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Pääkirjoitus

V

uosi alkoi taas kotimaisen lumilautailun merkeissä
varsin mallikkaasti –vaikkakin joku kauniisti
sanottuna hölmöläinen päätti järjestää MM-kisat
ja X-Gamesit samalla viikolla. Saimme kuitenkin jälleen
osaksemme maailmanmestaruuskisojen jalometalleja.
Onnittelut Roopelle ja Merikalle upeista suorituksista. Omien sanojensa mukaan Roope tahtoi ”vaihtelua
mitalikaapin väreihin” ja päätti hieman downgreidata,
etteivät kaikki olisi aina kultaisia. No, vuoden urheilijan
palkinto kuitenkin menee jollekin omassa lajissaan miltei mitaleille yltäneelle suohiihtäjälle, joten eipä juhlita
sen enempiä.
Mutta mitäs itse lehdelle kuuluu, ja sen sisällölle?
Kuten asemamme vaatii, pitäähän sitä mediatalon
olla ajan hermolla ja nostaa esiin kovempaakin kovempi
juttu, noboarding, ja täten kotimainen Nada Powderboards. Siteetön putikkalaskeminen on uusi musta, ja se on
saanut enemmän ja vähemmän sammaloituneen kiven
takaisin riekkumaan kallioille ja kukkuloille. Kyseinen
toiminta kun ei vaadi järin jättimäisiä olosuhteita ja saa
meidän vanhat pienet ”vuoret” tuntumaan jälleen isoilta
ja haastavilta. Tokihan se tuore putikka jalkojen alla
maksimoi tämän fiilistelyn, mutta pienikin määrä riittää
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jo ilotteluun.
Minä ainakin tiedän, millä lasken pohjoisenreissulla.
Haastatteluosiossa meiltä löytyy Sakari Lähdesmäki eli
tuttavallisemmin Zakke. Lierihattu tiukasti päässä ja takki
lepattaen kansan valloittanut Zakke on siinä mielessä hieno
laskija, että hän pitää tyylistään kiinni loppuun asti. Viimeisin KBR-partti oli mieheltä sen verran erinomainen, että
pitihän miestä nyt hieman sitten käydä jututtamassa.
Ja kyllä, tämä numero on pitkästä aikaa Photo Issue
-nimeä kantava läpyskä. Viime numeroissa galleriaosuus on
jäänyt varsin heiveröiseksi, ja maailma onkuitenkin pullollaan upeita laskukuvia. Päätimme siis tällä kertaa heivata
hieman perussisältöä ja antaa näille upeille kuville hieman
enemmänpalstatilaa.
Kevään parhaita kelejä odotellessa,

Sami Välikangas
Päätoimittaja
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MATTI SUUR-HAMARI
ross-laskija Matti Suur-Hamarin kausi on ollut vauhdikas ja
varsin menestyksekäs jo tähän saakka. Mies on päässyt todelliseen vauhtiin, ja sehän myös näkyy tuloksissa. Nyppäsimme
pikaisesti Mattia hieman hihasta ja kysäisimme kauden kuulumiset
ja uudet tuulet.
Jos et tiennyt, niin Matti on paraurheilija, jolta ei asennetta
puutu. Nuorena moottoripyöräonnettomuudessa menetetty jalka
ei ole miehen elämää saati positiivista elämänasennetta muuttanut.
Päinvastoin: hyvä fiilis laskemiseen näkyy kauas!

C

X Games -kutsu on kyllä jo iso saavutus itsessään. Kuulimme
myös huhuja, että sinulla on uusi yhteistyökumppani, Battery. Kerros vähän menosta ja siitä, millaisena koet uuden sponsorin avun.

Hei, Matti! Mitenkäs kautesi on oikein lähtenyt käyntiin?

Millainen loppukausi tulee olemaan sinulle? Paljon kilpailuja?

Kausi on lähtenyt käyntiin oikein hyvin. Nyt on laskettu maailmancupin osakilpailuista puolet, ja kisat ovat menneet sen verran
putkeen, että olen tällä hetkellä kokonaiskilpailussa kakkosena.
Lentoyhtiö antoi vähän haastetta Aspenin kahteen maailmancupiin hävittämällä kaikki laukkuni, joten ne kisat piti sitten laskea
vuokra- ja lainakamoilla. Sain kumminkin taisteltua itseni toisessa
kisassa viidenneksi ja toisessa neljänneksi, joten ei siitäkään ihan
hirveästi voi valittaa!
Millaisilla fiiliksillä olet päästellyt menemään kautta tähän asti?
Oletko ollut tyytyväinen saavutuksiin ja laskuihin?

Kokonaisfiilis tähänastisista kisoista on todella hyvä, ja sain onnistuneen ja ehjän kesätreenikauden alle. Sen huomaa kyllä sitten
lumillakin heti, että pulkka kulkee juuri siten kuin haluaa! Eli kyllä
kokonaisuutena ei voi muuta olla kuin tyytyväinen.
Kutsu X Games -kisoihin oli kyllä yksi suurimmista jutuista
tähänastisella urallani, ja oli mielettömän hienoa päästä kisaamaan
siellä. Toivottavasti lajimme on tulevinakin vuosina ohjelmassa,
koska hampaankoloon jäi hieman ensi vuodellekin jotain tämän
vuoden ison finaalin kolarointien takia.
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Ihan paikkansapitäviä huhuja olette kuulleet. Battery otti minut
tiimiinsä, ja ovat nyt pääyhteistyökumppanini. Diili Batteryn
kanssa on tosi mahtava juttu; sen lisäksi, että Battery pitää minut
menossa maailmalla, uskon, että saadaan myös makeita yhteisiä
juttuja tulevaisuudessa aikaiseksi. Voi olla, että kevätlumillakin jo
jotain saattaa olla tiedossa eli kannattaa tsekkailla kalenteria!

Loppukaudelle on vielä tiedossa MM-kisat La Molinassa 22.–
28.2 ja sitten vielä pari maailmancupin osakilpailua Sloveniassa
2.–6.3 ja Italiassa 9.–12.3. Noiden jälkeen kisat ulkomailla on
tältä kaudelta taputeltu. Sen jälkeen suunnataan SM-kisoihin
Rukalle 9.–12.4, ja siellä on tavoitteena laskea tietenkin mahdollisimman monta lajia.
Tämä on kauden viimeinen numero, ja syksyllä taas jatkamme. Tällä kertaa tämä pieni kyselytuokio toimi vähän kuin pintaraapaisuna.
Mitä olet mieltä siitä, jos palattaisiin syksymmällä niin sanotusti
asiaan ja kerrattaisiin vähän pidemmällä kaavalla läpi lasku-uraasi ja taustaasi paraurheilijana? Mistäs sitä odotellessa voi käydä
seuraamassa vauhdikasta menoasi?

Sopii paremmin kuin hyvin. Sillä välin voitte seurata mun menoa
kotisivuiltani www.mattisuurhamari.com, Facebookissa urheilijasivuillani, Instagram ja Twitter @mattisuurhamari.
www.mattisuurhamari.com
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RISTEILYLLÄ
RIITTÄÄ PUUHAA
KOKO PERHEELLE.
ALK.

ALK.

99 €

70 €

Autopaketti
Helsinki–Tukholma

Autopaketti
Turku–Tukholma iltavuorolla

*Club One -hinta, muille alk. 109 €

*Club One -hinta, muille alk. 75 €

SUUNTA*

SUUNTA*

Matkustusaika 31.5.2015 asti. Alkaen-hintaan sisältyy yhdensuuntainen laivamatka
1–4 hlölle C/E-hytissä ja autopaikka (pituus max 7 m / korkeus max 2,4 m).
Club One-hinnat ovat Bronze-tason hintoja.

Varaa talvilomaristeilysi nyt: silja.fi
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SVANSTEINISSA TAPAHTUU

E

x-ammattilaislautailijoiden Sankalan Henrin ja Erätulen Jukan pyörittämässä ruotsinsuomalaisessa Svanstein Skissä on
aktionia: maaliskuun 13.–14. päivänä pidetään Metsälaskun
mm-kisat, joissa suksi-ja lautalaskijat laskevat jyrkässä Svansteinin
metsän kuninkuudesta.
Pojat innostuivat myös järjestämään Miss Arctic Circle -missikilpailun 19.3–21.3, kun tunturissa kuulemma pitää olla naisia.
Kauneuden lisäksi mittelöidään myös muissa arktisissa lajeissa.
Muun muassa Salomonsaarien eksoottinen surffarityttö Angella
on jo varmistanut tulonsa muiden kaunokaisten lisäksi. Samaan
aikaan kaksitahtisavun ystäville löytyy Nitro King hill climbing
-moottorikelkkakilpailu.
Huhtikuussa taas tapahtuvat EPS Academy sekä Nations
Battle. Ettala, Sorsa ja Piiroinen vetävät ensimmäisen yhteisen
lautailuleirin, EPS Academyn, 8.4–12.4.2015. Apucoacheina
toimivat Johan Olofsson, Erätuli, Sankala ja Pitkänen. Nations
Battlessa samaan aikaan Ruotsin ja Suomen parhaat lauta- ja
newschool-suksilaskijat ottavat vahvasti yhteen.
Kauden mittaan järjestettävä S-Games tarjoaa kolmen parkkikisan sarjan suksi- ja lautalaskijoille jamisessioformaatissa. Paras
tyyli ja uniikit temput tuovat sarjan voittajalle 10 000 Ruotsin
kruunun palkinnon tuotepalkintojen lisäksi. Kauden lopussa on
vielä Superpark ja vappuna tietenkin Vappuhupellus.

SERENASSA UUTTA

S

erenan parkki sai täydennystä reilivalikoimaansa
neljällä uudella reilillä ja bonkilla. Rinteestä löytyy
uutuutena Scandinavian Shaperin toimittamana 9m
musta flat-down, kaksi suoraa putkea, tuplakinkki DFD
tuplaputkella sekä E-Boy, joka on halkaisijaltaan 1m kuminen pallobonkki. Reilit on ostettu Skullcandyn ystävällisellä
tuella ja niihin tulee tämän johdosta vielä skullcandyn
teippaukset.
Parkin tapahtumia voi seurata nyt myös kätevästi vanhan
tutun Facebookin (www.facebook.com/serenaski) lisäksi
Serenan aktivoituneista Instagrammeista:
instagram.com/serenaresort
instagram.com/serenaparkcrew

Reilit odottelevat pääsyä rinteeseen.

Tervemenoa Svansteiniin!

Svansteinin tiimiläiset Eero Ettala ja Heikki Sorsa suunnittelemassa mestoja kevään
EPS Academyyn. Photo: pasisalminen.com

Kinkkireili rinteesssä.

snow x magazine instagram
Ajan hengen mukaisesti pyöräytimme pystyyn myös Instagram-tilin. Täältä voit seurata
Suomen lumilautamaailman tapahtumia, lehden uutisia ja yhteistyökumppaneidemme
kuulumisia. Pistähän seurantaan -- > @snowxmag
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www.isosyotesnowpark.com

Mindy-tyttösessarit
Iso-Syötteellä 28.3.

S

uomen tämän hetken suurin tyttötapahtuma Mindy järjestetään
myös tänä keväänä Iso-Syötteen SnowParkissa. Tapahtuma
pyörähtää keväällä kolmatta kertaa, ja tavoitteena on jälleen saada
paikalle nelisenkymmentä freestylesta innostunutta nuorta naista.
”Päivän tarkoituksena on ehdottomasti hauskanpito ja uusien
laskukavereiden saaminen”, kertovat tapahtumaa Iso-Syötteellä puuhaavat tahot. Kuten kaksissa edellisissäkin Mindy-sessareissa, päivän
ohjelmaan kuuluu hyvällä porukalla laskemista, freestyle-koutsausta
ja valokuvausta. Tyttöjen toiveesta päivään kuuluu tällä kertaa myös
yhteinen lounas.
Mindyä suunniteltiin alunperin lumilautailutapahtumaksi, mutta
jo ensimmäiseen, vuonna 2012 järjestettyyn päivään olivat suksilla
laskevat tytöt tervetulleita. “Viime vuonna suksityttöjä oli jo kymmenkunta, ja toivottavasti tänä vuonna vielä lisää!” tapahtuman järjestäjät
huikkaavat. Kaikki ovatkin välineeseen tai parkkilaskukokemukseen
katsomatta tervetulleita mukaan. “Halu kokeilla freestyleä riittää, ja
aiempaa kokemusta ei missään nimessä ole pakko olla.”
Aamulla tytöt jaetaan pienryhmiin tason ja välineen mukaan, ja
kaikki saavat omat koutsinsa päivän ajaksi. Joidenkin laskijoiden taso
on jo valmiiksi tosi kova, mutta kaikki saavat varmasti päivästä irti
ja pääsevät kehittämään taitojaan. Siitä pitävät tänä vuonna huolen
muun muassa lumilautaopettajien tiimi, FNASI, joka on lähdössä
edustamaan suomalaista lumilautaopetusta ja -valmennusta syksyllä
Argentiinan InterSki-tapahtumaan. Ammattilaiskouluttajien lisäksi
paikalla on myös toisenlaisia laskuammattilaisia, kun tyttötiimi Piruliina on mukana tapahtumassa edellisvuoden tapaan.
Edellisistä tapahtumista mieleen on jäänyt se meininki, joka
tytöillä on ollut päivän päätteeksi. Kisaelementti ei kuulu Mindyyn,
mutta siinä kohtaa jokainen hehkuu kuin voittaja. Osallistujille jaetut
goodiebagit ovat yhteistyökumppaneiden tuotteiden lisäksi täynnä
muistoja huikeista tempuista ja pannuista, hyvää fiilistä omasta laskusta ja uusista kavereista ja rakkaudesta meidän upeaa lajiamme kohtaan!
Mindy järjestetään Iso-Syötteellä 28.3.2015.

Ilmoittaudu ennakkoon parkkimanageri@isosyote.com
Seuraa Mindyä Facebookissa: Mindysessarit / #mindysessarit
Yhteistyökumppaneina Roxy, Völkl, A. Vågel, Ms Chic, Cocovi, SoftSoul,
Piruliina, FNASI.

I

so-Syöte avasi SnowParkilleen omat sivut osoitteessa www.isosyotesnowpark.com. Sivut uutisoivat
lautailumaailman tapahtumista myös parkin
ulkopuolelta, joten seurattavaa riittää. Täältä löydät
helposti myös parkin instragram kuvat yhdestä
paikasta.
Iso-Syöte SnowPark on maamme pisin, yli
kilometrin mittainen parkki. Suomen eteläisimmässä
tunturissa olevaan SnowParkkiin kuuluu myös kaksi
muuta freestylerinnettä, MiniStreet ja JibPark. Kaikki kolme parkkia tarjoavat kattavan setin hyndiä,
reilejä, pressejä ja muita obstaakkeleita. Mestat huolletaan päivittäin sekä koneella että käsin ja parkki
muuttuu tiuhaan kauden mittaan, taattua laatua!
Lisää Iso-Syöte SnowParkista

www.facebook.com/isosyotesnowpark
www.instagram.com/isosyote
www.vimeo.com/isosyote
www.youtube.com/user/isosyotehiihtokeskus

ENNI KOLMANNEKSI BEO:SSA.

E

nni Rukajärvi laski itsensä kolmanneksi World
Snowboard Tourin elite-tason Burton European
Openin slopestylessä. Kisan voittoon laski Christy
Prior Uudesta-Seelannista, ja toiseksi tuli yhdysvaltalainen
Jamie Anderson. Edellisten päivien huonon sään vuoksi
karsinnat peruttiin ja kisassa laskettiin pelkästään finaali.
Finaalipäivänä kisapaikalla Sveitsin Laaxissa oli kuitenkin
hieno aurinkoinen ilma.
”Tuntuu hyvältä. Sain ländättyä ranin, ja on ollut
hauska viikko. On laskettu putskua ja käytiin tuossa heittämässä tuo kisakin läpi. En tehnyt ihan sitä, mitä olisin
halunnut, kun oli vauhtien kanssa ongelmia. Olen ihan
tyytyväinen kuitenkin”, Rukajärvi kommentoi.
Enni sai toisesta laskustaan kolmannelle sijalle oikeuttaneet pisteet 75,20. Priorin voittolasku keräsi pisteet
84,00 ja Andersonin pisteet olivat 78,55. Kisassa kaikilla
laskijoilla oli haasteita vauhtien kanssa.
Miehissä Peetu Piiroinen oli viides pisteillä 80,75 ja
Roope Tonteri yhdestoista pisteillä 72,25. Miesten kisan
voittoon laski Ståle Sandbech Norjasta pisteillä 91,40.
Teksti: Lumilautaliitto / toimitus
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Ilmaa alle!

Kiitos Veikkauksen pelien pelaajat!
Olemme kaikki voittajia.
Kuva: Harri Tarvainen, ilmassa Enni.

”Pienestä saakka tärkeintä lumilautailussa on laskemisen synnyttämä riemu.”

Silti myös haluamme, että yhä useammat löytävät
lautailusta itselleen elinikäisen kumppanin - harras-

Lumilautailu on porukassa kivempaa, ja hyvässä
tapahtumassa löytää aina samanhenkistä väkeä.

tuksen, josta jokainen voi nauttia ikään katsomatta.

Lumilautaliitto järjestää vuosittain yli 70 tapah-

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lumilautaliitolle

tumapäivää, jotka keräävät yhteensä yli 3 000

myöntämä määräraha lasten ja nuorten liikunnan

lajin harrastajaa aina 2-vuotiaista ylöspäin.

valtakunnalliseen kehittämiseen on mahdollistanut

Tapahtumia

ensikokeiluista

tämän toiminnan. Ministeriön tukieurot tulivat

Lasten Snoukkamaassa ja lumilautaopetuksesta

Veikkauksen tuotosta, joten kiitämme lämpimästi

Parkkikouluissa leireihin ja kansallisen tason Suomi

kaikkia Veikkauksen pelien pelaajia.

on

muun

muassa

Touriin, SM-kisoihin ja videotapahtuma ShowUpiin.
Tapahtumistamme löytyy kaikenikäisille ja tasoisille
lautailijoille sopivaa toimintaa.

Mika Andersson

Suomalaiset laskijat ovat aina kuuluneet lajin kirkkaim-

Toiminnanjohtaja

paan kärkeen ja näin tulee olemaan vastedeskin.

Suomen Lumilautaliitto ry

Liikunnalle, taiteelle
tieteelle, ja nuorisotyölle
miljoonaa euroa
vuoden jokaisena
viikkona.
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TONTERI BIG AIRIN MAAILMANMESTARIKSI, ENNE HOPEALLE
Roope Tonteri uusi big airin maailmanmestaruutensa. Merika Enne ensimmäinen naisten big airin
MM-hopeamitalisti.

K

reischbergissä Itävallassa lumilautailun maailmanmestaruuskisat huipentuivat big airiin, jossa kisattiin sekä miehissä että historiallisesti ensimmäistä kertaa myös naisissa.
Miesten voittoon kovatasoisessa kisassa laski viime MM-kisojen
tapaan Roope Tonteri, ja naisissa hopealle ylsi Merika Enne.
Tonteri oli aiemmin Kreischbergissä ottanut slopestylestä hopeaa.
Miesten kisassa nähtiin runsaasti haastavia temppuja, kuten
useampia triplakorkkeja, mutta epäpuhtaudet tiputtivat monilla
pisteitä. Tonterin ensimmäinen caballerial 1440 ei onnistunut
kuten karsinnoissa, joissa Tonteri keräsi päivän parhaat pisteet.
Toisella kierroksella hän sai tempun onnistumaan täydellisesti, ja pisteet olivat 94,00. Kolmannella kierroksella hän päätyi
tekemään hieman helpomman tempun, backside 1080:n, mutta
äärimmäisen puhtaasti suoritettuna se keräsi pisteet 79,75.
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Yhteispisteillä 173,75 hän vei voiton, toiseksi tuli Darcy Sharpe
Kanadasta yhteispisteillä 169,50 ja kolmanneksi laski yhdysvaltalainen Kyle Mack pisteillä 163,50.
”Hyvältä tuntuu, mutta kun pitää mennä kaiken maailman
diilejä tuon Koskisen kanssa tekemään, niin on tänään sitten kaljuhommia. Viimeksi olen ollut kalju, kun olen ollut intissä. Parta
silti jää – parta ei pahoille kasva”, Tonteri kommentoi viitaten
ennen finaalia freestylen päävalmentaja Antti Koskisen kanssa
tehtyyn sopimukseen, jossa molemmat leikkaavat hiuksensa pois,
jos Roope ottaa kultaa.
”Meikä hyppäsi treeneissä aivan selälleni ja päälleni. Eka
hyppy meni myös vähän persiilleen, ja sanotaanko näin, että sain
taas niin sanotusti paketin kasaan ja sain kaksi viimeistä ländättyä. Vika oli ehkä vähän safety-ratkaisu. Eka ajattelin, että teen
backside 1260:n, mutta sitten päätin tehdä backside 1080:n, jos
se vaikka riittäisi podiumille. Enhän mä edes nähnyt pisteitä ennen kuin Darcy (Sharpe) sanoi, että mä voitin, niin sitten se vasta
selvisi. Tätä juhlitaan niin, että mennään kämpille päivälliselle,
petiin ja kuudelta lentokentälle”, Tonteri jatkaa.
Miesten kisassa finaaliin toisena laskenut Ville Paumola
snow X magazine
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S N OW
kaatui ensimmäisen hyppynsä ja loukkasi siinä hieman nilkkaansa.
Kipeällä nilkalla hän kuitenkin sai kelpo suoritukset toisella ja
kolmannella hypyllä keräten yhteispisteet 131,00 ja kahdeksannen
sijan.
Naisissa Merika Enne ylsi toiselle sijalle. Hän ei saanut
ensimmäistä hyppyään tehtyä puhtaasti, mutta toisella kierroksella tehty iso frontside 540 keräsi hienot pisteet 80,50, joilla hän
nousi toiseksi. Hänen kolmas hyppynsä, switch backside 180,
keräsi pisteitä 68,25, ja yhteispistein 148,75 hän nappasi hopeaa.
Naisten kisan voittoon laski Sveitsin Elena Köntz pisteillä 157,75,
ja kolmanneksi tuli niin ikään sveitsiläinen Sina Candrian pisteillä
143,25.
”Harjoitukset menivät mulla aika penkin alle, ja jouduin soveltamaan temppuja, kun ei nuo caballerial-pyöritykset oikein hyppyristä lähteneet. Kisassa ei sitten oikein ollut odotuksia. Päätin
tehdä semmoiset temput, jotka on mukava tehdä; enemmän laskin
fiiliksellä enkä podium-mielessä. Vähän meinasi tulla paineita,
kun ekan kaaduin, mutta sitten paineensietokyky kun toimi, niin
olin ihan mielissäni. Hyvältä nyt tuntuu”, Enne kommentoi.
”Erittäin hieno lopetus kisaviikolle. Tosi kova ja taktisesti
kypsä veto tuli sekä Merikalta että Roopelta. Ekan tempun kun
kaatuu, niin on todella selkä seinää vasten kahdessa viimeisessä,
kun ne on saatava pystyyn. Taas oli, että win some, lose some.
Harmi Villen puolesta, ettei hän saanut omaa onnistumista.
Siihen nähden, että ekassa tempussa hajosi side ja sattui nilkkaan,
niin kova suoritus oli, että pystyi noinkin kovat temput laittamaan
tokalle ja kolmannelle kierrokselle. Nyt lähdetään Roopen kanssa
leikkaamaan hiukset. Mulla on viimeksi ollut täysi klani 17-vuotiaana, joten mukava on ottaa paluu nuoruuteen, kun saa ottaa
tukan pois”, freestylen päävalmentaja Antti Koskinen kommentoi.
Teksti: Lumilautaliitto Kuvat: Tuukka Tams & Teemu Heljo

Roope Tonteri on tämän hetken menestyneimpiä suomalaisia lautailijoita maailmalla.

-kysy mys
Kuinka monta Suomenmestaruutta Roope Tonterilla on?

1.
X.
2.

1
5
8

Valitse joko 1, X tai 2 ja lähetä oikea vastaus
snowxmag@krookmedia.fi. Oikeinvastanneiden
kesken arvomme tavarapalkintoja.
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Teksti Antti Zetterberg Kuvat Nitro Circus

NITRO CIRCUKSEN TRAVIS PASTRANA ON TODELLINEN ÄÄRIJÄBÄ

T

akavuosien kulttilehdessä, Flashbackissä, oli Äärijäbät-niminen palsta, jonne lukijat saivat lähettää kaikenlaisia kysymyksiä liittyen äärimmäiseen elämään eli extreme-lajien
maailmaan. Travis Pastrana olisi sopinut hyvin palstan pitäjäksi,
sillä miehen temput hakevat vertaistaan.
Travis syntyi Marylandissa vuonna 1983, ja jo nelivuotiaana
hän ajoi yksivaihteista Hondaa. Vaikka hän hallitsi maastopyöräilyn (voitto dual slalomissa U.S. Junior Nationals -kisoissa)
ja loisti opinnoissaan (suoritti high schoolin kolme vuotta etuajassa), hän mielenkiintonsa vei motocross, jossa hän on vuoden
1992 jälkeen voittanut viisi Loretta Lynn National Amateur
-mestaruutta ja tämän lisäksi kaksi Kanadan mestaruutta.
Kysymykseen skeittauksesta ja lumilautailusta Travis vastaa,
että hän kyllä kokeili skeittausta, mutta ei koskaan päässyt lajiin
sisään. ”Onneksi perheessämme vaimoni hoitaa skeittipuolen!
Lumilautailua taas ei Marylandissa oikein voinut harrastaa,
joten pörräsin motocross-pyörällä sitäkin enemmän”, Travis
kuittaa.
Julkisuuteen vasta 14-vuotiaana

Travis saavutti vuonna 1998 freestyle motocrossin maailmanmestaruuden ja nousi sen jälkeen parrasvaloihin lajin tiimoilta.
Se oli tosin vasta alkua miehen uralle extreme-lajeissa. ”Voitin
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ensimmäisen 125 cc pro -kisan, johon osallistuin, ja nappasin
freestylen kultamitalin X Games kisoissa, vaikka olin nuorin
osallistujista”, Travis kehaisee.
Kaksi- että nelipyöräiset moottoroidut ajoneuvot hallitsevan
Traviksen saavutuksiin kuuluu myös muun muassa viisi USA:n
amatöörisarjan motocross-voittoa ja 17 mitalia X Games –
kisoista. Hän voitti kaudella 2007 ensi yrittämällä Yhdysvaltain
rallimestaruuden. Jyväskylän MM-rallissa olisi kiva joskus kaveri
nähdä.
Luontainen esiintyjä

Amerikkalaiset tuntuvat olevan syntymästään asti erittäin mediamyönteisiä, mutta Traviksen myönteisyys on jo ylitsevuotavaa.
Hän tuntuu moikkaavan ja kättelevän kaikkia lehdistötilaisuuteen saapuneita ja jopa meikäläisen nukkavieru olemus ei saa
iloista maailmantähteä lopettamaan hymyilyä. Menestyksestään
huolimatta Travisillä tuntuu pysyneen jalat maassa. Thumbs up!
Travis on eräs maailman seuratuimmista urheilu- ja viihdetähdistä: hänellä on lähes kuusi miljoonaa fania Facebookissa, yli
900 000 seuraajaa Twitterissä ja yli 800 000 Instagramissa. Vertailun vuoksi Kimi Räikkösellä on noin 350 000 Facebook-fania
ja Shaun Whitellä 2,7 miljoonaa. Toisaalta esimerkiksi Cristiano
Ronaldon yli 100 miljoonaan hänellä on vielä matkaa.
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Temput ovat vaatineet veronsa

Kuten kaikille extreme-tähdille, on myös Travikselle on tehty
hänen 31-vuotisen elämänsä aikana peräti 37 operaatiota.
Aina ei ole selvitty pelkillä ruhjeilla vaan luita on murtunut
pitkin vartaloa ja aivotärähdyksiä tulla lähes ammattinyrkkeilijän tahdilla.
”Mikäli jatkan samaan malliin, niin kyllä tässä vielä uusia
kopsuja tulee, mutta täytyy myöntää, että iän myötä on pakko
hieman höllätä ja antaa nuorempien taitureiden näyttää taitojaan”, Travis sanoo pilke silmäkulmassa.
Ei ihan tavallinen perheenisä

Traviksen ja hänen vaimonsa, ammattiskeittaaja Lyn-Z
(Lyndsey) Adams Hawkins Pastranan perheeseen syntyy ensi
vuonna toinen lapsi.
”Saa nähdä mitä heistä tulee, mutta pääasia on, että
suhtautuvat elämään intohimolla. Siinä aion näyttää heille
esimerkkiä vaikka he eivät koskaan motocross-pyörän selkään
hyppäisikään”, sanoo Travis.
Miten suhtaudut pelkoon?

Travis antaa kaikille hyvän neuvon: ”On hyvä kokea pientä
pelkoa tai jännitystä ennen temppua. Mutta jos kauhu valtaa
ajatukset, niin jätä temppu tekemättä. Epävarmana temppuun
lähteminen tuottaa lähes aina epäonnistumisen”.

TRAVIS PASTRANA
•

Syntynyt vuonna 1983

•

Vaimo ja 1 lapsi, toinen syntymässä

•

Loi ilmiöksi muodostuneen Nitro Circus Live -tv-sarjan, jota on esitetty yli 60 maassa, ja näytteli ensi-iltansa
vuonna 2012 saaneessa Nitro Circus 3D Movie -elokuvassa.

•

Temppuja löytyy osoitteesta www.travispastrana.com

•

Nitro Circus Liven show saa Suomen ensi-iltansa Olympiastadionilla 29. toukokuuta 2015.

•

Lisätietoa www.nitrocircus.com

varastosta paljon
4 maastohiihtosuksia

KAIKKI LOPUT

lumilaudat, -siteet,
-kengät ja
laskettelusukset

-40%

VÄH.

Alennukset
normaalihinnoista.
Valikoima vaihtelee
myymälöittäin. Tarkista
saatavuus omasta
myymälästäsi!

WWW.TOPSPORT.FI

euron vastikkeet
STANCE E.JACK
LUMILAUTAILUSUKKA

Stancen E.Jack lumilautailusukka on
Eric Jacksonin signaturemalli. Tässä
sukassa yhdistyy tyylikäs kalastuksen
ja vuorien inspiroima grafiikka erittäin
teknisiin yksityiskohtiin ja laadukkaisiin materiaaleihin. Nämä talveksi
laskukenkiin ja kesäksi kahluukenkiin.
Kyllä! Stancea myy: Overboard, Sinne,
Varuste.net, Ponke´s, Manual, Head
Ski Rent. Sh.:20€

QUIKSILVER: THE FERRIS -AURINKOLASIT MIEHILLE

Itse herra Buellerin inspiroimat aurinkolasit. 100 % UV-suojalla ja Carl Zeiss -optiikalla. Italialaista tekoa. Saatavilla
Quiksilver Jumbosta. Laatu on päivän sana!
Sh.: 120 €

ANON MERRILL PRO RELAPSE

Bode Merrillin pro-model. Suoralla linssillä ja laajalla näkökentällä varustettu lasi. Gold Chrome -peililinssi, ja mukana
Amber-varalinssi pilviselle kelille. Sopii myös silmälasien
kanssa. Omasi löydät Burton Store Helsingistä.
Sh.: 110 €

BURTON-TELTTA

Sopii erittäin mainiosti vaikkapa Norjan-reissulle tai
festarikäyttöön. Teltta on kahden henkilön vapaasti
seisova kolmen vuodenajan Nightcap-teltta.
Paino: 1,98 kg, lattian koko 228 cm x 162 cm, korkeus 94 cm.
Burton Store Helsingistä. Sh.: 250 €

CAMP CHAIR

Pieneen kokoon menevällä Helinox-rakenteella. Tässä kelpaa nauttia
ja virkistäytyä – mäessä tai nuotiotulen loimussa. Paino: 850 g. Käyttäjän enimmäispaino 145 kg. Burton Store Helsingistä.
Sh.: 100 €

BCA FLOAT 22 –LUMIVYÖRYREPPU

Paras turva on terve järki, mutta jos pahin tapahtuu, on hyvä olla varautunut. Lumivyöryreppu voi
pelastaa hengen. Hinta 499 euroa/suksikauppa.com

22

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

23

euron vastikkeet

ORTOVOX 3+ -LUMIVYÖRYPIIPPARI

Patentoitu Smart-Antenna-Technology
-antenniteknologia ja älykäs sijainninpaikannustoiminto ottavat automaattisesti
käyttöön parhaan lähetinantennin. Sinut
löydetään helpommin. Ortovox 3+ on
varustettu kaikilla modernin kolmiantennisen digitaalilaitteen ominaisuuksilla.
Hinta 299 euroa/suksikauppa.com

ARBOR ABACUS SPLIT

Abacus Split on todella monipuolinen
lasketteluväline takamaastoon. Siinä on
käytetty Rocker Technologies -järjestelmämme kallistettua versiota ja saatu
siten aikaan juuri sellainen kelluvuus, jota
tällaiselta Reverse Camber -rakenteelta
odotetaan. Lumikontakti on siitä huolimatta erinomaisen hyvä.
Myynti: mm. Suksikauppa.com
(Nyt tarjouksessa 499€, Ovh 749€)
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CAPITA OUTDOOR LIVING

Suomen keskuksiin jokapaikan yleislauta
Capitalta. Outdoor Living on flexiltään 5/10
zero camber -profiilin lauta, joten toiminta
on taattu niin Talman pipessä kuin pressiboksissakin. Kantissa on pitoa, mutta silti
sopivan löysä kikkailuun. Suositus!
Ovh 399 euroa. www.unionfive.fi
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Joel Lahti, handplant.
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MATKAlla

Sogndal, Norja
Mikä on tuolla suuren ja kylmän meren rannalla se maa, josta niin ylistävään sävyyn historiassa puhutaan?
Maa, jossa ilta laskeutuu meren taakse valaiden tanssin rikkoessa tyynen pintaveden. Länsituulen puhaltaessa voi vielä haistaa ilmassa viikinkien testosteronia virtaavat taistelut. Tarinat rikkauksissa kylpevästä
valtiosta ovat juurtuneet meidän rujojen suomalaisten katkeriin takaraivoihimme. Missä vaiheessa historiaa barbaarisesti Eurooppaa ryöstäneistä skandinaavisista esi-isistämme on muodostunut öljyä pumppaava supervaltio? No, se tai muutkaan seikat eivät meitä varsinaisesti kiinnostaneet – vaan enemmänkin
huhut yli kahden metrin lumikerroksesta vuorten rinteillä.
Teksti ja kuvat: Teemu Heljo

A

jatus roadtripistä pohjoismaissa oli
ollut mielessä jo pitkään. Sen muoto
ja ajankohta olivat olleet tosin isoja
kysymysmerkkejä. Viime vuosien huono
lumitilanne pohjoismaissa sai idean lähes
unohtumaan, kunnes Kestilän Hans heitti
sen takaisin ilmaan viime syksynä.
Olemme tunteneet toisemme Hansin
ja Joelin kanssa todella pitkään, mutta
emme olleet olleet yhdessä reissussa koskaan. Ideat reiteistä pomppivat edestakaisin ja olivat erittäin kunnianhimoisia. Välillä oli tarkoitus yhdistää urbaani, putikka
ja surffaaminen samaan reissuun. Sovimme
alustavasti ajankohdaksi tammikuun kaksi
keskimmäistä viikkoa.
Asian suhteen oli hiljaista muutaman
kuukauden ajan, kunnes Hans otti asian
taas esiin ja kysyi, mihin mennään. Muut
osapuolet olivat vähän aikaa hieman ulalla
melkein koko asian unohtaneena. Asiat
laitettiin kuitenkin rullaamaan, ja päivät
lyötiin lukkoon ilman sen kummempia
suunnitelmia. Asuntoauto olisi hommattava ja matkan kohde valittava. Meidän
onneksemme Hans elää tätä elämää noin
viiden ihmisen edestä, joten asioita alkoi
tapahtua kiitettävää vauhtia.
Matka lähestyi, ja joulukinkun laskeuduttua alkoivat ajatukset pyöriä enemmän
sen ympärillä. Saimme hommattua asuntoauton Elämysmatkoilta, ja päätimme
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keskittyä Norjassa pieneen alueeseen
mieluummin kuin ympäriinsä sinkoiluun.
Uudenvuoden jälkeen puhelimeni soi
– se oli Hans. Hän oli puhunut Rukalla Miikka Hastin kanssa ja kertoi, että
Etelä-Norjassa sijaitseva Sogndal on tällä
hetkellä erittäin maukas paikka puuterin
ystäville. Päätimme oikeastaan saman tien
ja sen kummemmin asiaa tutkimatta, että
se olisi kohteemme. Googlen kuvahaku
antoi lumisen näköisiä kuvia vastaukseksi,
mikä riitti meille. Samalla reissulla Rukalla
Hans oli saanut huijattua remmiimme mukaan myös videokuvaaja Mikael Ahtikarin.
Reissuun valmistautuminen tuntui jotenkin erikoiselta ja hieman välinpitämättömältä asuntoauton takia. Yleensä, kun
reissuun lähtee, on tiedettävä grammalleen,
mitä voi ottaa mukaan ilman ylipainomaksuja. Nyt pakkaus tapahtui jopa ylimielisesti hamstraten mukaan kaikkea, mitä ehkä
mahdollisesti voi tarvita jossakin vaiheessa
matkaa. Myös yksi iso erikoisuus oli se, että
ei tarvitsisi miettiä mitään aikatauluja kahteen viikkoon, kuten normaalisti reissussa
on hieman tapana. Auto olisi palatsimme, ja sillä liikutaan, mihin ikinä haluaa.
Tiedostimme kylläkin koko ajan, että seuraavat kaksi viikkoa tulisivat opettamaan
meille aika monta asiaa asuntoautosta ja
karavaanielämästä.
Reissumme sai arvoisensa ajankoh-

dan startille, kun lähdimme perjantain
iltalaivalla kohti Norjaa. Auto oli tuikattu
laivan sisään. Koitti mahtava vapaudentunne. Tuota tunnetta horjuttivat hieman
hytistä ulos astuessamme muutamat tyypit,
jotka olivat koristelleet kauniit tatuoidut
kehonsa Ed Hardyn ikivihreillä kuoseilla.
He alkoivat huutaa meille päät punaisena:
”Vetäkää sitä pipoo syvemmälle! Eikö
sana kuulu: nyt sitä pipoo syvemmälle!”
Ilmoilla lensi myös muutamia voimasanoja.
Poistuimme tilanteesta tyylikkäästi kohti
pajatsoa, ja Mikael totesi hänen naamassaan olevan jotain vikaa, kun ajautuu aina
noin outoihin tilanteisiin.
Mikael taisi myös vanhana Espoon
Aladdinin-kävijänä olla eniten sinut tunnelman kanssa laivan yökerhossa. Muilla
oli hieman vaikeuksia sisäistää sitä ja pukea
sitä sanoiksi, joten poistuimme kaikki
nukkumaan.
Varmistimme moneen kertaan, että herätyskellot olivat oikeassa ajassa. Aamulla
meitä odottaisi herkullinen buffet ja pöydät
täynnä herkkuja. Lopulta kellot soivat, ja
kävimme suihkussa ennen aamupalaa. Jokin tuntui hieman oudolta. Syy siihen selvisi nopeasti, kun käytävällä ollut siivooja
koputti oveen ja ilmoitti, että autokannella
olisi pitänyt olla jo tunti sitten. Vedimme
kamat nippuun ja kipitimme autokannelle,
missä rakas kotimme oli yksin eturivissä
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Joel Lahti, fs5.

Sogndal Norja

odottamassa nälkäisiä asukkejaan muiden
kiilattua ohi jo ajat sitten. Löimme navigaattoriin kohteeksi Hamar, missä Hansin
ja Joelin vanha kaveri asuu.
Matkalla alkoi sataa lunta, ja mitä
pidemmälle ajoimme Tukholmasta, sitä
enemmän se sakeni. Se sai meidät uskomaan, että lumi ei ollut pelkkä myytti, vaan
sitä saattaisi olla enemmänkin jossakin.
Tankkasimme vielä viimeiset bensat
ja ruoat Ruotsin puolella ennen Norjaan
hyppäämistä. Pysähdyimme Hamariin
hetkeksi tutkimaan, miten jatkaisimme
matkaa ja miten auton systeemit toimivat.
Noin kymmenen puhelua myöhemmin
saimme lämmityksen päälle ja kaasut
kiertämään. Hamarissa meille selvisi myös,
että Norjassa oli parhaillaan menossa pahin
myrsky 100 vuoteen, ja 40 000 ihmistä oli
ilman sähköjä rannikolla.
Himo lunta kohtaan sai meidät kuitenkin jatkamaan matkaa. Päätimme ajaa
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Hemsedaliin, mikä olisi paljon lähempänä
kuin Sogndal. Tajusimme onneksemme
ostaa lumiketjut renkaisiin ennen kuin lähdimme. Saimme puhelun vielä perään, että
edessä saattaa olla tiet poikki, mutta sekään
ei saanut päitämme kääntymään.
Lunta satoi edelleen koko ajan, ja kello
alkoi olla jo aika paljon, kun aloimme
lähestyä Hemsedalia. Käännyimme pienelle vuoristotielle, joka lähti nousemaan
loivasti, ja jäimme pienellä neljä tonnia
painavalla kodillamme heti paikoilleen sutimaan. Hyökkäsin ulos autosta
asentamaan ketjuja, koska olen ennenkin
pelannut niiden kanssa hieman erikoisissa
tilanteissa. Saimme ketjut paikoilleen ja
lähdimme eteenpäin, mutta se ilo loppui
lyhyeen ketjujen paukkuessa poikki
muutaman metrin jälkeen. Lähdimme
taluttamaan asuntoautoa pakilla pimeässä
keskellä yötä alas jäistä mäkeä. Tunnin taistelun jälkeen pääsimme tasaiselle tielle ja

ajoimme lähellä sijaitsevan karavaanialueen
pihaan yöksi. Hernekeittoa ryystäessä itse
kukin totesi vuorollaan, ettei ollut ollut
niin loppu hetkeen.
Heräsimme aamulla aikaisin, jotta ehtisimme jatkamaan matkaa ennen kuin joku
tulisi rahastamaan yöstämme. Tutkimme,
mistä menisi parempi tie suoraan Sogndaliin ja unohdimme Hemsedalin vuoristotiet katsoessamme pyykkinarulla korjattuja
ketjuja renkaiden ympärillä. Ajoimme
seuraavaan kylään, missä ostimme kartan ja
tutkimme mahdollisuuksiamme. Yhteistyö
puhelimien karttasovellusten kanssa ei
sujunut ihan niin saumattomasti, etteikö
paperinen kartta olisi maistunut. Huomasimme onneksemme, että Sogndaliin
johtava tie olisi huomattavasti helpompi
ajaa. Ainakin kartalla se näytti siltä, kunnes
tie alkoi nousemaan vuorta ylös. Ainoa
toivo päästä ylös oli pitää vauhtia yllä.
Oli mukavaa ja rentouttavaa ajella
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Joel Lahti, one foot.
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Sogndal, Norja
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Joel Lahti, fs7.
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Hans Kestilä, bs1.

32

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

Sogndal, Norja

lumimyrskyssä tietäen koko ajan, että jos
pysähtyy, auto ei liikahdakaan ilman ketjuja
mihinkään ja että ne ovat poikki. Hans
huuteli takapenkiltä pahoinvointilääkkeitä, kun maisemat vaihtuivat aika kyytiä
mutkaisella tiellä näkyvyyden ollessa vain
muutama metri. Tie alkoi kuitenkin laskea
takaisin alaspäin, ja olimme selvinneet yhden etapin taas eteenpäin. Fiilis oli hieman
sekava, ja kaikki olivat todella hämmentyneitä siitä, kuinka pommi unelmiemme
reissuauto olikaan todellisuudessa jäisillä
teillä. Päällimmäisenä mielessämme olikin
etsiä jostakin uudet ketjut ennen kuin
auto oikeasti hyytyisi ikävään paikkaan.
Ilmapiiri autossa oli hieman paksu, kun
kaikki tajusivat reissua olevan jäljellä vielä
lähes kaksi viikkoa – ja olimme olleet
kahden ensimmäisen päivän aikana jo näin
hädässä.
Tie loppui kuitenkin upeaan paikkaan.
Olimme saapuneet solaan, jossa vuorten
ympäröimä vuono piti ylittää lautalla. Oli
älytön fiilis päästä sinne puolipilviseen
paratiisiin suoraan lumimyrskyssä toilailun
jälkeen. Mieliala autossa vaihtui yhtä radikaalisti kuin tien korkeus merenpinnasta.
Kaikki lähtivät ulos autosta ihmettelemään,
miten mikään voi olla niin älyttömän
kaunis paikka.
Saavuimme myöhemmin illalla
Sogndaliin, jossa selvisi syy siihen, miksi
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karavaanialueille lähettämiini maileihin ei
vastattu: ne olivat kaikki kiinni ja toimivat
ilmeisesti vain kesällä.
Autossa piti olla verkkovirta, joten jätimme invertterit kotiin. Selvitimme asiaa,
ja totesimme sen toimivan vain ollessamme
roikassa kiinni. Pyörimme hetken ympäriinsä pitkin kylää ja menimme rautakaupan pihaan parkkiin ja vedimme roikan
kaupan seinään, jotta saisimme kameroiden
akut täyteen. Joelilla alkoi hieman sukat
pyöriä jaloissa, kun ei ollut tottunut vielä
näin radikaaliin kiertolaiselämään ja sähkön varastamiseen.
Aamulla aloimme selvittää tarkemmin, mihin me oikein olimme tulleet.
Ensimmäiset tehtävät oli hommata uudet
ketjut ja minulle piipperi. Lumiketjut
löysimme Biltemasta. Piipperin perään
saimme huhun, että paikallisilla oppailla
voisi olla vuokrata ylimääräinen. Etsimme
heidän toimistonsa, mutta siellä ei ollut
ketään paikalla. Viereisessä toimistossa
istui kuitenkin ikäisemme näköinen tyyppi,
Roald. Oli oikeastaan reissumme kannalta
elintärkeää, että törmäsimme häneen. Hän
oli uskomattoman mukava kaveri ja lainasi
omaa piipperiään minulle koko ajaksi. Hän
myös kertoi alueen toiminnasta ja neuvoi,
mihin kannattaisi mennä.
Lunta satoi koko ajan lisää. Roald kertoi, että siellä oli satanut lunta joulukuun
alusta lähes päivittäin – ja sen huomasi.
Sogndalissa toimii kaksi laskettelukeskusta. Kummassakin on periaatteessa vain
yhdet rinteet, koska suurin osa ihmisistä
ostaa yhden nousun hissillä ja lähtevät
skinnaamaan kauemmaksi laskeakseen
metsässä autotielle asti, mistä joku noukkii
heidät takaisin.
Lähdimme keskuksista pienempään,
koska luulimme sen olevan auki. Se oli kui-

tenkin myös kiinni ja auki vain viikonloppuisin – kuten toinenkin paikka. Päätimme
kuitenkin vetää kamat niskaan, koska olimme olleet matkalla jo kolme päivää ilman
kunnon kosketusta lumeen. Haikkasimme
mäkeä ylös hetken aikaa, kunnes paikalle
paukahti rotevahko ukko. Hän kysyi, mitä
teemme. Kerroimme suunnitelmistamme,
ja hän lupasi heittää meidät toppiin kissalla
tunnin kuluttua. Jäimme odottelemaan
kyytiä ja pääsimme ylös.
Mitään ei oltu ajettu, ja lunta oli vyötäröön asti. Alkuun tuntui mahdottomalta
liikkua, ja valokin rupesi loppumaan uhkaavasti. Pääsimme kuitenkin rämpimään
eteenpäin, kunnes rinteen jyrkkä osuus
alkoi. Täysin koskematon pitkä jyrkkä
rinne, jota koristi 50 senttiä tuoretta lunta
vain meitä varten. Oli älytön fiilis päästä
vihdoin laskemaan kunnon lunta, kun sitä
oli katsellut ikkunasta monta päivää.
Kaikki keskukset olivat kiinni, ja
lumivyöry oli sulkenut yhden isoista
teistä. Päätimme koettaa etsiä tien vierestä
spotteja. Oli hieman kuumottavaa jättää
iso automme tien viereen, kun lähdimme
haikkaamaan. Spotit osoittautuivat hieman
ankeiksi, ja paremmat mestat olivat mahdoton haikata kahden metrin syvyisessä
lumihangessa.
Olimme muutaman päivän hieman
lamaantuneita. Lunta oli yli kaksi metriä
ja lisää satoi, mutta emme osanneet tehdä
mitään järkevää. Näkyvyys oli koko ajan
huono, ja kaikki näytti harmaalle. Oikeastaan jokainen tärisevällä omakotitalollamme ajamamme metri alkoi tuntua täysin
ylivoimaiselta. Kuulimme myös, että tien
varteen on laitonta pysähtyä. Päätimme
kerätä itsemme, nukkua kunnon unet
jossakin rauhallisessa paikassa ja miettiä
asioita järkevästi aamulla.
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Sogndal, Norja

Hans kruisailee.

Ajoimme kylän toiseen keskukseen,
missä saisi viettää yön rauhassa. Käännyimme keskukseen johtaneelle tielle, ja
auto jäi yllättäen paikoilleen sutimaan.
Tällä kertaa erikoisuutena se lähti myös
valumaan alaspäin ja kääntyi hieman
poikittain. Kukaan ei päässyt ohi, ja autoja
oli tulossa kummastakin suunnasta. Joku
paikallinen ukko huusi jotakin norjaksi
ja kysyimme, että anteeksi mitä, ja hän
vastasi englanniksi: ”What the fuck are you
guys doing??” Muut paikalliset nauroivat
ympärillä tilanteelle. Asensimme ketjut
nopeasti ja koetimme päästä peruuttamalla
pois. Tie oli aivan peilijäässä, ja edes ketjut
eivät pitäneet autoa paikoillaan. Pikkuhiljaa saimme kuitenkin nylkytettyä auton
takaisin isolle tielle. Hans pelästyi hieman
tilanteesta ja keräsi itseään muutaman
tunnin omissa oloissaan.
Muistimme, että lähettyvillä oli parkkipaikka, jossa saisi olla rauhassa keskellä
metsää. Siellä oli juurikin joku raivaamassa
lisää tilaa traktorilla ja teki lumitöitä pitkälle yöhön automme ympärillä. Aamulla
lähdimme uudelle ristiretkelle kohti
keskusta, ja kunnon vauhdilla ketjut alla
pääsimme ylös.
Lunta satoi koko ajan enemmän ja
enemmän. Lähdimme toiveikkaina kohti
toppia hisseillä. Siellä kuitenkin selvisi,
että paikka oli pelkästään metsälaskuun.
Näkyvyys ylhäällä oli noin metri, ja meidän
pitäisi saada jotain kuvattua. Tutkimusmatkamme jäsenet alkoivat hieman helisemään, ja päätimme lähteä pois koko keskuksesta. Siellä olisi pitänyt haikata pitkiä
matkoja pois hisseiltä ja laskea ihan toiselle
puolen vuorta saadakseen hyviä linjoja.
Keskuksesta lähtiessämme auton kosteaa ja tiukkaa ilmapiiriä olisi voinut leikata
vaikka veitsellä. Aromit alkoivat myös keskiviikkona olla jo kohdillaan, kun viimeisin
suihku oli ollut lauantaiaamuna laivalla.
Kahvimukit maistuivat vieläkin päiviä
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sitten juodulle chai lattelle. Olimme pyörineet täydellisen lumen ympärillä monta
päivää täysin väärillä spoteilla. Autoa oli
äärimmäisen hanurista ajaa metriäkään.
Päätimme antaa toiselle keskukselle
uuden mahdollisuuden, koska se näytti
soveltuvan tarkoituksiimme paljon paremmin. Pääsimme perille, ja keskus näytti
olevan kiinni. Ainut siellä käynnissä ollut
tapahtuma oli paikalliset hippohiihdot.
Haikkaamaan lähdössä olleet ihmiset
sanoivat, että hissit eivät aukeaisi tänään.
Onneksemme myöhemmin selvisi, että
paikallinen telemark-kerho oli tulossa
sinne harjoittelemaan. Saimme kukkulan
päälliköltä luvan käyttää hissiä illan ajan.
Söimme ja vedimme kamat niskaan. Pitkä
sompahissi alkoi kiskoa meitä kohti huippua, ja raikas ilma teki hyvää itse kullekin.
Ylhäällä tajusimme, että mäkeä ei
oltu vieläkään ajettu ja että siellä oli yli 50
senttiä puuteria silmänkantamattomiin.
Lähdimme tykittämään alas melkein
privaattia puuteriunelmaamme. Tunnelma
vaihtui sen vartin aikana aivan ääripäästä
toiseen. Kaikki olivat vielä hetki sitten
valmiita luovuttamaan kaiken suhteen,
ja nyt koko porukka huusi onnesta kuin
pikkupojat lumen lentäessä korkeuksiin.
Joel totesi silmät kiiluen viimeisen mäen
jälkeen, että se meni helposti TOP 3 laskupäiviin. Kaiken kruunuksi Roald kutsui
meidät luoksensa suihkuun ja yöpymään
pihaansa. Viimeinen vuorokausi oli näyttänyt karavaanarin elämän huonoimmat ja
parhaimmat puolet.
Mielemme kirkastui, ja oli selvää,
että jälkimmäinen keskus olisi meidän
juttumme. Ajoimme aamulla takaisin sinne
ja päätimme, että emme lähtisi ennen kuin
olisimme saaneet jotain järkevää kuvattua.
Tutustuimme paremmin paikan päällikköön, joka antoikin meille sähköt autoon
ja lupasi heittää meidät taas kissalla ylös.
Tajusimme, että kaikki oli mennyt pieleen

koko ajan, kun olimme stressanneet autolla
ajamisesta, mikä oli kiristänyt ilmapiiriä.
Nyt oli aika keskittyä olennaiseen.
Oli hieman omituista asua pimeän laskettelukeskuksen parkkipaikalla. Suihkuna
toimi kylmä vesi pulloista, ja vessaa oli tarjolla pihalla niin pitkälle kuin silmät kantoi.
Saimme kuvattua edes vähän, vaikka
keli oli vieläkin harmaa. Viimeisille päiville
oli luvattu aurinkoa, ja säästimme kaikki
isommat jutut sinne. Lumisade vaihtui
alhaalla vedeksi, ja aloimme miettiä, että
oliko tämä tässä. Lumi pysyi huipulla
hyvänä, ja pääsimme kuvaamaan loppuun
asti. Oli älytön fiilis, kun aurinko tuli esiin
yli viikon harmauden ja lumisateen jälkeen.
Tekeminen sai täysin uuden vaihteen, kun
valo piristi mieliämme.
Saimme tehtyä muutaman hyppyrin, joissa oli tosin liian loivat alastulot.
Ne toimivat kuitenkin loppujen lopuksi
ihan hyvin. Ahtikari oli aivan palasina
välillä tahdin kasvaessa loppua kohti. Hän
kuvasi Redillä – joka painoi noin 100
kiloa – ja kipitti perässämme kevyesti kuin
alppikauris. Kymmenen päivän rupeama
alkoi tuntua loppua kohti aika paljon itse
kullakin, ja toistemme naamat rupesivat
kyllästyttämään hieman pönötettyämme
kaksi viikkoa samassa peltipurkissa toistemme iholla.
Sogndaliin tulomatka oli opettanut
meille sen, että kaikki Google Mapsin
antamat matkojen kestot oli vähintään
tuplattava liikkuessa asuntoautolla. Lähdimmekin ajamaan takaisin Tukholmaan
kaksi päivää ennen laivan lähtöä. Jossakin
kohtaa ollessamme roikassa sähköt olivat
polttaneet ajovalot autostamme. Myös
konepellin avausmekanismi oli rikki, joten
ajoimme käytännössä pitkät päällä koko
pohjoismaiden läpi vastaantulijoiden kiittäessä. Se muistutti vielä kerran meidän ja
auton saumattomasta yhteistyöstä.
Olimme tällä kertaa yötä Hamarissa,
koska se on noin puolessavälissä matkaa.
Oli mieletön fiilis päästä sisätiloihin yöksi
ja kolmannen kerran koko kahden viikon
aikana kunnon suihkuun. Palautimme
rikkinäiset ketjut ja jatkoimme matkaa.
Saavuimme Tukholmaan ja aloimme etsiä
paikkaa rottelollemme parkkipaikoilta
sataman läheisyydessä. Kaasujärjestelmä oli
alkanut vuotaa, joten vietimme viimeisen yön autossa ilman lämmitystä ennen
laivaan ajamista aamulla.
Jos jotain jäi reissusta käteen, niin
ainakin Rekkakuskit jäällä -ohjelmaa tulee
luultavasti katsottua televisiosta hattu kädessä ja kunnioituksen kyynel poskipäällä.
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Pari vuotta sitten törmäsin Raulin työpaikalla Nadasurf-lautaan.
Rauli tuumasi, että hänen kaverinsa Kosti tekee näitä ja että siitähän
voisi tehdä vähän juttua. Hitailla piuhoilla varustettuna jätin asian
hautumaan takaraivooni. Miltei heti tämän jälkeen alkoivat laudat
viuhua sosiaalisen median ikkunoissani. Valokuvaaja Jani Kärppä ja
Simo Vilhunen olivat varsin aktiiviset Nadan buustaajat. Mielenkiintoni heräsi; päätin ottaa selvää, mikä tässä nyt on homman nimi,
missä nämä kauniit laudat syntyvät ja miten saisin sellaisen käsiini.
Teksti: Sami Välikangas Kuvat: Jani Kärppä
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Kerro hieman näin alkuun itsestäsi ja vähän lumilautailutaustasi.

Kosti Simula, vuosimallia ’75. Puualan Artenomi ammatiltani. Kotoisin Sodankylästä ja Raulin kanssa ollaan tunnettu
ihan pienestä pitäen. Nykyään asun Helsingissä. Lumilautailu
aloitettu Luostolla, joka oli toinen kotipaikka aina talvena;
muistaakseni alkaen ’89. Ensin itse koulussa väsätyillä virityksillä, ja melko pian sukset menivät myyntiin, ja rahoilla ostin
ekan laudan, Burtonin Air vitosen. Ennen sitä tuli laskettua
jopa Crazy Bananalla, jossa oli levysiteet. Myöhemmin sitten
tuli jauhettua pipen Suomi-cupia ja sekalaisia hyppykisoja.
Pyssykylän miehiä siis. Itseasiassa Nadastakin kuulin ensimmäisenä Pyssykylän toiselta hurjalta, Kankaan Raulilta. Sillä
oli showroomilla tekemäsi lauta. Minkälainen syntytarina
Nadalla on? Lähdetään vaikka siitä, mistä moinen idea syntyi
ja mistä nimi tulee.

Muutaman hyvän eteläisen lumitalven jälkeen tuli mieleen,
että pikkumäkiä olisi siisti laskea siteettömällä laudalla;
rinteen jauhaminen normilaudalla ei inspiroinut. Tein yhden
proton, jota testailin ja totesin, että sepä voisi toimiakin. Siitä
lähtien olen vienyt hommaa eteenpäin niin paljon kuin olen
ehtinyt. Tietysti siinä vaiheessa oli jo tullut tutkittua muita
markkinoilla olevia lautoja. Aika pian tuli ajatus kehittää ihan
omanlaistaan ideaa eteenpäin, ja joku sunnuntai-iltapäivä
Piiraisen Villen kanssa FB:ssä joristessa syntyi Nadasurf-nimi.
Oli kyllä eka, joka tuli mieleen.
Mitä sitä liikaa keksimään, jos kerralla tulee hyvä nimi. Kuinka pitkä prosessi yhden laudan valmistus oikein on? Tai kerro
hieman siitä ja työtuntien käytöstä.

Tällä hetkellä laudat valmistuvat yksitellen, käsityönä. Lautojen materiaalina on suomalainen koivuviilu, pohjassa graffa,
sen päällä P-tex, ja kansi on lakattu. Vaadittava aika riippuu
siitä, onko kyse kustomiprojektista vai ns. perusmallista;
valmiilla templatella tietysti työaika lyhenee. Lisäksi vaadittavat liiman ja lakkauksien kovettumisajat ovat tällä hetkellä
pitkiä. Yhden peruslaudan tekemiseen menee 4–6 tuntia plus
odotusajat.

Olen aikoinaan seurannut hyvinkin läheltä kotimaisen Melodica Skateboardsin syntytarinaa ja käsin prässäilyä. Oikeiden
liimojen yms. löytäminen on pitkän työn tulos. Oletko joutunut
jumppaamaan paljon, että olet löytänyt toimivat palaset? Varmaan tuo ammattipohjasi antaa pientä oikotietä onneen?

Minulla tie on vasta alkutaipaleella, ja koko ajan oppii uutta.
Kohtuu paljon olen joutunut jumppaamaan, varsinkin kun
taivutuksia laudoissa on niin moneen suuntaan. Tavoitteena
on ottaa viilusta irti se, mitä suinkin pystyy. Se helppo tie
olisi siirtyä käyttämään hiili- ja lasikuituja, mitä en aio tehdä.
Puun kanssa pätevät tietyt säännöt ja rajat, joita on kiva vähän
yrittää rikkoa – kuiduilla voisi tehdä mitä muotoja vaan.
Koulutuksesta on varmasti hyötyä, mutta karttuva kokemus
tekemällä on kyllä arvokkaampaa kuin koulussa tai lukemalla
opitut niksit.
Toinen asia mikä tulee mieleen: oletko kokeillut vaahteraa
materiaalina? Varmaan tulee vähän tyyriiksi, mutta tulee väkisinkin mieleen, kun samankaltaisesta prässäyksestä on kyse.
Johtaako koivu silti kotimaisuus statuksellaan?

En ole kokeillut vaahteraa. Syynä on tuo kotimaisuus pääasiassa, mutta myös puun ominaisuudet koivulla sopivammat tähän hommaan. Lisäksi käyttämälläni koivuviilulla on
PEFC- ja FSC-sertifikaatit, ja sen myötä itsellä ehkä vähän
parempi omatunto..
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Hyvä omatunto ja periaatteet yrittäjyydessä ovat aina hyväksi! Jouduitko tilaamaan maailmalta esimerkkejä, vai onko sitä menty ihan
mututuntumalla?

Lautojen suunnittelu on mielenkiintoista hommaa, enkä ole koskaan
laskenut millään muulla kuin omilla valmisteilla enkä nähnyt livenä
muita. Tietysti kuvissa on tullut tutkittua markkinoilla olevia.
Tavoitteena on kuitenkin kehittää siteettömällä laudalla laskemista
eikä tyytyä kopioimaan muita. Laudoilla laskeneiden kommentit ja
mielipiteet ovat korvaamattomia tietysti, ja itse testaamalla tietää
aika nopeasti, onko mennyt oikeaan suuntaan. Hyvä mutu auttaa
myös, heh.
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Montako erilaista mallia mallistossa on
tällä hetkellä?

Mallistossa on tällä hetkellä kaksi mallia:
Fish (140 cm) ja Twin (120 cm). Tarkoitus
on tehdä myös toista 140 cm -shapea tulevaisuudessa. Tätä kirjoittaessa Twin-mallin
viimeiset yksityiskohdat ovat työn alla,
ja toivottavasti saan ensimmäiset tehtyä
helmikuun alkuun. Fisu on syvään lumeen
ja isompaan käännökseen suunniteltu, kun
taas Twinin ideana on olla iso snowskate,
jolla kikkailu olisi puuterilaskemisen ohella
mahdollista. Perusmallien ohella on mahdollista myös tilata pitkälle kustomoitu
lauta, vaikka omilla pohjagrafiikoilla, esim.
omasta valokuvasta tai piirroksesta tehtynä.
Kenelle Nada sopii, ja mitä se vaatii toimiakseen? Kyseisestä laudasta on varmasti
iloa myös puuterikenttien ulkopuolella. Ainakin itseni näen temuamassa tuollaisella
lumisateen jälkeen vähän pienemmälläkin
nyppylällä.

Omasta mielestäni homma sopii kaikille,
aloittelijasta kokeneempaan laskijaan.
Tällä hetkellä vahvin kysyntä tuntuu tosin
olevan oman ikäluokkani laskijoilla, joille
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rinnelasku ei enää ole se juttu. Nadasurf
vaatii toimiakseen pehmeää lunta: mitä
enemmän, sen parempi. Puuterikenttien
ulkopuolella temppuiluun juurikin olen
tekemässä tuota lyhyempää mallia jyrkillä
kickeillä, mikä mahdollistaisi varialit, flipit
ja olliet myös vähän kovemmalla lumella
sekä ja laskemisen kaupunkiympäristössä,
puistoissa, soramontuilla...
Oma grafiikka kuulostaa erittäin hyvältä,
mistä tulikin mieleen, että lähetit juuri
ensimmäisen lautasi Japaniin Takumi Nagaille. Millainen vastaanotto mahtoi olla?
Luulisi, että olisi mies mielissään.

Kyllä siellä ilmeisesti oltiin mielissään.
Lauta oli ensimmäinen custom-projekti, ja
itse olen hyvinkin tyytyväinen lopputulokseen. Toivottavasti lauta ei mene polttopuiksi ekan laskupäivän jälkeen...innolla
odottelen kommentteja sieltä.
Oletko varautunut siihen, että nyt kaikki
sen kaverit haluavat tilata pulkkaa?

Kyllä ja en, koska tällä hetkellä perusmallien sarjatuotantoon saattaminen on työn
alla, ja tämä talvi on sen suhteen kohta

eletty, mutta tietysti yritän tehdä niin
paljon lautoja kuin ehdin kaiken uuden
suunnittelun ohella.
Mihin suuntaan tahdot kehittää Nadaa?

Tavoitteena on tehdä parhaita täyspuisia siteettömiä lautoja – tehdä ja teettää
ne Suomessa. Tehdä brändi tunnetuksi
maailmanlaajuisesti ja laajentaa mallistoa
pikkuhiljaa. Kehittää siteettömillä laudoilla
laskemista sekä syvässä lumessa että hiukan
vähemmällä lumella. Koko laudan muotoilulla on tavoitteena saada aikaan paras
mahdollinen kontrolli lautaan vain gripillä,
ilman remmejä, köysiä, metallikoukkuja tai
muuta vimpaimia. Kuvata leffa Nadasurfeilla laskemisesta, saada edes yksi alle
20-vuotias laskija innostumaan asiasta
kunnolla.
Olet hyvin lähellä haavettasi, koska olen
26. Ensi kaudella se toteutuu ihan varmasti! Täytyy vaan tulla johonkin testaamaan
ensin, että kumpaanko malliin sitä sortuisi.
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No bindings no cry - Simo Vilhunen
“Miksi ihmeessä laskisin laudalla ilman siteitä, kun kerran sellaiset apuvälineet
on lumilautaan vuosikymmeniä sitten keksitty ja triplakorkkeja myöten toimiviksi
havaittu? Ihan pätevä kysymys. Ilman siteitä ei voi tehdä tonnia parkkihyndästä,
laskea jäällä tai ylipäätään juuri edes rinteessä. Metsässäkin meno on melkoista
hurlumheitä.”
Hetkonen, nyt alkaa kuulostaa hauskalta!
Periaatteessa lumisurffaus alkoi samalla tavalla kuin lumilautailukin. Se näytti
niin hauskalta, että oli aivan pakko päästä kokeilemaan. Wolle Nyveltin pätkä
Absinthen Neverland -leffassa herätti ensimmäisenä kiinnostuksen kyseiseen
vehkeeseen. Pätkässä aussi pistelee vakuuttavalla otteella Äsmo-laudallaan
melkoisen läskejä droppeja ja hyvää kyytiä putikassa. Tsekkaa, jos et usko!
Olin ennen ensipuraisua melko ennakkoluuloinen noboardin oikean
käytettävyyden suhteen. Ostin joskus ensimmäisen aallon myötä Burtonin
suksellisen snowskaten, ja se vehje oli kyllä paperilla parempi kuin käytännössä.
Pari talvea sitten nappasin sen autotallin perukoilta mökkireissulle mukaan, ja
mikäpä se sillä oli pitkin pihapiiriä töhöillessä. Mietin kuitenkin, että olisipa
mahtavaa, jos saisi laudan, jolla voisi käydä haikkailemassa pikku mäkiä ja
laskea umpihankea ilman siteitä – vähän samaan tapaan kuin snowskatella.
Pääsin ensimmäistä kertaa testaamaan noboardia ystäväni Antte Lauhamaan luona Ylläksellä. Tunturi oli sinkissä eikä näyttänyt pätkän vertaa
hissilipun arvoiselta kokemukselta. Olen laskenut niin paljon rinnettä ja rinteen
vierustaa, että se touhu on jo kokenut pahaa inflaatiota. Antella oli hallussa eräs
ensimmäisistä Nadasurf-prototyypeistä, jota lähdettiin testaamaan.
Homman toimivuus ja hauskuus pääsi yllättämään, reilusti!
Nadasurfia pystyi ajamaan upottavassa hangessa melko lailla sinne, minne
halusi, mutta meno tuntui sopivan hasardilta, jotta pienemmästäkin rinteestä
sai reilusti iloa irti. Lisäksi laudalla pystyi tekemään ollien iskemällä teiliä hankeen ja ohjaamalla etujalalla lautaa suoraksi. Päätin saman tien, että hankkisin
itselleni vastaavan laudan, jos vain pystyisin, ja pyysin Kostin puhelinnumeron.
Muutaman viikon päästä postissa odotteli yksi Nadasurfin toisen protosarjan
laudoista.
Prototyyppi tai ei, lauta oli todella laadukkaasti viimeistelty, vaikutelmaa
kevyempi, komean näköinen ja rakenteeltaan jämäkkä – ei todellakaan mikään
keskeneräinen räpellys,
vaan täysin vakuuttava
kampe. Omissa silmissäni
arvoa nostaa kotimainen
käsityö ja laudan takana
oleva tarina ja sielu, mikä ei
kuitenkaan riittäisi, jos lauta kelpaisi vain koristeeksi.
Nadassa viehättää touhun
yksinkertaisuus. Kiipeä
ylös, hyppää seisomaan
laudalle, joka on vain yksi
esine ilman liikkuvia osia,
laske alas. Tee uudestaan.
Olen laskenut Nadalla
sohjohankea soramontulla,
tiputellut vuorelta Tamokissa, kikkaillut kakaroiden
kanssa pulkkamäessä sekä
fiilistellyt revontulten ja otsalampun valossa ensilunta
Pallaksella. Olen vetänyt
reilejä, hypännyt bomb
dropin saunan parvekkeelta
munasiltaan ja pudotellut
pillowlaineja. Aina on ollut
hauskaa!”
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Kinkkinen board. Kuva: Sorasalmi
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Sami Luhtanen on persoonallinen laskija isolla P:llä. Kyseessä on kaveri, joka ei todellakaan jätä suutaan kiinni tilanteen
vaatiessa vaan tykittää mielipiteensä ja asiansa esiin hyvin
selkeästi. Tämä tuli ainakin viime kevään haastattelussa hyvin
selväksi. Se on sellaista suoraselkäistä toimintaa. Mitä sitä
säästelemään.
Viime kaudella Samin partti nähtiin osana Piratesin kokonaisuutta, mutta tällä kaudella mies on lähtenyt rebel-asenteella
kuvaamaan vain ja ainoastaan omaa pätkäänsä. Meininki on
hyvin skedehenkisesti vannoutunutta 4:3-kuvasuhdetta ja
tällainen toiminta on erittäin virkistävää. Sami on muutenkin
ehdottomasti maamme mielenkiintoisimpia ja tyylikkäimpiä
laskijoita, ja miehen touhua seuraa innolla sivusta. Uskallan
jopa väittää, että Sami pitää homman mielenkiintoisena ja on
persoonallisuudellaan ainakin meille se huomisen toivo. Siksi
päätimmekin lähettää reportterimme utelemaan, että mikä on
meininki W.O.P.:n takana. -Sami Välikangas
Teksti: Joonas Aurila Kuvat: Jani Sorasalmi, Ville Lehtinen
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Stalefish to fakie wallride Helsingissä. Kuva: Ville Lahtinen

SAMI LUHTANEN
Miten alkukausi on lähtenyt käyntiin?

Kausi on lähtenyt rullaamaan tosi hyvin nyt, vaikka pääsin
mäkeen vähän normaalia myöhemmin. Pystyin skedeemään
vähän syksyyn ja pääsin ottamaan aina toimivan Rukan alkukauden haltuun; tunturielämää parhaimmillaan, kun pääsi vielä
Lappalaisen vomulle pariksi viikkoa.
On ollut tosi hyvä, kun ollaan saatu lunta aikaisin Suomeen,
vaikka Helsinki on hyvää dumppia vailla. Viime kaudella
joutui lähtemään lumen perässä Venäjälle ja Kanadaan. Nyt
tosin päästiin jo ennen joulua tekemään kymmenen päivän
tour Vansin euro-crewin kanssa; tiimimanageri lähti hakemaan
kokemuksia ekaa kertaa katukuvaamisreissulle vesisateiseen
Suomen Rovaniemeen.
Mutta kyllä se siitä. Kun sateet loppuivat, päästiin Rukalle ja
laitettiin grilli kuumaksi. Mikäs sen parempaa kuin Rukan lumiset puut ja iltamäki. Varsinkin tiimin ranskalainen
manageri oli ihan fiiliksissä laskemassa hyvää parkkia ja vielä
iltamäessä. Brittiäijät Will Smith ja Sparrow Knox olivat jo irti
nähdessään oikeaa lunta. Kalle Ohlson on pitkään jo puhunut,
että sen pitäisi tulla Rukalle alkukaudesta laskemaan. Tuolloin
homma toimi niin hyvin, että voi olla, että Ohlsonin poikaan
voi törmätä Rukalla jatkossakin. Matt Georges ei nähnyt
revontulia lainkaan koko tourin aikana, joten saas nähdä, oliko
Matin Suomi-matkailut siinä.
Olen kerennyt vähän jo kuvailla Etelä-Suomessa ja Savossa, ja itään varmaan joudutaan Mersulla heittämään joku touri.

jokusen skedeklipin.
Nyt ollaan kuvattu DVX:llä 4:3-matskua pelkästään kadulla. Toteutan leffan frendipohjalta ja kuvaan vähän kenen kanssa sattuu.
Kalle Ohlson, Will Smith, Sparrow Knox, Jani Sorasalmi, Roope
Tonteri ja Elias Veijola on nähty spoteilla.
Kuulostaa todella siistiltä. WOP:n menestyminen varmaan vähän
määrittää tulevaisuutta, mutta mitä toivot tapahtuvan jatkossa?

En tiedä. Se on varmaan otettava toinen lasi maitoa. Ihan päivä
kerrallaan mennään ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Tällä
hetkellä meininki näyttää hyvältä.
Koetetaan saada street-pätkät aikaiseksi tässä pikkuhiljaa,
koska ne on kuitenkin paras tehdä täällä kotikonnuilla. Täällä on
ihan paras kuvata katujuttuja.
Sitten olisi tarkoitus lähteä tuonne takamaaston puolelle Keski-Eurooppaan pyörimään, ja toivon mukaan keväällä Norjaan.
Aika vähän on tullut laskettua putskua, mutta muutamat ihan
hyvät reissut on ollut. Piratesin kanssa oli vaikea päästä putikalle
mukaan, mikä on ihan ymmärrettävää, kun miettii, minkä tason
putskulaskijoita siellä vetää. Ei itsestä olisi kyllä hypätä tuosta

Olet ehtinyt kuvailla paljon. Sinun klippejä nähneenä voisi
veikata, että sieltä on tulossa varmaan jotain huikeaa. Missä
nämä klipit nähdään?

Sellaisessa minileffassa kuin W.O.P. Tuotan sitä itse, ja sitä
tehdään vähän erilaisemmalla meiningillä ja tyylillä kuin Piratesilla. Tehdään sellaista, mikä edustaa luovempaa laskemista
kadulla ja johon voi mahdollisesti saada toimimaan myös

44

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

Fiftari transferdroppi lipslideen Tammisaaressa. Kuva: Ville Lahtinen
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Serenan mäestä suoraan Alaskan linjoille
Gigi Rüfin kanssa.
Toivon mukaan nyt ensi alkukesästä
pääsisi tekemään tourin Oregoniin Mt.
Hoodille. On tullut käytyä siellä kolme
kertaa, mutta nyt olisi siisti mennä sinne
kerrankin vähän pidemmäksi aikaa, laskea
High Cascade -paippia ja kunnon kesäshreddausta, skeittailla ja laskea Oregonissa
pari–kolme viikkoa ja ottaa äijien kanssa
pikku kalastuskisa. Se on paikkana älyttömän siisti, enkä ole päässyt lomailemaan
siellä vielä ihan kunnolla.
Pirates ja muutama klippi KBR:n leffassa
viime kaudella – miten meni omasta mielestä?

Reiliä Kuopiossa. Kuva: Jani Sorasalmi
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KBR:n leffassa oli ehkä korkeintaan neljä
shottia meikältä. Tosin Leviltä Tuikun
reili vetovauhdeilla suoraan tiskiltä oli aika
himmee! Se kattaisi melkeinpä täyspitkän
pätkän. Se oli ainoa, jolle ehdin mukaan
KBR:n kanssa.
Viime talvi oli hyvä koulu: kun ei ikinä
tullut sitä kunnon talvea Suomeen, piti
lähteä kuvailemaan katujuttuja Kanadaan;
tehtiin kuukauden reissu Newfoundlandiin, joka on Kanadan itäisin paikka.
Päästiin mestoille, niin heti tokana päivänä
alkoi sataa vettä ihan kaatamalla ja pystyttiin vetämään vain yksi kunnon spotti
siellä.
Sitten lähettiin Ottawaan, jossa oli
parempi lumitilanne. Siellä taas poliisit
olivat häätämässä joka paikasta pois. Siellä
olin vähän kipeenä ja loukkasin polven,
joten jouduin sitten lähtemään vielä kesken
tourin himaan. Polvesta meni rustoa, ja
olin jonkun kuukauden sivussa. Se reissu
olisi voinut mennä paljon paremmin.
Kun pääsin kuntoon, lähdettiin Ohlsonin
kanssa Mayerhofeniin laskemaan Vansin
mestoille ja kuvailemaan Vansille matskua.
Perinteisten Poney-sessareiden jälkeen
lähdin Venäjälle. Kyllä se kone sitten pysyi
ilmassa ja ländäsi 1000 km Moskovasta
itään. Sellaisella lentokentällä en ollut
ennen käynytkään. Jouduin reilun tunnin
siellä odottelemaan, ja pimeät taksit olivat
ainoita, jotka tulivat juttelemaan. Harmi,
kun eivät puhuneet englantia; olisin muuten voinut kysyä, että ovatko he nähneet
lunta täällä.
Bägit tulivat sellaisen vanhan
kuorma-auton kyydissä, joten oli pakko
räpsäistä kuva.
Pojat tulivat sitten lopulta hakemaan,
ja seuraavana aamuna, kun heräsin, mietin
vähän, että mihin ihmeeseen olen tullut,
kun ei lunta näkynyt vieläkään. Kaikki
mestat olivat ihan jäässä. Löydettiin joku
spotti, jota olisimme halunneet vetää,
mutta ei siellä tuntunut olevan lunta mitenkään – vain jäisiä kasoja.
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Nollie Wallride. Sekkari: Ville Lahtinen
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koko reissun. Oltiin pari kolme päivää sen saman
talon ympäristössä ja kuvailtiin, mitä ikinä keksittiin.
Ei ole mitään pahaa sanottavaa Venäjästä. Meillä
oli pari lokaaliäijää mukana tulkkina, eikä tullut
poliisien kanssa mitään ongelmia, vaikka meidät
pysäytettiin aika monesti valojen takia. Yksi läheltä
piti -tilanne oli, kun ei ollut kansainvälistä ajokorttia
mukana. Siinä me tien varressa selviteltiin, niin eiköhän paikallinen Sergei painanut meistä ohi Ladalla
niin kovaa kuin lähtee. Siitä roikkui puskurit ja koko
putkisto piti hirveetä meteliä. Siitä se kyybeli lähti
erittäin hätäiseen takaa-ajotilanteeseen.
Jokaisessa foodcorn-mestassa oli seinällä Obaman
kuva, jossa punainen viiva yli sekä teksti, ettei ole sallittua syödä, jos on Jenkkilästä. Venäjä oli hyvä reissu
loppujaan.
Missä on ollut uran paras ensi-ilta?

Kyllä se on tuo Piratesin maailman ensi-ilta Innsbruckissa. Se on kyllä himmee fiilis katsoa tuollaista
laskuleffaa kunnon leffateatterissa.
Olet kuvannut pääosin koko urasi ajan lukuun ottamatta alkuaikoja. Vaihtuuko kuvaaminen kisaamiseen
vielä jossain vaiheessa?

En kyllä usko, että kuvaaminen vaihtuisi kisaamiseen,
mutta kyllä se on siisti käydä välillä kisoissa pyörähtämässä. Viime vuosina Poney Sessionit Ranskassa ovat
olleet oikeastaan ainoat kisat, joissa on tullut käytyä;
siellä on kyllä hyvä meininki. En kieltäytyisi, jos tulisi
kutsu hyviin kisoihin eikä olisi mitään. Mutta onhan
se kisaaminen vähän sellaista.
Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa?

Barcelonassa olisi siistiä käydä, tai voisi olla koko
syksyn jossain surffaamassa. Laudalla kuin laudalla
jossain päin maailmaa. Niin kauan kuin saa tarralenkkarit kiinni.
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ROOPE TONTERI
Huhujen mukaan olit kadulla kuvaamassa Lutharin
kanssa kesken kisakautta. Miltä homma vaikutti?

Hullujen hommalta se meikäläisen mielestä tuntui.
Mutta kyllä se hauskaa oli; kun Luti vähän ukitteli,
niin olihan se pakko vetää. Ekalla spotilla kyllä
jouduin rakentamaan oman spotin viereen, kun olisi
voinut tulla season-enderi muuten.
Viimeisinä päivinä Lutilla oli lähellä tulla season-enderi. Mikä juttu tämä oli?

Oltiin Arabian puistossa hölmöilemässä, ja sitten
Sami näki sellaisen kenossa olevan puun ja halusi
tehdä backflipin siitä. Lupasin lounaan, jos menee
päälle, ja sitten se osui vieressä olevaan puuhun pari
kertaa, ja Sami meinasi, että saakeli, pitäisikö lopettaa. Sanoin, että kyllä se menee. Sittenhän se napsahti
oikein kunnolla ja Sami tuli kylki edellä katuun.
Kysymys kuuluu: missä oli safety-lumi.
Pääsit kuulemma vinssin rattiin. Miten se meni omasta mielestä?

Vinssin rattiin, joo. Sehän meni päin v**tua, mutta
sain aika hyviä kuvia, kun meidän valokuvaaja Lahtinen käytti vinssiä ja minä otin fotoja.
Miltä W.O.P vaikuttaa näin pienen tourin jälkeen?

W.O.P. tulee olemaan yksi kauden parhaista online-pätkistä, jos se Luti pitää itsensä ehjänä eikä
lähde mihinkään lounashaasteisiin.
Kiitokset:

Luhtanen family, kaverit, Sara, Teemu Takamäki,
Serena Ski, Antti Komulainen, Keke Ponke’s, Concrete Proof, Eero Ettala, Talma Ski, KBR Crew, Ville
Lahtinen ja Tobbe.

” Kysymys
kuuluu:
missä oli
safety-lumi? ”
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ZAKKE

Ollie...

...ja alitus

Zakke on mystinen lumilautailija Hyvinkään alpeilta. Kotikeskuksena nuoruusvuosina
hänelle toimi siis Sveitsin hiihtokeskus. Nykyisin Zakke pyörittää lumilautailutoimintaansa Jyväskylästä käsin. Muotitietoinen gangsteri ei pahemmin huolta tavaroistaan
pidä. Joka toinen päivä on hukassa kännykkä, joka toinen taas rahapussi. Mutta ne
löytävät tiensä aina takaisin Zaken isoihin, temppurikkaisiin taskuihin.
Turkulainen fani antoi hänestä tällaisen kommentin: “Zakke on yks harvoista, kenen
pätkää jaksaa innolla odottaa. Jutut aina extraordinaire, ja tyyli muy bien!”
Zakke on omaperäinen ja tyylikkään tyylin omaava taiteilija!
Jos siis ihmettelet rinteessä, kuka tuo lepattava viitta liehuen ja avainnippu kilisten kurvaileva pörröpää on – hän on Zakke. -Toni Kerkelä
Teksti Toni Kerkelä Kuvat Niki Rutanen
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Nimi, ikä, koska, mistä, miten?

Zakke, 23, Hyvinkää, Mustamännistö, Khunnola.
Miten laskeminen tuli kuvioihin?

Faija, veli ja sisko laskivat, niin sitten kiinnostuin itsekin. Taisin
olla 7-vuotias. Faija on parturi, ja sillä kävi asiakkaana eräs Pepe,
joka harrasti lumilautailua; se oli niin mukava tyyppi, että opetti
meidätkin laskemaan.
Kerro vähän laskemisen aloitteluajoista Sveitsissä ?

Se oli mukavaa aikaa: lähellä kotia, itse rakennettuja hyppyreitä
ja metsäreittejä. Siihen aikaanhan se pyöri vielä nimellä Kulomäki, ja sieltä muuten löytyi myös paippi.
Aluksi laskin lähinnä faijan ja velipoikani Johanneksen kanssa. Täysiä vaan rinnettä alas. Sitten nopeasti sieltä löytyivätkin
Niko (Länsiö) ja Petja (Piiroinen), joiden kanssa aloin eniten
tuikkaamaan.
Tämä laskumesta oli siis kivenheiton päässä kotoasi?

Juu; porukat pystyivät aina helposti heittämään meikän mäkeen,
kun oli tarvis. Kiitos siitä. Ja tuli sinne pari kertaa pyörälläkin
mentyä. Lauta repussa snowboarder cross -kisoihin – semmoisella oranssilla Crescentillä; se oli hieno pyörä.
Sieltä on pompannut pinnalle sinun lisäksi mm. maailmanmestareita ja olympiaurheilijoita.

Joo, onhan sieltä Piirosen veljekset lähteneet laittaan. Niillä oli
joku ihme ”pikapaketti”-läppä silloin pienenä: menivät semmoiseen mahdollisimman pieneen sykkyrään ja laskivat syöksyä sen
mäen alas. Hahah – itsestäni ei ihan ollut siihen.
Niko on myös lähtöisin sieltä, vaikka kävikin ottamassa
vähän vauhtia Vuokatin lukiosta.
Ei kai Sputnikia (lumilautaseura) myöskään voi sivuuttaa,
sillä niin Koskelan Pekka kuin Koskisen Anttikin ovat alkujaan
valmentaneet siellä ennen maajoukkuejuttujaan.
Oliko rentoa seilata ympäri Suomea junnukisamyyrien kanssa?
Tuntuiko, että se on liikaa sinulle, ja siitä sitten lähdit hakemaan
omaa suuntaasi laskemiselle?

En oikein ikinä lähtenyt siihen Suomi Cup- ja junnuhommaan
mukaan. Pari kertaa kävin jossain poikien mukana kisaamassa,
mutta ei siitä sitten tullut mitään rutiinia. Kyllä se varmaan juuri
tuolta silloin tuntui.
Kulomäen kisat ajoivat asiansa. Oli minulla kyllä sellainen
Suomi Cup -lisenssi jo ennen kuin tutustuin Nikoon ja Petjaan.
Se saattoi olla jotenkin niin, että se piti hommata, jos oli seurassa, ja jos oli seurassa, niin piti käydä kisoissa, mutta en käynyt
sitten kuitenkaan.
Missä asustat nyt, ja miksi?

Mites Smokin Snowboards?

Smokinilla on kyllä letkeä meininki. Ne ovat yli 20 vuotta tehneet
lautoja fiiliksellä ”Handmade Lake Tahoe – for riders by riders”, ja
itselle ainakin toimii.
Laitoin sinne meiliä joskus sekä jonkin pienen editin, josta Jay
oli fiiliksissä ja halusi sitten ottaa tiimiin.
Ja pro-statuksella mennään!

Joo, kyllä siellä sivuilla tosiaan lukee, että pro-tiimissä ollaan.
Jätkähän oli niiden kanssa UK-tourilla. Mites siellä? Muistan, kun
kuumottelit hieman sinne lähtöä – aika sekalainen seurakunta nimittäin kyseessä. Deadlung!

Siellä oltiin tosiaan tourilla, ajeltiin asuntoautolla ympäri ämpäri,
käytiin halleissa laskemassa ja Smokinia myyvissä kaupoissa fiilistelemässä. Ajettiin yksisuuntaista tietä väärään suuntaan joku viisi
kilsaa, ja meidän asuntoauto oli niin leveä, että virheen tajuttuamme
sillä ei mahtunut kääntymään, vaan piti pakittaa takaisin.
Ja sattuihan siihen samalla reissulle Deadlungin ja Smokin Jayn
synttäritkin!

Jyväskylässä asun. Opiskelen tuossa Tiimiakatemialla. Siellä on
ihan rento meininki ja itse saa ottaa vastuuta opiskelustaan ja
hyödyntää siinä mielenkiinnon kohteitaan. Vuoden kuluttua
pitäisi valmistua tradenomiksi.

Entä muut diilit? Tippuuko kledjuja mistään?

Mikä meno siellä on laskemisen suhteen?

Kiitoksia, Toni, mukava kuulla.
Kyllä kai se sitten aika luonnostaan tulee. En ole mikään kauhean kova tekemään temppuja. Aloitin skeittaamaan ennen kuin
aloin laskea, ja muutenkin olin kunnon skeittirotta pienenä, joten
ehkä se sieltä jotenkin laskemiseenkin vielä kumpuaa.

On se ihan yhtä hauskaa täälläkin. Käydään tuossa Laajiksessa
tai vaihtoehtoisesti Riihkassa laskemassa aina välillä. Tikut-jengiä näkyy myös. Viime kautena myös Kossu-Eki (Petrus Koskinen) ja Musti ( Joonas Mustonen) olivat sessailemassa, mutta
molemmat muuttivat pois.
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Paulus on auttanut siten, etteivät ole kädet päässeet jäätymään. Eli
Sinne Familyn ja Howlin tumppuja!
Sinulla on kyllä ihan oma, uniikki tyyli. Mistä olet ottanut/otat vaikutteita laskemiseen, vai tuleeko se ihan luonnostaan?
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Handdrag bs 180.

Tail grab transferi. Tyynyjen
välillä on mukava sinkoilla.
B.C.:n metsät on mahtavia.
Maasto on niin hyvää, ettei oikein
tiedä mistä aloittaisi.. Löydettiin
pikku seinä Antin ja Sylvainin
500metriä leveä seinä, jota laskettiin koko päivä. Kissa heitti ylös ja
me snoukattiin alas.
Kuva: Jani Kärppä / Monashee,
Interior B.C. Kanada
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Millaista laskemista tykkäät katsoa?

Viime aikoina ei ole hirveästi tullut oikein katsottua mitään laskuedittejä, kun niitä tulee jatkuvalla syötöllä jostain, ja ne ovat kuin yhtä
samaa pätkää, joissa on sama biisi ja samat temput.
Nykyään katselen putskupätkiä; erityisesti semmoisia, joissa hypitään joistain möykyistä. Minulla on vähän hahmottamisvaikeuksia,
jos joku pyörii enemmän kuin seiskan; ei pysy pää enää mukana sen
jälkeen.
Mutta kaduilta sitten esim. Jake OE:lla ja Forestilla on hyvänoloinen meininki.
Auttikin heitti jossain läppää jäbästä, että olet kyllä pysynyt juurissasi kiinni: ei koskaan mitään parkkimatskua parteissa, vaan pelkkää
katua. Onko tämä se sinun juttu, vai haluaisitko kokeilla jotain
muutakin kadun lisäksi?

Kyllä tykkään laskea kadulla kovasti ja pyrkiä hyödyntämään niitä
kaupungin antamia mahdollisuuksia lumilautani kanssa.
Olisi hauska päästä laskemaan joskus vielä putskua, ja se Riksgränsen näyttää hauskalta paikalta just siinä Autin uudessa pätkässä.
Japani myös.

Polejam boardi 270° ulos Yli-Torniossa, Ruotsin puolella.

Miten viime kausi meni? Ainakin sait partin kuvattua.

Jossain kahdessa viikossa kuvasin sen. Se oli kyllä yksi hauskimpia
kausia ikinä. Olisin voinut kuvata enemmänkin, mutta meni olkapää
rikki. Ylitornion hiihtolomareissu oli unohtumaton kokemus. Paljon
mukavia spotteja pienellä alueella eikä ihmisiä juuri missään – paitsi
se vihainen ruotsalainen hotellinomistaja, joka ei antanut minun
lävistää itseäni sen piikki-rainbowiin.
Ei sättänä! Se piikki-rainbow olisi kyllä ollut da shot; ehkä talvella
uusiksi sitten. Miltä se tuleva kausi näyttää?

Laskemaan aina silloin, kun siltä tuntuu; muuten ei ole mitään
suunnitelmia. Lähdettäiskö sinne Riksgränseniin joskus keväällä?
Lipslide jonka jälkeen iltapesu hoituu ländissä.

Lähdetään! Kunnon hiihtolomareissu part 2, mutta keväällä.
Kiinnostaako sinua mikään muu laskemisen lisäksi? (naurua)
Paljonko sinua muuten kiinnostaa laskeminen?

Monenlaiset hommat kiinnostaa. Tykkään piirtää. Ja skeitata.
Kyllä minua laskeminenkin kiinnostaa aina välillä; onhan se
kuitenkin aika mageeta ja kreizii \,,/ (‘-‘) \,,/.
infobox

Sponsorit: Smokin, Sinne Store, Howl.
Snapchat: akituikka
Instagram: zakkezakke
Partit: KBR:n King Cobra, Golden Years, Snakebite, Meets You.
Feivörit laskuleffat: Afterbang ja Reality.
Kotisivut: www.fuzzallover.tumblr.com
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EMMI PARKKISENNIEMI
Pääsemme tutustumaan Kuusamon nuoreen laskijatyttöön. Emmi on juuri saapunut kisareissulta
Keski-Euroopasta. Emmi on aurinkoinen 15-vuotias, joka haaveilee isoista kisoista ja jonka mielestä
Kuusamossa parasta on tietenkin Ruka. Emmi on laskenut vasta muutaman vuoden, mutta nakkelee
temppuja paipissa ja parkissa jo kovemmin kuin moni vuosia laskenut. Onko tässä tulos Rukan suorituspaikkojen kovuudesta vai siitä, että tämä tyttö vain sattuu olemaan todella hyvä ja innostunut lajista?
Ken tietää; nyt otetaan tarkemmin selvää, kuka tämä Emmi on.
Teksti: Saana Välikangas Kuvat: Harri Tarvainen, Sara Karttunen

Ikä ja asuinpaikka?

15 v. ja Kuusamossa.
Kuinka kauan olet laskenut lumilaudalla?

Kolme vuotta.

Milloin ja millainen oli ensimmäinen kertasi
mäessä?

Laudalla 2012 vuoden alkupuolella ja
Rukalla tietenkin. Siitä se innostus sitten
lähti.
Millä laudalla lasket?

Paipissa Burtonin Deja Vu 146 ja slopessa
Burtonin Talent Scout 146.
Lempitemppu?

Frontti 3 paipissa ja myös boksista.
Paras laskupaikka?

Ruka, koska se on lähellä ja sieltä löytyy
paippi sekä parkki, jossa on monipuoliset
setit. Sekä tietysti pitkä laskukausi.
Suosikkilaskija?

Antti Autti.

Paras laskuleffa?

En kyllä osaa valita parasta, mutta yksi
suosikeistani on La La Land.
Näkeekö sinua jossain laskuleffassa?

Ei ainakaan laskemassa, mutta ehkä sitten
joskus.
Parhaat laskukaverit?

Ne, joiden kanssa tulee haastettua toinen
toistaan ja on hauska laskea.
Mistä saavutuksesta olet eniten ylpeä?

Ylpeä on vähän huono sana, mutta olen
iloinen tietyistä kisasijoituksista ja junnumaajoukkuepaikasta.
Kisaaminen vai kuvaaminen?

Tämä on aika paha. Ehkä tällä hetkellä
kisaaminen.
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Harrastukset?

Kolme parasta biisiä?

Snoukkaus ja skedeys sekä kaikenlainen
urheilu.

Vaikkapas The Trap, Uptown Funk ja Punching In A Dream.

Mitä olet tehnyt ennen kuin aloitit lautailemaan?

Kolme tärkeintä asiaa elämässä?

Laskin suksilla ja pelasin lentopalloa.
Mikä sinusta tulee isona?

Ei mitään tietoa vielä, mutta toivottavasti
lautailun parissa pysytään.
Ketä ihailet ja miksi?

Monia laskijoita, joilla menestyksestä huolimatta on jalat tukevasti maanpinnalla.
Mitä pelkäät?

Pimeää.

Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?

Perhe, harrastukset ja hyvä ruoka.
Mikä on sun lempiruoka ja –juoma?

Kotiruoka maidon kera.
Motto?

Tosissaan, muttei vakavasti.
Mitä teet kesällä?

Skeittaan, wakeen, lomailen ja toivottavasti
teen vähän töitäkin.
Kenelle lähtee terveiset?

Räsäsen Jussille ja isot kiitokset Södelle.

Kiertelemässä isompia kisoja ympäri
maailmaa.
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Xavier De Le Rue / Kuva: Tero Repo
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Petrus Koskinen / Fs blunt / Photo: Ville Lahtinen
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Eero Ettala / Tailgrab to fakie / Photo: Pasi Salminen
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Mikko Roulamo / Katto drop-in stalefish / Photo: Miika Kumpulainen
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Petrus Koskinen / 50-50 / Photo: Toni Kerkelä
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Antti Autti / Photo: Jani Kärppä
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Elias Veijola / Bs 1 Japan / Photo: Ville Lahtinen
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Joonas Eloranta / Stalefish / Photo: Esa Ylijaakso
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Teo Konttinen / Hand plant / Photo: Ville Lahtinen
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Toni Kerkelä / 50-50 Onefoot / Photo: Pasi Salminen
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Antti Jussila / Photo: Pasi Salminen
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Antti Autti / Butter / Photo: Sami Välikangas

SNOW

PHOTOGRAPHY
80

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

snow X magazine

numero 3/3 kausi 2014/2015

81

Will Jackways / 50-50 / Photo: Jani Kärppä
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Kiitos kuluneesta kaudesta ja hyviä kevätkelejä.
Snow x Magazine palaa taas ensi syksynä!
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