
JUNNULEIRI 2012 – Luppioberget täyttyi junnuista ja tyhjeni lasinsiruista

Vuoden 2012 junnuleiri pidettiin tänä vuonna kesäkuun toisena viikonloppuna heti koulujen 
loputtua. Leirille kokoontui 17 junnua, 4 aikuista ja 7 ohjaajaa Oulusta, Tornioista, Rovaniemeltä ja 
iloksemme myös Kuusamosta. Viimeisimpien sateiden kastelema kallio kuivui leiriä pystyttäessä, 
ja seuraavat sateet kastelivat kallion leiriä purettaessa – eikä hellekään vienyt puhtia. Kylläpä 
leiriläisten kelpasi!

Perjantaina Luppiobergetille saavuttaessa leiri saatiin tuttuun malliin pystyyn. Heti ensimmäiseksi 
valmistettiin ruokaa jo lähes liitoksistaan ratkeileville junnuille – nälästäkin, mutta ennen kaikkea 
kiipeilyinnostaan.  Pikainen mutta perusteellinen esittäytymiskierros, topakka leirisääntöjen 
läpikäynti, ja eikun kalliolle!

                                Kohta päästään kalliolle! Kuva:Juho Hirsimäki

Ensimmäisenä iltapäivänä käytiin läpi Luppion helpoimpia reittejä. Kiipeilyä lämmitellessä nähtiin 
pitkästä aikaa vanhoja ja uusia kiipeilytuttavia, ja tunnusteltiin mille kallio tuntui. Taisi olla parasta, 
ettei mitään valtaisaa tekniikkaoppituntia edes yrittäisi - annetaanhan muksujen mennä täydellä 
innolla (mutta turvallisesti).

 
 

                                                                                          Luppion hienot maisemat ja mielenkiintoiset bunkkerit.
                                                                                          Kuva: H-M Valtonen

Lauantai: boulderointia, yläköysittelyä, ensiapuoppeja, uintia ja lettuja

Toinen leiripäivä alkoi innokkaalla boulderoinnilla. Porukka jaettiin useampaan ryhmään, jolloin 
vanhimmat pääsivät haastavemmille reiteille nuorempien levittäytyessä ylätasanteelle.

Vaikka jokaisen ohjaajan silmät ja kädet olivat leirillä täydessä työssä, näkyi erityisesti Iikan 
ohjauskokemus kiipeilyhetkien menossa. Sekä vauhdikkaimmat että vielä heräilevät nuoret 
kiipeilijät jaksoivat keskittyä totisempaan yrittämiseen - juuri sellaisella tsemppaavalla, hyvällä 
mielellä mikä kiipeilyyn kuuluu.

Vielä iltanuotion jälkeen piti päästä 
takaisin kalliolle - piipahtamaan 
rinteille rakennetuissa bunkkereissa 
ja kallion huipun näkötornilla saakka – 
muksuilla toden totta riitti energiaa 
purettavaksi. 



Pieniä kiipeilijöitä monessa kerroksessa.              Vuoroa odotellessa tsempataan kaveri ylös.
Kuva:Juho Hirsimäki    Kuva: H-M Valtonen

                                    Tsemppiä! Kuusamosta löytyy intoa ja yritystä!. 
                                             Kuva: H-M Valtonen            

Päivän lounashetken jälkeen käytiin porukalla läpi myös ensiavun perusteita. Mietittiin, mitkä 
olisivat tällaisen reissun todennäköisimmät haaverit, ja mitkäs ne kolme koota nyrjähtäneeseen 
nilkkaan ja tärähtäneeseen ranteeseen auttoivatkaan. Samalla terotettiin syytä siihen, miksi 
kalliolla ei juoksennella kuinka sattuu, vaan käytetään puhti siihen kiipeämiseen. Nämäkin opit 
tuntuivat kiinnostavan pieniä kiipeilijöitä, ja asiat aikaisemmin kuulleetkin olivat hyvin mukana 
miettimässä sen kolmen koon vaikeinta sanaa...

Iltapäiväksi siirryttiin kovasti toivottuun yläköysittelyyn. Kahdella köysilinjalla pääsi jokainen 
kokeilemaan kalliokiipeilyä, ja vaikeammalta linjalta löytyi haastetta porukan isoimmillekin 
kapuajille. 

Haastettakin riittää, sekä yläköydessä..                                                    ...että boulderilla! Kuva:Juho Hirsimäki
Kuva: H-M Valtonen



Vinkkejä kaverilta?   Kuva: H-M Valtonen                              Välipalakeksien mutustelua.Kuva: H-M Valtonen 

                             Leirillä yhdessä, massu taas täynnä.@Juho Hirsimäki

 
 
 
 
 

Letun odottelijat.  Kuva: H-M Valtonen 

Sunnuntain loppulasku ja leirin purku pois sateen alta

 

        Laskeutumisoppeja seurattiin tarkasti. 
        Kuva: H-M Valtonen

       
Lounashetken aikana tippuivat ensimmäiset pisarat, ja sade yltyi leirivarusteita ja bädejä autoon
kannettaessa. Mutta vielä saatiin leirikuvat napattua ja palautteet kerättyä ennen kotimatkan alkua!

Sunnuntain aamupäivä käytettiin 
laskeutumiseen. Innokkaimmatkin 
kiipeilijät olivat selvästi kuluttaneet 
terävimmän puhtinsa parina 
ensimmäisenä päivänä, ja viimeinen 
aamupäivä meni enimmäkseen 
kavereiden laskeutumissuorituksia 
katsellessa ja kannustaessa.

Päivällisen jälkeen päästiin perinteiselle 
uimareissulle - vaikka vesi oli kylmää, oli ilta 
sentään mukavan aurinkoinen. Jonas viritteli 
slacklinen leiriin vuorollaan jääneiden ratoksi. 

Päivän kruunasi perinteinen lettujen ja 
vaahtokarkkien paisto – niitä olisi kuuleman 
saanut olla enemmänkin..



Lasinsirut talteen!

Lassi, vuoden lasinkerääjä!
 Kuva:Juho Hirsimäki 
  

Junnuleiri 2012

Tässäpä tämänvuotinen junnuleiriporukka - iso kiitos kaikille ohjaajille, mukana ja apuna 
olleille vanhemmille ja innokkaille junnuille!

  Vuoden 2012 junnuleiriläiset. Kuva: Juho Hirsimäki

Luppioberget on suosittu ulkoilukohde – ikävä kyllä myös 
ihmisille, jotka kuljettavat eväänsä lasipulloissa. Lauantain 
alkaessa Iikka esitti leirinperinteen uusimman ohjelmanumeron, 
joka on alueella  kyllä tarpeen: lasinkeruukisan. Sitä sai 
harrastaa kaikki halukkaat, jotka lupasivat käyttää suojakäsineitä 
ja purkkeja. Kaikki kerätyt lasinsirusatsit punnittaisiin ja leirin 
lopuksi julistettaisiin voittaja. Iikka ja Juho olivat keränneet oikein 
sponsoripalkintojakin: lounasboksin Oulun Partioaitalta ja 
sulkkarin Camulta. Shelbyltä saatiin suurta suosioita 
saavuttaneet leirirannekkeet. 

Kaiken kaikkiaan lasia kerättiin kukkurallinen sangollinen! 


