


Alpiklubi Firn infokiri – 2015/1 

Tegemist  on informatiivse lühikokkuvõttega möödunud suve ja  sügise ettevõtmistest  klubirahva
seas ning ülevaade lähiajal toimuvatest klubi tegemistest.

Hooajalõpetamine

Klubil on täitunud 55 aastat! Sel puhul peame üheskoos sünnipäeva 10. jaanuaril, Tartu Ülikooli
kohvikus. Ürituse ametlik algus on kl 17.00, kuid uksed avanevad juba varem. Tule ise ja kutsu
köie- ja telgikaaslased ka!

Õhtu  jooksul  on  kavas  heita  pilk  klubi  viimase  5  hooaja  tegemistele,  meenutada  tõuse  Tartu
Ülikooli  mäetipule  aastatel  1982  ja  2012,  kuulutada  välja  hooaja  parimad  ja  võtta  vastu  uusi
liikmeid.

Nagu juba tavaks, on ka seekord fotokonkurss ning selleaastaseks teemaks on  “Mäed ja mood”.
Otsige välja vanad ja uued teemasse sobivad fotod ning võtke kaasa teistelegi näitamiseks. Tore
oleks näha, kuidas aeg on moodi ja mägesid muutnud. Parimad fotod saavad auhinna!

Samuti on endiselt käsil Firni ajaloolünkade täitmine. Selle tarbeks tasub värskendada oma mälu
ja võtta kaasa huvipakkuvaid fotosid, dokumente jms, et hooajalõpetamisel üheskoos Firni ajaloo
puuduolevad peatükid kirja panna.

Registreerimisinfo ja orienteeruv ajakava siin.

http://www.firn.ee/show.php?id=531


Klubi juhatus ja uued liikmed

Firni  viimasel  üldkoosolekul  valiti
klubile uus juhatus: Hedi Peterson, Erik
Jaaniso,  Rees  Juurmaa  ja  Andres
Hiiemäe. 

Klubile presidendi valimine läks seekord
väga libedalt, mõne minutiga ja täielikus
üksmeeles sai  uueks presidendiks  Hedi
Peterson.  Tutvu  Hedi  ga klubi
kodulehel!

Hedi Peterson

Lõppeval  hooajal  on  klubi  ridadesse  lisandunud  ka  uusi
inimesi. Firni värsked täisliikmed on:  Juhani Almers ning
Andres Vilgota. Noorliikmena tervitame aga Pille Vilgotat.
Lisaks  neile  on  pärast  möödunud  suve mäeskäike  oodata
veel nii mõnegi noorliikme liikumist täisliikmeks.

  
Firni  noorliikmeks  julgustame  astuma  igaüht,  kes  on
huvitatud alpinismist, kaljuronimisest, matkamisest ja klubi
tegevusest  laiemalt,  soovides  sellesse  jõudumööda
panustada. Firni täisliikmelisuse eelduseks on lisaks eelpool
mainitule ka mägedekogemus - alpinistlik tõus.

 
Andres Vilgota Pille Vilgota  Juhani Almers

Täis- ja noorliikme ühisteks privileegideks on:
• Soodustused klubivarustuse laenutamisel ning üritustest osa võtmisel
• Tasuta ronimine Lõunakeskuse ronimisseinal

Kandideerimiseks piisab sellest, kui esitada mõnele juhatuse liikmetest vabas vormis avaldus, mis
sisaldab soovi  põhjendust  ning eelduseks  olevate  tingimuste täitmist.  Uued liikmed on oodatud
aastaringselt,  aga  parim  võimalus  selleks  avaneb  klubi  hooaja  lõpetamisel,  kus  uusi  liikmeid
tervitatakse läbi meeleoluka ristimise. Täpsem info siit. 

http://www.firn.ee/show.php?id=427
http://www.firn.ee/db/inimene.php?id=HP4
http://www.firn.ee/db/inimene.php?id=HP4


Klubisümboolika

Sügisel valmis nii uue kujundusega
Firni spordisärk kui ka torusall ehk
buff.

Mõlemat  riietuseset  saab  juba
praegu huvi  korral  tellida.  Näha ja
katsuda aga kindlasti  klubi  juubelil
10. jaanuaril Ülikooli kohvikus.

Spordisärgi  tellimise  kohta  leiad
täpsemat  infot  siit,  torusalli  kohta
aga siit.

Suvistest alpilaagritest ja uutest plaanidest

Eelmise  aasta  sügis-talvisel  perioodil  moodustus  klubi  trennirahva seas  varakult  hulk alpilaagri
huvilisi. Nii saigi neile otsitud sobivad välisinstruktorid, kes keelelistele erinevustele vaatamata olid
nõus  meie  gruppidega  tegelema.  Üks  grupp  sai  omale  instruktori  Lätist  ja  tegevuspiirkonnaks
Bezengi alpilaager (Kaukasus, Venemaa), teisele grupile tuli aga instruktor Leedust ja sihtkohaks
Ala-Artša  alpilaager  (Tjan-Šan,  Kõrgõstan).  Et  moodustunud  gruppide  sees  oskusi  ja  teadmisi
ühtlustada ning keelelisi barjääre leevendada, sai instruktoritega kokku lepitud, et gruppidele saab
tehtud põhjalik mägede-eelne kodune ettevalmistus.

Ettevalmistus  sisaldas  kolme
praktilist  õppepäeva  (jääl,  veskil
ja  kaljudel)  ning  poolteist
loengupäeva baasteadmiste oman-
damiseks. 

Nii Ala-Artša kui Bezengi grupid
täiendasid  mägedes  veedetud
nädalate  jooksul  oma  oskusi  ja
teadmisi  kaljudel,  lumel  ja  jääl
ning  panid  end  seejärel  proovile
mitmetel  alpinistlikel  mars-
ruutidel. 

Ala-Artša grupp: Andres, Katre, Saulius (instruktor), Robi ja Rees

http://www.firn.ee/show.php?id=529
http://www.firn.ee/show.php?id=528


Mõlema  grupi  tegemistega  on
nüüdseks  võimalik  tutvuda  Firni
kodulehel.

Ala-Artša grupp: 
pildialbum  ja  videomeenutus ning
matkapäevik.

Bezengi grupp: 
muljed ja pildialbumid.

Nagu  möödunud  suvel,  on  ka  alanud
aastal  kõigil  huvilistel  võimalik
alpilaagri kogemusest osa saada. 

Bezengi grupp: Priit, Erik, Merili, Karmen, Juhani ja Gen

2015. aasta suve alpilaagriteks on Alaudin Fani mägedes Tadžikistanis ning Ala-Artša Tjan-Šani
mägedes Kõrgõstanis. Grupi suuruseks on 4-6 inimest. Üks grupp endiselt pigem algajatele, ent
teine  võiks  olla  sihiks  edasijõudnutele  (eesmärgiks  marsruudid  vene  raskuskategooriates  3-4).
Alpilaager  –  mitte  ainult  selles  osalemine,  vaid  ka  selleks  valmistumine  läbi  järjepidevate
treeningute, väljasõitude, matkade ja võistluste, on pikaajaline, kuid põnev teekond, mille käigus
õpid tundma oma kaaslasi ja iseennast. 
Lisaks  alpilaagritele,  käivad  Firni  liikmed  igal  suvel  erinevate  raskusastmetega  mägimatkadel
mitmel  pool  üle  maailma.  Kui  mäed  ühel  või  teisel  moel  kutsuvad,  anna  märku  –
andres@hiiemae.pri.ee.

Soome kaljudel

Nii  suvel  kui  sügisel  võttis  Firni  treeningrahvas  ette
kaljuronimisretki  Soome,  Olhava kaljudele.  Piirkonna
hea kvaliteediga kuni 40-meetristel graniitkaljudel saab
proovida  erinevaid  ronimistehnikaid,  mille  Eestis
praktiseerimiseks  on  võimalused  napimad.  Seetõttu
ongi Olhava nüüdseks kujunenud klubi treeningulistele
kohaks, kus mitu korda aastas käiakse ronimiskogemust
rikastamas ning suvisteks mäeskäikudeks valmistumas. 

Mitmepäevaste  ronimislaagrite  jooksul  leiab  alati
igaüks endale sobivaid väljakutseid, nii sportlikus kui
alpinismitehnilises mõttes, nii ülalt- kui altjulgestuses.
Viimasel  sügisesel  väljasõidul  kogunes   kamba peale
ronitud radu üle 20, raskuskategooriates 4a kuni 7a. 

Nagu  alati,  kui  oma  mugavuspiire  kompamas  käia,
õnnestub ka Olhaval alati kohata ootamatuid takistusi,
füüsilisi  ja  vaimseid,  ning samas tunda rõõmu nende
ületamisest.  Ja  mis  peamine,  kui  ronimised  ronitud,
istuda  lõkke  ääres,  nautida  häid  toite,  lõbusaid  jutte-
laule  ning  üksteise  seltskonda.  Tutvu Firni  kodulehel
piltide ja muljetega: suvest ja sügisest.

 Priit ronimas

http://www.firn.ee/show.php?id=512
http://www.firn.ee/show.php?id=506
mailto:andres@hiiemae.pri.ee
http://www.firn.ee/show.php?id=509
http://www.firn.ee/show.php?id=507
http://www.firn.ee/show.php?id=510


Treeninglaager Karulas

4.-5.  oktoobril  tegid  värskelt  Firni
treeningutega  liitunud  tutvust
Karula  veski  ronimisvõimalustega.
Lisaks  esmakordsele  kogemusele
looduslikul  reljeefil  ning  pisut
teistmoodi  radadel,  omandati  ka
algteadmisi  köietööst.  Innukamad
kompasid  oma  mugavuspiire  veel
pikalt  pärast  päikeseloojangut,  nii
mõnigi ilma pealambita ning juhtus
ka et kinniseotud silmadega. Vajalik
vaheldus  siseronimisseinale  ning
kerge  pilguheit  sellele,  mida
alpinism  endast  kujutab.  Rohkem
pilte leiad siit.  Usula õpetussõnu kuulamas

Orienteerumisüritus

1. novembril käis Firni klubirahvas koos
sõpradega  metsas  „Viimse  reliikvia”
radadel:  Taevaskoja,  Ahja  ja  Valgesoo
mail  toimus  traditsiooniline  Firni
orienteerumis-üritus.  Toredasse  sügis-
päeva  mahtus  4  tundi  seiklemist
vaheldusrikkal  maastikul,  iga  kontroll-
punkti  ilmestamas  mõni  „Viimsest
reliikviast”  tuntud  tsitaat.  Pärast  aga
ootas  Otteni  metsamajas  kõiki  saun,
maitsev  toit  ja  mõnus  äraolemine
mägedeteemaliste  filmide  seltsis.
Tulemused ja pildid. Orienteerujad rajatutvustusel

Sügismatk Virumaal

5.-7.  detsembril  kondasid  Firni  treeningulised
Virumaa  avarustes.  Matkaseltskond oli  väike  ja
kokkuhoidev. Loodus oli inimtühi ja puutumatu.
Kolme päeva ja kahe öö jooksul jäi  meist  jälgi
maha  mitmele  poole  Avinurmest  Roelani.  Nii
mahajäetud  külateedele  kui  ka  tuulemurrust
vintsutatud  metsade  ja  rabade  samblasse.  Nagu
ikka,  sai  rikkalikku matkatoitu nauditud.  Päeval
looduse vaikelu jälgitud.  Ööpimeduses  lõkkesse
vaadatud.  Üksteist  paremini  tundma  õpitud.
Selliselt  aega  veetes  ununeb  tasapisi  seegi,  kas
taevas  on  sombune,  puhub  kõle  tuul  või  sajab
lörtsi.

Hetk sügismatkast

Matkates pole elu rõske ega tume. Isegi kui päike pole juba päevade kaupa pilve tagant välja tulnud.

http://www.firn.ee/show.php?id=523
http://www.firn.ee/show.php?id=516


Alpinismikoolituse plaanidest

Klubi  põhikirjalisteks  eesmärkideks  on  muuhulgas  arendada  alpinismi  Tartus  ning  teostada
alpinismialast  väljaõpet.  Klubi  on  viimastel  aastatel  jõudsalt  kasvanud,  alpinismitreeningud  on
populaarsed,  ala  vastu  huvilisi  tuleb  järjest  peale,  lisaks  tehakse  koostööd  mitmete
noorteorganisatsioonidega. Arengu jätkamiseks on üha suurem surve vajaduse järele uute teadmiste
järele, kompetentsuse tõstmiseks ja rohkemate treenerite järele klubis.

Matkatreenerite kutsekomisjoni koosseisus on klubi esindatud Andres Hiiemäe näol. Kutsekomisjon
on seadnud eesmärgiks põhjalikult  uuendada ala  treenerikutsega ja huviliste väljaõppega seotud
õppeprogramme. 

Klubi jaoks on esmavajadus laiendada treeneritevõrku, kes viivad läbi uutele huvilistele väljaõpet
algtasemel ning korraldavad ja tagavad ohutust klubi- ja ronimisüritustel. Samuti on jätkuv vajadus
baastasemel  väljaõppeks ehk ettevalmistus  mägedeks  ning  peagi  on  välja  kujunemas  seltskond,
kellel huvi järgmise taseme oskuste-teadmiste-tehnikate järele, et ette võtta juba sportlikke tõuse
tehnilisematele marsruutidele ja mägedele. Nii ongi plaanis lähiaastatel ka klubi juures vastavad
koolitused  regulaarselt  toimuma  saada.  Kui  alpinismialane  enesetäiendamine  hakkas
huvitama, võta ühendust – andres@hiiemae.pri.ee.

Koostöö noortega

Sel hooajal on Firn rakendanud alpinismialaseid kogemusi selleks, et laste ning noorte elu pisut
põnevamaks ja võimalusterohkemaks muuta. Tartu Loodusmaja huvikoolis aitame nii klassiruumis
kui õues sisustada noortele mõeldud matkaringi. Tartu Laste Turvakodu kasvandikega on aga heaks
tavaks kujunemas veeta koolivaheaegadel üheskoos mägedehõngulisi Seikluspäevi.

 Turvakodu lastega koos 

Klubiõhtud

Talve  hakul  avas  Firn  klubiõhtute  hooaja.  Klubiõhtu  on  vabas  õhkkonnas  toimuv  seltskondlik
üritus,  kus vahetatakse muljeid ja jagatakse infot, saavad kokku nii  Tartu kogenud mägironijad,
praegused  aktiivsed  mägironijad  ja  ronimishuvilised  alpinismitrennist,  aga  ka  lihtsalt
mägedehuvilised  ja  meie  sõbrad,  kellele  mäed  ja  klubi  tegemine  huvi  pakub  ja  korda  läheb.
Esimesel  korral  jagas  Werneri  kohvikus  muljeid  suvel  Ala-Artša  alpilaagris  käinud  seltskond.
Järgmise klubiõhtu sisustab kolmapäeval, 21. jaanuaril, Bezengi grupp.

Talimatk

Kutsume üles võtma osa ka Firni talimatkast, mis toimub 23.-25. jaanuaril Iisaku kandis. Suuskadel
või räätsadega on plaanis külastada kohalikke rabasid: Selisoo, Õpetajate raba ning Matkajate raba.
Hea võimalus harjutada kargetes talvistes oludes laagritoiminguid ning testida varustuse sobivust ja
iseenda valmisolekut selleks, mis suvel mägedes ees ootab. Täpsem info siin.

Firnika meelespea

10.01. Firni 55. juubel, Ülikooli kohvikus kell 17
21.01. Klubiõhtu, Werneri kohvikus kell 20

“Bezengi alpilaager ja 2015. aasta mäeplaanid”
 23-25.01. Talimatk, Iisaku kandis

http://www.firn.ee/show.php?id=532
mailto:andres@hiiemae.pri.ee

