Once in a lifetime experiences…

Asiakkaan näkökulma Hiipinävuoriston retkestä.

Since 1995

Luulin osaavani ajaa kelkalla. Enää luulen, että ainoastaan kovaa.
Kaveriporukan matka suuntautui Venäjän Kirovskiin, Hiipinän vuoristoon. Kyyti
lähti opas Marko Mustosen toimesta Leviltä sunnuntaina 10.3.2013 klo 12.
Tavarat peräkärryyn, ukot autoon ja kohti Sallan raja-asemaa, johon Stella
Polariksen toinen opas toi kahdeksanpaikkaisen kelkkakärryn. Kärryssä oli yksi
Skidoo Summit 800 cc ja viisi 600 cc Lynx Boondockeria kyydissä. Kaikki lähes
uusia. Siinä kohtaa viimeistään alkoi kaverusten jutut haista jo vahvasti
kakstahdilta. Matkatavarat laitettiin vesitiiviisiin pusseihin ja laukut sidottiin
oikeaoppisesti kelkkojen väliin. Kelkkakärry meidän auton perään ja kohti tullia.
Marko antoi tarkat ohjeet muodollisuuksia varten tulliin. Tullissa vietettiin aikaa n.
pari tuntia. Jokainen seurueeseen kuuluva tullasi oman ajokkinsa. Vaikka se vähän
kestikin, niin kaikki meni kivuttomasti. Kiitos Markon hyvien
etukäteisvalmistelujen ja - ohjeiden.
Olimme Kirovskissa puolen yön aikaan. Auto parkkiin ja check in hotelliin, jossa
meitä jo odoteltiinkin. Respassa törmäsimme vajaan viikon aikana vain yhteen
työntekijään, joka puhui englantia. Kaikki sujui silti mallikkaasti
Maanantaina aamiaisen jälkeen, kuten kaikkina muinakin kelkkailuaamuina
siirryimme autolla n. neljä kilometriä, josta pääsimme kelkkailemaan. Matkalle
osui myös sopivasti tankkauspaikka. Ensimmäisenä saimme lumivyörykoulutuksen
ja Marko istutti ajatuksen päähämme puuterissa ajamisesta. Vaikka lunta oli lähes
1,5 metriä, niin ajatus ei vielä oikein auennut. Piipparien testausta, repun etsintää
lumihangesta ja muuta mahdolliseen lumivyöryyn liittyvää koulutusta
ensimmäinen tunti.
Tämän jälkeen päästiin itse toimintaan ja aloimme harjoitella vastaohjausta ja
ääliön pyörittämistä puuterissa. SILLOIN SE SITTEN TAPAHTUI. Nimittäin tajusin,
etten osaakaan ajaa kelkalla kuin kovaa. Seurueen muut kokeneet kelkkailijat Juha
Seipäjärvi, Arto Jäntti, Petri Ikonen ja Jukka Suomalainen saivat kokea saman
nöyryytyksen. Marko antoi ammattimaista koulutusta myös kelkan käsittelyyn ja
ei muuta kuin armotonta harjoittelua. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta,
joten oli mukava keli kaivaa kelkkaa puuterista moneen otteeseen J
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Haasteet kasvavat..
Oppaamme osasi päivä päivältä keksiä juuri sopivan kokoisia haasteita
ryhmällemme lisää. Oli 5-6 metrin ”droppeja” puuteriin, jyrkkiä vuorenrinteiden
nousuja ja vastaohjauksen harjoittelua, jonka oppiminen on muuten edellytys sille,
että saa kelkan kulkemaan haluamaansa paikkaan. Missä tahansa. Ylivoimaisesti
paras päivistämme oli keskiviikko. Sää suosi meitä jälleen, kuten koko alkuviikon.
Pakkasta oli n. 15 astetta ja aurinko paistoi. Löysimme täysin koskemattoman
vuorenrinteen, joka oli täynnä puuterilunta aina 1,5 metrin syvyyteen saakka. Rinne
oli siltä kohtaa muutaman sata metriä leveä ja muutaman sata metriä korkea.
Jyrkkeni sopivasti huippua kohti. Marko tuttuun tapaansa kävi tarkastamassa
rinteen ja ajoi rinteeseen poikkileikkauksen. Tämän tarkoitus oli samalla tarkastaa
lumivyöryn todennäköisyys. Marko antoi ryhmälle luvan lähteä testaamaan
taitojaan. Jos olisimme ensimmäisenä päivänä löytäneet tämän paikan, niin meistä
ei kukaan olisi saanut siitä paikasta irti sitä mitä nyt saimme. Taidot olivat
kasvaneet parissa päivässä kaikilla hurjasti ja tulihan sitä ajettua niin korkealle
vuorenrinnettä, että loppui löyly Boondockerista.
Vaikka olen monta paikkaa maailmassa nähnyt, niin en olisi ikinä uskonut, että
tuollaisia paikkoja löytyy ja että siellä voi vielä ajaa moottorikelkalla. Aivan mahtava
paikka! Saimme varmuudella matkasta Markon avulla paljon enemmän irti, koska
hän on liikkunut Hiipinän vuoristossa vuodesta 2003.
Kiitän koko seurueemme puolesta Marko Mustosta ikimuistoisesta retkestä. Suosittelen tämän kaltaista retkeä
niille, jotka ovat jo kokeneita kelkkailijoita ja ovat nähneet jo Suomen peruslaskettelukeskukset sekä haluavat
jotain erilaista.

Pekka Kari, toimitusjohtaja, CAP-Yhtiöt
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