
Näin opeteltiin Övertorneån Luppiovaarassa 
järjestetyllä junnuleirillä tervehtimään kans-
saretkeilijöitä. Kaunis sää suosi leiriläisiä ja 
ainoastaan sääskit ja mäkärät olivat selkeästi 
ikävinä luonnnonvoimina mukana jokaisessa 
hetkessä, kuten proteiinina ruuassa. Leiriläi-
siä oli mukana yhteensä kymmenen. 

Leirin ohjaajina toimivat Tornion Tornioravis-
ta Mikko Huupponen sekä Elina Viisanen jo-
ka toimi myös leirin päävastaavana. Oulusta 
ohjaajina olivat Heidi Saarinen, Jenni Kyllö-
nen, Osmo Aspi sekä allekirjoittanut Rova-

Junnuleiri Övertorneån Luppiovaarassa 11.–13.6.2010

niemeltä. Leirin vetäjien kokoonpano sai pit-
kälti alkunsa maaliskuussa järjestetyssä jun-
nuseminaarissa. Kaikki ohjaajat osallistuivat 
yhdessä leirin valmistelutöihin. Leiriläiset tu-
livat pääosin Oulusta. Tosin Leevi 11v. teki pi-
simmän matkan leirille, kiipeilijäkonkari tuli 
ihan omatoimisesti Kuopiosta Ouluun asti. 

Perjantaina 11.6.2010 kauniissa auringon-
paisteessa kolmen auton ja yhden peräkär-
ryn karavaani Oulusta saapui Tornioon. Sieltä 
matka jatkui komealla neljän auton karavaa-
nilla kohti Övertorneån Luppiovaaraa. Peril-

lä katsastettiin leiriytymispaikat ja vedenotto-
paikka sekä wc:t, jotka Övertorneån kunta oli 
luvannut käyttöömme. Leiriydyimme telttoi-
nemme Turisti-sektorille. Vastoin alkuviikon 
ennusteita sää oli mitä mainoin joten meillä 
ei ollut mitään kiirettä. Alkuun otettiin pieni 
tutustumiskierros jossa jokainen leiriläinen 
sai kertoa jotain itsestään ja myös vieruska-
veristaan. Sitten käytiin läpi turvallisuusasi-
at, säännöt ja ohjelmaa. Samalla jaettiin lei-
riläisille topot ja tutustuttiin niihin. Ennen 
boulderointia nautittiin ensimmäinen leiri-
lounas, jonka jälkeen voitiinkin jo siirtyä tu-
tustumaan reitteihin. Siinä vaiheessa useim-
milla olikin jo kova hinku kalliolle. Leirin 
sijainnista ja olosuhteista johtuen ainoa to-
taalisesti kielletty asia oli juokseminen, joka 
on yllättävän suosittua, kun kyseessä on in-
nokas junnuleiriläinen... Muuten leiriläiset 
olivat kaikki upean oma-aloitteisia ja reippai-
ta niin ettei sääntöjä juuri tarvinnut kertailla 
jälkeenpäin. Jo ensimmäisen päivän aikana 
taisi syntyä uusiakin reittejä. Illalla käytiin läpi 
opittuja asioita ja opeteltiin topon lukemista. 
Toimeliaat leiriläiset kokkasivat vielä iltapalan 
ja tiskailivat myös omat astiansa. Illan päälle 
paistettiin makkaroita ja vaahtokarkkeja en-
nenkuin oli aika kömpiä telttaan unille. 

Seuraavana päivänä jakauduttiin aamupalan 
jälkeen kahteen ryhmään, joista toinen lähti 
boulderoimaan ja toinen alkoi harjoitella lei-
rissä yläankkurin tekoa. Osat vaihdettaisiin, 
kun ankkurit saataisiin ensimmäisen ryhmän 
kanssa tehtyä. Päivä jatkui boulderoidessa 
ja uusia reittejä avatessa. Leiriläiset kannus-
tivat hienosti toisaan ja tuskin malttoivat le-
päämään välissä. Useimmiten vaikutti siltä, 
että reiteille kertyi jonoa. Iltapäivästä leiriläi-
set pääsivät kokeilemaan tasapainoilua slack-
linella (kahden pisteen väliin kiinnitetty eri-
koisliina). Vaikka toisena päivänä oli monella 
varmaan informaatioähkyä uudesta tiedosta 
ja omista taidoista niin illalla jaksettiin vielä 
käydä uimassa ja paistaa lettuja venyttelyn ja 
maisemien ihailun ohessa. Lauantain köysi-
töitä jatkettiin illalla askartelemalla prusik-ko-
rut, joista jäi mukava muisto leiristä. 

Viimeisenä päivänä herättiin ajoissa ja keitel-
tiin aamupalat sekä tehtiin pienet aamujum-
pat ennen kallioille siirtymistä. Sunnuntaina 
syntyi monta uutta reittiä, joista (yllättävää 
vai ei?) useimmat olivat siellä missä oli eni-
ten itikoita ja puita tai puskia. Sinne se jono 

”Yy, kaa, koo ja kaikki yhdessä! Terve!”
Teksti: Miia Ritola

 Aino topittaa ja Sampo sekä Reeta varmistaa.
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vaan aina kasvoi ja patjat kasaantuivat. Virtaa 
tuntui riittävän vielä ja viimeinenkin päivä oli 
täynnä valtavan innostunutta latausta nuor-
ten kiipeilijöiden osalta. Lopulta oli aika pa-
kata kimpsut kasaan ja laittaa viimeinen ate-
ria. Ennen lähtöä käytiin vielä porukalla läpi 
leirifiilikset ja kerrattiin mitä oli opittu. Sitten 
oli aika karavaanin lähteä kohti kotia. Torni-
ossa sanottiin heipat Oulun poppoolle, joka 
jatkoi matkaansa tutustuttuaan Tornioravien 
hienoon keiviin.

Asenteestahan se kaikki hyvin pitkälti lähtee 
ja meillä kaikilla leiriläisillä oli loistava asen-
ne ja ryhmähenki koko leirin ajan. Tytöt ja po-
jat kenties hieman kisailivat keskenään, mut-
ta se vain lisäsi kiipeilyn intoa. Kaikki kuiten-
kin kannustivat reippaasti toisiaan ylittämään 
itsensä. Kaikki kiipeilijät varmistivat toisiaan 
bouldereilla ja ohjaajia oli kuusi joten hei-
täkin riitti kaikkien seuraksi. Myös Marko ja 
Marika Kerola olivat innolla mukana niin kii-
peämässä kuin seuraamassa nuorten kiipeili-
jöiden upeita topituksia. 

Nuoret leiriläiset olivat myös huomattavan 
ahkeria uusien reittien tekijöitä. Uusien reit-
tien löytäminen oli varmaan yksi leirin suu-
rimmista anneista niin leiriläisille kuin oh-
jaajillekin. Virallista kirjanpitoa niistä tosin ei 
tehty. Jokainen muistakoon omansa. 

Kuten kaikki ulkona retkeilleet ja leireilleet tie-
tävät, maistuu ruokakin ulkona paremmalta. 
Pyysin leiriläisiä kirjoittamaan kokemukses-
taan ja niistäkin käy hyvin ilmi, että ruokailu 
oli mieleenpainuva hetki.

Kiitos kaikille leiriläisille tiukasta väännöstä. 
Iso kiitos myös ohjaajille loistavasta toimin-
nasta. Jatkakaa samaan tyyliin!

Leiriläisten kertomaa

Tyttöjen suusta: Perjantaina saavuttuamme 
ja kun teltat olivat pystyssä (pienellä vaivalla) 
söimme (klönttistä) pussikanakeittoa. Ruoan 
jälkeen menimme boulderoimaan. Kiipesimme 
valmiita reittejä ja osa teki omia reittiä. Kalli-
olla saimme välipalaa johon kuului banaania 
ja leipää.

Päivällisellä teimme itse trangialla ruokaa. 
Illalla tutkailimme topoja. Heidi sanoi rei-
tin nimen ja se piti etsiä. (Sampo ja Leevi ek-
syi). Makkaraa ja vaahtokarkkeja paistettiin! 
NAM! :) Sitten nukkumaan zzzz krooh pyyh..

Lauantai aamuna syötiin (pussi) puuroa. Sen 
jälkeen saimme valita mennäkö boulderoi-
maan vai harjoitella ankkuripisteen rakenta-
mista. Lounaaksi söimme hernekeittoa.

Sunnuntaina söimme taas puuroa aamulla, 
jonka jälkeen menimme boulderoimaan kalli-
oille. Siellä saimme välipalaksi banaania. 

Poikien suusta: Rakensimme kaikki omia reit-
tejä. Osa oli vaikeita (5-6a) toiset taas helppo-
ja (3-4). Teimme trangialla nuudeleita ja saim-
me suklaata, söimme muroja ja lähdimme. Pa-
rasta oli foot bag fars. 

Marko ja Marika Kerola (lyhennetty versio)

Uskomattoman paljon nämä nuoret jaksaa kii-
peillä, heillä eivät voimat lopu samalla taval-
la kun itsellä. Kun itse pitää mielellään tau-
koa, niin lapset kilpailevat kenen vuoro on yrit-
tää kiivetä seuraavana. Tauoksi riittää se aika, 
mikä menee edelliseltä suorituspaikalta seu-
raavalle siirtymiseen. Koska kiipeilyyn oppii 
vain kiipeämällä, uskon, että tällaisella innok-
kuudella näistä junioreista onkin odotettavissa 
muutaman vuoden päästä kovia kiipeäjiä! Kii-
tokset junnuille reippaudesta ja hienosta asen-
teesta sekä ohjaajille hyvin järjestetystä leiristä! 
Oli mukavaa päästä osallistumaan leirille:-)

Pojat opettelevat yhdessä topon lukua mukavassa iltapäivän auringossa. 
Vasemmalta: Konsta, Leevi (takana), Sampo, Jani ja Tero.
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Kerolan kuopus Henri auttaa Elinaa padien kannossa.
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Sampo on sighttaa. Leevi melkein varmistaa ja ryhmärämä odottaa pääsyä reitille.
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