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OLE AINA NOPEA MYÖS
RINTEEN ULKOPUOLELLA

G

DNA Kotinetti 4G B315
Sisältää DNA Veppi 4G Super -liittymän
ja DNA Kotinetti 4G B315 -modeemin.

24,90 €/kk/24 kk

norm. 36,50 €/kk. Liittymän avausmaksu 3,90 €.
24 kk DNA Reilu -sopimuksella yht. 601,50 €.

DNA Kotinetti 4G tuo nopean nettiyhteyden kaikkiin kodin laitteisiin:
■
■

tietokoneeseen
tablettiin

■
■

kannettavaan
pelikonsoliin

■

televisioon

DNA Kotinetti 4G B315 (sis. DNA Kotimokkula 4G WLAN B315, erikseen ostettuna norm. 185 € ja DNA Veppi 4G
Super, norm. 29,90 €/kk) 24 kk määräaikaisella DNA Reilu -sopimuksella 24,90 €/kk/24 kk (norm. 36,50 €/kk).
Avausmaksu 3,90 €. 24 kk sopimuksen kokonaishinta sisältäen Kotimokkulan ja DNA Veppi 4G Super -liittymän
601,50 €. Liittymän enimmäisnopeus 150 Mbit/s on saavutettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaihteluväli 5-80 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 Mbit/s, vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Edellyttää markkinointiluvan antamista. Tarjous voimassa 30.4.2016 asti. Lisätiedot www.dna.fi

Myymälät ja aukioloajat: www.expert.fi/myymalat
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

teksti FREDRIK LASSENIUS

Mojn & moro!
GrIFK Alpine valittiin viime vuonna taas
vuoden alppihiihtoseuraksi ja saamme
olla siitä tyytyväisiä ja ylpeitä! Kiitos
kaikille jotka vuosien ajan ovat olleet
mukana kehittämässä seuraa tähän pisteeseen. Muut isot ja muutamat vähän
pienemmät seurat tulevat kovaa vauhtia
perässä joten emme voi jäädä paikollemme. Hieman riippuen mitä mittareita
käytetään, joku toinen seura saattoi pärjätä paremmin.
Seuran toiminta on kasvanut niin paljon että meidän pitää asettaa tiukempia
haasteita sekä kilpailupuolella, harrastepuolella että seuran ja rinteen hallinnossa.
Urheilun puolella meillä on kahdeksan
hengen joukkue mukana 8.2 Tahkolla
pidettävissä Topolino-karsintakisoissa.
Laajalla rintamalla menestystä on tullut
Audi-kisoissa mutta valmentajat näkevät että laskijoissa on potentiaalia vielä
parempaan.
GrIFK Alpinella oli tänä vuonna kuusi junioria hakemassa paikkaa alppikoulusta, eli
monta enemmän kuin moneen vuoteen.
Tämä on seuran urheilullisen tavoitteen
ytimessä; meidän tavoitteena on luoda
niin hyvät puitteet, että meidän laskijat
pääsevät halutessaan alppilukioon mistä
he voivat ponnistaa edelleen maajoukkueeseen ja siitä maailman huipulle.
Valmennuksen pitää olla niin laadukas
että laskijamme voivat pitkässä juoksussa
pärjätä yksityistiimien kanssa.
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Meillä on harvinaisen vahva valmennustiimi valmennusvastaavan
& alppihiihtotekniikkagurun Mikko
Heiskasen alaisuudessa, eli päävalmentaja Sami Tikkanen, Atte Penttinen, Petski
Rosenlöf, Kaisa Puttonen, Alexandra
Niiranen, Aaro Koski, Julius Järvinen ja
Jutta Lappalainen. Loistava yhdistelmä
vanhoja granilaisia ja muualta tulleita
vahvistuksia.
Toivon että mahdollisimman moni junioreista tulisi mukaan Grani Campille
pääsiäisenä treenaamaan yhdessä ja
kehittämään Grani-fiilistä. Nuoremmat
junnut innostuisivat seuratessaan vanhempia junnuja ja vanhemmat laskijat
oppisivat näyttämään hyvää esimerkkiä
nuoremmille. Pääsiäisleiri toivottavasti
helpottaa siirtymistä ryhmästä seuraavaan ja kasvattamaan seurahenkeä.
Hiihtokoulu porskuttaa lähes samoissa
luvuissa kuin aikaisemmin isoista muutoksista huolimatta ja voimme olla siitä
todella kiitollisia hiihtokoulun vetäjille. Laji
kamppailee laskevien harrastemäärien
kanssa mutta siitä huolimatta hiihtokoulumme pärjää ja kehittyy. Tänä vuonna
meillä on uutena hiihtokouluvastaavana
Kaisa Puttonen ja Marcus Sandell Racing
Schoolista vastaa Alexandra Niiranen.
Isot kiitokset kuuluvat heille ja kaikille
hiihdonopettajille.
Rinteessä on kesällä ja syksyllä tapahtunut
paljon. Olemme yhteistyössä kaupungin kanssa parantaneet rinteen profiilia
ja saattaneet loppuun hissitoimituksen.
Suuri kiitos siitä kuuluu Kulttuuri- ja liikuntapalvelulle. Rinteen pituus kasvoi
kymmenillä metreillä ja tasaisempi profiili tekee rinteestä paremman kaikille
käyttäjille.
2016

Granibackenin kaltaisen kaupunkirinteen pyörittäminen ei ole aina helppoa.
Lähimmät naapurit asuvat muutamia kymmeniä metrejä rinteestä. Lumetus, siihen
liittyvä työnteko ja rinnekone aiheuttavat
jonkin verran melua. Pyrimme pitämään
melun aisoissa mutta meidän on pakko
lumettaa silloin kun pakkasia riittää. Jos
lumetusta rajoitetaan nykyisestä vaarana
on, että jonain talvena emme voi avata
rinnettä ollenkaan.
Hallitus on viime talven jälkeen laatinut uuden strategian seuralle,
tehostanut hallintoa ja valinnut uuden toiminnanjohtajan, Atte Penttisen. Atte on
tarttunut moneen asiaan ja ollut keskeisessä roolissa toiminnan kehittämisessä.
Tarvitsemme kuitenkin vapaaehtoisvoimia seuran toiminnassa, ilman sitä
toiminnasta tulee liian kallista ja vaarana on että hallinto etääntyisi jäsenistä.
Tarvitsemme uusia voimia hallitukseen,
etenkin markkinointi- ja viestintäpuolella.
Seuran hallituksessa on myös muutamia
jäseniä erovuorossa. Eli olkaa yhteydessä
jos kiinnostaa olla mukana kehittämässä
Suomen parasta alppihiihtoseuraa
paremmaksi.
Freddi
P.S. Kiitos taas kaikille talkoolaisille,
teidän avulla olemme pitäneet keskiviikkokisoja, avanneet rinteen, järjestäneet
talvistartin ja paljon muuta.

MATKALLA HUIPULLE

teksti MINNA KARHU

kuvat SKI SPORT FINLAND

SKI SPORT FINLANDIN
TERVEISET

teksti MINNA KARHU

kuva SKI SPORT FINLAND

Kausi 2015-2016 lähestyy puoltaväliä
ja Helsingin seudullakin on saatu nauttia lumisista ja välillä jopa aurinkoisista
talvikeleistä, vaikka alkutalvi näyttikin lajiemme kannalta hieman huolestuttavalta.
GrIFK-Alpine palkittiin jälleen vuoden
2015 alppihiihtoseurana. Seura tekee
hyvää ja arvokasta hiihtokoulu- ja juniorityötä, kilpaurheilua unohtamatta.
Tiedämme Ski Sport Finlandissa että
seuralla on myös ideoita ja suunnitelmia miten kehittää toimintaansa entistä
kattavammaksi myös tulevaisuudessa.
Haluankin tässä välittää kiitokset kaikille GrIFK:n seuratoiminnan osallisille
– työntekijöille, valmentajille, huoltajille,
urheilijoille, vapaaehtoisille, kotijoukoille ja kaikille muille joita en erikseen
maininnut.
Lajiliittossa on ollut kiireinen syksy ja
alkutalvi, kun kaiken muun tekemisen
MATKALLA HUIPULLE

lisäksi, kotimaan toimintaan on pyritty
panostamaan aikaisempaa kautta enemmän. Kansallisissa kilpailutapahtumissa
on nähty tänä talvena uutena juttuna Ski
Sportin tapahtumatori. Tapahtumatorilla
pyritään luomaan kunnon tapahtumameininkiä ja tunnelmaa kilpailujen yhteyteen,
jotta kilpailutapahtumat toimisivat paremmin lajiemme tunnettuuden lisääjinä.
Samalla on järjestetty ns. ”avoimia ratavuoroja”, jotta lajeistamme kiinnostuneet
pääsisivät kokeilemaan laskemista
radalla, kumpareissa ja parkissa. Niin kilpailijat kuin yhteistyökumppanitkin ovat
olleet tyytyväisiä kilpailutapahtumien
saavuttamaan näkyvyyteen Somessa ja
muissa kanavissa.
Kilpailukausi on edennyt jo pitkälle ja
moni odotteleekin jo hiihtolomia. Audi
Alpine Ski Tourilla on enää finaalikilpailu
jäljellä, jonka jälkeen keskitytään DNAloppukilpailuihin sekä freestylen että
2016

alppihiihdon yleisten sarjojen SM-kisoihin.
SM-kisoissa yleisen sarjan pujottelu ja
paripujottelu lasketaan freestylehiihdon SM-kisojen kanssa samaan aikaan
Rukalla. Tähän tapahtumaan pyritään saamaan myös televisiointi YLE:n toimesta.
Meillä on hienoja tapahtumia, vauhdikkaita ja näyttäviä suorituksia, mutta
meidän tulisi vielä paremmin pyrkiä
kertomaan ja jakamaan lajiemme tapahtumia suurelle yleisölle, jotta saisimme
kasvatettua lajien harrastajamääriä.
Muistakaa siis kertoa tulevista tapahtumista ja jakaa hienoja kuvia harjoituksista
ja kisoista ystävillenne, sillä tavoin saavutamme koko ajan kasvavan joukon lajien
seuraajia.
Lopuksi vielä kaikille Granilaisille tsemppiä jäljellä oleviin kisoihin ja tehokasta ja
turvallista treenileiriä hiihtolomaviikolle!
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
Matkaamme huipulle – tavoitteena maailman paras seuratasoinen valmennusjärjestelmä vuoteen 2020 mennessä – tukevat
pääyhteistyökumppanimme:
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MATKALLA HUIPULLE

Parasta Private Banking
–palvelua yksityisasiakkaille*
* Tutkimus: TNS Sifo Prospera Private Banking 2015 Finland

T U L E K E SKUST ELEMA AN
(09) 4766 9345
privatebanking@evli.com
www.evli.com/sijoitustavoite

Audi A6 2.0 TDI quattro ja 2.0 TFSI quattro

Uutta tehokkuutta
Hienovaraisen tyylikäs Audi A6 -nelivetomallisto
on laajentunut uusilla kaksilitraisilla
diesel- ja bensiinimoottoreilla.
To m i V i r k k i ( t e k s t i ) , A u d i A G ( k u v a )

Audi A6 on ylellinen ja edustava iso auto,
jonka avarat ja viihtyisät sisätilat tekevät matkanteosta aidon nautinnon. Äskettäin uudistunut Audi
A6 on saanut ulkoasuunsa lisää särmää ja määrätietoisuutta. Uutta ilmettä tuovat muun muassa
kolmiulotteinen single-frame-etusäleikkö, kiilamaiset ajovalot ja niiden LED-huomiovalokuvio,
puskurit, koko etupuskurin levyiseksi integroitu
ilmanottoritilä, entistä leveämmät sivuhelmat ja
matalammat takavalot sekä suunnikkaan muotoiset pakoputken ulostulot. Ulkonäköön vaikuttavat
myös lisävarusteena tarjolla olevat LED- ja Matrix
LED -ajovalot sekä dynaamiset suuntamerkkivalot,
joissa valo liikkuu kääntymissuuntaan sisäreunasta
ulospäin.
Jatkuvatoimisella ja täysin mekaanisesti toteutetulla quattro-nelivedolla varustettujen Audi
A6 Sedanin ja A6 Avantin voimanlähteeksi saa nyt
myös nelisylinterisiä moottoreita aiemmin tarjolla
olleiden V6-moottorien lisäksi. Kaksilitraiset turboahdetut TDI- ja TFSI-moottorit ovat taloudellisia ja
suorituskykyisiä, ja ne soveltuvat mainiosti suomalaisiin liikenneoloihin.
Audi A6 quattro-uutuusmallit on varustettu 7-vaihteisella S tronic -automaattivaihteistolla, joka toimii kaksoiskytkinperiaatteella. Auton
moottorin, vaihteiston ja ohjauksen ominaisuuksiin voi vaikuttaa vakiovarusteisella Audi drive select -järjestelmällä.
Audi A6 2.0 TDI- ja 2.0 TFSI-mallit ovat
saatavana kahtena varusteluversiona: Business ja
Business Sport. //

Audi
Teknistä etumatkaa

A6 Business-varustelu
• S tronic -automaattivaihteisto (7-v.)
• Xenon plus -ajovalot, LEDhuomiovalot ja LED-takavalot
• Akustinen ja optinen pysäköintitutka edessä ja takana
• Täysautomaattinen ilmastointi
• Bluetooth Hands Free -liitäntä
• Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä, 4-puolainen
• Vakionopeussäädin
• Audi Drive Select
• MMI Radio Plus, CD-soittimella,
6,5” värinäyttö, Audi Sound
System, 10 kaiutinta, teho 180 W
• Paikallaanpitoavustin
(Audi hold assist)
• Alumiinivanteet , 6-puolainen
design, koko 8J x 17” renkaat
225/55 R 17

A6 Business Sport -varustelu
• S tronic -automaattivaihteisto (7-v.)
• Xenon plus -ajovalot, LEDhuomiovalot ja LED-takavalot
• Urheiluistuimet edessä
• Akustinen ja optinen pysäköintitutka edessä ja takana
• Täysautomaattinen ilmastointi
• Bluetooth Hands Free -liitäntä
• Nahkapäällysteinen urheilullinen
monitoimiohjauspyörä, 3-puolainen
• Vakionopeussäädin
• Audi Drive Select
• MMI Radio Plus, CD-soittimella,
6,5” värinäyttö, Audi Sound
System, 10 kaiutinta, teho 180 W
• Paikallaanpitoavustin
(Audi hold assist)
• Alumiinivanteet 7-kaksoispuolainen design, koko 8J x 18,
renkaat 245/45 R18, Audi Sport
• Avant-mallit lisäksi: takaluukun
sähkötoiminen avaus- ja sulkutoiminto

Kuvan autossa S line -ulkonäköpaketti.

teksti & kuvat ATTE PENTTINEN,
VILLE HONKANEN

“Kilpailemaan ei opi kuin kilpailemalla.”
Granin keskiviikkokisa on perinteikäs
koko perheen tapahtuma, jossa lasketaan
Granibackenin herruudesta. Expert on
ollut kolme vuotta tapahtuman taustalla
kumppanina ja kilpailun mahdollistajana.
Expert Cup on monelle Granin laskijalle viikon päätapahtuma ja monet ovat
saaneet siitä ikimuistoisia kokemuksia.
Esimerkiksi Marcus Sandell kommentoi
asiaa näin: ”Keskiviikkokilpailut olivat
usein viikon kohokohta. Voittoja tuli, kärsimme pettymyksiä ja keskeytyksistä piti
ilmoittaa laittamalla sauvat ristiin pään
yläpuolelle. Kerran päätin hyödyntää
hissiä tramppaamisen sijaan, mutta sitä
ei valitettavasti sallittu, vaikken näyttänytkään keskeytyksen tuntomerkkejä.
Keskiviikkokisoissa oli tekemisen meininkiä ja erittäin positiivinen viba, joka
varmasti synnytti monelle nuorelle granilaiselle terveellistä kisaintoa.” Viikkokisat
ovat opettavaisia monelta kantilta, niin
henkisen voiman kuin paineensietokyvyn mittaamisen ja sääntöjen opettelun
suhteen. Kilpailemaan ei opi kuin kilpailemalla. Monella ensikertalaisella ja
kokeneemmallakin kisailijalla polvet saattavat tutista lähdössä ja vatsassa lentelee
perhosparvi, mutta minkäs sille voi, kun
kilpaillaan Granin herruudesta ja Expertin
tarjoamista tuotepalkinnoista.
Ville Honkanen on mukana kisassa paitsi
kahden kilpailevan lapsensa, Maijun ja
Teemun, isänä, myös Expertin edustajana. Viiden vuoden ajan kisa on ollut
tärkeä osa perheen viikko-ohjelmaa.
Myös perheen äiti Minna viihtyy kisakatsomossa jännittämässä laskuja ja
tapaamassa ystäviä.
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Mitä Expert Cup sinulle ja perheellesi
merkitsee?
Kisasta on saatu paljon hienoja kokemuksia ja muistoja, niin aikuisille kuin lapsille.
On mahtavaa, että kotirinteessä pääsee
turvallisesti opettelemaan kilpailemiseen
liittyviä asioita. Samalla voi seurata ja
ottaa oppia valtakunnan kärkilaskijoilta ja
aistia aidon alppihiihtokisan tunnelmaa.
Mitkä ovat lasten huikeimmat muistot
Expert Cupista?
Teemu (11) tulee aina muistamaan
kokonaiscupin voiton varmistumisen
viimeisessä kilpailussa toissa kaudella.
Maijulle (13) ovat jääneet mieleen onnistuneet laskut ja hyvät ajat yksittäisissä
kisoissa. Maijulle palkintoja ja sijoitusta
tärkeämpää on päästä viikoittain viettämään aikaa laskukavereiden kanssa
sekä nauttimaan kisatunnelmasta. Yksi
osakilpailu, seuran mestaruuskisat, ovat
molemmille kauden kohokohtia.
Miltä yhteistyökumppanina tuntuu katsella, kun melkein satapäinen joukko
viikoittain laskee Expert Cupissa?
Lasten aitoa onnistumisen iloa on
mukava seurata, ja huomata, miten palkinnot osaltaan innostavat ylittämään
itsensä. On myös hienoa nähdä, miten
vaikeuksien jälkeen lapset kirjaimellisesti
lähtevät uuteen nousuun valmistautumaan seuraavaan laskuun. Nuorten
urheilun tukeminen sopii hyvin Expertin
arvomaailmaan.

2016

Expert Cup ohjelma 2016
13.1.2016
20.1.2016
27.1 2016
3.2.2016
10.2.2016
17.2.2016
2.3.2016
9.3.2016

Pujottelu
Pujottelu
Pujottelu
Pujottelu
Superpujottelu
Pujottelu,
Seuranmestaruuskilpailu
Superpujottelu
Pujottelu

MATKALLA HUIPULLE

Halti – rinteiden ammattilaisten vaatettaja jo vuodesta 1999
Haltin laadusta tinkimättömien ja huipputeknisten lasketteluasujen taustalla
on jo vuodesta 1999 alkanut tiivis yhteistyö Suomen alppimaajoukkueen kanssa.
Urheilijoilta ja valmentajilta rinteiden
äärioloista saatu palaute on auttanut
Haltia hiomaan tuotteita tekniseen huippuunsa. Entistäkin kilpailukykyisemmät
vaatteet ja varusteet parantavat puolestaan joukkueen suoritusta.

Tällä hetkellä alppimaajoukkueen käytössä ovat Haltin laskettelutakit ja
-housut, väliasut, kengät, matkustuslaukut
sekä rinnereput. Halti vastaa myös tiimin
kisapuvuista. Ne ovat olleet erityisesti tiimin mieleen: ”Mielestämme on hienoa,
että Suomen alppimaajoukkue pukeutuu
Suomessa suunniteltuihin ja suomalaisen
merkin valmistamiin varusteisiin.”

teksti & kuvat HALTI

Haltin toinen merkittävä yhteistyökumppani rinteessä on kansainvälinen
hiihtoliitto FIS jonka arvostetut ammattilaiset on Halti varustanut päästä varpaisiin
jo vuodesta 2004 lähtien. Varusteiden on
oltava kunnossa, sillä FIS-tiimi viettää
vuodessa yli 200 päivää ulkona. Vaatteet
onkin suunniteltu muuttuviin ja vaativiin
olosuhteisiin: monipuoliset kerrokset
takaavat mukavuuden kovista pakkasista
plussakeleihin.

Lisää Haltista ja tuotteista osoitteessa www.halti.fi.
MATKALLA HUIPULLE
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KILPAVOITELU ESIMERKKEJÄ KEVÄÄN KISOIHIN
KELIALUE +10..-1
Harrastaja / treenivoitelu

Kilpavoitelu

- Puhdista pohjat edellisen laskupäivän jäljiltä
Vauhti Clean&Glide puhdistus/luistonesteellä. Harjaa n.2min kulutua huolellisesti nylonharjalla.

- Puhdista pohjat edellisen laskupäivän jäljiltä
Vauhti
Clean&Glide puhdistus/luistonesteellä.
Harjaa n. 2min kuluttua huolellisesti nylonharjalla.

- Sulata Vauhti LF Race WET (keltainen) +10..1 tai LF ALL Temp luistovoide, jäähdytä, siklaa,
aloita harjaaminen muutamalla metalliharjan vedolla.
Viimeistele huolellisesti nylonharjalla.

Alusvoitelu -Sulata LF cold (sininen) -1..-10 tai LF
Race All Temp luistovoide. Jäähdytä, siklaa, aloita
harjaaminen muutamalla metalliharjan vedolla, jatka hevosenjouhiharjalla ja viimeistele huolellisesti
nylonharjalla.

Pinnoitteena Vauhti pikaluisto HF mid +5..-8. Ravista
hyvin ja levitä reilu kerros pikaluistoa vahavoitelun
pintaan. Anna kovettua yön yli ja harjaa huolellisesti
nylonharjalla.

Kelivoitelu. –Sulata HF cold (sininen) -1..-10. Työstö
kuten edellä.

Kilpavoitelu
-Puhdista
pohjat edellisen laskupäivän jäljiltä
Vauhti
Clean&Glide
puhdistus/luistonesteellä.
Harjaa n.2min kuluttua huolellisesti nylonharjalla.

Pinnoitteena. -FC Mid 0..-6 neste tai karkealla lumella Fox gel sininen Levitä nesteet lyhyissä pätkissä
sormella, anna kuivua vähintään 15min tai vaikkapa
yön yli. Harjaa huolellisesti nylon harjalla.

KELIALUE -8..-20

Alusvoitelu. -Sulata Vauhti HF Molybden -5..-20
luistovoide, siklaa puoli lämpöisenä , jäähdytä, aloita harjaaminen muutamalla metalliharjan vedolla.
Jatka hevosenjouhiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla.

Harrastaja / treenivoitelu

- Kelivoitelu. -Sulata Vauhti HF Wet +10..-1
luistovoide. Jäähdytä, siklaa, aloita harjaaminen
muutamalla metalliharjan vedolla, jatka hevosenjouhiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla

-Sulata Vauhti LF Race sininen -1..-10 tai LF ALL
Temp luistovoide, jäähdytä, siklaa, aloita harjaaminen muutamalla metalliharjan vedolla. Viimeistele
huolellisesti nylonharjalla.

- Pinnoitteena Vauhti FOX GEL WET kun lumi on
karkeaa-,ryynimäistä tai tykkilunta. Lumen ollessa uutta tai märkää imevää tee pinnoitus Vauhti
FC WET SPRINT nesteellä +10..-3.
Levitä nesteet lyhyissä pätkissä sormella, anna
kuivua vähintään 15min tai vaikkapa yön yli. Harjaa
huolellisesti nylon harjalla.

Pinnoitteena Vauhti LF Polar pikaluisto -1..-20.
Ravista hyvin ja levitä reilu kerros pikaluistoa
vahavoitelun pintaan. Anna kovettua yön yli ja
harjaa huolellisesti nylonharjalla.

KELIALUE -1..-7
Harrastaja / treenivoitelu
- Puhdista pohjat edellisen laskupäivän jäljiltä
Vauhti
Clean&Glide
puhdistus/luistonesteellä.
Harjaa 2min kulutua huolellisesti nylonharjalla.
-Sulata Vauhti LF Race sininen -1..-10 tai LF ALL
Temp luistovoide, jäähdytä, siklaa, aloita harjaaminen muutamalla metalliharjan vedolla. Viimeistele
huolellisesti nylonharjalla.
Pinnoitteena Vauhti pikaluisto HF mid +5..-8. Ravista
hyvin ja levitä reilu kerros pikaluistoa vahavoitelun
pintaan. Anna kovettua yön yli ja harjaa huolellisesti
nylonharjalla.

-Puhdista
pohjat edellisen laskupäivän jäljiltä
Vauhti
Clean&Glide
puhdistus/luistonesteellä.
Harjaa n.2min kuluttua huolellisesti nylonharjalla.

Kilpavoitelu
Alus/kelivoitelu. -Sulata
LF Race vihreä -1..25 tai HF molybden -5..-20 luistovoide. Siklaa
puolilämpöisenä, jäähdytä,
aloita harjaaminen
muutamalla metalliharjan vedolla, jatka hevosenjouhiharjalla ja viimeistele huolellisesti nylonharjalla.
Pinnoitteena. -FC Cold neste -6..-20 tai Fox Gel sininen -5..-20 Vaihtoehtona voi käyttää FC Cold nappia
-6..-20
Levitä nesteet lyhyissä pätkissä sormella, anna
kuivua vähintään 15min tai vaikkapa yön yli. Harjaa
huolellisesti nylon harjalla.
Vauhdin ovaali sekä rotoharjoja käyttämällä
varmistetaan helposti riittävä harjaus ja saavutetaan
huippuluokan luisto-ominaisuudet.

ENNEN NÄKEMÄTTÖMÄN NOPEAA SUORITUSKYKYÄ

HIIHTOKOULU

MSRS

RACE-RYHMÄT

ALPPIKOULU

AKATEMIAT

MAAJOUKKUE

SEURATOIMINTA

14

GRANI

teksti ATTE PENTTINEN

GRANILAISEN
POLKU
GrIFK Alpinella on häikäilemätön tavoite
olla tulevaisuudessa maailman paras alppiseura. Tilanne tällä hetkellä näyttää
hyvältä. Seuramme sai viime kaudella
yhteensä 46 SM-mitallia. 6 seuramme
kasvattia on Ski Sport Finlandin maajoukkueessa, sekä 3 laskijaa on Ski Sportin
seurantaryhmässä. Tavoitteenamme oli
tälle kaudelle saada kolme seuramme
kasvattia maailman cupin pisteille, sekä
kasvattaa SM-mitalli saldoa 50:neen
mitaliin ja nostaa 5 nuorta suomen
alppikouluihin
Vaikka kilpaurheilu on iso osa toimintaamme, se ei kuitenkaan ole seuramme
ainoa tavoite. Visiomme on lisätä intohimoa alppiurheilua ja urheilua kohtaan.
Seuramme toiminnan piiriin kuuluu noin
800 lapsen ja nuoren kurssimuotoinen
hiihtokoulu, jossa opettelemme liikunnan ja alppihiihdon alkeita. Hiihtokoulu
myös tarjoaa mahtavan työpaikan seuratoiminnasta ja urheilusta kiinnostuneille
nuorille, jotka ovat oman lasku-uransa
jo lopettaneet. Tavoitteenamme on
pitää kiinni parhaamme mukaan nuorista ja näin ehkäistä dropout-ilmiötä.
Seurassamme työskentelee noin 50 opettajaa ja valmentajaa, joista nuorimmat
ovat 15-vuotiaita.
”Granilaisen polku” on konsepti mille
yritämme rakentaa menestyksemme.
Hiihtokoulu on mahtava starttikoppi nuorelle Granilaisen polkuun. Hiihtokoulussa
lapset opettelevat alppihiihdon alkeet ja
tutustuvat seuratoimintaan ja yhdessä
tekemiseen.
Seuraava portti Granilaisen matkalla on
Marcus Sandell Racing School ja Freestyle
School. Marcus Sandell Ratakoulu on
ryhmä ratalaskusta kiinnostuneille, jossa
päästään kokeilemaan enemmän vauhdin
hurmaa ja hieman kolistelemaan keppejä.
2016

Rinnalla toimii Freestyle School, jonka
oppilaat pääsevät Moebiuksen ja Granin
valmentajien tukemana perehtymään
freestylehiihdon saloihin.
Eteenpäin Granin polulla jatkavat päätyvät Race-ryhmiin, jotka ovat toimintamme
ydin. Race-ryhmät ovat tarkoitettu 8-16
vuotiaille aktiiviharrastajille, jotka haluavat ympärivuotista toimintaa. Nuorten
harrastajien päästyään lukio-ikään, seura
yrittää ohjata heitä jatkamaan kilpauraa
alppilukioihin, jotka takaavat ammattitaitoisen harrastustoiminnan, tai saada
nuoret hiihdon opettajiksi ja valmentajiksi
nuoremmille seuralaisille.
GrIFK Alpine tukee parhaansa mukaan
alppilukioissa olevia nuoria, jotta he pystyisivät jatkamaan urheilijan matkaansa
kohti maajoukkuetta ja ammattiurheilua.
Useat alppilukioista valmistuneet palaavat GrIFK Alpineen valmentajina.
Kaikista ei tule maailmanmestareita,
mutta laskettelu ja urheilu opettavat
nuorille paljon elämää varten ja vaikka
seurassa puhumme paljon kilpaurheilusta,
niin se ei ole ainut ”polku” seurassamme.
Seurassa on ryhmiä ja toimintaa myös
niille jotka eivät ole niin kiinnostuneita
kilpaurheilusta, vaan etsivät kivaa ja
mukavaa ajanvietettä. Olemme myös
yrittäneet keksiä erilaisia keinoja miten
lajista kiinnostuneita nuoria saataisiin
pidettyä aktiivisina seuratoimijoina ja
seura toimiikin hyvänä työpaikkana seuran nuorille. Suosituin tällainen keino on
siirtyä hiihdonopettajaksi tai valmentajiksi
ryhmiin. Nuoria on myös nähty lumetus,
hissinpyöritys ja kahvio töissä. Aktiivisia
seuraihmisiä on lisäksi nähty niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tehtävissä
lajimme parissa.

MATKALLA HUIPULLE

teksti MIKKO HEISKANEN

HP FORMULA
11. Halua tehdä ketjustasi parempi kuin
olemassa olevat
12. Älä kuitenkaan väitä, että ketjusi on
sellainen
13. Kyseenalaista ja testaa ketjuasi sekä
siihen liittyviä ajatuksiasi päivittäin
14. Varasta hyviltä laskijoilta ja valmentajilta kaikki käyttökelpoinen ja liitä se
ketjuusi
15. Kehitä liikeketjua – tutki ja muokkaa
sitä vastaamaan erilaisia tarpeita
16. Anna tekniikalle kahdesta kirjaimesta
muodostuva nimi

RESEPTI ALOITTELIJASTA AMMATTILAISEEN
Laskettelu on yksinkertainen laji – hissi
vie ylös ja painovoima tuo alas – ennemmin tai myöhemmin ja tavalla tai toisella.
Alppihiihdossa tämä ei kuitenkaan vielä
riitä – valitettavasti.

jo kauan sitten HP:ksi. Mistä kyseinen
HP on sitten tehty? Tässä julkaisussa paljastamme HP:n salaisen reseptin. Sitä
suositellaan sovellettavan saatavissa
olevien raaka-aineiden mukaisesti ja
maustettavan oman maun mukaan.

Alppihiihdossa tekniikka, taktiikka ja rytmi
sekä ennen kaikkea kyky soveltaa edellä
mainittuja ominaisuuksia eri olosuhteissa, erilaisissa rinteissä, eri vauhdeissa
ja erilaisilla radoilla määrittävät kenen
kellottama aika jää vihreälle ja kenen ei.
Näkemykset optimaalisesta tekniikasta
ja ohjeet sen saavuttamiseksi vaihtelevat
valmentajakohtaisesti. Nykytietämyksen
valossa biomekaniikan-, fysiikan- ja
fysiologian lainalaisuudet ovat kaikille
kuitenkin samat.

HP RESEPTI
1. Kerää videotallenteet 100:sta nopeimmasta laskusta

HP-tekniikka pohjautuu edellä mainittuihin lainalaisuuksiin. Analyyttisen
kankeuden mukaisesti siinä on pyritty
myös huomioimaan ihmisen luontainen
tapa liikkua sekä optimaalinen kyky tuottaa, hallita tai vastustaa voimaa.

6. Pyri ymmärtämään syitä ja seurauksia
sekä osien välisiä yhteyksiä – älä unohda
edellä mainittuja lainalaisuuksia –biomekaniikkaa, fysiikkaa ja fysiologiaa

Onko HP- sitten jotain uutta – EI. HP:n
lainalaisuuksia on suomalaisessa alppihiihdossa pyritty toteuttamaan jo
lähes 10 vuotta. Onko HP sitten jotain
ainutlaatuista – EI. Sekä miesten että
naisten maailmancuppien voitot valuvat
toistuvasti samaisten lainalaisuuksien hyödyntäjille – nimet tekniikalle vaihtelevat,
mutta samat lainalaisuudet korjaavat voitot. Meillä suomessa tekniikka nimettiin
MATKALLA HUIPULLE

2. Etsi laskujen nopeimmat pätkät
3. Etsi pätkien nopeimmat käännökset
4. Tuijota hidastettuja käännöksiä tuhansia tunteja
5. Pura kyseiset käännökset osiin

7. Unohda sen sijaan se, miten sinua on
opetettu ja miten olet itse aikaisemmin
opettanut
8. Rakenna pureskelemistasi osista
liikeketju

17. Jos et keksi nimeä – niin älä huoli,
joku alppihiihtoperheestä kyllä keksii
nimen
18. Kirjoita tekniikan nimi hanskoihisi
19. Osoita ottamasi uudet askeleet aina
uudella + merkeillä
20. Kun ketjusi kehitys tai kehittämisen
intosi sammuu – mene oikeisiin töihin
GrIFK:n virallinen tekninen linja on HP ja
se läpäisee kaikki ryhmät hiihtokoulusta
Alphaan ja Betasta Omegaan – aina seuramme maajoukkuelaskijoiden teknisiin
tavoitteisiin asti. Me luotamme tekniseen
linjaukseemme ja uskomme, että työmme
palkitaan – ennemmin tai myöhemmin.
Makuasioista ei voi kiistellä – joten hauskoja harjoitushetkiä kaikille – HP:lla tai
ilman!
Mikko Heiskanen
Koulutuspäällikkö GrIFK Alpine
Käyttäytymistieteiden lisensiaatti
ISÄ ja HP:n ISÄ
PS. Jos jokin askarruttaa , niin ota meitä
rinteessä hihasta kiinni ja kysy – me keskustelemme alppihiihdosta mielellämme
- mahdollisesti myös varastamme ideoistasi parhaat!

9. Tee ketjusta taloudellinen, tehokas ja
turvallinen
1 0 . Ta v o i t t e l e
yksinkertaisuutta

automaatiota ja
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Vakuutusyhtiö, kaikelle
mistä välität
Försäkringsbolaget,
för allt du bryr
dig om

Onko joku asia sinulle erityisen rakas ja tärkeä? Katsotaan yhdessä, miten se
parhaiten turvataan. Ota yhteyttä. Soita 010 80 81 88 tai tule käymään.
Lähimmän toimipisteemme löydät osoitteesta folksam.fi.
Har du något som är extra viktigt och speciellt för dig? Tillsammans fixar vi
den bästa försäkringslösningen. Ta kontakt. Ring 010 80 81 80 eller kom på
besök. Du hittar vårt närmaste kontor på adressen folksam.fi

050 394 8610
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teksti KAISA PUTTONEN & ATTE PENTTINEN

GrIFK Alpinen perinteikäs ja maineikas hiihtokoulu kilpailee suomen isojen
tunturien hiihtokoulujen kanssa. Vaikka
rinteemme on pieni, niin toimintamme
kattaa laaja-alaisesti koko pääkaupunkiseudun. Tänä vuonna hiihtokoulussamme
on yli 800 oppilasta. Hiihtokoulumme toimii 10 viikon kurssina, jossa paneudutaan
laskettelun saloihin ja rinneturvallisuuteen ja -käyttäytymiseen.
Hiihtokoulumme palkittiin vuonna 2014
vuoden hiihtokouluna. Kaudelle 2015
ja 2016 kehitimme hiihtokoulun opetussuunnitelmaa vastaamaan enemmän
nykytekniikka. Haluamme keskittyä laskijoiden tekniikkaan jo nuorista, jotta he
voisivat laskea samalla konseptilla/tekniikalla LumiWerneristä Raceryhmiin, ja siitä
eteenpäin alppikouluihin ja maajoukkueisiin. Siitä syystä oikein opitut liikemallit
ovat todella tärkeitä.
Kursseja löytyy kaiken ikäisille ja tasoisille. Koulu toimii Werneri-konseptilla,
jonka ryhmät ovat:

MATKALLA HUIPULLE

HIIHTOKOULU

LumiWerneri on aloitteleville yli 4-vuotiaille lapsille. LumiWernerin jälkeen lapsi
hallitsee perustiedot ja -taidot. Kurssin
jälkeen lapsi osaa kääntyä ja jarruttaa
suksilla sekä käyttää hissejä. Jakso aloitetaan loivassa lastenrinteessa, mutta
lopussa kokeillaan jo aikuisten rinteitäkin.
LumiWernerin jälkeen lapsi on omatoiminen pieni hiihtäjä.
VauhtiWerneri on jatkotason ohjelma
lapsille, jotka osaavat jo pysähtyä ja
kääntyä suksilla. Kurssin jälkeen nuori
hiihtäjä on varma suksilla ja hisseissä, ja
hän pystyy itsenäisesti ja omatoimisesti
nauttimaan hiihtokeskuksen koko rinnetarjonnasta. Kurssin jälkeen lapsi on
itsenäinen ja vauhdikas pieni laskettelija.
Erikoistumisvaihtoehtoja on kolme:

FreestyleWernerissä tutustutaan maastoon, erilaisiin suorituspaikkoihin ja
opitaan monipuolisiksi suksitaitureiksi.
Tarkoittettu hyvin hiihtäville nuorille
asiakkaille. Kurssin tavoitteena on monipuolinen, urheilullinen laskutapa ja
-tekniikka. Laskijaa kehitetään hiihtokeskuksessa tarjolla olevien fasiliteettien
mukaan kohti monipuolista ja ennakkoluulotonta lumiliikkujaa.
LumilautaWerneri on aloittelevalle lumilautailijalle suunnattu lautakoulu, joka
tasoltaan vastaa yhdistettyä Lumi- ja
VauhtiWerneriä. Kurssilla nuori lautailija
oppii lumilautailun perusteet, mutta myös
temppuja ja niksejä. LumilautaWernerin
jälkeen lapsi osaa hyödyntää lautaa ja
hiihtokeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia luovasti mutta turvallisesti.

RataWernerissä lapsi oppii ratalaskun
perusteet. Kurssi hyvin hiihtäville nuorille
“vauhtihirmuille”. Paino on ratalaskussa
ja leikkaavaan, urheilulliseen hiihtotapaan
pyrkivässä opetuksessa. Kurssin jälkeen
laskija osaa kuljettaa suksea leikkaavasti,
perusasento ja liikkeet ovat hiotumpia ja
lasku on tehokasta.
2016
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KOKEMUKSIA
HIIHTOKOULUSTA

teksti ATTE PENTTINEN & ANNE PELTOLA
kuvat SHKY

Haastattelimme Peltolan perhettä, jotka
ovat aktiivisia hiihtokoulun kävijöitä ja
rinnehirmuja.

hiihtokoulun opettajanne mielipidettä
ryhmävalintaan liittyen ja hän suositteli
pojille freestyle-koulua.

Minkä ikäisenä lapsenne on aloittanut
hiihtokoulun?

Pojat ovat tällä hetkellä Freestylewernereissä? Mikä teillä on tavoite
ensi kaudelle, freestyle school vai ystävyysseura mobiuksen kilparyhmiin?

Samuel (-08) aloitti 5-vuotiaana
Niilo (-10) aloitti 3-vuotiaana eli ovat nyt
kolmatta kautta hiihtokoulussa.
Mikä sai teidät valitsemaan granin
mäen ja hiihtokoulun?
Olimme muuttaneet Kauniaisiin juuri
edeltävän vuoden keväällä. Päädyimme
Granin hiihtokouluun, koska se oli lähellä
kotia ja kaikki, joiden kanssamme olimme
hiihtokoulusta keskustelleet, suosittelivat
ja kehuivat varauksetta opettajia ja koko
konseptia. Ja olemme jakaneet tätä ilouutista eteen päin! Lapsillamme on ollut
tähän mennessä useita eri opettajia eri
ryhmissä ja kaikki ovat olleet työssään
hyviä ja siitä innostuneita. Ryhmät ovat
myös sopivan kokoisia. Kahtena edellisenä kautena olemme voineet valita
aikaisen iltapäiväryhmän, jolloin mäessä
on hyvin tilaa, hissiin ei tarvitse jonottaa ja päivänvaloakin riittää. Mäki on
profiililtaan hyvä ja keskuksen pienuus
mahdollistaa myös sen, että uskallan
antaa nyt 7- ja 5- vuotiaiden laskea siellä
keskenään iltapäivisin myös muuna kuin
hiihtokoulun aikana seuraten menoa vain
rinteen alta nuorimman lapsen kanssa.
Henkilökunta keskuksessa on myös ystävällistä ja rinteet ovat aina erinomaisessa
kunnossa. Mäen kohennustyöt maatäytön osalta viime kauden jälkeen sekä
viime kaudeksi valmistunut uusi hissi
paransivat olennaisesti laskuolosuhteita.
Pojat käyvät Granin mäessä laskemassa
keskimäärin 2 kertaa viikossa.

Tavoitetta ensi kaudelle ei olla vielä
ajateltu. Pojat ovat kyllä tosi innokkaita
laskemaan. Menemme aina mäkeen noin
tuntia ennen omaa hiihtokouluvuoroa ja
he haluavat usein jatkaa opetustuntien
jälkeenkin laskemista. Jatko on kiinni
ensisijaisesti lasten omasta kiinnostuksesta. Erityisesti nuorempi Niilo on
kysellyt myös lumilautailun opettelun
perään. Ollaan toistaiseksi ajateltu, että
opetellaan yksi laskutyyli ensin hyvin ja
mietitään sitten. Ehkä ratalaskukoulu voisi
olla ensi vuoden juttu. En ole vielä selvittänyt, mitä taitotasoa kilpalaskuryhmä
edellyttäisi ja kuinka intensiivistä se sitten
olisi.
Mikä on mielestänne parasta
hiihtokoulussa?
Se, että lapseni oppivat jo pienestä
pitäen oikean hiihtotekniikan ja pystyvät
sen myötä nauttimaan taidostaan koko
lopun ikänsä.

Millä tavalla teidän hiihtokoulupolkunne on edennyt?
Pojat aloittivat Lumi- Wernerissä, viime
kaudella olivat Vauhti-Wernerissä (muistaakseni punainen I) ja nyt Freestyle
We r n e r i s s ä . Tä l l e k a u d e l l e o l i v a t
opettajat suositelleet viime keväänä
erityisesti vanhemman pojan osalta ratalaskukoulua. Koska Samuelin oma toive
oli kuitenkin vahvasti freestyle ja hyvä
kaverikin oli sinne menossa, päädyimme
siihen. Kysyin kyllä erään kokeneen

18

GRANI

2016

MATKALLA HUIPULLE

MSRS

teksti ATTE PENTTINEN & ALEXANDRA NIIRANEN
kuva MIKA LEHTINEN

MARCUS SANDELL RACING SCHOOL
Marcus Sandell Racing School on
Werneri-hiihtokoulun jälkeinen ”portti”
hiihtäjien matkalla huipulle. GrIFK
Alpinen Marcus Sandell Racing School
on tarkoitettu innokkaille lapsille, jotka
haluavat kehittää ratalaskutaitojaan ja
ovat kiinnostuneet alppihiihdosta. MSRS
on helppo “entry level” ryhmä, jossa
nuori pääsee kokeilemaan millaista on
harrastaa alppihiihtoa. MSRS:n osallistujia toivotaan osallistuvan Granin omaan
Expert Cup keskiviikko-kisaan, jossa
oppilaat pääsevät kokeilemaan opittuja taitojaan kelloja vastaan. Racing
School:ista on mahdollisuus siirtyä seuran
kilpavalmennusryhmiin.
Ensi vuoden koulusta kiinnostuneita toivotaan ottavan yhteyttä opettajiinsa tai
hiihtokoulu@grifkalpine.fi.

Alexandra Niiranen vastaa MSRS:n
toiminnasta tänä kautena, joten päätimme kysyä häneltä enemmän ryhmän
toiminnasta.

Millainen aloituskynnys MSRS:ssa on?
Hyvä perustekniikka tulee olla hallussa.
Vauhdin hallinta käännöksien avulla, sukset yhdensuuntaisesti – ei auraten.

Sinulla on usean vuoden kokemus
MSRS toiminnasta, miten tämä toiminta on kehittynyt tälle talvelle?

Kuinka hyvin MSRS valmistaa urheilijoita kisaryhmiin, onko siirtyminen
helppoa?
Samat valmentajat kuin valmennusryhmissä, eli sama lajitekninen linjaus. Tätä
kautta lapset ja valmentajat oppivat tuntemaan toisensa jo ennen mahdollista
siirtoa.

1. Pienemmät ryhmät
Edellisinä vuosina isot ryhmä ovat olleet
haaste yksilölliselle harjoittelulle, joten
tänä vuonna päätimme kokeilla pienempiä ryhmiä ikäjaon mukaan.
2. Harjoitukset kaksi kertaa viikossa
Tänä vuonna anoimme myös mahdollisuuden valita haluaako harjoitella
kerran vai kaksi viikossa. Tämä mahdollistaa ratalaskun innokkaimmille
helpomman mahdollisuuden nousta
valmennusryhmiin.
3. Uudet harjoituspäivät
Myös harjoittelupäivä MSRS:ille on vaihtunut maanantaihin sekä keskiviikkoon.
Tätä kautta on helpompaa osallistua
esim. GrIFK:n omaan Expert-Cup:iin treenien jälkeen keskiviikkoisin.

MATKALLA HUIPULLE
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Millä tavalla toiminta eroaa
kilpavalmennusryhmiin?
Toiminta ei vielä ole niin totista.
Vähemmän harjoituksia, eikä samanlaisia
kisa-/leirimatkoja kuin valmennusryhmillä.
Toki omilla treenikisoilla ja keskiviikkokisoilla pyrimme antamaan hauskaa
esimakua kilpailemisesta.
Mitä ohjeita antaisit toiminnasta kiinnostuneille perheille?
Viettäkää mahdollisimman paljon aikaa
suksilla ja kaikin tyyppisissä rinteissä!
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TÄRKEIMMÄT
UUTISET JA
PUHEENAIHEET

AINA MUKANASI
Hesarin verkkopalvelussa on Hesarin koko sisältö digitaalisena
ja jopa vielä enemmän. Voit lukea viimeisimmät uutiset kaikilla
päätelaitteilla – älypuhelimella, tietokoneella ja tabletilla missä
ja milloin vain.

TILAA HS DIGI – 1. KUUKAUSI VAIN 1 €
(norm. 15,90 €/kk)

HS.fi/tilaa
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www.varuboden-osla.fi

Neuvontapalvelu ja ajanvaraus:

0600 550 501
www.pikkujatti.fi
Pikkujätti – pienestä pitäen.
Pikkujätti
Itäkeskus

Pikkujätti
Järvenpää

Pikkujätti
Kamppi

Pikkujätti
Myyrmäki

Pikkujätti
Tapiola

Lankapuhelimesta 0,19 eur/min + paikallisverkkomaksu ja
matkapuhelimesta 0,19 eur/min + matkapuhelumaksu.
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RACE RYHMÄT
Race Ryhmät ovat GrIFK Alpinen toiminnan ydin. Race-ryhmiin kuuluu Alpha,
Beta, Omega ja Race Sport. Yhteensä
ryhmiin kuuluu 110 urheilijaa ikäväliltä
7-18. Race ryhmien toiminta on ympärivuotista. Kesäkausi tehdään oheis- ja
“kuivatreenejä”, syksyllä alkaa lumileiritys
jäätiköillä ja lumen tullen siirrytään Grani
Backeniin lajitreeneihin.
Race ryhmät tähtäävät kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin . Alpha ja Beta
ryhmät keskittyvät etelä-suomen cupiin
ja kansallisiin loppukisoihin. Monet myös
lähtevät Ingemar Trofe-kisoihin ruotsiin,
jossa pohjoismaiden parhaat kohtaavat
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teksti ATTE PENTTINEN

kuva PAULA GRÖNBERG

toisensa. Race Sport ryhmä keskittyy
Expert Cupiin ja PK-seudun kilpailuihin.
Omega-ryhmä puolestaan keskittyy kansalliseen Audi Ski Touriin, josta parhaat
karsitaan kansainvälisiin lasten FIS kilpailuihin. Seuran tavoitteena on saada Race
ryhmäläiset innostumaan urheilusta ja
etenkin alppihiihdosta ja saada työnnettyä heitä eteenpäin Granilaisen polulla,
niin kohti alppikouluja ja maajoukkuetta
kuin kasvattaa heistä innokkaita seuratoimijoita ja tulevia opettajia ja valmentajia.
Jos olet kiinnostunut Race ryhmistä ota
yhteyttä atte.p@grifkalpine.fi

2016
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RACE ALPHA
Nimi

Ikä Parasta Granissa

Sukset

Kypärä

Lasit

Aapro Max
Ahonen Erik
Airas Knuuti
Airas Rafaela
Arvonen Aaro
Arvonen Iina
Ehrnström Cecilia
Eklund Helmi
Eriksson Eliel
Forsberg Casper
Gylling Louise
Järvinen Kristian
Jääskeläinen Sofia
Kanerva Julia
Kanerva Nea
Kariola Aleksi
Kattelus Julianna
Laakkonen Daniela
Laakkonen Sebastian
Langenskiöld Amelie
Lehtovaara Aaro
Leiste Emil
Lindström Trine
Naukler Sofie
Niemisvirta Arel
Nikander Sandra
Nikola Oskari
Repo Siiri
Sintonen Jesse
Suni Kia
Söderström Isabel
Tuhkanen Miika
Westman Emil
Westman Leevi
Viitalahti Oscar
Ylismaa Rasmus
Öhman Anton

8
9
8
10
11
10
10
10
10
7
8
8
11
10
7
9
9
11
9
8
12
10
10
9
9
10
11
8
11
9
11
11
7
10
10
10
11

Kivat kaverit ja vauhdikas meno!

Nordica

Shred

Oakley

Parasta on että on kivaa.
Parasta on Keskiviikkokisat.
Tekemisen meininki.
Kaverit.
Hyvät valmentajat ja että saa olla kavereiden kanssa.
Laskettelu.
Laskemisen oppiminen.
Parhaat valkut.
Mäki lähellä.
Expert cup -keskiviikkokisat.
Valmennus on hyvää ja oppii hiomaan tekniikkaa.
Kaverit, kivat leirit ja kahvilan herkut.
Kaverit, hauskat treenit ja leirit.
Siellä on hauskaa, ja oppii paljon.
Kivat valmentajat.
Kaikki on lähellä.
Kaverit.
Kilpaileminen ja hauskan pitäminen tyttöjen kanssa.
Mukavat kaverit ja hyvät valmentajat.
Hyvät valmentajat.
Parasta on kaverit.
Laskettelu ja kaverit.
Hyvä meininki.
Uudet kivat kaverit, hyvä henki.
Rinteen läheisyys.

HEAD
Atomic
Atomic, Völkl
HEAD
HEAD
Atomic
Atomic
HEAD
HEAD
HEAD
Atomic, HEAD
Atomic
Atomic, HEAD
Head
Atomica
Rossignol
Fischer
Atomic
Blizzard, Nordica
HEAD
HEAD
Fischer
Fischer
Head, Fischer
Fischer, Atomic

Salomon
Poc
Shred
Shred
Poc
Salomon
Poc
Stuf
Poc
Uvex
Poc
Poc
Poc
Carrera
Briko
Poc
Poc
Poc, Smith
Shred
Poc
Briko
Red
Poc
Poc
Shred

Uvex
Bolle
Shred
Shred
Poc
Poc
Scott
Marker
Poc
Dragon
Shred
Shred
Poc
Smith
Scott
Poc
Poc
Spy
Shred
Uvex
Rossignol
Bolle
Dr Zipp
Poc
Poc

Valmennus on hyvää ja oppii hiomaan tekniikkaa.
Kivat kaverit ja hyvät valmentajat.
Parasta on että se on lähellä ja siellä on kaikki kaverit.
Lähellä ja kiva rinne.
Kisat.
Hauskuus treeneissä, leireillä ja kisoissa.
Laskea kavereiden kanssa.
Kaverit.
Kaverit.

Atomic
Nordica, Fischer
Atomic
HEAD
Atomic, HEAD
Atomic, HEAD
Fischer
Atomic, HEAD
Atomic, Fischer

Poc
Poc
Poc
Poc
Elan
Poc
Scott
Poc
Poc

Poc
Poc
Poc
Poc
Blizzard
Poc
Oakley
Poc
Poc

Valmentajat
Koski Aaro
Malmström Victor
Salokangas Joona

MATKALLA HUIPULLE
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RACE BETA
Nimi

Ikä Parasta Granissa

Sukset

Kypärä

Lasit

Appelqvist Edvin
Appelqvist Kevin
Campbell Rebecca
Friis Vilhelm
Grönberg Filippa
Heikkinen Eelis
Honkanen Teemu
Jaakkola Kaisu
Järvelä Joonatan
Jensen Erik
Koljonen Fredrik
Lehtinen Antti
Mäkelä Helka
Mäkelä Saana
Myllyniemi Julius
Nylund Rufus
Peltonen Frans
Rechardt Urho
Shamberger Hugo
Silvennoinen Joni
Tilander Nicolas
Traclet Elias
Viljanen Daniel
Viljanen Melinda

11
8
11
9
10
10
11
9
9
11
12
11
10
11
11
10
10
10
12
9
12
10
9
11

Head
Head
Head
Fischer
Head
Head
Head
Head, Fischer
Fischer
Head
Head
Atomic
Atomic, Fischer
Fischer, Rossignol
Atomic
Head
Head
Head, Fischer
Fischer
Atomic
Völkl
Head
Head
Head

Poc
Poc
Poc, Shred
Shred
Poc
Poc
Poc
Poc
Carrera
Poc
Salomon
Shred
Poc
Bolle, Poc
Poc
Smith
Salomon
Poc
Poc
Poc
Poc
Salomon
Poc
Poc

Poc
Poc
Poc
Shred
Poc
Poc
Poc
Poc
Poc
Poc
Uvex
Poc
Poc
Poc
Poc
Poc
Smith
Poc
Poc
Poc
Poc
Bolle
Poc
Poc

Leirit, kaverit ja treenit.
Leirit ja vauhti.
Kaverit ja treenit.
Kivat rinteet.
Puikkatreenit ja kaverit.
Grani on lähellä.
Keskiviikkokisat.
Pujottelu ja kaverit.
Grani on lähellä ja siellä on kavereita.
Hyvä joukkue ja hyvät valmentajat.
Kaverit.
Keskiviikkokisat.
Kivat valmentajat.
Hyvät valmentajat, paljon treenejä ja kisoja.
Kaverit ja keskiviikkokisat.
Mäki on lähellä.
Valmentajat.
Kaverit.
Vauhtilajit.
Keskiviikkokisa ja pulla kisan jälkeen.
Hyvät kaverit.
Oppii koko ajan paremmin tekniikkaa.
Opin laskemaan paremmin ja kovaa.
”Betaprinsessat”.

Valmentajat
Niiranen Alexandra
Puttonen Kaisa
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RACE SPORT
Nimi

Ikä Parasta Granissa

Sukset

Kypärä

Lasit

Ahonen Eemil
Bekkhus Camilla
Butuzov Anatoly
Butuzov Maria
Genevet Martti
Heikkilä Elias
Heikkilä Linnea
Koljonen Aleksanteri
Kondratjeff Camilla
Kuusilehto Joakim
Lindell Assi
Lindell Lasse
Mustonen Henni
Saraneva Tommy
Skogström Anna
Viitalahti Aurora
Wildtgrube Bianca

12
13
14
7
10
5
7
14
12
11
8
10
14
12
12
12
10

Kaverit.

Atomic

Scott

Bolle

Kivat opettajat, kaverit ja muutenkin paras.
Mäki vieressä ja mäen profiili on hyvä.
Mäki vieressä ja mäen profiili on hyvä.

Head
Head
Salomon

POC
POC
POC

POC
POC
POC

Hyvät mäet ja valmentajat.

Head

Shred

Marker

Treenit ja hyvä ryhmä.

Dynastar

Shred

Shred

Treenit.
Laskettelu on kivaa!

Fischer
Fischer

Everest
Cairn

Smith
Oakley

Valmentajat
Lappalainen Jutta
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RACE OMEGA
Nimi

Ikä Parasta Granissa

Sukset

Kypärä

Lasit

Barannik Victor
Björklund Fanny
Borisova Anastasia
Enholm Anna
Forsman Rebecca
Friis Vilma
Furuhjelm Edvard
Furuhjelm Elliot
Grönberg Felix
Hämelin Erik
Harhakoski Esko
Haukka Maria
Henrikkson Charlotte
Honkanen Maiju
Huurinainen Mikaela
Jensen Emilia
Jokinen Jussi
Kiiski Dan
Kiviranta Nanna
Kiviranta Nette
Koljonen Katariina
Kotola Otto
Laine Akseli
Lassenius Emilia
Lassenius Mathilda
Markelin Emil
Rechardt Akilles
Rotko Roope
Säiniö Jesse
Salminen Julia
Soikkanen Sebastian
Sormunen Lassi
Tapanainen Jaakko
Therman Antonia
Toivonen Ilona
Tuhkanen Nanna
Ulfves Ingrid
Ulfvves Maud
Wikström Wilhelm

15
13
15
15
12
16
15
12
13
13
14
16
12
13
13
13
13
13
11
14
17
12
13
14
15
12
14
13
13
15
14
14
14
13
13
13
15
12
15

Läheisyys ja ryhmä.
Mäki.
Ryhmähenki.

Fischer
Rossignol
Croc

POC
POC
POC

Marker
POC
POC

Ryhmä ja rinne.
Kaverit ja valmentajat.
Yhteishenki.
Joukkuetoverit.
Rinne kätevästi meidän kodin vieressä.

Croc
Rossignol
Rossignol
Atomic
Head

POC
POC
POC
POC
POC

POC
POC
POC
POC
POC

Hyvä ja kannustava henki.
Hyvät valmentajat ja kivat kaverit.
Laskettelu kavereiden kanssa ja valmentajat.

Nordica
Atomic
Atomic
Rossignol

POC
POC
Shred
POC

POC
POC
Shred
POC

Aina hyvä fiilis ja kaikki on toisten frendejä!
Huippu hauskat valmentajat ja monipuoliset treenit.
Hyvät valmentajat ja kivat seurakaverit.

Atomic
Head
Atomic

Shred
POC
POC

Shred
POC
POC

Erinomaiset valmentajat.
Valmennus.
Valkut ja ryhmähenki.
Hyvä ryhmä fiilis ja paras rinne.
Hyvät kaverit ja valmentajat :-)
Hyvät valmentajat, ja hyvä joukkuehenki .
Joukkuehenki.
Paras puikkaseura.
Tuki kavereilta ja treenaajilta, hyvä fiilis joukkueessa.
Atte startissa!
Parhaat valkut ja hyvä mäki treenaamiseen.
Nopea toisto mäessä ja hyvät valmentajat.
Joukkueessa on hyvä fiilis.
Mahtava joukkue, hyvä meininki ja kivat kaverit.
Joukkuehenki.
Ryhmä ja rinne.
Ryhmä ja valmentajat.
Matti, valmentajat ja ryhmä.

Head
Atomic
Croc
Croc
Fischer
Atomic
Fischer
Fischer
Rossignol
Blizzard
Croc
Atomic
Head
Atomic
Head
Croc
Head
Croc

POC
Scott
Bolle
Shred
Atomic
Atomic
Shred
POC
POC
POC
POC
POC
Shred
POC
POC
Shred
Shred
Shred

POC
Oakley
Bolle
Shred
Atomic
POC
Shred
POC
Oakley
POC
POC
POC
Shred
POC
POC
Shred
Shred
Shred

Valmentajat
Heiskanen Mikko
Penttinen Atte
Rosenlöf Peter
Tikkanen Sami
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Tärkeimmät arvomme ovat kotimaisuus,
ympäristöystävällisyys, tuotteiden korkea laatu,
huippuluokan energiatehokkuus ja alhainen
elinkaarikustannus sekä markkinoiden paras
huolto, jota nimitämme vaihtosarjapalveluksi.

Leijat ja välineet
leijalautailuun suoraan varastosta

LAUTTASAARI

Veneentekijäntie 11
00210 Helsinki
(09) 682 2512
lauttasaari@captainsshop.fi

Verkkokauppa - www.captainsshop.fi
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Shaping Future Infranets
www.eltelnetworks.com

UUSI VOLVO S90 – ruotsalaista ylellisyyttä

VOLVO S90 alkaen 44 349 €
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teksti ATTE PENTTINEN, ROBIN BÄCK & OLIVIA SCHOULTZ
kuvat OLIVIA SCHOULTZ

ALPPIKOULUT
LEVI

ROVANIEMI
RUKA

TAHKO
KUOPIO

MATKALLA HUIPULLE

Suomalaisessa alppihiihtojärjestelmässä
hyvin monet lukio-ikäiset alppihiihtäjät lähtevät suorittamaan lukiota
laskettelukeskusten läheisyydessä oleviin urheilulukioihin, ns. alppikouluihin.
Alppikoulut ovat nuorille seuraava
askel kohti ammattiurheilijan uraa.
Alppikouluissa urheilu ja harjoittelu
on hyvin ammattimaista, mutta kyllä
niissä keskitytään koulun käyntiinkin.
Harjoituksia on paljon ja niitä vetävät
Suomen parhaat valmentajat. Monissa
tapauksissa harjoituksiin ja kisoihin ei
pääse jos koulutehtäviä on rästissä.
Alppikouluaika on hyvin opettavaista
nuorille urheilijoille. He joutuvat itsenäistymään nopeasti ja ottamaan vastuuta
omasta elämisestään ja tekemisistään turvallisessa ympäristössä, jossa valmentajat
ja joukkuekaverit kyllä pitävät huolen
ongelmien tullessa. Vaikka kaikista ei
tulekaan maailmanmestareita, nämä neljä
vuotta opettavat nuorille hyvin paljon.
Monet miettivät alppikouluun lähtöä,
koska he pelkäävät että koulun käynti
kärsisi verrattuna siihen, että he jäisivät
kotiin käymään lukiota. Alppikouluissa
nuoret joutuvat panostamaan paljon
ajankäyttöönsä, suunnitelmallisuuteen ja
itsenäistymiseen. Mikä puolestaan opettaa paljon nuorten tulevaisuutta varten.
Rohkenen myös sanoa, että jos laitetaan
alppikouluista valmistuneet oppilaat riviin
jatko-opintopaikkojen perusteella, niin
ei ole montaa lukiota jotka pärjäisivät
paremmin kuin alppikoulut. Elämä alppikouluissa on haastavaa, mutta se myös
antaa paljon. Monille nämä neljä vuotta
ovatkin elämän parasta aikaa.

2016

Tällä hetkellä Suomessa on viisi alppilukiota, Levillä, Rukalla, Tahkolla,
Rovaniemellä ja Kuopiossa. Etenkin
Levin, Rukan ja Tahkon koulut ovat olleet
granilaisten suosiossa. Tänä vuonna kahdeksan granilaista on alppikouluissa, ja
ensi vuodelle kuusi granilaista haki alppikouluihin. Alla Robin Bäckin ja Olivia
Schoultzin mietteitä Rukan alppikoululaisten elämästä.
Koulun ja urheilun yhdistäminen
Alppikoulussa mennään urheilu edellä
koulua unohtamatta. Siellä ollaan urheilun takia, tai niin minä ainakin ajattelen,
mutta se ei tarkoita etteikö koulua voisi
hoitaa yhtä hyvin kuin muuallakin.
Poissaoloja tulee leirien ja treenien
takia paljon, mutta koska koulu käydään neljään vuoteen, ei tarvitse valita
yhtä paljon kursseja kuin tavallisesti kolmeen vuoteen käyvät. Hyvin ennakkoon
suunniteltu kurssisuunnitelma auttaa, ja
kursseja kannattaa valita niin, että syksyllä ja keväällä on enemmän koulua,
jotta talvella voi keskittyä laskemiseen
täysillä. Itselläni tämä on toiminut hyvin,
kuusamon lukion opettajat ovat kyllä
hyvin joustavia kunhan sopii asioista etukäteen, mutta vaativat silti että tehtävät
ja kokeet tehdään jotta kurssit päästään
läpi. Alppikoulu järjestää omia koepäiviä
alppikoululaisille jotta koulun saa hoidettua. Tätä tehdään urheilun ehdoilla,
mutta koulua on tehtävä jotta treeneissä
saa käydä. Treenit eivät ole pakolliset, jos
esim koulun kanssa on ongelmia voi treenejä jättää välistä, mutta jos treenien pois
jättö alkaa olemaan arkipäivää selvittelevät valmentajat syytä.
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Miltä näyttää viikko Kuusamossa?
Koska leireillä keskitytään laskemiseen,
kannattaa kuusamossa hoitaa kouluasiat
kuntoon. Muuten jää keväälle rästiin…:)
Koulun lisäksi kuusamossa treenataan
sekä laskua, että fysiikkaa. Tiistaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin on aamutreenit klo 7:30-9:00. Keskiviikkoisin on
aamulätkä, joka on ehkä viikon odotetuin treeni. Aamutreenien jälkeen
lukiolaisilla on noin 45 min aikaa hoitaa
aamupuuhansa ennen koulun alkamista
9:45. Yleensä aamutreenien teemana on
tiistaisin nopeus, keskiviikkoisin jääkiekkoa ja torstaisin taitoharjoituksia. Päivällä
käydään koulussa ja iltapäivällä tehdään
joko fysiikkatreeni, tai sitten lajitreenit
Rukalla. Rukalla käydään keskimäärin
ehkä neljä kertaa viikossa laskemassa,
joskus enemmän, joskus vähemmän.
Mäkeen lähtö on usein klo 15:15 tai
16:15 ja takaisin ollaan klo 19:00 jälkeen.
Urheilun ja koulun lisäksi arkeen kuuluu myös ruuanlaittoa, suksien huoltoa,
pyykinpesua ja muuta normaaliarkeen
kuuluvaa puuhaa. Itse ajattelin että tämä
tuottaisi ongelmia, mutta kyllä kun porukalla tekee niin siinä oppii hoitamaan
näitä asioita nopeasti. Koska kaikkia näitä
asioita täytyy alppikoulussa hoitaa itse, ei
ainakaan ole tekemisen puutetta!
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Miltä näyttää leiripäivä?
Leireillä pyritään yleensä tekemään kaksi
mäkitreeniä, tai jäätiköllä yksi pitkä.
Tämän päälle tulee vielä palauttava tai
kehittävä fysiikkatreeni vähän päivästä
ja ohjelmasta riippuen. Treenien jälkeen
on vielä laitettava suksia. Koulua pitäisi
myös tehtävä leirellä. Itse olen kuitenkin
pyrkinyt hoitamaan kouluasiat kuntoon
kuusamossa jotta leireillä voi keskittyä laskettekuuun täysillä. Yleisesti voisin sanoa,
että alppikoulu on hyvä paikka jos haluaa
panostaa alppihiihtoon. Se on paras tapa
yhdistää koulu ja urheilu, tämän päälle
siellä itsenäistyy ja oppii huolehtimaan
arjen askareista. Hyvät kaverit takaavat
sen, että alppikoulussa ei tylsiä päiviä
ole. Aina löytyy jotain hauskaa tekemistä!
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TUNNE VAIKUTUS.
TEE VAIKUTUS.

HIENOSTUNEINTA HYBRIDIVOIMAA JO 12 VUOTTA.
Koe markkinoiden monimuotoisin hybridimallisto, jossa premium on vasta lähtötaso.
Tilaa ainutlaatuinen Lexus Home Delivery -koeajo
minne tahansa pääkaupunkiseudulla 010 851 8200.

Malli

Kokonaishinta
toim.kuluineen

EU-yhdistetty
kulutus

CO2-päästöt

Teho
kW/hv

Vapaa autoetu

Käyttöetu

NX 300h Hybrid -mallisto alk.

53 800,76 €

5,1 l/100 km

117 g/km

145/197

985 €/kk

805 €/kk

MATKALLA HUIPULLE
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Vanha Kaarelantie 31, Vantaa.
Avoinna ark. klo 9-17, la klo 10-14.
www.lexus.fi
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AKATEMIAT

Tällä hetkellä monet suomalaiset, jotka
eivät alppilukion jälkeen ole päässeet
maajoukkueeseen, mutta silti haluavat jatkaa urheilua, ovat löytäneet
Yhdysvalloista tavan jatkaa urheilua ja
suorittaa yliopistotutkinnon samalla.
Kiinnostus laskemiseen Yhdysvalloissa
on ollut kovassa nousussa Suomessa ja
on sieltä tuloksiakin tullut.

NCAA:n amatöörisääntöjen mukaisesti
jokaisella urheilijalla on neljä vuotta yliopistourheilukelpoisuutta, jotka tulee
suorittaa viiden vuoden aikana. 21
ikävuoden jälkeen kelpoisuus lähtee laskemaan vaikkei olisi koulussa ollutkaan.
Käytännössä kelpoisuus suoritetaan
neljän vuoden aikana ja viides on loukkaantumisen varalle “extravuosi”.

Maailman kovin FIS-kiertue?
Mikä yhdistää seuraavia nimiä: David
Chodounsky, Jonathan Nordbotten,
Leif Kristian Haugen, Trevor Philp, Tim
Kelley, Espen Lysdahl ja Erik Read?
Fanaattisimmille alppiseuraajille nämä
nimet ovat tuttuja kuluneelta kaudelta
maailmancupista. Kaikki edellä mainituista ovat Yhdysvaltojen yliopistojen
NCAA-kiertueen kasvatteja ja laskeneet
top 30:n tällä kaudella. Read on maailmancup-saavutuksiensa lisaksi yhä
aktiivinen yliopistourheilija ja kiertää sekä
NCAA kiertuetta ja maailmancupia tällä
kaudella. Näiden sankareiden lisäksi mm.
Joonas Räsänen, Mark Engel ja Robby
Kelley ovat kolkutelleet toisen kierroksen ovea ja näyttäneet lupaavia otteita
eurooppa-cupissa.

Kilpailuviikonloput ovat kiertäen eri koulujen isännöimiä 2-3 kisan rupeamia,
joissa jokaisessa kisassa henkilökohtaisen menestyksen lisäksi jahdataan voittoa
joukkueena. Jokaisessa kisassa joukkueiden kolme parasta miestä ja naista
laskevat sijoituspisteitä koululleen ja kisojen päätteksi lasketaan sen viikonlopun
paras koulu. Vuoden päätteksi idän ja lännen parhaat koulut kokoontuvat yhteen
maanmestaruuskilpailuihin, jotka ovat
hyvin arvostettuja. Normaalikilpailuista
poiketen, osallistuvat koulut saavat lähettää vain kolme miestä sekä naista. Tämä
järjestely lisää huomattavasti kilpailun
viihdearvoa ja jännitystä, sillä yhdelläkään
osallistujalla ei ole varaa virheisiin.

Perustiedot
NCAA on Yhdysvaltojen yliopistourheilun kattojärjestö. Alppihiihdon suhteen
NCAA:n alle kuuluu kahdeksan koulua
lännessä ja 13 idässä. Niin sanotun runkosarjan/peruskauden aikana lännen
koulut kilpailevat keskenaan RMISAkonferenssissa ja idän koulut omassa
EISA-konferenssissa. Kilpailut ovat normaaleja FIS-sanktioituja FISU-kilpailuja ja
löytyvät helposti FIS-tuloksista Universitykategoriasta. Kiertue on perinteisesti
ollut kilpailukykyinen laajalla rintamalla
ja kilpailujen penalty vuodesta ja kisasta
riippuen vaihtelee 9-15 pisteen alueella.

32

GRANI

teksti JUHO-PEKKA PENTTINEN
kuvat NCAA & UNM

Vaatimukset
Kouluihin hakeutuminen tapahtuu ensisijaisesti hakemalla valittuun yliopistoon.
Eri koulut luonnollisesti käyttävät eri
vaatimuksia, mutta kyseessä ovat usein
haluttuja yliopistopaikkoja. Täten ylioppilastodistus ja päästötodistus lukiosta
ovat perusvaatimukset. Hyvät arvosanat
molemmissa eivät varmastikaan vahingoita hakuprosessia. Lisäksi kaikkien
hakijoiden on tehtävä jompikumpi USA:n
standardisoiduista pääsykokeista, eli SAT
tai ACT.
Urheilullisesti vaatimukset riippuvat haettavasta yliopistosta. Jokaisen koulun
joukkueessa on 5-10 mies- ja naislaskijaa.
Kuten artikkelin alussa mainitut faktat
osoittavat, taso on nykyään melko korkea.
Parhaisiin joukkueisiin kansainvälisenä
urheilijana pääseminen vaatii miehillä
nykyään alle 20 pisteen FIS-profiilia, sekä
SL että GS. Naisilla alle 25 pisteillä voi
onni potkaista. Toki iällä, saavutuksilla
tai lupaavalla profiililla voi saada hieman
anteeksi. NCAA kouluilla on tarjottavanaan noin 7 stipendiä naisille ja miehille,
mutta tämä sisältää sekä alppi- että
maastohiihtojoukkueen. Säännelty stipendien määrä, sekä kiertuen nouseva
taso ja arvostus tekevät stipendipaikoista
äärimmäisen kilpailtuja.
Hakeminen
Jos urheilun ja opiskelun yhdistäminen kuulostaa kiinnostavalta ja elämä
Yhdysvalloissa innostaa, tulee hakuprosessi aloittaa hyvissä ajoin. Aluksi
kannattaa suorittaa omatoimista
tutkimustyötä netissä. Konferenssien kotisivuilta löytyy helposti viimeisimmät ja
aikaisempien vuosien tulokset. Jokaisella
yliopistolla on urheilujoukkueilleen kattavat kotisivut, jotka tarjoavat runsaasti
lisätietoa. Koska alppihiihtomaailma on
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melko pieni, jostain kouluista löytynee
puolituttu jolta kannattaa udella lisätietoja koulusta, joukkueesta ja elämästä.
Tälläkin kaudella useampi suomalainen
kilpailee NCAA-kiertueella ja kaikki ovat
varmasti valmiita auttamaan.
Kun taustatutkimus on suoritettu ja kiinnostus kavennettu muutamaan kouluun,
kannattaa rohkeasti aloittaa lähettelemään sähköpostia koulujen valmentajille.
Valmentajat ovat todella auttavaisia hakuprosessin läpi, joka on tehty vähintääkin
vaikeaksi ja monimutkaiseksi.
Kommentti
Itse olin etuoiketettu saadessani laskea viisi vuotta (yksi loukkaantuneena)
University of New Mexicolle. Ensimmäiset
neljä vuottani koulullamme oli maan paras
alppijoukkue ja hyvässä joukkueessa
oli helppo viihtyä. Koulun uskomaton infrastruktuuri, mahdollisuudet ja
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resurssit tekivat urheilusta ammattimaista ja nautinnollista. Kokemus oli
ainutkertainen ja suosittelen jokaiselle
mahdollisuuden avautuessa. Kuin vahingossa myös koulu alkoi kiinnostaa ja sain
urheilun ohessa suoritettua yliopiston
loppututkinnon, joka innosti viimeistelemaan myös maisterintutkinnon, jota käyn
nyt. USA:n yliopistourheilu avasi uuden
maailman, hieman puurtamiseksi käyneen urheilun jälkeen. Kanssakäyminen
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huippu-urheilijoiden kanssa muista
lajeista ja opiskelun tuoma tasapaino
antoi todella paljon motivaatiota ja tulostakin alkoi tulla. Vaikka alppiura loppuikin,
lukemattomat ihmissuhteet ja ainutlaatuiset kokemukset lämmittävät mieltä
varmasti lopun ikää. Urheilun joukkueaspekti avautui hienona lisänä hienoon
lajiin, kuten joukkuetoverini Joonas
Räsänen Edge-lehdessä upeasti tiivisti:
”Yliopistossa yhteisöllisyys joukkueessa
oli aivan eri tasolla kuin missään aiemmin, urheilijaa ei koskaan jätetty yksin.
Kun voitettiin, voitettiin yhdessä, kun
hävittiin niin hävittiin yhdessä. Asioista
keskusteltiin ja pohdittiin eri osa-alueita.
Siellä viimeistään opin keskittymään niihin asioihin, jotka ovat hyvin sekä myös
niihin mitkä vaativat harjoittelua”.
Te r v e t u l o a m a a i l m a n k o v i m m a l l e
FIS-kiertueelle!
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SEURATOIMINTA
ALPPILÄHETTILÄS
Jaana Karhila-Räsänen on ollut GrIFK
Alpinen ja suomalaisen alppihiihdon puuha-nainen jo usean vuosikymmenen ajan
ja Jaanan kädenjälki näkyy varmasti kaikissa Granin junnuissa tavalla tai toisella.
Osalle hän on toiminut hiihdonopettajana
ja valmentajana, osalle kilpailuorganisaattorina ja sääntöjen kouluttajana, ja osalle
vara-äitinä lapin reissuilla. Kun etsimme
määritelmää seuratoimijalle tulee
ensimmäisenä mieleen Jaana. Jaana on
työskennellyt Granin hiihtokoulun kanssa
useat vuodet josta hän on siirtynyt Leville
ja Ski Sport Finlandin tehtävien pariin.
Mistä ja milloin sinun innostuksesi
alppihiihtoa kohtaan on lähtenyt
liikkeelle?
Muutin 7v Granin rinteen lähelle joten
siitä alkoi harrastus ja mäessä vietettiin
kaikki vapaa aika. Siihen aikaan rinteessä
oli todella korkea lähtötorni ja rinteen
puolivälissä oli kahvila jossa äidit paistoivat korvapuusteja.
Sinun voidaan sanoa olevan nykyisen
Granin hiihtokoulun luoja, miten idea
tähän on syntynyt?
Alussa opetin ystävien lapsia (olin käynnyt Vuokatin kurssit), vähitellen lapsia
tuli mukaan ovista ja ikkunoista. Alussa
meitä oli kaksi opettajaa minä ja Kari
Koskinen (legenda hänkin Kauniaisten
rinteessä). Vähitellen mukaan tuli nuoria
jotka eivät enää halunneet kilpailla mutta
halusivat jatkaa harrastusta ja heistä tuli
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teksti ATTE PENTTINEN & JAANA KARHILA-RÄSÄNEN

sitten uusia opettajia. Oppilaille järjestettiin kuljetus päiväkodeista minun kupla
Volkkarilla. Omat lapseni tulivat monta
vuotta myöhemmin. He ovat kasvaneet
rinteessä. Nukkuen päiväunensa rinteen
alla. Jossain vaiheessa tunsin melkein
kaikki Granin lapset koska suurin osa
heistä ainakin kokeili laskettelua.
Tänä syksynä sinut valittiin ensimmäisenä suomalaisena talviolympialaisten
naisten alppilajien tekniseksi asiantuntijaksi. Mitä tämä merkitsee sinulle ja
suomalaiselle alppihiihdolle?
Se on suuri tunnustus. Pestissä ei olympiahistoriassa ollut vielä koskaan yhtään
naista jonka vuoksi asia on vielakin suurempi juttu. Toivon että Suomalainen
alppihiihto saa tästä myöskin oman kunniansa. Suomella on kyllä erittäin hyvä
maine kisojen järjestäjänä.
Pesti on selvästikin iso, miten sellaiseen voi valmistua?
Osaamalla säännöt ja hankkimalla mahdollisimman paljon kokemusta ennen sitä
ja uskomalla itseensä.
Mitä ohjeita antaisit nuorille jotka ovat
kiinostuneet tuomari ja TD tehtävistä?
Mukaan kisajärjestelyihin ja sitä kautta
kilpailujärjestäjäkurssille ja siitä sitten tuomariksi ja TD:ksi. Sääntöjen lukeminen ei
ole haitaksi missään kohtaan. Laskija voi
itse hyötyä jos osaa säännöt.
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TÖISSÄ RINTEESSÄ

teksti ATTE PENTTINEN & JULIUS JÄRVINEN

Granissa mielellään otetaan omia kasvatteja kouluttamaan ja opettamaan
nuorempia granilaisia. Tavoitteena
on kasvattaa yhteisöllisyyttä, seuraja me-henkeä, ja saada nuoret
aikuiset ”hyviin” ensi töihin. Tällä tavalla
yritämme myös ehkäistä drop-out ilmiötä.
Hiihtokoulussa ja rinteessä onkin hyvin
nuorekas ilmapiiri ja välillä joudummekin
patistamaan opettajia lähtemään pois
mäestä, jotta saadaan rinne suljettua.
Tänä vuonna hiihtokoulussa aloitti seitsemän uutta opettajaa ja valmentajiksi
saatiin kahdet uudet kasvot. Julius
Järvinen on toinen tälle kaudelle tulleista
uusista valmentajista. Julle laski viime
vuonna vielä Race-ryhmissä, joten hän
edustaa nuorimpia ”koutsejamme”.

Mitä olet tykännyt valmentajana ja
opettajana olosta?
Mielestäni on ollut tosi kivaa toimia lasten kanssa ja nähdä näiden kehitys sekä
innostus.
Mikä on haastavinta nuorten
opettamisessa?
Haastavinta on varmaankin saada lapset
kuuntelemaan ja oikeasti keskittymään
opetukseen. Helpottaisi, jos lapset
muistaisivat ohjeet vielä hissinousunkin
jälkeen:)

Kuinka monta vuotta olet ollut mukana
Granin toiminnassa?
Kisaamisen aloitin 11-vuotiaana. Tätä
ennen olin kuitenkin käynyt hiihtokoulun,
jonka aloitin noin 5-vuotiaana. Granin
toiminnassa olen siis ollut mukana jo melkein 10 vuotta.
Mikä sai sinut jatkamaan GrIFK
Alpinessa oman kilpauran jälkeen
koutsina?
Halusin vielä jatkaa lajin parissa. Olin jo
aikaisemmin päättänyt, että kilpauran jälkeen haluaisin ruveta hiihdonopettajaksi
ja myöhemmin myös valmentamaan.
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HIIHTOKOULUKONKARI
Seuratoiminta vaatii paljon monipuolista
työtä, ja tekijöitä. Marja Salokangas on
yksi tällaisista henkilöistä GrIFK Alpinen
toiminnan takana.
Marjaan pystyy parhaiten törmäämään
Grani backenista hiihtokoulu-ryhmän
kanssa telmimästä tai lukemalla hänen
artikkeleitaan hiihdosta EDGE-lehdestä.
Marja on toiminut monta vuotta hiihdonopettajana eri keskuksissa ja hän
tietää opettamisen niksit ja kuinka pitää
lapset iloisena mäessä.
Milloin ja miten tiesi kohtasivat Grani
backenin kanssa?
Hiihtokoulu Skisixteam piti Granissa
koulua. Minua pyydettiin vetämään lasten hiihtolomakurssit yhdessä kahden
muun opettajan kanssa talvella -81. Ote
Marcus Roschierin antamasta työtodistuksestani: ”Hiihtoloman aikana vastasi
Marja kahdestaan erään toisen hiihdonopettajan kanssa n. 100:n koululaisen
opettamisesta. Tästä organisatoorisesti
ja pedagogisesti erittäin vaativasta tehtävästä he selvisiviät kiitettävästi.
Opetuskielenä on ollut kotimaisten kielten lisäksi satunnaisesti englanti. Oppilaat
samoin kuin hiihtokoulummekin on ollut
tyytyväisiä opetukseen.”

teksti ATTE PENTTINEN & MARJA SALOKANGAS
kuva KIRSTI LEHMUSTO

On ihana nähdä Granin rinteessä lapsia
kolmannessa sukupolvessa. Myös omien
oppilaiden polun seuraaminen on mielenkiintoista; Lumi Wernereistä rataryhmiin.
Palaute lapsilta on aitoa ja vilpitöntä, lämmin halaus pieneltä oppilaalta on paras
kiitos. Kesäisin saattaa kuulua iloista
huutoa:”Kato tuolla on meidän hiihdonopettaja mennään moikkaamaan”.
Mikä opettamisessa on mielestänne
parasta, entä haastavinta?
Parasta on jatkuva palaute lasten oppimisesta, onnellinen ja oppiva lapsi on kiitos
hyvästä työstä. Kurssien alussa saattaa
ryhmissä olla eritasoisia laskijoita. On
tärkeää, että jokaista lasta kohdellaan
yksilönä ja kaikille saadaan oma oppimispolku. Toiset etenevät nopeammin ja
toiset hitaammin. 

Mitä neuvoja antaisit hiihtokoulusta
kiinnostuneille perheille?
Tutkikaa eri vaihtoehtoja ja aloittakaa
lasten laskettelu aina hiihtokoulusta.
Omat lapseni ovat olleet hiihtokoulussa,
hiihto-ope on hyvä auktoriteetti ja häntä
kuunnellaan paremmin kuin omia vanhempia. Kauniaisten 10.kerran kurssit
on loistava tapa sitoutua ja varata aika
lasten harrastuskalenteriin jo ennen lumikauden alkua. Pienimmätkin aloittelijat
Välillä olin Saalbachissa muutaman tal- ovat hiihtolomaviikkoon mennessä valven sekä Helsingin liikuntavirastolla ja miita vaativimpiin rinteisiin ja hisseihin.
Kalpalinnassa. Paluu Graniin tapahtui n. Hiihtokoulussa pystymme hyödyntämään
10 vuotta sitten Jaana Karhila-Räsäsen Granin mäen välillä haasteellisetkin profiikannustuksesta. Ronald McDonald lit opetuksellisesti parhaalla mahdollisella
Lastentalon asiamiehenä järjestimme tavalla. Lapsen tulee aina hiihtää kovemhyväntekeväisyyskisan talvella 2006 paa kuin vanhempansa, tällä viitataan
ja pääsimme tulosruudun kevennyk- siihen, että laskettelun tulee olla vapaaseen, siitä lähtien olen ollut Granissa. ehtoista ja mieleistä lapselle. Aina ei ole
Myöhemmin toimin Pääkaupunkiseudun hyviä rinnepäiviä, mutta lapsiin tottuneet
Alppiakatemian hallituksessa sekä FIS- koulutetut hiihdonopettajat osaavat
ryhmän vastuuhenkilönä. Arkiharjoitukset motivoida kaikkia lapsia omalla tasolla
pidettiin Granissa ja lapset Janna ja Joona parhaisiin suorituksiin.
siirtyivät Granin väreihin. Molemmat
ovat sekä opettaneet että valmentaneet
Granissa. Tein Vuokatissa 2011-2012
Hiihdonopettaja ja hiihtokeskus toimintaympäristönä -pohjaisen valmistavan
liikunnan ammattitutkinnon, jolloin koulutukseni päivittyi ISIA -tasolle.
Sinulla on usean vuoden kokemus
Granista takanasi, mikä Granissa saa
sinut palaamaan rinteeseen talven
tullen?
Mukavat hiihdonopettajat ja asiakkaina
olevat lapset ja heidän perheensä sekä
isovanhemmat. Olen jakanut epävirallisia ”vuoden isovanhempi” palkintojakin.
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KEULAKUVANA

teksti VICTOR MALMSTRÖM

kuvat SSF & ZOOM-AGENCE.FR

LOUKKAANTUMISEN KÄÄNTÖPUOLI
Loukkasin polveni viime leirillä Italiassa
joulukuussa 2015. Tämä oli jo neljäs
kerta kun kauteni keskeytyi. Kolme kertaa olen tehnyt paluun. Kuntoutus on jo
rutiinia ja varsin optimoitua. Tällä kertaa
halusin tehdä lisäksi jotain muuta – jotain
itselleni, mutta myös muille.

TÖITÄ LAJIN PARISTA
Onnekseni töitä löytyi lajin parista.
Minulle tarjoutui hieno mahdollisuus
toimia asiantuntijana Eurosportin lähetyksissä. Nyt takana on joitakin lähetyksiä
ja lisää tulossa. Kilpailut keskittyvät viikonloppuihin, joten tavoitteeni oli löytää
töitä myös arkeen.

Kuntoutuminen on kovaa ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, mutta ei ilmaista.
Kuntoutujalle sponsorointimarkkinat
ovat myös haastavat, joten tällä kertaa
tavoitteena oli löytää kuntoutuksen ja
Haaga-Helian opiskeluiden rinnalle myös
töitä.

Urani aikana olen kuullut usean valmentajan todenneen, että vasta valmennusuran
myötä lajitekniikka rupesi todellisuudessa
aukenemaan, vaikka takana oli pitkä oma
alppihiihtäjän ura. Jos näin todella on niin
miksi en koittaisi valmennusta jo urani
aikana.
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Itse otin ensimmäiset askeleet urallani
GrIFK:ssa, seuran toimijat ovat edelleen
isossa roolissa urallani joten valmennettavien valinta oli helppo – onnekseni minun
apuni otettiin ilolla vastaan ja yhteistyö käynnistyi heti, kun palasin Kroatian
kuntoutuskeskuksesta.
Valmennustyö kotiseurassa on hieno
tilaisuus sekä minulle että laskijoille.
Saan tuotua harjoitteluun laskijan näkökulmaa, olen yksi ensimmäisistä joka
suomessa siirtyi harjoittelemaan seurassa
nyt laajemmin käyttöön otetun teknisen linjauksen mukaisesti. Toivottavasti
pystyn olemaan seuran junioreille myös
roolimalli ja osoitus siitä, että helpolla ei
kannata antaa periksi.
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Se mikä tekee tästä erityisen hienoa on
se, että valmentaminen näiden nuorien
laskijoiden kanssa, on jo tähän mennessä
opettanut minulle paljon.
Kaikki lähtee perusasioista liikenteeseen
ja asioiden toistaminen on tärkeässä roolissa. Vaikka asiat voidaan jakaa pieniin
osiin on lajissa pohjimmiltaan kyse aina
perusasioista, se unohtuu helposti kun
tullaan lähtöviikselle.
VALMENTAMINEN – EI HELPPOA
Asioiden sanallistaminen ja kuvaaminen
pakottavat yksinkertaistamaan asioita.
Toisinaan myös huomaa, että yksinkertaisuus koostuu monesta monimutkaisesta
asiasta – yksinkertaiselta kuulostavien
asioiden tekeminen kovassa vauhdissa –
ei helppoa. Toisinaan taas kaikki tuntuu
liittyvän ja vaikuttavan kaikkeen, mutta
mistä aloittaa ?
Kärsivällisyys ei ole ollut parhaita puoliani, sen olen urani aikana joutunut
opettelemaan useita kertoja ja useimmiten oppinut vain kantapään kautta
. Kärsivällisyys on myös valmentajan näkökulmasta tärkeää. Jokaisesta
suorituksesta löytyy parannettavaa.
Valmentajana joutuu puntaroimaan kannattaako kaikkea edes yrittää kertoa heti.
Asioita joutuu laittamaan tärkeys järjestykseen– mitä kannattaa sanoa ja milloin
- kannattaako jotain tehdä paremmin
jo ensi laskussa – seuraavassa harjoituksessa, ensi viikolla… vai vasta seuraavalla
kaudella?
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Suoritusten vakioiminen on hidasta,
koska perusasiat pitää saada selkäytimeen. Juniori ikäisenä luodaan se
perusta mikä kantaa pitkälle uran aikana.
Fakta on myös se, että minä työskentelen
edelleen samojen perusasioiden parissa.
Kärsivällisyyttä vaaditaan siis kaikilta –
helppoa? Ei todellakaan.
Vaikka perustan luominen alppihiihdossa
on tärkeässä roolissa, silti tärkeintä on
alppihiihdosta nauttiminen ja se, että
rinteessä on hauskaa. Nauraminen ja
ilo rinteessä on se minkä takia nuorena
harrastetaan. Itse pyrin pitämään ilon ja
innostuksen suuressa roolissa valmentaessani, miten olen siinä onnistunut?
Sen voi kertoa ainoastaan juniorit, joita
valmennan.
Menestyminen ruokkii motivaatioita,
mutta niin kauan kuin rinteessä on hauskaa on myös mahdollisuus päästä pitkälle
nautintoa ei pidä aliarvioida. Nautin itse
edelleenkin suunnattomasti siitä mitä
teen kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Kun muistaa miltä voittaminen
ja ne parhaat käännökset tuntuvat, on
helppo vastata miksi tätä lajia niin palavasti haluaa tehdä.
Tämän nautinnon haluan myös välittää meidän nuorille tuleville tähdille.
Toivotaan että onnistun omalta osaltani
tarjoamaan hienoja elämyksiä hienon lajin
parissa koko tulevan kevään ajan, toivon
saavani tästä tilaisuudesta paljon oppia ja
näkökulmaa omaan laskemiseeni. Pääsen
aloittamaan hyvissä ajoin kovat kesäharjoitukset ja muotoilemaan reittä komeaksi
ensi kilpailukautta varten!
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