
Talven tohinaa 

 

Vauhtia on riittänyt niin rinteessä kuin sen ulkopuolellakin. Tässä kuulumisia ja muutama kuva 

talven reissuista. Kausi on tähän asti sujunut onnistuneesti ja edennyt suunnitelmien mukaisesti; 

kaksi SM kultaa ja Fis pisteiden parannusta niin pujottelussa kuin suurpujottelussa. Parempien Fis 

pisteiden johdosta saa paremmat lähtönumerot kilpailuihin. 

Marraskuussa päästiin kotimaan lumille Leville. Leireiltiin kolme viikkoa, jonka päätteeksi pääsin 

starttaamaan Eurooppa cupin pujottelu osakilpailussa. Vaikka laskut eivät menneet ihan nappiin, 

tästä kilpailusta jäi kuitenkin paljon hyvää kokemusta jatkoa ajatellen. 

Joulukuun puolenvälin tietämillä lähdettiin Ruotsin Arvidsjauriin harjoittelu ja kilpailu reissulle. 

Minun osaltani molemmat pujottelukilpailut länsinaapurissa päättyivät keskeytyksiin. Joulun vietin 

kotona perheen ja sukulaisten kanssa.  

Vuodenvaihteen jälkeen suuntasimme Alppikoulun kanssa jälleen Ruotsiin. Tällä kertaa paikkana 

Funäsdalen. Siellä muutama treenipäivä ja kilpailut, jotka menivät odotusten mukaisesti. 

Jatkoimme matkaa Norjan Björliin, jossa käytiin yhteensä neljä kilpailua. Siellä tuli epäonnistumisia 

ja uloslaskuja, mutta ne kuuluvat lajiin… 

 

Kuva Ylläkseltä nuorten SM suurpujotteluista. 



Tämän jälkeen palattiin Nilsiään, viikko koulussa ja kohti Yllästä, missä järjestettiin perinteiset 

vauhtiviikot. Ylläksellä säät olivat vaihtelevat, kilpailuja jouduttiin sekä siirtämään että perumaan. 

Saatiin kuitenkin laskettua nuorten Suomen mestaruus syöksy, superg , combi sekä suurpujottelu. 

Suurpujottelussa sain onnistuneet laskut ja voitin alle 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden. Itsellä 

pääpaino on tekniikkalajeissa, eli pujottelussa ja suurpujottelussa, joten vauhtilajien treenaaminen 

on jäänyt hyvin vähiin kauden aikana. Hienoa viikkoa kuitenkin täydensi superg :n 4. ja syöksyn 5. 

sija alle 18-vuotiaiden sarjassa.  

 

    

Kuvat maajoukkue leiriltä Keski-Euroopasta. 

Vajaa viikon kuluttua Ylläksen jälkeen lähdin nuorten maajoukkueen kanssa kahden viikon leirille  

Keski-Eurooppaan, joka sisälsi treenejä että kilpailuja. Laskettiin yhteensä viidessä eri 

hiihtokeskuksessa (Itävallassa: Hinterreit, Hochfugen, Riefensberg, Laterns sekä Sveitsisissä: Jaun). 

Leiri oli osaltani onnistunut. Sain parannettua Fis- pisteitäni ja muutenkin onnistuneita laskuja niin 

treeneissä kuin kilpailuissa. Kilpailin reissun aikana ensimmäistä kertaa Keski-Euroopassa, joka oli 

hyvä kokemus. Itävallan kilpailuissa on kovempi taso kuin Suomen kilpailuissa, harrastajamäärät 

siellä ovat suuremmat. Koko leirin ajan olosuhteet pysyivät hyvinä lämpimistä keleistä huolimatta. 

Euroopasta palattuani, kerkesin olemaan päivän koulussa ja sen jälkeen nokka kohti Sallaa. 

Tarkoitus oli Sallassa treenata pari päivää ja sen jälkeen laskea SM kilpailut. Flunssa pääsi kuitenkin 

yllättämään, enkä päässyt rinteeseen ennen lauantain kilpailua. Vaikka valmistautuminen kisaan ei 

ehkä ollut paras mahdollinen, sain kilpailussa kuitenkin perusvarmat laskut jotka riittivät nuorten 

pujottelun Suomen mestaruuteen. Tarkoitus oli laskea Sallassa vielä sunnuntaina kilpailut ja jatkaa 

muutamaksi päiväksi Pyhälle treenaamaan, tässä kohtaa oli kuitenkin viisaampaa lähteä kotiin 



parantelemaan flunssaa ja viettämään hiihtolomaa jo hieman etuajassa… Nyt on hyvä aika 

keskittyä koulutehtäviin, suurista reissumääristä huolimatta opiskelut ovat edenneet 

suunnitellusti. 

 

 

Kuvat Sallasta viime lauantain pujottelu SM kilpailusta. 

Tällä hetkellä olen siis kotona ja sunnuntaina palaan Nilsiään. Seuraavat kisat ovatkin tutuissa 

Tahkon maisemissa 15.-16.3. Tämän jälkeisellä viikolla lähdemme luultavasti kauden viimeiselle 

kisareissulle Leville ja Rovaniemelle, missä kilpaillaan aikuisten Suomen mestaruuskisoissa sekä 

Fis- pujottelu ja suurpujottelukilpailuissa. Leirit jatkuvat vielä huhtikuun viimeiselle viikolle asti.  

Tällaiset kuulumiset tällä kertaa. 

Oikein mukavaa kevään jatkoa! 

Terveisin 
Janina 
 

 

 


