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TEKSTI JA KUVAT Maija Arosuo

Hullunhauskat
lumikengät
Lumikenkäilyyn rakastuu jo ensiaskeleella. Se on helppoa
ja hauskaa. Se nostaa kuntoa ja tuo talviluonnon lähelle.
Pienillä nikseillä ja vähillä varusteilla pääsee alkuun. Ja
sitten voi antaa lajin viedä.
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Ensikosketus lumikenkäilyyn
Lumikenkäilemään pystyvät kaikki, jotka osaavat kävellä. Tekniikan harjoittelu auttaa
kuitenkin jaksamaan paremmin, pysymään pystyssä mäet ja hallitsemaan kulkua
erilaisissa maastoissa.
Aloita helposta maastosta
osta

Retkeilijän perusvarusteet
Retkeili

Kokeile kenkäilyä ensin tasamaalla,
asamaalla, jossa
nolla tai vähällä
on vähän lunta. Hankikannolla
vin lähellä tavallumella lumikenkäily on hyvin
lista kävelyä. Syvemmässä lumessa kengät
upottavat kulkijan painostaa ja lumen laata se
sent
ntis
istä
tä puopuo
uo-dusta riippuen muutamasta
sentistä
leen metriin.

Ota mukaan
muk
kartta, kompassi, lämmintä
juotavaa ja
j energiaa. Vaikka et menisi kauas, lumikenkäily
lumik
on rasittavaa ja talvisesta
metsästä on syytä jaksaa myös takaisin. Kylmyys kulu
kuluttaa energiaa, eikä viluinen ja väsyny
sy
nytt taivaltaja
taiv
ta
iv
synyt
jaksa tarpoa kauaa.

Vältä pa
paleltumista
Rullaa
Nosta jalkaa polvi edellä sen
n verran kuin on
tarpeen, jotta kengän kärki nousee pintaan.
Jousta etumaista jalkaa ja työnnä takajaää irti maasta
lan päkiällä. Nosta kantapää
oon. Kengän
ja suuntaa vartalo etuviistoon.
kanta saa raahata maata. Älä nostele jalkoja turhan korkealle tai levigät sotä jalkoja liikaa. Lumikengät
pivat muotoilunsa ansiostaa hyvin vierekkäin, eikä niillä tarvitse harppoa.

Varsinkin syvässä lumessa lumikenkäily
vaatii ku
kuntoa. Pukeudu vauhtiisi nähden
sopivan kevyesti
k
ja pidä tahti sopivana, jottet ole hie
hiestä märkä. Ota mukaan taukotakki ja pue sse heti pysähdyttyäsi. Varaa retken
päätepist
päätepisteeseen
kuiva vaatekerta ja vaihy välittömästi perille saavuttuada se ylle
Kyl
si. Kylmällä
säällä juo lämmintä ja pyörittele käsiä heti, kun ne alkavat palelemaan. Ä
Älä purista sauvoja, jottei ääreisverenkiert
renkierto sormissa lakkaa.

Aina sa
saatavilla
Hiivi
Nuoskalumella tarpeen voi olla ns.
nsin vahiipimistekniikka. Ota ensin
rovainen kosketus lumen pintaan
nti, enja odota muutama sekunti,
on jalalnen kuin lasket koko painon
le. Näin lumi ehtii kovettua kengän
alla, eikä upota liikaa.

Sauvat avuksi
Umpihangessa ja mäkisissä
ä maasp
toissa suksisauvat auttavatt pitämpaiset
mään tasapainoa. Isosompaiset
retkihiihtosauvat soveltuvatt käyttöön.

Käytä jalkineina nilkkaa
aa
tukevia kenkiä
Vaellus- tai retkeilykengät käyvät
illlä tartar
armainiosti. Pidemmillä retkillä
kääsi p
ikista ennen lähtöä, että kenkäsi
piova
vatt
tävät kosteutta. Säärystimett ovat
hyödylliset nietoksissa.

26

marraskuu 2016

Käytä lumikenkiä
lu
lähimetsässä, pururadoilla, jäällä,
jää
pellolla tai kotipihalla. Ne ovat
kätevät jalkineet
ja
pitää eteisessä ja laittaa
jalkaan ai
aina, kun on liukasta tai lunta on yli
nilkan. M
Muista kuitenkin riisua kengät ennen kuin asetut auton rattiin!

Suunnittele retkesi maltillisesti
Suunnit
Lumiolos
Lumiolosuhteet
vaihtelevat ja kuljettavan
matkan aarvioiminen on vaikeampaa kuin
kel aikaan. Kantavalla tai tampasulan kelin
lum
tulla lumella
etenemisvauhti voi olla kolme
kilometri tunnissa. Kokopäiväretkellä tai
kilometriä
pehmeäll lumella aikaa saattaa kulua tuppehmeällä
lastikin. Päiväretken pituus on siksi usein
alle kymm
kymmenen kilometriä.

Nauti
Lumiken
Lumikenkäily
on helppoa, eikä sitä tarvitse
miet
mi
etti
tiää liikaa.
li
miettiä
Siksi lajissa pääsetkin hyvin
keesk
s ittttyym
keskittymään
omiin ajatuksiisi ja luonnon
kaun
ka
un
u
n
neu
e t
eu
kauneuteen.
Pehmeässä lumessa liikkumin
mine
mi
neen o
minen
on hiljaista, joten ehdit hyvin myös
ku
ku
uul
ulo
ulos
ul
ossttee
kuulostella.

YLÄMÄISSÄ ei nousta haarakäynnillä, vaan
kenkien kärjet osoittavat suoraan eteenpäin.
Kengän kärkiosissa on piikit, jotka pureutuvat hyvin jäiseenkin rinteeseen. Parhaiten
piikit pitävät, kun koko paino on niiden päällä, eli kävellään ”varpaillaan”. Sitten vain
ponnistetaan reisivoimin ylös askel kerrallaan. Joissain kengissä on nousuraudat, eli
kantapään alle tuleva tuki, jolla jalan asentoa saadaan helpotettua. Nämä kannattaa
kääntää yläasentoon isomman mäen alla.
Jyrkissä ja pitkissä ylämäissä on tarpeen
nousta loivaa siksakkia. Loivempi, mutta pidempi nousu ottaa vähemmän kunnon päälle,
kun pulssin saa pidettyä kohtuulukemissa.

ALAMÄET tullaan niin ikään suoraan alas,
eli kengänkärjet osoittavat eteenpäin. Auraaminen tai sivuttain askeltaminen eivät ole
suositeltavia vaihtoehtoja. Niissä loukkaantumisen vaara on suurempi, koska nilkat ja
polvet joutuvat kiertoasentoon.
Pidä polvet koukussa ja selkä suorana, jolloin peppu menee lähemmäs maata. Nosta
katse ylös ja pidä sauvat takanasi. Pyllähdät
mieluummin peppu edellä taaksepäin kuin
pää edellä alaspäin!
Pidä toinen jalka selkeästi toisen edellä ja
paino taaimmaisella jalalla. Jalkapohjat ovat
maassa. Jyrkässä mäessä lumi voi lähteä liukumaan jalkojesi alla, mutta tukevassa askelasennossa se ei haittaa, vaan voit vain
liu’utella alas.

L

umikengät voivat vaikuttaa turhakkeilta, jollei niihin ole tottunut. Kun sellaiset kerran on hankkinut, voi niitä käyttää monenlaiseen menoon.
Lumikenkäily on kuntoilulajina varsin mainio. Kävely syvässä lumessa vastaa kalorinkulutukseltaan juoksulenkkiä. Polville se ei
kuitenkaan ole yhtä rasittavaa, eikä liukastumisvaaraa ole. Huippu-urheilijat käyttävät lumikenkäjuoksua lisäharjoitteena. Syvässä lumessa juoksemalla voi tehdä raskaita intervalliharjoitteita ja monipuolista lihastreeniä.
Painonhallintaan sopivat parhaiten pitkät
ja rauhallisemmat lumilenkit, jossa syke pysyy maltillisella tasolla. Tunninkin lenkki virittää aineenvaihdunnan ja polttaa rasvaa.

Lumikenkäily on 40 % tehokkaampaa kuin
tavallinen kävely. Kokopäiväretkeilystä saa
siis nautinnon lisäksi hyvän laihdutuskeinon.
Lumikenkäily on verrattain helppoa ja sopii kaikille. Siksi se onkin vakiinnuttanut
paikkansa työyhteisöjen, majoituspalveluiden ja harrasteryhmien ajanvietteenä.
Runsaslumisilla seuduilla kengillä on
myös hyötykäyttöä. Ne ovat suksia ketterämmät, joten niillä voi helposti kääntyillä, nousta pieniä mäkiä ja lähestyä kohdetta. Ammattilaisista lumikenkiä käyttävät ainakin riistanhoitajat, sähkölinjojen huoltajat,
pelastusmiehet ja rajavartijat. Harrastelija
voi hyödyntää kenkiä valokuvatessaan, seuratessaan eläinten jälkiä, jänismetsällä – tai
ainakin joulukuusta hakiessaan. Jäällä lumi-

KUVA Adobe Stock

Monikäyttöiset menopelit

KUVATEKSTI tähän

kenkä jakaa painoa, jolloin putoamisvaara
vähenee. Älä silti mene jäälle, jos olet epävarma sen kestävyydestä!
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RETKEN kohokohta
on eväshetki.
Lumikengillä on
helppo lähestyä
kohteita, koska
kääntösäde on
pieni. Joustavat ja
kääntyvät siteet
mahdollistavat
istumisen
lumikengät jalassa.

Perheretki tasamaalle

Noudatamme omaa ohjettamme ja aloitamme retkeilyn tasaisella maalla. Mukaani
lupautuvat sisarukset Pinja, Heini ja Pihla sekä isä-Jukka. Kaikille kenkäily on uusi
kokemus.

L

umitilanne etelässä on heikko, joten metsässä liikkuminen olisi lähinnä kantojen potkimista ja varvikossa rämpimistä. Suuntaamme kulkumme
Paraisten golfkentälle, jonka tasaiset viheriöt ovat saaneet ylleen kauniin lumipeitteen.

Perheiden ulkoiluparatiisi
Golfaajien mekka on aurinkoisena talvipäivänä ulkoilijan paratiisi. Kentän ympäri on
vedetty useita kilometrejä latuja ja reunalla oleva metsikkö vilisee pulkkailevia lapsiperheitä. Kävelijöille on tamppautunut oma

reittinsä. Muutan käsitystäni golfaajista ahdasmielisinä elitisteinä.
Lumikengillä meidän ei tarvitse tyytyä
valmiisiin uriin, vaan saamme valita reittimme vapaasti. Lumikengät sujahtavat ongelmitta kaikille jalkaan, vaikka eroa isoim-

Kengät käyttäjän ja tilanteen mukaan

L

umikenkiä löytyy muutaman kympin
markettiversioista useiden satojen eurojen ammattimaisiin jalkineisiin. Hintaerot syntyvät muovin, solkien ja siteiden
materiaalivalinnoista ja kehityskustannuksista. Valintaan vaikuttaa siis ajatus siitä, miten pitkään haluat kengilläsi kulkea ja kuinka
usein niitä tarvitset.
Ensisijainen valintakriteeri on käyttötarkoitus: aiotko kävellä vai juosta. Juoksuun
tarkoitetut kengät ovat pienempiä – vain vähän juoksutossua suurempia - ja joustavampia kuin retkeilyyn soveltuvat.
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Retkilumikengät tulee valita käyttäjänsä mukaan. Tärkein ominaisuus on kävelijän paino. Suurikokoinen tarvitsee suuret
kengät, jottei uppoa hankeen. Painossa mukaan tulee laskea kantamukset. Myös retken
luonne asettaa vaatimuksensa. Aiotko retkeillä erämaassa rinkka selässä vai käytätkö kenkiä lähinnä liukkaalla pihatiellä postin
hakuun laatikolta?
Retkeilyyn tarkoitetut kengät ovat mallista
riippuen 70–90 cm pitkiä ja parikymmentä
senttiä leveitä. Runkomateriaalina on muovi, komposiitti tai metalli, jokunen puinen-

kin löytyy. Muoviset kengät ovat joustavampia, mukailevat paremmin maastoa ja pitävät näin paremmin jyrkissä mäissä. Alumiinirunkoiset kengät ovat yleensä suurempia
ja siksi kantavampia. Ne ovat myös kokoonsa nähden kevyempiä. Lapsille ja naisille on
olemassa omia malleja.
Mäkisessä ja jäisessä maastossa rautojen
pitävyys ja kestävyys korostuvat. Kantakorokkeet säästävät pohkeita vuoristossa, jossa koko päivä saatetaan kulkea ylämäkeen.
Kokeilimme kenkäilyä muutamalla suositulla mallilla.

man ja pienimmän kengän välillä on kymmenen numeroa. Lautailua harrastaneet
tytöt keksivät heti, miten siteet toimivat.
TUBBSin kengän säätäminen nauhoilla vie
hetken kauemmin, mutta kerran asennettuna se on kätevä irrottaa ja sulkea.
Kokeilemme kävelemistä ilman sauvoja,
mutta se tuntuu ankkamaiselta vaappumiselta. Sauvoilla kulkuun tulee rytmiä ja ryhtiä.

Vähennä vaatetta
Lämpötila on plussan puolella ja lumikenkä näyttää voimansa. Pelkkä jalkine uppoaa
ja tekee kulun raskaaksi, mutta lumikenkä
kantaa juuri sen verran kuin pitääkin.
Suuntaamme katseemme kohti eteläistä rinnettä, jonne aurinkokin paistaa. Joukon kuopus väsyy ensimmäisenä. Kulku ei
maistu ja syykin on selvä. Lapsella on toppavaatteiden alla kerrastot ja vielä lämmittävä ﬂeece. Lapsetkaan eivät palele liikkuessa, joten vähennämme vaatetusta, otamme
kulauksen vettä ja matkanteko tuntuu taas
hauskalta.

LUMIKENKÄILY
aurinkoisilla
hangilla tuo
mielihyvää ja
saa isommatkin
leikkisiksi.

Kentän takana siintää autiotalo, joka herättää uteliaisuutemme. Selkeä päämäärä li-

sää vauhtia ja pian olemme tutkimassa hirsirungoksi riisuttua vanhaa pirttiä ja sen pihapiiriä. Kuvittelemme asukkaiden tulevan
lypsyltä navetasta ja päivittelevän naapuriin
ilmestyneitä ﬁinisti pukeutuneita kolopallon pelaajia. Retken kohokohdan, mehuhetken, jälkeen isot tytöt innostuvat lumi-

TSL 325

TSL Symbioz

TUBBS Wilderness 25

Helppokulkuinen kenkä, jossa on myös pitoa. Tiimalasimaisen muotonsa ansiosta se
antaa jalkojen asettua tiiviisti vierekkäin.
Näin kävelyasento säilyy normaalina, eivätkä lonka rasitu. Valmistettu kestävästä komposiitista.

on suunniteltu pidempiin retkiin vuorten tai
tuntureiden rinteille. Materiaali on erittäin
joustavaa, mikä antaa hyvän pidon. Piikeissä on käytetty samaa tekniikkaa kuin vuorikiipeilijöiden nousuraudoissa, joten ne eivät
petä tiukemmissakaan olosuhteissa. Esisäädetyt kiinnityssiteet varmistavat kengän sopimisen jalkineeseen irrottamisen jälkeen.

Perinteisen mallinen, alumiinirunkoinen lumikenkä. Kevyt ja kantava, mutta vähällä lumella TSL-malleja hieman kömpelömpi. Päälikangas PVC-muovia. Alla teräksiset nousuraudat.

Löytöretkeilijöitä

sotaan ja kokeilemaan lumikengillä kävelyä ylä- ja alamäkeen. Aluksi Heinistä tuntuu, että hän kaatuu nenälleen, mutta tekniikka löytyy muutaman vinkin avulla. Sen
jälkeen on kuin kengillä olisi kulkenut koko
pienen elämänsä. Perheretkeily on löytänyt
uuden muodon.

Retki-lehdessä 2/2017 on
lumikenkien testi.
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Ylös vuorelle

T

oinen
lumikenkäkokeilumme
suuntautui jo jonkin verran mäkisempään maastoon. Seurueemme
oli hiihdellyt Reit im Winklin alppikylän
laaksoja viikon ristiin rastiin. Maisemat olivat hulppeita, mutta laskettelurinteissä käyneenä tiesin, että vasta huipulta ne avautuisivat täyteen mittaansa. Murtomaasuksilla ei jyrkille rinteille kuitenkaan ollut asiaa,
eivätkä kaikki seurueen jäsenet olleet alppisuksien ystäviä. Niinpä päätimme lähteä
huiputtamaan läheisen hiihtokeskuksen,
Tirolin Steinplatten, lumikengillä.
Lumikenkäily on Alpeilla suosittua, joten majapaikkamme isännältä Sepp Sachenbacheriltakin löytyi varastostaan kenkäparit kaikille. Varustauduimme matkaan
mukana olevilla murtomaahiihtovälineillä; monot saimme sovitettua lumikenkiin ja
tueksemme otimme hiihtosauvat. Päiväreppuun sulloimme taukotakin ja eväitä. Tarkistimme vielä paikallisilta, ettei kyseisessä
kohteessa ole lumivyöryvaaraa.
Koska korkeuseroa Waidringin laaksosta
Steinplatten 1 869 metriä korkealle huipulle
oli reippaat tuhat metriä, päätimme oikaista alkumatkan laskettelijoiden käyttämällä
gondolihissillä. Lumikengät kulkivat helposti terävät piikit suojaavassa kantopussissa mukana.

KAPUAMINEN huipulle on työlästä,
mutta maisemat palkitsevat
ruhtinaallisesti.
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Hiihtokeskusvilinää

Huippunäkymät

Gondolin yläasema, Kammerkör, oli itävaltalaiseen alppikeskustyyliin täynnä ihmisiä nauttimassa juomiaan ja höyrypulliaan.
Kuului kansanmusiikkia ja riemukasta puheensorinaa. Lumikengillä olimme kuitenkin vapaita jättämään hulinan taaksemme
ja suunnistamaan kohti huipulla siintävää
ristiä, jollainen katolisen maan lähes kaikilta kukkuloilta löytyy.
Ennen ristiretkeämme edessä oli kuitenkin laskettelutermein musta rinne. Syvässä lumessa se olisi liian jyrkkä ja vaativa, joten päädyimme kiltisti nousemaan tampatun rinteen reunaa jonossa ylös. Etummaiseksi asettui se, jolla oli kirkkaimman väriset vaatteet. Hetken päästä rinne kuitenkin
hieman loiveni ja pääsimme pois laskettelijoiden maalta. Kohina hiljeni. Ympärillämme oli vain puhdasta lunta. Paljon.
Hienojakoinen lumi lähti helposti valumaan jalkojen alla, joten suorin kengin
ylöspäin nouseminen puuterissa ei tullut
kysymykseen. Päädyimme tekemään loivaa
siksakkia rinnettä edestakaisin, mikä sopi
myös kunnollemme paremmin.

Reilun tunnin kipuamisen jälkeen olimme
edenneet vain noin kilometrin matkan. Toisaalta korkeusmetrejäkin oli tullut muutama sata. Välimatkoilla linnuntietä ei Alpeilla olekaan juuri merkitystä.
Saavutimme huipun ja saimme todellisen palkintomme. Kilometreittäin näkyvyyttä, johon mahtui lähes koko pohjoisen
Itävallan Alppijono. Tunnistimme niin Itävallan korkeimman huipun, Grossglocknerin (3 798 m), kuin läheisen Wilder Kaiserinkin, jossa olimme kesällä vaeltaneet.
Ilma oli täysin tyyni. Taivas sininen. Ympärillämme vain lunta, jonka alla käsittämätön kalliomuodostelma. Ristiäkään ei olisi tarvittu kertomaan, että paikka on luojan
parhaita taideteoksia. Murtomaahiihtäjät
ymmärsivät, miksi halusin heidän kipuavan
laaksosta ylös.
Alaspäin meneminen oli silkkaa huvittelua. Lumi liukui jalkojen alla, mikä aluksi hieman hirvitti. Kun pelostaan päästi irti,
saattoi heittäytyä lapsellisen riemun valtaan
ja antaa rinteen viedä. Väistelimme herkkiä vuoristomäntyjä ja kiljuimme riemusta.
Kun jalkaan laitetaan liian isot kengät, ihminen tuntee itsensä taas pieneksi lapseksi. ×

JYRKILLÄ puuteririnteillä
eteneminen onnistuu
parhaiten siksakkaamalla.

ITÄVALTALAINEN hiihtokeskusherkku on
Germknödel eli höyryssä paistettu luumupulla
unikonsiemenillä ja vaniljakastikkeella.

EVÄSRETKI luonnon panoraamaravintolassa virkistää mieltä ja kroppaa.
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