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Leiri pidettiin Turun alueella 26.6.–2.7.2011. Leiri oli kolmas laji-
aan ja osallistujia tuli Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Kaikki-
aan leirillä oli junnuja noin 40. Tanska ja Norja jättivät leirin väliin 
ja Ruotsistakin saapui vain tyttöjä, mutta eihän se meitä poikia ai-
nakaan haitannut:) Suomesta leirille tulivat Elias, Matilda, Nooa, 
Sonja, Anitra, Iines, Tommi, Katariina, Pamu ja Sami  Kaisa, Sai-
ja ja Anton.

Leiri starttasi klo 12.00 Tuorlan majatalon pihasta, joka toimi to-
della hyvin majoituspaikkana. Se oli lyhyen ajomatkan päässä kii-
peilypaikoista. Asuimme 4:n makuuhuoneen soluasunnoissa, jo-
ten siinä tutustui uusiin ihmisiin ja oppi ruotsalaisia korttipelejä. 
Alussa kaikki puhuivat vain omaa kieltään, mutta kun ihmiset al-
koivat tutustua toisiinsa paremmin, niin kaikki puhuivat englan-
tia. Tähän auttoivat huonejärjestelyt ja Antonin tutustumisleikit.

Kiipeilijöitä oli monentasoisia, joten treenaaminen tapahtui kol-
messa eri ryhmässä taitojen mukaan. Kaisa oli saanut leirille le-
gendaarisen reitintekijä/huippukiipeiliä Christian Bindhammerin 
valmentamaan meitä. Christianin pitämät treenit olivat varmasti 
leirin hyödyllisin asia monille. Hän seurasi kiipeilyämme ja ker-
toi missä voisimme parantaa ja antoi myös vinkkejä oheishar-
joitteluun. Hän kertoi myös omasta treenaamisestaan ja vastai-
li kysymyksiimme. Viikon aikana saimme myös todistaa Christia-
nin nousut lähialueen reitteihin Baletti Angelniemessä ja Estrella 
Nummessa. Jo pelkkä hänen kiipeilynsä katsominen oli opetta-
vaista.
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Päivä alkoi aina aamupalalla, jonka jälkeen suunnattiin 
kiipeämään ulos tai sisälle. Itse vierailin Angelniemessä 
ja Nummessa sekä boulderoimassa Valkevuorella. Per-
jantaina kaikilla ryhmillä oli edessä Salmisaari ja Toyota-
Areenan sisäseinä, jossa kiivettiin koko päivä. Kahtena 
päivänä oli iltakiipeilyjen tilalla muuta ohjelmaa, mikä 
oli hyvä asia, koska varmaan kaikilla kuuden päivän kii-
peilyputki tuntuu jossain (paitsi Pamulla!). Keskiviikko-
iltana suuntana oli Turun Caribian kylpylä, jossa uitiin 
useampi tunti ja sen jälkeen katseltiin sormia että näin-
köhän näillä kiivetään huomenna. Torstaina suuntasim-
me suoraan kallioilta kaupunkiin tutustumaan keskiajan 
messuihin. Messut jäivät takasijalle kun havaitsimme 

Leirin päävalmentaja näyttää nuorille mallia!
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kebab-pizzerian, mutta lopulta Pamun pyynnöstä 
kävimme messuillakin. Joka ilta kokoonnuimme lä-
heiselle jalkapallokentälle ja pelasimme erilaisia pe-
lejä Antonin johdolla, polttopallo nousi ylivoimai-
seksi suosikiksi.

Leiri oli todella onnistunut. Ihmiset olivat mukavia, 
sadetta ei nähty lainkaan ja kaikkein tärkein; ruoka 
oli loistavaa! Lisää tämmöisiä. Kiitokset vielä kaikil-
le leirin järjestäjille ja mukana olleille!

Leiri oli Suomen Kiipeilyliiton leiri, jonka järjestäjä 
ja vastuuhenkilö oli Kaisa Rajala. Leirin onnistumi-
sessa auttoivat: Kruxi ry., Olli-Petteri Manni, Anton 
Johansson, Saija Hakala, Bouldertehdas ja Toyo-
ta-Areena. Leirin päävalmentajana toimi Christian 
Bindhammer.

Osallistujilla energiaa riitti koko leirin ajaksi.


