VAPAALASKIJAN JATKOKURSSI, LUMITURVALLISUUS 2,
LAPPHAUGEN, NORJA, 4 PV
Lumiturvallisuus 2 kurssi on jatkokurssi vapaalaskijoille, jotka harrastuksensa takia kulkevat
lumivyörymielessä haastavissa maastoissa. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille
työkaluja suunnitella ja toteuttaa turvallinen hiihtoretki takamaastoissa myös
haastavammassa maastossa ja olosuhteissa. Osallistujat oppivat käytänteitä ja menetelmiä
riskien pienentämiseksi takamaasto-olosuhteissa. Osallistujat oppivat keräämään ja
analysoimaan saatavilla olevaa informaatiota, jota hyödynnetään päätöksenteossa kun
liikutaan vyörymaastossa ja sen läheisyydessä.
Sisältö:








Riskienhallinta lumivyörymaastossa
Päätöksenteko vyörykorttia apuna käyttäen
Reitin suunnittelu
Rannikko- ja mannerilmaston erot
Stabiliteettitestit lumeen
Navigointi haastavissa olosuhteissa
Vyörypelastustesti

Osallistuja














Kehittää systemaattisen tavan kerätä tietoa ja arvioida informaatiota maastosta,
vyöryvaarasta ja lumen stabiliteetista ennen retkeä ja retken aikana
Osaa hyödyntää vyöryennusteita ja sääennusteita
Osaa hyödyntää karttatyökaluja reittisuunnittelussa ja maaston analysoinnissa
Oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan retken, joka soveltuu olemassa oleviin
olosuhteisiin
Osaa tunnistaa turvallisen maaston ja lumivyörymaaston sekä tietää menetelmiä ja
tekniikoita riskin alentamiseen
Osaa käyttää navigointivälineitä ja osaa paikallistaa itsensä maastossa
Oppii tekemään perusteltuja päätöksiä retken aikana esim. vyörykorttia hyödyntäen
Tunnistaa inhimillisten tekijöiden mahdollisen häiritsevän vaikutuksen
päätöksentekoon ja osaa kommunikoida niistä
Oppii menetelmiä informaation keräämiseen maastosta ja olosuhteista:
vyöryhavainnot, rinnekulma, lumen syvyys ja kertyminen, tuiskulumi, säähavainnot
Tietää millaisia testejä voidaan hyödyntää: suksitesti nousuladun yläpuolelle,
sauvatesti, nopea kuoppa, kompressiotesti, rutschblock testi
Osaa kaveripelastuksen
Tunnistaa myös muut riskit, kuten hypotermia ja eksyminen
Ymmärtää lumivyörymekaniikan perusteita
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Ajankohta: 9.-12.4.2019; 14.17.4.2019; 19.-22.4.2019
Hinta: 660€
Hinta sisältää majoituksen 3-6hlö
mökeissä, koulutuksen ja
vyörypelastusvälineet lainaksi kurssin
ajaksi. Kurssilainen saa vyörykortin ja
todistuksen kurssin käymisestä
Muita kuluja osallistujalle tulee
matkustamisesta alueelle, kurssin
aikaisista siirtymisistä, hissilipuista ja
ruokailuista.

OHJELMA
Aloituskokoontuminen 8.4.2019;
13.4.2019; 18.4.2019
18.00 Kokoontuminen ja majoittautuminen Lapphaugeniin
20.00 Kurssin virallinen aloitus
 Tavoitteet ja sisällöt
 Ohjelma
 Välineet + niiden tarkistaminen
 Ohjeet seuraavalle päivälle
1. kurssipäivä 9.4.2019; 14.4.2019; 19.4.2019
07.30 – 8.30 aamupala
9.00-10.30 Luento – Ensiaputilanteet vapaalaskussa
11.00-13.00 Ulkoharjoitus – Lumiturvallisuusvälineiden käyttö
13.00 Lounasleivät omassa majoituksessa
13.30-17.00 Retki – lumen stabiliteetin testaus
18.30 Illallinen
20.00 Päivän yhteenveto ja ohjeet seuraavalle päivälle
2. kurssipäivä
07.30-8.30 Aamupala
9.00-10.00 Sää- ja vyöryennusteet
10.00-16.00 Maastoretki, lumen stabiliteetti
arviointi, Lounas maastossa
16.00-17.00 Reittisuunnittelu
18.30 Illallinen
3. kurssipäivä
07.30-8.30 Aamupala
9.00-17.00 Maastoretki suunnittelmaan
perustuen. Lounas maastossa.
18.30 Illallinen
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20.00 Yhteenveto päivästä sekä ohjeet viimeiselle päivälle
4. kurssipäivä 12.4.2019; 17.4.2019; 22.4.2019
07.30-08.30 Aamupala
09.00-16.00 Maastoretki suunnitelmaan perustuen.
16.00- paluumatka kotiin

VARUSTEET





















Offarisukset vaellussiteellä TAI Splitboard TAI Lumilauta sekä lumikengät
Nousukarvat suksiin
Monot / lumilautakengät
Sauvat
Kypärä
Piippari, lapio, sondi (saat tarvittaessa lainaksi)
Reppu 30-40L, johon saat kiinnitettyä suksesi/lautasi
Laskettelulasit
Aurinkolasit
Aurinkorasva min. 30 kertoimella
Juomapullo tai termospullo
Ulkovaatetus,
Taukotakki (lämmin takki esim. untuva tai primalofttakki)
Hanskat x 2
Pipo ja kauluri
Välikerros esim. fleece
Aluskerrasto
Laskusukat (ei mielellään puuvillaisia)
Lakanat + pyyhe
Henkilökohtainen hygienia
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MAJOITUS
Kurssimme majapaikka sijaitsee Tennevollin kunnassa noin 35 km Narvikin pohjoispuolella.
Sijainniltaan Lapphaugenin majatalo on erinomaisella paikalla, noin 400 metriä merenpinnasta
oleva sijainti aivan valtatien vieressä suurten vuorien keskellä.
Osoite majapaikkaamme on Lapphaugen Turiststasjon, General Fleichersvei 365, Lapphaugen
9357 Tennevoll.
Majoittaudumme viihtyisissä 3-6 hlö mökeissä, joista löytyvät keittiötarvikkeet omien ruokien
kokkailuun, WC ja suihku. Käytössämme on myös ulkosauna, jota lämmitetään tarpeen
vaatiessa. Huoneissa ei ole pyyhkeitä, eikä lakanoita.
Ruoat eivät kuulu kurssin hintaan mutta majapaikka tarjoaa aamupalan, lounasleivät ja
päivällisen norjalaisittain edullisesti (keväällä 2017 hinta oli 290 kruunua/pv). Jos olet
kiinnostunut ottamaan ruokailut mukaan, ilmoita siitä minulle, niin varaan tämän majoituksen
pitäjältä.

OLOSUHTEET POHJOIS-NORJASSA
Huhtikuun alkupuolella Pohjois-Norjassa ja Ruotsissa olosuhteet on tilastollisesti erinomaiset
keväthiihdon kannalta. Valoa riittää ja päivällä lämpötilat menevät plussan puolelle
auringonpaisteessa. Lapphaugenin sijainti on kuitenkin 150 km napapiirin pohjoispuolella,
joten keli voi muuttua hyvinkin talviseksi, kun tuulet kääntyvät pohjoiseen. Olemme hiihtäneet
Lapphaugenin alueella huhtikuussa niin kevätloskaa kuin polvensyvyistä puuteria -15
pakkasasteessa.
Kuoriasu on hyvä perusvalinta Norjan keleihin. Kuoritakin alle käy vähän tuulta pitävä mutta
hengittävä fleece, joka menee lämpimillä keleillä lasku/vaellustakkina. Hyvin tuulta pitävä soft
shell kerros käy myös Norjan keleihin.

MYYTÄVÄT VARUSTEET
Mountain Guide Finland:lla on mukana pieni kattaus myytävää lumiturvallisuusvälineistöä.
Pääset kokoilemaan näitä välineitä ja tekemään lopullisen ostopäätöksen kurssin aikana.
Jos varaat setin itsellesi ennakkoon, saat koko setin hintaan 340€. Ilmoita halustasi ostaa
välineet, niin saat ne mukaasi jo kurssille.
Lumiturvallisuussetti:
Piippari, Arva Neo, 270 €
Lapio, Arva owo axe tai owo Light, 60 €
Sondi, Arva, 50€
Yhteishinta: 380€, sis. alv 24%, ennakkovaraajalle 340€
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KUINKA KURSSI VARATAAN?
Kurssille ilmoittauduttuasi saat laskun, jonka voit maksaa halutessasi osissa. Kurssin varaus
vahvistetaan maksamalla kurssista 200 € varausmaksu. Loppumaksu tulee suorittaa
vähintään 8 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 200€.
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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www.mountainguide.fi
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