä ominaisuuksia Polar
oli saanut mahdutettua uuteen malliin.

uutta kiinnostavaa ja hyödyllistä ominaisuutta. Se toimi testiajan
moitteetta ja kuten edellä tulikin jo ilmi, niin ominaisuuksia riittää
todennäköisesti aktiivisimmille käyttäjillekin aktiivikäyttöönkin
enemmän kuin riittävästi.

Teksti JUKKA MÄENNENÄ Kuvat JUKKA MÄENNENÄ & POLAR

Ominaisuudet
V800:sta on moneksi. Kuten odottaa saattaa, niin siinä on sisäänrakennettu GPS, eli erillisin podin mukaan ottaminen on muisto vain.

Jos jotain moitittavaa pitää keksiä, niin latauskaapeli on jälleen
yksi piuha lisää mukana kuljetettavaksi ja säilytettäväksi. RC3:n
tapaan tavallinen USB-johto olisi helppo valinta, mutta ilmeisesti sillä
ei saada samoja ominaisuuksia, mitä Polarin oman johdon vipumalli-

Uutena ominaisuutena sykkeenmittaus onnistuu myös vedessä. Tämä

sella kiinnityksellä.

on iso asia triathlonisteille ja uimareille. Harjoitusnäkymä on näh-

Hintaluokka noin 350 euroa. / Lisätietoa www.polar.fi

tävissä kellon näytöltä jopa neljän viikon ajalta, eli omaa lähimuistia
ei tarvitse kuormittaa miettimällä millainen viime kerran tai toissa
viikon harjoitus olikaan.
Erityisen kiinnostava uusi ominaisuus on hyppytesti, joka mittaa
nimensä mukaisesti hypyn korkeuden sisäänrakennetun kiihtyvyysanturin avulla. Mitä tällä tiedolla sitten tekee? Se on hyvä mittari alavartalon räjähtävästä voimasta ja lisäksi sen avulla voi mahdollisesti
tarkkailla niin lihaksiston kuin hermoston tilaa. Jos hypyn korkeus
putoaa yllättäen oleellisesti, niin se on merkki, että palautuminen on
jäänyt vajaaksi.
Vertikaalihyppyä ja puristusvoiman mittaamista on käytetty naapurimaassa Venäjällä jo 60-luvulta lähtien palautumisen tarkkailuun.
Itse koin juurikin tämän ominaisuuden mielenkiintoisena, sillä tiettävästi muilla valmistajilla ei ole vielä vastaavaa tarjolla.
Tästä saadaan sopivasti aasinsilta vielä samaan aihepiiriin, eli
palautumiseen. V800:ssa on sisäänrakennettu ortostaattinen testi
ja sen lisäksi erilaisiin algoritmeihin perustuva suositus, joka kertoo
harjoittelusta palautumiseen tarvittavan ajan. Fysiologian mittaaminen on kiinnostava alue, joka ei varmasti näytä hidastumisen merkkejä lähivuosina. Kaikki hyödylliseltä tuntuva tieto kannattaa siis ottaa
irti ja peilata sitä omiin tuntemuksiin. Hyvä kehonkuuntelu on yksi
jokaisen tavoitteellisen liikkujan ja urheilijan perustaidoista
Muuta
Tietokoneeseen liitettäessä ominaisuuksia ja tapoja analysoida harjoituksia on enemmän kuin riittämiin. GPS:n ollessa päällä kuljettu
reitti piirtyy kartalle sykekäyrineen ja nopeuksineen. Myös jokaisella
sykealueella vietetty aika on eriteltynä. Softapuolelta eivät ominaisuudet siis loppuneet. Onkin itse asiassa vaikea miettiä, että mitä tänne
haluaisi lisää?
V800 toimitetaan sykevyön kanssa ja lataus/tiedonsiirtokaapelin
kanssa. Laite on kohtuullisen kokoinen, eikä osu silmään vaikka sitä
käyttäisi muutenkin kuin urheillessa. Virtansa V800 saa sisäänra-

POLAR & FIS
Polar on ajanoton partneri ampuma- ja maastohiihdossa, ja urheilijoista
jopa 60% käyttää Polarin tuotteita.
Polar tekee myös pitkäjänteistä yhteistyötä kestävyyspuolen urhei-

kennetusta akusta, jonka kestoksi luvataan harjoitusmoodissa 14

lijoiden kanssa. Heidän lajeissaan sykemittari on olennainen harjoitus-

tuntia. Tämä osoittautui myös käytössä kohtuullisen hyvin paikkansa

työvälineenä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistussa kuvassa Kaisa

pitäväksi.

Mäkäräisellä oli V800 näkyvästi esillä kisoissa.

Ulkonäöltään V800 on hieman retron näköinen. Tai ainakin se on

Polarin sponsorointiasioista vastaava Toni Roponen kertoo, että

selvästi pelkistetympi kuin sen edeltäjä RS800CX ja tuoreempi, myös

heillä autenttinen suhde urheilijoiden kanssa, koska urheilijat käyttävät

sisäisellä GPS:llä varustettu, RC3. Viimeistely on huippuluokkaa ja

paljon tuotteita omassa harjoittelussaan sekä kisoissa.

lyhyesti sanottuna V800 miellyttää silmää.
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NITRO CIRCUS HELSINKIIN TOUKOKUUSSA

M

aailmanlaajuiseksi ilmiöksi kasvanut Nitro Circus Live on

Show’ssa nähdään myös motocrossia tandemina yhden pyörän

todellista extremeurheilun juhlaa. Ryhmä nähdään keväällä

selässä, jonka taitavat freestyle motocross -tähti Matty McFerran yh-

Helsingissä ensimmäistä kertaa koskaan ja uusin show Nitro

dessä siskonsa Emman kanssa ainoina maailmassa. Ethen Godfrey-

Circus – Moto Mayhem saa maailman ensi-iltansa Olympiastadionilla

Roberts yrittää minipyörällä maailman ensimmäistä tuplavolttia

29. toukokuuta 2014

takaperin.

Show’n tähtenä on freestyle motocross -tähti, 17-kertainen X
Games -mitalisti ja hurjapäisistä tempauksistaan tunnettu Travis

Lisätietoa www.nitrocircus.com
Liput Lippupalvelusta www.lippupalvelu.fi

Pastrana. Pastranan rinnalla esiintyy yli 30 maailman parasta freestyle motocross- ja BMX -huippua, jotka sinkoavat ilmaan älyttömämpiä mahdollisia ajoneuvoja moottoripyöristä pyörillä varustettuihin
kylpyammeisiin.
Edge tapasi Travis Pastranan Helsingissä lipunmyynnin avajaispäivänä 10.12.2014 ja mies lupaili toukokuussa melkoista show:ta.

Travis Pastrana
kävi Helsingissä
promokeikalla.

”Teillä on täällä Suomessa kovat näytöt niin ralli-, motocross, skeitti
kuin formulamaailmastakin, joten nautitte varmasti näkemästänne”,
Travis hehkutti.
Jännityksen maksimoimiseksi show’ssa kokeillaan uusia, uskomattomia stuntteja ensimmäistä kertaa maailmassa. Jolene Van
Vugt on tullut tunnetuksi Barbie-autostaan, jolla hän aikoo singahtaa
pisimmälle maailmassa.
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Haglöfsin kestävän kehityksen
työ on entistä näkyvämpää
Haglöfs asetti uudet, aggressiivisemmat kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2013, ja niitä jatketaan vuoden 2015 loppuun. Nämä
tavoitteet ovat:
•

50 % kaikista myytävistä vaatetuotteista tehdään kierrätetyistä materiaaleista.

•

80 % kaikista myytävistä vaatetuotteista on bluesign®tuotteita, eli ne on tehty bluesign®-hyväksytyistä materiaaleista.

•

50 % kaikista myydyistä välinetuotteista tehdään bluesign®hyväksytyistä ja/tai kierrätetyistä materiaaleista.

•

40 % kaikista myydyistä jalkinetuotteista tehdään kierrätetyistä materiaaleista.

•

Suuri osa syksyn/talven 2014 malliston tuotteista on merkitty Haglöfsin Take Care-symbolilla.

Tämä symboli toimii opasteena niille, jotka hakevat edistyneimpiä
Haglöfs-tuotteita.
Lisätietoa Take Care –ohjelmasta www.haglofs.com

Suomen eteläisimmällä tunturilla on

lunta koko
perheelle!
www.syote.fi

16 rinnettä
Perherinteistä vapaalaskuun
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Suomen pisin Snowpark

@isosyote

Vapaalaskun hurmaa
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KILPAILUKALENTERI 2014-2015
ALPPIHIIHTO, KAUSI 2014-2015

FREESTYLEHIIHTO, KAUSI 2014-2015

Audi Alpine Ski Tour

Audi Freestyle Ski Tour kumparelasku

Pyhä 16.–18.1.2015 2 x SG, 2 x SP

Tammikuu

Salla 7.-8.2.2015 2 x P

Ruka 10.1.–11.1.2015 MO, DM

Suomu 6.-8.3.2015

Maaliskuu

Koli 20.–22.3.2015 Finaali SG, SC, SP ja P

Hyvinkää 1.3.2015 MO

FIS-kilpailut
Ruka 31.–1.2.2015 P
Tahko 13.–15.2.2015 P

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

Rovaniemi 4.-5.3.2015 Nordic Cup P

Audi Freestyle Ski Tour ski slopestyle ja ski halfpipe

Levi 6.-7.3.2015 Nordic Cup SP

Tammikuu

Tahko 14.–15.3.2015 P

Ruka Fabulous 24.1.–25.1.2015 SS, HP

Ylläs 10.–15.4.2015 DH, SG, AC

Helmikuu

Pyhä 16.–19.4.2015 P, SP

(7.2.-8.2.2015 SS, HP vaatii vahvistuksen)

SM- ja loppukilpailut
U10-12 Tahko 27.–29.3.2015 loppukilpailu
U14-16 Levi 9.-15.4.2015

Maaliskuu
Laajis 14.3.2015 SS
Sappee 28.3.2015 SS

U18-21 Hafjell 19.–23.1.2015 DH, SG, AC

Audi Freestyle Ski Tour ski cross

U18-21 Tahko 13.2.–15.2.2015 P

Tammikuu

Vauhtilajit Ylläs 10.–15.4.2015
Tekniikkalajit Pyhä 16.–19.4.2015

(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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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.

Ajat
muuttuvat
Mutta ajajat eivät. He haluavat yhä tehoa, suorituskykyä ja
erinomaiset ajo-ominaisuudet. Siksi uusien Audi A6 ultra -mallien
huippumodernit TDI-moottorit yhdistävät 190 hevosvoiman tehon
kohtuulliseen polttoaineenkulutukseen ja mataliin päästöihin.
Kattavaa Business-varustelua voit täydentää viimeisimmällä
tekniikalla, kuten Matrix LED -ajovaloilla, joiden ansiosta erillisiä
lähi- ja kaukovaloja ei enää tarvita.
Nyt ennakkomyynnissä. Tutustu osoitteessa audi.ﬁ

Audi A6 Sedan 2.0 TDI ultra S tronic Business 140 kW (190 hv): autoveroton hinta: 41.330 €, arvioitu autovero 8576,17 €*,
kokonaishinta: 49.906,17 €. Vapaa autoetu 935 €/kk, käyttöetu 755 €/kk. Keskikulutus 4,2 l/100 km. *CO2-päästöt 109 g/km.
Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.

