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, Suvi varmistaa.

Juho liidaa Kotkanruusua
Juho stemmaa.

Junnuleiri kesäkuu '09

Teksti Katariina Korkiala

”Minä en haluaisi ohjata junnuja,” totesi eräs Skil:n kouluttajista taannoin alkuvuonna. On hyvä tunnustaa omat rajansa. En minäkään olisi
halunnut heittää kesäviikonloppua junnuleiriin. Asia oli kuitenkin sovittu jo aika päivää sitten. Hyvä niin, koska se oli juuri kiipeilyohjaajakokeen suorittaneelle vaivan väärti. Jokaisella on oikeus valita ja oikeus mielipiteeseensä. Onko junnuohjaaminen tylsää ja epäitsekästä antamista? Sitä ei kukaan voi tietää, ennenkuin kokeilee.

Slingi eli nauhalenkki..
.. yhdistetään valjaiden etupuolella sijaitsevaan looppiin ja toisesta
päästä sulkkariin eli sulkurenkaaseen, jolla voidaan kiinnittää valjaat
esimerkiksi pulttiankkuriin kiinni. Tätä nimitetään lehmänhännäksi.
Yksi nuorista heittää ilmoille kysymyksen: ”Miksi sen nimi on lehmänhäntä?”
Apua.. aivot skannaavat kaikkea oppimaansa, KO-kurssin ohjeita ja kir-
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joista luettuja asioita. Sellaiseen ei tämä prosessori pysty vastaamaan.
Rehellisyys on kaiken a ja o. Muutamaan kysymykseen voi vastata, ettei tiedä. Niin monta kysymystä innokkailta leiriläisiltä viikonlopun aikana tuli, että oikeitakin vastauksia löytyi kosolti.
Kesällä järjestettävä junnuleiri sai alkunsa vuotta aiemmin ja perinnettähän tuli jatkaa. Skil:n nuorisojaoksesta tuli Suomen Alppikerhon
junnuvastaavalle Suvi Saariselle leiripesti. Ruotsinpyhtään Haukkakallio osoittautui loistavaksi paikaksi leirin pitämiseen ja Släbi Ry:n puheenjohtaja Markus Nyman toimi vaimonsa Leenan kanssa toimeliaana talonmiespariskuntana. Puitteet loistavat, sää ei niin kovin, mutta
parhain tulee vasta seuraavaksi. Junnut! Innokkuus, ennakkoluulottomuus ja iloisuus tarttui toisesta toiseen, viisveisaten vesisateesta,
ajoittaisista rakeista ja miljoonista hyttysistä.
Hangonhyrskyistä osallistui viisi junnua ja Helsingin SAKEsta kuusi. Ohjaajina minun ja Suvin lisäksi toimivat Kevät Aalto ja Taija Selin

Sunnuntai oli ’unelmien täyttymys’. Jokainen
sai kokeilla tai tehdä vähän sitä mikä kiinnosti eniten. Laskeutumista halusi kokeilla
arviolta puolet uudestaan, osa oli kiinnostunut liidauksesta ja jumaroinnista sekä osa
toistonousuista yläköysikiipeilypaikalla.
Leirin sanoma kaikkine opetuksineen kävi
selkeäksi kun jokainen antoi loppupalautteen
suullisesti ringissä. Ensin etsittiin esine/tavara/kappale, joka kuvaisi leiritunnelmaa tai
-teemaa. Jokainen vuorollaan asetti esineen
ringin keskelle ja samalla kertoi leirin tunnelmista. Mukaan mahtui mukavista ihmisistä,
kiipeilynilosta ja säästä kertovia lausahduksia
sekä paljon muita tärkeitä huomioita. Itse poimin esineeksi sulkkarin. Näytin lukollista sulkurengasta piirissä ja sanoin, että kiipeilijä ilman oikeita oppeja voi näyttää tältä. Sen jälkeen painoin sulkkarin vivun auki. Ulkonaisesti
samanlainen kuin muut, mutta oikeasti hengenvaarallinen. Kerroin, että leirin yksi tärkeimpiä
tarkoituksia on sulkea rengas ja saada leiriläiset
oppimaan ja ymmärtämään vastuita ja riskejä
kiipeillessään. Samaan aikaan pyöritin sulkkarin
lukon kiinni ja laskin sen piirin keskelle.

Saana laskeutumassa, Taija

Opettamillamme asioilla on merkitystä. Sen huomasi junnujen vakavoituneista katseista.
toimii varavarmistajana.

Hangosta. Majoittuminen tapahtui omissa teltoissa, joiden pystyttäminen olikin junnujen ensimmäinen tehtävä. Siinä samassa kun leirikatos eväineen oli kannettu parkkipaikalta ja pystytetty Kultajuova sektorin reittien alle, oli sen ympärille noussut piskuinen telttakylä.
Lauantai alkoi hitain heräilyin puoli kahdeksalta. Aamupuuron ja lämmittelyjen jälkeen kalliot kutsuivat. Työpajamaisesti eri ryhmät tutustuivat laskeutumistekniikkaan, yläankkurin tekemiseen sekä kiipeilyyn
yläköydellä. Osa nuorista olivat kiipeilleet jo vuosia ja käyneet useasti
kalliolla ja osa oli ensimmäistä kertaa kalliokiipeilemässä. Toisaalta hyvä, koska leiriläiset jo itsessään antoivat toisilleen kokemuksia, erilaisten lähtökohtien ansiosta. Toisaalta ohjaajan tärkeä tehtävä oli löytää
jokaiselle junnulle haasteellista tekemistä.
Illalla kävimme retkellä läheisellä Särkijärvellä ja muutama rohkea kävi kastamassa itsensä vedessä. Iltapalaksi makkarat, vaahtokarkit sekä suklaabanaanit. Tämän jälkeen ensimmäisen illan kikatuksesta ja
muusta pienestä hälystä ei ollut nukkumaan mennessä tietoakaan.

Haukkakalliosta ja junnuleiristä tehtiin artikkeli Loviisan sanomiin. Haukkakallio on lyhyessä
ajassa kasvanut kiipeilykallioksi, jossa on Suomen eniten köysireittejä. Niitä on nyt 90 ja lisää on tulossa. Pulttireittien tekemisessä on
käytetty aikaa turvallisuusnäkökohtien viilaamiseen. Artikkeli oli hyvää
julkisuutta Haukkakalliolle sekä lajille yleensä.
Loppuvaikutelmana leiristä jäi hyvät fiilikset ohjaajille ja leiriläisille.
Vanhempien naukkaillessa porokahvia, moni junnu ylpeänä esitteli
laskeutumispaikkaa ja virkkoi uskaltaneensa tulla siitä alas.
Isompien junnujen vanhemmat kiidätettiin kauimmaisille kalliolle
näyttämään Haukkakallion hienoja reittejä.
Leiri- tai junnuohjaajana toimiminen on hyvä lisä valmentaja- sekä kiipeilyohjaajakoulutuksen kävijöille. Junnut opettavat nöyryyttä lajiin sekä asioiden yksinkertaistamista. Kiipeilijänä ohjaajan rooliin paneutuminen on usein vaikeaa, koska rakas harrastus on liian lähellä sydäntä, itsestään selvyyksien karsiminen vie aikaa ja slangisanoja tuleee
käytettyä lähes huomaamatta. Junnut opettavat ohjaamista juuri niillä
loputtomilla kysymyksillään, välittömyydellään ja viattomalla kyseenalaistamisellaan. Leirin jatkaminen ja kehittäminen on tärkeää lajin
tulevaisuuden takia.
Saati sitten vain siksi, että tämän tekeminen on todella kivaa.
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