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VAPAALASKIJAN TEKNIIKKAKURSSI, YLLÄS 1.-2.2020 
Tekniikkakurssilla saat oppia laskutekniikkasi kehittämiseen takamaastojen vaihteleviin 

lumiolosuhteisiin. Kurssilla opit turvallisuutta edistävää laskutekniikkaa ja taktiikkaa sekä 

hyvien laskulinjojen valintaa. Kurssin vetäjänä toimii CAA lumiturvallisuuskouluttaja ja ISIA-

hiihdonopettaja Kai Lehtonen. puh. 040 7266 866 

Kurssin ohjelma 

1. päivä: Lauantai 

10:00 Tapaaminen Y1 ala-aulassa, hissilippu ostettuna ja varusteet valmiina.  

12:00 Lounas  

15:30 Päivän päätös + after ski ryhmäläisten toiveiden mukaan 

Päivän aiheet 

 Vapaalaskutekniikan osa-alueiden läpikäynti 

 Laskeminen erilaisilla alustoilla ja rinnejyrkkyyksillä 

 Henkilökohtaista valmentamista, harjoitteita ja palautetta 

 Harjoitusalue: Ylläs Ski:n hissioffarit lumitilanteen mukaan 

 

2. päivä: 

10:00 Tapaaminen Y1 ala-aulassa, hissilippu ostettuna ja varusteet valmiina.  

12:00 Lounas  

15:30 Päivän päätös  

Päivän aiheet 

 Laskupäivän suunnitelman  tekeminen 

 Opitun vapaalaskutekniikan soveltaminen Yllästunturin rinneoffareilla 

 Laskutaktiikka 

 Ryhmän turvallinen toiminta 

 Laskutekniikan soveltaminen vallitseviin sää-, rinne- ja lumiolosuhteisiin 

 Harjoitusalue: Yllästunturin rinneoffarit 

Majoitus 
Majoitus ei kuulu kurssihintaan, mutta Ylläkseltä löytyy kattavasti majoitusta kurssimme 

aikana. Kurssin aloitus ja päätöspaikka on Äkäslompolon puolella, joten ensisijaisesti 

majoitusta kannattaa katsoa tältä puolelta tunturia. Omalla autolla liikkuvalle ei tosin ole 

ongelma vaikka majoitus on Ylläsjärven puolella. 
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Alkuun majoituksien etsinnässä pääset osoitteesta http://www.yllas.fi/majoitus.html 

Minkälaisia olosuhteita on syytä odottaa? 
Tammikuun loppupuoli on Ylläksellä kylmää aikaa, joten ensisijaisesti kannattaa varautua 

lämpimillä ja hyvin tuulta suojaavalla vaatetuksella. Vetäjä pitää tarpeen vaatiessa taukoja 

rinnekahviloissa, jos kylmät kelit osuvat kohdalle. 

 

Mitä varusteita tarvitsen?  
Henkilökohtaiset varusteet kurssipäivään: 

 Offarisukset / Lauta 

 Monot / lumilautakengät 

 Sauvat 

 Kypärä 

 Laskureppu 15-40L 

 Keycard – saat sen myös ostettua hissiasemalta 

 Laskettelulasit 

 Ylimääräistä lämmintä vaatetta repussa 

 Välipalapatukka oman tarpeen mukaan 

 Piippari, lapio, sondi (saat tarvittaessa lainaksi kurssin ajaksi) 

 

Jos sinulla ei vielä ole omia offarivälineitä, voit vuokrata ne aloituspaikalta Y1 ski shopin 

vuokraamosta. 

Järjestäjän puolesta lainaksi tulevat varusteet 

 Lumivyöry piippari 

 Sondi 

 Lapio 

 Alueen kartta 

Jos omistat kyseisiä varusteita, niin on aina parempi harjoitella omilla varusteilla. 

Millainen on hyvä offarihiihtopaketti? 
Nykypäivän offarisukset ovat helppoja hiihdettäviä. Suksen leveys olisi hyvä olla vähintään 

100 mm keskeltä. Tällöin suksi kantaa hyvin hiihtäjää silloinkin kun lumiolosuhteet vaihtuvat 

suksen alla. Ns. rocker sukset helpottavat myös hiihtämistä. Jos olet hankkimassa suksea 

offarihiihtoon, katso että vähintään keula on rocker tyyppinen. Suksen pituus on hyvä olla 

vähintään oma mitta. Siteeksi kannattaa valita vaellushiihtoon sopiva side, esim. Marker 

Kingping tai Tour, Dynafit Radical, ATK freeride yms. tyylinen side. 

Lautailijalle suosittelen ensisijaisesti splitboardia. Näitä valmistavat useimmat 

lautavalmistajat mutta Jonesin ja Burtonin splitit ovat varmasti toimiva valinta. Jos sinulla 

kuitenkin on hyvä lauta ja haluat laskea sillä ja nousta lumikengillä, käy tämäkin vaihtoehto. 

Lumikenkä kannattaa valita siten, että siitä löytyy kannankorotuspala, ja että se olisi 

tarkoitettu ensisijaisesti vuoristo-olosuhteisiin. Tällaisia lumikenkiä valmistavat ainakin MSR 

ja Tubbs. Sauvat tulisi valita siten, että ne saa pakattua pieneen tilaan. Lautailijoille 

valmistetaan sauvoja, jotka taittuva kasaan kolmesta kohdasta, jolloin ne mahtuvat hyvin 

reppuun.  
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Suksijoiden kannattaa panostaa monoihin. Offarihiihdossa tehtävät pienet kävelyt ja 

skinnausretket onnistuvat helpommin, kun monojen varren lukituksen saa vapautettua. 

Monoissa tulisi olla siten skinnaus- ja hiihtomoodi (Walk/Ski). Monoissa tulee olla myös rei’ät 

nykyaikaiselle vaellussiteille.   

Sauvoissa teleskooppiversiot ovat parhaimpia, kunhan vain lukitusmekanismi ei ole 

pyörittämällä. Pyörittämällä lukittavat sauvat rikkoutuvat muita useammin. Myös tavallinen 

laskettelusauva käy, jos sompa vain on vähintään 7 cm halkaisijaltaan. 

Ennakkotaidot 
Kurssin ennakkotaidot laskullisesti ovat riittävät taidot, jos osaat laskea rinneolosuhteissa 

vauhdikkaasti ja varmasti yhdensuuntaisin suksin. Hyödyksi on jos osaat laskea suksilla 

leikkaavaa sekä luisuvaa käännöstä. Jos sinulla on vielä tekemistä näissä taidoissa, 

suosittelen ensiksi rinnekeskusten hiihtokoulua, jonka jälkeen kannattaa osallistua tälle 

kurssille.  

Vakuutukset 
Vapaalaskuun sisältyy aina vaaroja. Kurssin hintaan ei sisälly tapaturmavakuutusta. Kurssin 

kouluttajalla on vastuuvakuutus, joka korvaa vahingot, jos kouluttaja on aiheuttanut 

onnettomuuden. Tämä kouluttajan vastuuvakuutus ei ole osallistujan tapaturmavakuutus, 

eikä se korvaa kaatumisia tai törmäilyjä kurssilla. Mountain Guide Finland suosittelee 

vakuutuksen ottamista vapaalaskuun kurssin ajaksi. 

Kuinka kurssi varataan ja maksetaan? 
Kurssille ilmoittauduttuasi saat laskun, jonka voit maksaa halutessasi osissa. Kurssin varaus 

vahvistetaan maksamalla kurssista 100€ varausmaksu. Loppumaksu tulee suorittaa 

vähintään 12 vk ennen kurssin alkamisajankohtaa.  

Jos maksat kurssin osissa, muista laittaa jokaiseen osaan sama viitenumero laskulta. 

Peruutusehdot: 

Viimeistään 12vk ennen toteutusajankohdan aloitusta peruttu matka: palautetaan koko 

maksettu summa miinustettuna käsittelykuluilla 80 €.  

8vk-12vk ennen toteutusajankohdan alkamista peruttu matka: palautetaan maksettu summa 

miinustettuna varausmaksulla 100€.  

2vk-8vk ennen toteutusajankohdan alkamista palautetaan puolet kurssimaksusta 

0-14pv ennen toteutusajankohdan alkamista peruutettumatka: veloitetaan koko 

osallistumismaksu. 

 

Tervetuloa mukaan kurssille! 
Jussi Muittari UIAGM -mountain guide 
tel. +35850 555 9311, jussi@mountainguide.fi 
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