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Pällistelimme Starbucksin valtavia kuppeja Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä ja mietimme, miksei ole pienempiä. Me viisi oululaista nuorta, 
jotka pääsimme Islantiin Pohjoismaiden kiipeilyleirille. Kun tammi-
kuussa saimme tietää mahdollisuudesta päästää Islantiin, olimme in-
noissamme. Myöhemmin meille selvisi karu totuus: leirillae otettaisiin 
vain kymmenen nuorta koko Suomesta ja leiri tulisi maksamaan len-
toineen kaikkineen noin 800e/hlö. Vihdoin maaliskuussa (kaiken sen 
odottamisen jälkeen) saimme tietää, että olimme ainoat leirille hakijat. 
Onneksi saimme Shelbyn sponsoroimat kiipeilykypärät ja seurallem-
me Destialta roskien keruu-urakan, jonka päävastuu oli meillä ja van-
hemmillamme. Urakka käsitti lähes sata kilometriä siivottavia tien var-
sia alueella Haukipudas–Ii–Kuivaniemi. Summalla saimme katettua 
jokaisen leirimaksut. Odotimme Reykjavikin linja-autoasemalla Elmar 
Orria, yhtä leirin järjestäjistä. Hänen kyydillään pääsimme paikalliselle 
cavelle, Klifurhúsiðille. Sieltä pakkauduimme maastobussiin ja matka 
kohti Hnappavelliriä alkoi. Kuuden tunnin menomatka leiripaikalle su-
jui nopeasti muiden leiriläisten kanssa jutellessa. Perillä olimme väsy-
neitä johtuen aikaerosta (kolme tuntia jäljessä), ja 20 tunnin matkus-
tamisesta, mutta onnellisia, sillä teltat olivat jo pystyssä.

Seuraavana päivänä saimme onneksi nukkua yhdeksään asti. Aamul-
la oli muutama tutustumisleikki isossa keittiöteltassa. Kiipesimme ko-
ko päivän pääasiassa boulderia. Oli mukava päästä kiipeämään myös 
hieman sporttiakin, koska Oulussa ei ole kovinkaan hyviä sporttikiipei-
lymahdollisuuksia. Seuranamme ja yhtenä ohjaajanamme meillä oli 
Sasha DiGiulian, amerikkalainen kiipeilyn maailmanmestari vuodelta 
2011. Illalla ajoimme bussilla lähikylän koululle, jossa DiGiulian näytti 
meille videon itsestään ja kertoi kiipeilyurastaan.

Kolmantena leiripäivänä kiipesimme pari reittiä sporttia. Iltapäivällä 
pääsimme paikalliseen maauimalaan uimaan. Sää oli vilpoinen, joten 
oli lämmin kokemus pulahtaa altaaseen, jonka vesi oli parhaimmillaan 
+42°C. Paluumatkalla kävimme ihastelemassa jäävuoria. Näimme vila-
ukselta myös hylkeen. 
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Liidauksen harjoittelua.

Kalliota ja leirialue. Islannin uskomattoman kaunista luontoa.
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Neljäs päivä uhrattiin kokonaan kiipeilylle. Kiipesimme monta reittiä 
sporttia sekä treenasimme haastavampia reittejä yläköydellä. Kaikille 
jäi vielä reittejä voitettavaksi mahdollista ensi kertaa varten :). Eräälle 
sektorille mennessämme islantilainen ohjaaja nosti reppunsa päänsä 
päälle, ja kertoi huomanneensa vieressä suolla olevan skumur-linnun 
(isokihu), joka saattoi hyökätä ihmisenkin kimppuun. Jos skumur olisi 
aikonut hyökätä, se olisi hyökännyt repun kimppuun, joka oli joukkom-
me korkein kohde. Illalla oli aika hyvästellä Sasha DiGiulian, joka läh-
ti kotimatkalle ja valmistautumaan MM-kisoihin. Ennen unta kerään-
nyimme vielä nuotion ääreen ja lauloimme kitaran säestyksellä.

Viidentenä päivänä purimme leirin ja kiipesimme muutaman tunnin 
auringon paisteessa. Lopulta hyvästelimme Hnappavellirin ja aloitim-
me matkan kohti Reykjavikia. Matkalla pysähdyimme muutamalla näh-
tävyydellä, kuten isolla vesiputouksella ja jäätikön vierellä. Illalla saa-
vuimme Björkin liikuntakeskukseen, joka toimi yöpymispaikkanamme.

Viimeisenä päivänä innokkaimmat saivat kiivetä aamulla Björkissä, 
mutta muuten päivä oli pyhitetty uimiselle, shoppailulle ja kiertelylle 
Reykjavikissa sekä kiipeämiseen Klifurhúsiðilla. Lopuksi menimme vie-
lä Björkiin syömään ja katsomaan kuvia leiriltä. Islantilaiset lähtivät ko-
tiin yöksi, mutta me muut jäimme nukkumaan liikuntahallille.

Lähtöpäivänä huonosti nukutun yön jälkeen löysimme itsemme bussi-
pysäkiltä kello viisi aamulla. Väsynyt porukka nukkui koko lennon ajan. 
Helsingissä pääsimme suoraan junaan ruokaa saatuamme. Kuuden 
tunnin junamatka meni iloisesti jutellessa osan porukasta nukkuessa. 
Oulussa olimme keskiyön paikkeilla sekavin tunnelmin ja uskomatto-
mien kokemusten kera. Leirillä jäi kaiken kaikkiaan käteen englannin-
kielistä kiipeilysanastoa, mieliin painuvat maisemat, uudet kaverit ja 
tottakai uskomaton kiipeilykokemus. 

Oulun junnuilta ISOT kiitokset Shelbylle, vanhemmille ja AIVAN MAH-
TAVALLE ohjaajalle Heidille, joka jaksoi katsella meitä viikon.

Reeta, Hanna, Aino, Sampo ja Konsta

Leirin ohjaaja Heidi Saarinen:
Islannin pohjoismainen junnukiipeilyleiri oli järjestyksessään neljäs. 
Ensimmäistä kertaa kuitenkin leiri oli avoin kaikille junnuille, ei vain 
kilpaileville, maansa parhaimmille junioreille. Tämän ansiosta nuo-
risovaliokunta sai leirin järjestelyt itselleen, ja näin nuorisovaliokun-
nan jäsenenä sain tehtävän itselleni. Tammikuussa alkoi leirin jär-
jestely, mainostus ja yhteydenpito Islantiin. Erityisen hehkutuksen 
ja mainostuksen kohteeksi joutuivat omat junnumme Oulusta. Van-
hempien kanssa juteltuani tiesin, että ainakin saamme lähtijöitä, lei-
ristä matkoineen kun oli tulossa melko hintava. Hakuajan päätyttyä 
oululaiset viisi reipasta junioria olivat ainoat hakijat. Näin kaikki ha-
keneet pääsivät mukaan, ja samalla aloitimme vanhempien ja jun-
nujen kanssa talkoiden suunnittelun. Lopulta sopivasti Oulun Kii-
peilyseuralle ilmaantui hyvä ja iso tienvarsien siivousurakka. Näin 
ollen juniorit saivat tehdä oikeasti töitä leirin eteen.

Etukäteen informaation saaminen Islannista oli hieman takkuista. 
Näin ollen ennakko-odotukseni itse leiristä eivät olleet kovin kor-
kealla. Olikin hienoa huomata, että siitä hetkestä kun meitä tultiin 
Reykjavikin bussiasemalta hakemaan aina siihen asti, kun meidät 
bussipysäkille leirin jälkeen jätettiin, meistä pidettiin todella hyvää 
huolta ja kaikki oli viimeisen päälle hyvin organisoitu. 

Sasha oli lähes koko leirin ajan opettamassa meidän junnuja ja myös 

Vesiputouksella tauko ajomatkalla takaisin Reykjavikiin. Boulderointia.

Leiriläiset ja ohjaajat ja huoltajat.
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Bouldertehdas, Turku 
Ilmoittautuminen klo 10-10.45, Kisa-aika 11-16 
Osallistumismaksu: 20e 
Jälkikiipeilyt 10e: Nummensauna, 20 ensimmäistä 
Kaisalle ilmoittautunutta mahtuu mukaan+voittajat 
Palkinnot: voittajat + arvonta  
    Sarjat: Naiset ja Miehet 
    Greidit: 4a-8? 

itse kiipeilemässä. Hän oli junnujen kanssa saman kokoinen, joten 
se oli myös hyvä opetus lyhyemmille junnuille, ei se reittien sujuvuus 
ole pituudesta kiinni. Sasha jaksoi kylmästä ilmasta ja kadonneesta 
matkalaukusta huolimatta hymyillä koko ajan ja vastailla kärsivällises-
ti junnujen kysymyksiin, sekä tsempata. Hän oli todella motivoiva ja 
inspiroiva tuttavuus. Myös muiden junnujen kiipeilyn seuraaminen 
oli hyvin motivoivaa. Ohjaajana sain paljon vinkkejä miten kehittää 
omien junnujen treenauttamista. 

Leirillä kiipeilimme tietenkin paljon. Greidaus oli amerikkalainen ja 
Suomeen kun vertasi niin ainakin helpoksi greidatut reitit olivat vai-
keampia kuin suomalaiset samalla greidillä varustetut reitit. Eli Islan-
tiin ei kannata lähteä greidiä nostamaan. Oulun junnut eivät olleet ul-
kona liidanneet, joten heillä kyllä greidit nousivat ja kokemusta kart-
tui. Kallio oli myös erilaista kuin Suomessa, reitit olivat monipuolisia 
ja viereisten sektorien reitit saattoivat olla hyvinkin erilaisia.

Vaikutuksen leirillä teki Islannin kaunis luonto, hieno kiipeilyalue 
Hnappavellir, huumorintajuiset Islantilaiset, reippaat juniorit ja oh-
jaajat, sekä tietenkin Sasha. 

Leirillä päätimme muiden ohjaajien kesken, että yritämme omal-
ta osaltamme helpottaa ja jatkaa pohjoismaisia junnuleirejä. Norja 
ei ole ollut kertaakaan leirillä mukana, yritämme ensi vuonna saada 
myös heidät osallistumaan. Ensi vuoden leiriä olisi näillä näkymin jär-
jestämässä Ruotsi, ainakin jos Norja ei ota järjestämisvastuuta heti 
itselleen. 

Toivottavasti ensi kesänä useampi junnu rohkaistuu mukaan. 
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