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ständi

Lämpimän ja lumettoman vuodenvaihteen jäl-
keen talvi saapui tänne etelä- Suomeen vasta 
lähempänä helmikuuta. Boulderoijilla onkin 
ollut harvinainen tilaisuus kuivien kelien sat-
tuessa kohdalle kapuilla ulkona aina pitkälle 
tammikuuhun. Tämän lehden kansikuvakin on 
otettu tammikuun puolenvälin tienoilla! Toi-
saalta jääkiipeilyn harrastajilla ei ole ollut juh-
limisen aihetta, kiivettävää jäätä on varsinkin 
etelästä saanut turhaan etsiä. 

Liekö tämänkertainen lämmin talven alku 
ollut vain normaali piikki keskivertotilastois-
sa, vai selkeä merkki ilmaston lämpenemises-
tä? Tosiasia on kuitenkin se, että maapallon il-
masto on enemmän tai vähemmän ihmisten 
toiminnan seurauksena lämpenemässä. Las-
kelmien mukaan pahimman skenaarion toteu-
tuessa täällä pohjoisessa vuoden keskilämpöti-
la nousisi vuosisadan loppuun mennessä jopa 
yli 9 astetta! Tällöin ainoa jääkiipeilytoiminta 
tapahtuisi sisähalleissa tai hiihtoputkien sei-
nillä, jonne kaikki maastohiihtäjätkin olisivat 
siirtyneet. Kuitenkaan tämä lämpeneminen ei 
edistäisi kiipeilyä tai boulderointia ulkokalli-
oilla, koska ilmasto muuttuisi myös kosteam-
maksi. Tällaista kehitystä tuskin kukaan kiipei-
lyn harrastaja toivoo joten itse kunkin pitää 
miettiä omia elintapojaan ja niiden vaikutusta 
luonnon tilaan.

Toinen selkeä suuntaus viime vuosina on 
kiipeilyn harrastajamäärien lisääntyminen. 
Tässä pari poimintaa kansallisesta liikuntatut-
kimuksesta 2006, joka on on ainoa säännölli-
nen liikuntalajien harrastamisen trenditutki-
mus Suomessa:
• kiipeily on laji, missä harrastajamäärät olivat 
lisääntyneet kaikissa tutkimuksissa, vuodesta 
1994 harrastajamäärät ovat nelinkertaistuneet
• harrastajia on tällä hetkellä arviolta 6 000, kun 
potentiaalisten harrastajien määrä on 2 6000
• kiipeilyn potentiaalisten harrastajien suhteel-
linen kasvu on ollut neljässä vuodessa 108 % 

eli yli kaksinkertaistunut!
• kiipeily oli kaikkien lajien joukossa ylivoimai-
sesti eniten potentiaalisia harrastajia lisännyt 
laji ja samalla harvoja lajeja, joissa sekä todel-
linen, että potentiaalinen harrastajamäärä ovat 
jatkuvasti kasvaneet 

Se, että todellinen harrastajamäärä ei 
ole kasvanut samassa suhteessa kuin nii-
den määrä, jotka haluaisivat harrastaa kiipei-
lyä, johtuu suurelta osalta siitä, että lähistöl-
tä ei löydy harrastuspaikkoja eikä kiipeilyseu-
raa. On siis todettavissa, että kiipeilyseinien 
rakentamisella myös pienemmille paikkakun-
nille on erittäin tärkeä merkitys kiipeilyn edis-
tämiseen ja leviämiseen Suomen ilmasto-olo-
suhteissa. Myös uusien kiipeilykallioiden löy-
tyminen ja kehittäminen kiipeilykäyttöön on 
tärkeässä osassa kuten myös uusien kiipeily-
seurojen perustaminen. Tutkimus kokonaisuu-
dessaan löytyy sivustosta: http://www.kunto.fi /
index.php?id=574. 

Kiipeilyliiton jäsenseurojen tämänhetkinen 
henkilöjäsenmäärä on noin 1800, joten suu-
rin osa uusista harrastajista ei liity seuroihin, 
tai kiipeile ulkona, vaan harrastaa sisähalleis-
sa ”kuntokiipeilyä”. Uusia kiipeilyseiniä onkin 
jatkuvasti avattu ja suuria hankkeita on vireil-
lä, joten näillä ”potentiaalisilla” on hyvät mah-
dollisuudet päätyä kiipeilyn harrastajiksi. Terve-
tuloa mukaan! 
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skil

SKIL TIEDOTTAA
SKIL hallitus 2007
Puheenjohtaja, Juha Aho, TURKU, varapj. 
Jukka Tervaskanto, HELSINKI. varapj. Samp-
sa Jyrkynen, HELSINKI, jäsenet, Otto Lahti, 
HELSINKI, Jorma Alanen, PORI, Antti Matti-
la, RAUMA

SKIL JÄSENSEURAT 
CLIMBING CLUB ry. PORI
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS 
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
KARELIAN KIIPEILIJÄT ry. JOENSUU
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, HELSINKI
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE 
KLONDYKE WALL ry. KERAVA
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI 
ry. TURKU

OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
Seuraavat seurat ovat eronneet SKIL:stä:
ERÄSEIKKAILUYHDISTYS ry.  KOKKOLA
VILLI SESSIO ry. JYVÄSKYLÄ
YLIVIESKAN KIIPEILY JA SEIKKAILU ry.

Uutena jäsenseurana hyväksytty:
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteys-
tiedot SKIL www-sivuilla.

kova

Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimitta-
ja, KTO -kurssivastaava:
Jari Koski, jari.koski@climbing.fi  
gsm. 040 -586 8123, puh. 09 -224 32907
KTO -kurssia koskevat tiedustelut suoraan
Jari Koskelle!

Yleisinfo, Sporttirekisteri sekä materiaalimyynti:
SLU -Lajipalvelutoimisto
Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja: 
eva-liisa.aunio@climbing.fi 
puh. 09 - 348 13136 tai 09 - 348 13135 
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden talvinumero ilmestyy kesäkuus-
sa 2007, lehden aineistopäivä on 10.5.2007 

Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kalli-
oiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy 
SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

KTO-KLUBIN JÄSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liitty-
misestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osallis-
tumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuo-
dessa kotiisi ja voit osallistua SKIL/KTO kou-
luttajapäiville omakustannushintaan.
Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaat-
tisesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyt-
tä SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen 
vuoden jälkeen on 20 euroa/vuosi.   

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA KOULUTTAJA-
KURSSIT 
Kurssit ja kokeet Helsingissä ellei muuta mai-
nittu. Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos 
osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudu-
taan peruuttamaan, niin ilmoittautuneille il-
moitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja 
pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.

Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja 
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.

KEVÄT 2007
14.1.  KKK I ja valmennusmoduuli 
 Helsinki 
20-21.1.  KO 1 Joensuu 
25-26.1  KTO 2 Hoikan Opistolla Karkussa 
31.1.-1.2.  KTO 1 Hoikan Opistolla Karkussa 
3-4.2.  KO 1 Helsinki 
10-11.2.  KKK II Etelä-Suomessa 
14-15.2.  KTO 2 Hoikan Opistolla Karkussa 
27-28.2.  KTO 1 Tanhuvaaran Opistolla 
10-11.3.  KTO 1 Helsinki 
17.3.  KTO koe Helsinki 

14.-18.3.  Tatu-kurssi Posiolla 
24-25.3.  KTO 3 Korkeaharjoiterataohjaaja 
 Hoikan Opistolla Karkussa 
24-25.3.  KTO 2 Helsinki 
31.3.  KTO-kortin päivitys Helsinki 
12.4.  KTO koe Hoikan Opistolla Karkussa 
13.4.  KTO koe Hoikan Opistolla Karkussa 
21-22.4.  KTO 1 Urheiluopisto Kisakeskus, 
 Pohja,  http://www.kisakeskus.fi /  
 Hinta opiston  täysihoidolla 160 €,  
 pelkkä kurssi 135 € 
5-6.5.  KO 2 + koe 
16.5.  KTO koe Joensuu 
26.5.  KTO koe Helsinki 
26-27.5.  KKK III Olhava 
25.6-8.7.  KKK IV Dolomiitit ja Chamonix 
25-26.8.  KKK-koe Olhava 

SYKSY 2007 
1-2.9.  KTO 2 Urheiluopisto Kisakeskus
 Pohja. Hinta opiston täysihoidolla  
 160 €, pelkkä kurssi 135 € 
Lokakuussa 2007 SKIL/KTO koulutuspäivä. 
Tarkempi ajankohta ja paikka vielä avoinna.

Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; 
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät il-
moitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi  > 
koulutus > kurssi- ja koekalenteri. Ajankohtai-
set hinnat ovat sivuston kurssihinnastossa.

Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykes-
kuksessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com
KTO Karkku ja KTO 3-moduulit; Hoikan Opis-
tolla www.hoikka.fi . KTO Joensuu; Joensuun 
palloilukeitaalla www.palloilukeidas.com ja lä-
hikalliolla. KTO Jyväskylä; Hutungissa, 

www.hutunki.fi  ja lähikalliolla. KTO Rovaniemi; 
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturval-
lisuuskurssi TaTu Lapin liikuntakeskuksessa 
Rovaniemellä ja Korouomassa Posiossa. Lisä-
tietoa www.santasport.com ja www.climbing.fi 
KTO Tanhuvaara: http://www.tanhuvaara.fi //
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ilmoittautumi-
nen tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen tapah-
tumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on si-
tova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaik-
kei saapuisi koulutukseen.

Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin teh-
dään seuraaville henkilöille: KTO Helsinki, Jo-
ensuu, Tanhuvaara ja Jyväskylä sekä KTO 3: 
Jari Koski jari.koski@climbing.fi  tai 040 586 
8123. KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Pel-
tonen oula-matti.peltonen@roiakk.fi  tai 040 
7547613. KTO Hoikan Opisto: Petri Laukamo 
petri.laukamo@hoikka.fi  tai 0400 976716
KO: Jari Matsinen jari.matsinen@nokia.com 
tai puh 040 765 6670. KKK: Tuomo Pesonen 
tuomo.pesonen@kolumbus.fi  tai 050 379 
4472. KO - ja KKK -kursseille Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi 

Suomen Kiipeilyliitto järjestää myös kiipeily- / 
köysitoiminnan erikoiskoulutusta yhteistyössä 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden 
kanssa. Tämä laajempi koulutuskokonaisuus 
sisältää normaalit SKIL moduulit alkaen KO-
kurssista, lisätietoa: www.erainstituutti.pkky.fi 

HUOM! Jos sinulla on sairauksia jotka voivat 
vaikuttaa kurssin läpikäymiseen (esim. diabe-
tes, epilepsia, sydänsairaudet) tai olet raskaa-
na niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle. 

NUORISOTOIMINTA
Lasten ja nuorten kiipeilytoiminnan helpotta-
miseksi kiipeilyliitto on julkaissut Junioriohjaa-
jan oppaan kiipeilyseuroille. Kaisa Härkösen 
laatima opas toimii loistavana tietopakettina, 
joka ohjeistaa junnutoiminnan aloittamisessa, 
antaa vinkkejä junnuohjaajille sekä auttaa tur-
vallisuuteen liittyvien asioiden huomioimises-
sa. Oppaasta löytyy jopa esimerkki ohjelmia 
niin alkeis- kuin jatkoryhmienkin käyttöön. 
Opasta saa tilattua Kiipeilyliitosta.

Nuorisovaliokunnan pilottihanke kiipeily-
seura Tornioravat ry:n kanssa etenee. Toimin-
ta on lähtenyt käyntiin tammikuun aikana kah-
della tutustumiskerralla. Avoimien ovien pe-
riaattein järjestetyille tutustumiskerroille ovat 
olleet tervetulleita nuorten lisäksi myös van-
hemmat ja muut toiminnasta kiinnostuneet. 
Tutustumiskertojen jälkeen junnut kokoontu-

vat harjoittelemaan kerran viikossa motivoi-
tuneiden ohjaajien seurassa. Lisätietoa toi-
minnasta saa muun muassa osoitteesta www.
climbing.fi /tornioravat.

Pilottihankkeen lisäksi nuorisovaliokunnan 
suunnitelmissa on järjestää kiipeilyaiheinen 
kesäleiri kesällä 2007 junioreille. Leirillä eri 
seurojen juniorit ja heidän ohjaajansa kokoon-
tuvat mukavan toiminnan merkeissä. Leiristä 
kiinnostuneet seurat voivat ottaa yhteyttä Kal-
leen ja Eevaan. kalle.pulli@humak.edu 
eeva.makela@humak.edu

KAUDEN 2007 KISAJÄRJESTÄJIÄ 
ETSITÄÄN
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:aan 
kauden 2007 osakilpailuista. Osakilpailuihin 
järjestetään liiton puolesta tarvittaessa reitin-
tekijät ja tuomarointi, seuran vastuulle jää siis 

toimitsijoiden, tilojen ja tarvikkeiden sekä mah-
dollisten osakilpailupalkintojen hankkiminen.
Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja, 
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näi-
den yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun 
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan 
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. 
Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kaut-
ta uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa 
aktivoitua! Kilpailujen kautta muutamat lah-
jakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän 
harrastukseensa �
Lisätietoja: Kilpailuvaliokunnan pj. Mari Rauti-
ainen puh. 040 5008000 kiva@climbing.fi 

Kisakutsut, tiedot SM cupin pisteistä ja sijoi-
tuksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta 
www.climbing.fi . Palautetta, kysymyksiä ja ide-
oita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpos-
titse osoitteella: kiva@climbing.fi  

nuva

SUOMEN ALPPIKERHO TIEDOTTAA!
Kevätkokous 28.3.2007 klo 18:00 SAKE:n toi-
mistolla (Olympiastadion, Eteläkaarre, 
B-rappu, huone D238). Kokouksen esityslis-
talla sääntömääräiset asiat. Kaikki kerhon jä-
senet ovat tervetulleita. Kahvitarjoilu!

Ajankohtaista tietoa kevään kursseista ja 
tapahtumista kerhon nettisivuilta 
www.suomenalppikerho.fi 

KLONDYKE WALL
Klondyke wall ry Koivukylässä hakee jäseniä. 
Ilmainen tutustuminen kiinnostuneille. 
Yhteydenotot: Tero Järvinen, puh. 050 5264859, 
tero.jarvinen@klondykewall.net.

kiva

seurat

INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT 
CLIMBING – IFSC
Kansainvälinen Urheilukiipeilyliitto
Täysisitunto, Frankfurt 27.1.2007

Kilpakiipeily elää tällä hetkellä kiinnostavaa 
murrosvaihetta. 90-luvun alussa kilpakiipei-
lyä pidettiin tulevaisuuden TV-lajina, mutta 
toisin kävi – laji on pudonnut markkina-arvol-
taan selvästikin marginaalilajiksi, jossa kuiten-
kin harrastajamäärät ja urheilullinen taso ovat 
jatkaneet kovaa kasvua. Näin ollaan ajaudut-
tu tilanteeseen, jossa kiipeilystä ollaan laajal-
ti kiinnostuneita, mutta lajia ei ole mediassa 
juurikaan tarjolla. Myös kiipeilyn suurmaissa 
tehokkaasti organisoitu nuorten valmennus-
toiminta suoltaa jatkuvasti uusia kiipeilyn ak-
tiiviharrastia kilpakiipeilyn pariin ja nyt lajin 
onkin aika aloittaa ”uusi tuleminen”.

Frankfurtin tapaamisessa tarkoituksena oli 
järjestäytyä kansainväliseksi urheilukiipeilylii-
toksi (International Federation of Sport Clim-
bing - IFSC). Vuodesta 1987 alkaen kilpakiipei-
lyä on ohjannut Kansainvälisen Kiipeilyliiton 
(UIAA) alainen kilpakiipeilystä vastaava komi-
tea ICC (International Council for Competition 
Climbing).

Tulevaisuudessa Kansainvälinen Urheilukiipei-
lyliitto IFSC tulee itsenäisesti hallinnoimaan 
kansainvälistä kilpakiipeilyä ja liitto tulee myös 
aktiivisesti pyrkimään Olympialajiksi. Tähän 
samaan tavoitteeseen tähtää moni muukin 
laajalti harrastettu laji ja olympiahanke saat-
taakin muodostua hyvin pitkäksi prosessiksi. 
Tärkeimpänä tilanteessa nähdäänkin kilpakii-

peilyn profi ilin kohottaminen ja taloudellinen 
sekä juridinen itsenäisyys. Lajin suurimmat 
odotukset ovat TV-näkyvyyden kehittämises-
sä. Siihen tullaan jatkossa panostamaan hank-
kimalla alan kansainvälisten ammattilaisten 
osaamista muiden lajien parista.

Nykyiset UIAA:n jäsenliitot siirtyvät auto-
maattisesti IFSC:n jäseneksi, jollei jäsenliitto 
toisin ilmoita. UIAA:n jäsenliitoista tapaami-
sessa paikalla oli 48 jäsenliittoa Suomen Kii-
peilyliitto mukaanlukien. Itävaltaa alkoi heti 
alusta alkaen edustamaan uusi Urheilukiipei-
lyliitto. Jääkiipeily ja Ski mountaineering eivät 
ainakaan toistaiseksi tule kuulumaan IFSC:n 
alaisuuteen.

Suomen Kiipeilyliiton mukanaolo IFSC:n toi-
minnassa edellyttää jatkossa mm. aktiivista 
pyrkimistä kansallisen Olympiakomitean jäse-
neksi, sekä entistä aktiivisempaa Antidoping- 
toimintaa. Suomessa onkin pienenä kiipeily-
maana tulevaisuudessa keskityttävä kilpakii-
peilyn harrastamisen nostamiseen edellytyksiä 
vastaavalle tasolle käytettävissä olevat resurs-
sit huomioiden. Ensimmäisiä konkreettisia 
toimenpiteitä tulee olemaan kilpailuformaatin 
kehittäminen enemmän harrastajien ja huip-
pujen mieltymyksiä ja tavoitteita vastaavak-
si. Myös nuorten seura- ja kilpailutoiminnalle 
haetaan tulevaisuudessa uusia suuntaviivoja.

Vaikka Suomi onkin pieni kiipeilymaa, on 
meillä tulevaisuuten hyvät eväät. Maassamme 
on ehkäpä Euroopan laadukkaimmat harjoitte-
lupaikat boulder-kiipeilyyn ja niiden ansiosta 
Suomen parhaat ovat jo saavuttaneet kansain-
välisen huipputason. Myös ohjaaja- ja valmen-
nuskoulutuksella on maassamme hyvä runko. 

Osaamista siis löytyy, mutta lisää ”tekijöitä” 
kaivataan.
  Henrik Suihkonen
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Paluu Katmanduun
Lentokoneen renkaat kirskahtivat pitkän len-
tomatkan päätteeksi Katmandun Tribhuvanin 
kentän pintaan elokuussa 2006. Olin valmis-
tellut matkaa ”kasitonniselle” vuoden verran 
ja haaveillut siitä monin verroin kauemmin. 
Nyt palaset olivat loksahtaneet omille paikoil-
leen. Olin löytänyt Jere Petterssonin reissuka-
verikseni kolme vuotta aiemmin, kun valmis-
telimme tahoillamme matkaa Denalille Alas-
kaan. Syksyllä 2005 toteuttamamme Island 
Peak & Ama Dablam – retkikunta sopi erin-
omaisesti introksi Himalajakiipeilyyn; Saim-
me tuntumaa odotettavissa oleviin olosuhtei-
siin, sekä opimme valtavasti kiipeilyretkikun-
nan valmisteluista.

Cho Oyu (8201 m.), maailman 6. korkein 
vuori, on Mount Everestin jälkeen Himalajan 
suosituin kiipeilykohde. Matkanjärjestäjiä eri-
laisine palvelupaketteineen on lukuisia. Val-
taosa Cho Oyulle pyrkivistä lunastaa itselleen 
ns. ”full service” – retkikuntapaikan, joka pitää 
sisällään paitsi tarvittavat lisenssit ja logistiset 
palvelut, sekä perusleirihenkilökunnan, myös 
henkilö- tai pienryhmäkohtaiset oppaat/kan-
tajat. Me halusimme toimia perusleirin ylä-
puolella itsenäisesti ja omin voimin. Lunas-
timme amerikkalaisen tuttavani Dan Mazurin 
avustuksella lisenssit, logistiikan Katmandus-
ta perusleiriin ja takaisin, sekä ylläpidon pe-
rusleirissä. Muu briteistä, amerikkalaisista, 
australialaisista, ranskalaisista ja italialaisis-
ta kiipeilijöistä koostuva ryhmämme käyttäisi 
vuorella apunaan Tiibettiläisiä sherpoja. Nuo-
resta iästään huolimatta rautaisia ammattilai-
sia, joista useimmilla oli jo ennestään takana 
onnistuneita matkoja Nepalin ja Kiinan kasi-
tonnisille.

Kohti perusleiriä
Muutaman Katmandussa vietetyn päivän jäl-
keen pääsimme matkaan 2.9. Katmandusta 
Lhasaan vievä Friendship Highway on kaikkea 
muuta kuin ”highway”. Kuoppainen ja osin 
monsuunisateiden romahduttama tie vei mei-
dät ensimmäisenä päivänä rajan yli Kiinaan ja 
nopeasti korkeutta saavuttaen Tiibetin ylän-
gölle ensimmäiseen yöpaikkaamme. Runsaan 
3700 metrin korkeudessa sijaitseva Nyalamin 
kylä ei ole luksuslomakohde. Vietimme kyläs-
sä kaksi yötä sopeutuen korkeuteen lepäillen, 
kuljeskellen ympäröivillä kukkuloilla ja ruokail-
len. Yöaikaan ohjelmaa tarjosivat hotellihuo-
neessa vilistäneet rotat, joista röyhkeimmät 
kiipesivät sänkyyn asti.

7.9 saavuimme Tingriin (4300 m.), jossa vie-
timme niin ikään kaksi yötä ennen kuin jatkai-
simme maastoautoilla Cho Oyun alempaan pe-
rusleiriin. Rottia Tingrissä ei ole, mutta kulku-
koirapopulaatio on pelottavan elinvoimainen. 
Cho Oyu ja Everest hohtivat lumisina etelässä.

Suurelle vuorelle ei voi sännätä suin päin, 
vaan sitä tulee lähestyä ikään kuin hiipien. Lä-
hestymisellä hätäileminen on tullut monelle 
retkikunnalle kalliiksi. Ryhmämme kyydittiin 

9.9 maastoautoilla 4700 metrin korkeuteen ns. 
”Kiinalaiseen perusleiriin”, johon perustim-
me lyhytaikaisen perusleirin kahdeksi yöksi. 
Pakkasimme tavaramme jakkien selkään 11.9, 
kun aloitimme nousun kohti ylempää peruslei-
riä. Perusleirien välissä yövyimme ns. ”Interim 
campissä” (5100 m.). Matka Interim campistä 
ylempään, varsinaiseen perusleiriin 5600 met-
riin oli varsin raskas; Maasto muuttui kivikkoi-
semmaksi, polku jyrkemmäksi ja korkeus alkoi 
todella tuntua. Polku mukaili jäätikön moree-
nia ja kaartui lopulta etelään, jolloin Cho Oyu 
paljastui näkyvyyden peittäneen vuorenrinteen 
takaa ja saavuimme satojen telttojen täplit-
tämään perusleiriin. Olin edellissyksynä käy-
nyt Everestin perusleirissä ja nähnyt maail-
man korkeimman vuoren aivan sen juurelta, 
mutta nyt Cho Oyu tuntui järjettömän kokoi-
selta. Tuntui uskomattomalta, että tuon ava-
ruuden rajoja hipovan jäisen massiivin päälle 
on ylipäätään mahdollista kiivetä. Kamppailin 
epäuskontuntemusten kanssa ja yritin mieles-
säni jakaa vuoren hallittavamman kokoisiin 
etappeihin. Kaukoputkella tarkasteltuna reitillä 
ei vielä näkynyt polkuja saati kiipeilijöitä, joten 
mittasuhteiden hahmottaminen tuntui hanka-
lalta. Olosuhteetkaan eivät luvanneet hyvää, 
sillä monsuuni oli tänä vuonna viipynyt taval-
lista myöhäisempään; Yleensä syyskauden en-
simmäiset huiputukset nähdään 10.9, mutta 
nyt yksikään ryhmä ei ollut käynyt kakkosleiriä 
(7000 m.) korkeammalla.

Edistystä ja vastoinkäymisiä
Vuorelle ei perinteisesti lähdetä ennen onnea 
tuovaa Puja-seremoniaa, jonka järjestimme 
14.9. Seuraavana päivänä Jere lähti viemään 
telttoja ykkösleiriin (6400 m.), kun itse jäin pe-
rusleiriin parantelemaan korkeaksi noussut-
ta kuumetta. 38 asteen lämpö tuntui korkeu-
dessa kuolemantaudilta, joten olin pakotettu 
lepäämään muutaman päivän. Kuume laski 
lopulta ja pääsin 19.9 viemään varusteita yk-
kösleiriin. Tarkoitukseni oli illalla palata pe-
rusleiriin, mutta sairastelun heikentämä olo ja 
raskas reppu hidastivat kulkuani siinä määrin, 
että jouduin jäämään ykkösleiriin yöksi.

Perusleiriin seuraavana päivänä palattua-
ni pidimme pari päivää lepoa ennen kuin 22.9 
lähdimme uudelleen ykköseen, mukanamme 
ylempänä vuorella tarvittavia varusteita, kuten 
untuvavaatteita ja ylävuoristokenkiä. Tarkoituk-
semme oli seuraavana päivänä jatkaa ylemmäs 
perustamaan kakkosleiriä. Ykkösessä vietetyn 
yön aikana alkanut lumisade sai meidät pysyt-
telemään leirissä toisenkin yön; eteneminen 
pehmeässä lumessa olisi liian raskasta ja vaa-
rallista. Olosuhteet eivät seuraavan yön aikana 
parantuneet, joten vetäydyimme perusleiriin, 
mikä olikin onnistunut ratkaisu, sillä lumimyrs-
ky oli vasta aluillaan; Perusleiritelttamme olivat 
seuraavana aamuna lumen peitossa ja ylempi-
en leirien epäiltiin tuhoutuneen yön aikana täy-
sin. Lisäksi vaikutti, että pitkään jatkunut voi-
makas yskiminen oli murtanut Jeren kylkiluun.

One shot
Voimakas lumisade vaihtui auringonpaisteek-
si 27.9. Retkikuntien turhautuneisuus vaih-

tui riemuksi, joka purkautui valtaisana lumi-
sotana. Perusleirin muuttuminen kymmenien 
osanottajien lumisotatantereeksi oli absurdia, 
mutta kohotti mielialaa teltassa kyyhöttämi-
sen jälkeen. Aika oli käymässä vähiin; minul-
la olisi aikaa yhteen huiputusyritykseen ja pyr-
kisin huipulle samana päivänä, kuin ryhmäm-
me full-service – jäsenet. En sairastamiseni 
vuoksi ollut ehtinyt käymään ykkösleiriä ylem-
pänä, joten epäilin sopeutumiskykyäni ja pidin 
todennäköisenä, että joutuisin perääntymään 
ennen huippua. Olinhan lisäksi selvää vähem-
mistöä kiivetessäni ilman lisähappea.
Nousimme 29.9 ykkösleiriin, josta lähdim-
me varhain seuraavana aamuna kohti kakkos-
leiriä (7000 m.). Varjoisa ja tuulinen pohjois-
rinne oli kylmä, joten en liiemmin pysähdellyt 
pitämään taukoja. Talvi oli selvästi lähesty-
mässä. Karu Tiibetin-ylänkö levittäytyi pohjoi-
sessa, mutta maisemien ihailun sijaan vietim-
me syyskuun viimeisen päivän visusti teltois-
samme ruuanlaittohommissa ja ajatuksiin 
uppoutuen. Olimme enää kahden päivän kii-
peämisen päässä huipulta. Huipulta, jonka ta-

voittamisesta ei ollut vielä mitään takeita. 
Seuraavana päivänä lähdin kakkosleiristä 
vasta myöhään iltapäivällä minimoidakse-
ni kolmosleirissä (7500 m.) vietetyn ajan. 
Tunnelma oli odottava ja jännittynyt, 
kun ylimmän leirin tavoittaneet kiipei-
lijät valmistautuivat lähtemään tuleva-
na yönä kohti huippua. Jaoimme teltan 
ja yhden makuupussin Daven (Austra-
lia) ja Stephenin (Iso-Britannia) kanssa 
ennen kuin heräsimme 2.10 klo. 1. Kah-
den jälkeen lähdimme askeltamaan hi-

taasti ylöspäin, kun kaksikko sai happijär-
jestelmänsä toimintakuntoisiksi. Pimeässä 
yössä näimme perässämme pitkäksi venyneen 
jonon otsalamppujen pieniä valoja. Nousu oli 
verkkaista, eikä yössä kuulunut puhetta; Jokai-
nen keskittyi askeleisiinsa ja eteni omaan tah-
tiinsa. Etenin itse jonon kärjessä muutaman 
tunnin ajan, kunnes noin 7900 metrin korke-
udessa nousutahtini hidastui rajusti. Lisäha-
pen kanssa kiipeävät alkoivat päästä ohitseni, 
kun askelten välillä vedin pitkiä hengenvetoja. 
Liian nopea eteneminen sai keuhkot tyhjenty-
mään muutaman askeleen päästä, joten pidin 
tahdin rauhallisena. Aamuyön kylmyys päät-
tyi, kun tavoitin huipputasanteen reunan, jolle 
auringonvalo vihdoin pääsi ulottumaan vuo-
ren takaa. Nyt tiesin olevani jo lähellä. Huip-
putasanteelle oli muodostunut valtavia lumi-
kumpuja, joiden välissä jäljet pujottelivat etsi-
en korkeinta kohtaa. Jäljet kaartuivat auringon 
suuntaan ja näin parin sadan metrin päässä 
ryhmän kiipeilijöitä kummun päällä. Loivalla 
rinteellä pystyin askeltamaan nopeammin ja 
huolettomammin, kun aivan kuin odottamat-
ta tunnistin etuvasemmalla Everestin, Lhotsen 
ja Nuptsen siluetit. Tavoitin kummulla seisos-
kelleen ryhmän ja pyörähdin täyden ympyrän 

Teksti: Samuli Mansikka
Kuvat: Samuli Mansikka ja Jere Pettersson

CHO OYU 
2 0 0 6

todetakseni saavuttaneeni Cho Oyun korkeim-
man kohdan. Koko se massiivi, jota olin kuu-
kautta aiemmin katsellut epäuskoisena perus-
leiristä, oli nyt jalkojeni alla. Istuuduin alas ja 
tallensin hetken videolle, ennen kuin kiiruhdin 
kylmältä tuulelta suojaan jyrkemmälle rinteelle 
ja edelleen takaisin kolmosleiriin. Olin erittäin 
väsynyt ja reidet olivat päässeet voimakkaasti 
maitohapoille, mutta en muuten tuntenut kor-
keudesta johtuvia oireita. Parin tunnin erin-
omaisten päiväunien jälkeen pakkasin tavara-
ni ja laskeuduin alas kakkosleiriin yöpymään.

Seuraavana aamuna en kiirehtinyt. Aamu 
oli kylmä, joten annoin auringon osua telt-
taani ennen kuin poistuin ulkoilmaan ja läh-
din laskeutumaan kohti ykkösleiriä. Leirien vä-
linen matka tuntui alaspäin mennessä paljon 
lyhyemmältä, mutta väsyneet reidet pakottivat 
pitämään taukoja aika ajoin. Kiire minulla ei 
ollutkaan, joten valokuvasin reittiä ja Tiibetin 
ylänköä. Ykkösleiriin päästyäni täytin juoma-
pullot, kaivoin telttamme esiin lumikinokses-
ta ja pakkasin varusteet. Heitin repun selkääni 
ja lähdin laskeutumaan kohti perusleiriä aja-
tellen, että en ehkä koskaan enää palaisi tälle 
vuorelle.

Vietimme perusleirissä vielä pari päivää paluu-
ta organisoiden ja pakaten. Jäätikkö jäi taakse 
6.10, kun patikoimme parinkymmenen kilo-
metrin matkan alempaan perusleiriin meidät 
Tingriin vieviä maastoautoja vastaan. Elämä 
Katmandussa tuntui monen viikon jäätiköl-
lä asumisen jälkeen helpolta ja huolettomal-
ta; oikea sänky, kaapeli-tv ja tuore ruoka olivat 
ylellisyyttä.

Reissupäiväkirja, sekä valokuvia verkossa osoit-
teessa www.samulimansikka.com. 

Samuli.

Samuli Mansikka ja Jere Pettersson.
Samuli Mansikka ja Jere Pettersson.

Samuli 

huipulla.

7500 metristä näkyy kauas.

Ykkösleirissä riittää yrittäjiä.

Väsymys painaa. 

Kolmosleiriltä (7500 m) kohti huippua.
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Patagonia
Vuorikiipeilyvuosi 2007 alkaa suomalaisittain 
mielenkiintoisissa merkeissä, kun nuorukai-
set Lauri Hämäläinen ja Sampsa Jyrkynen läh-
tevät helmikuun alussa tarunhohtoiseen Pata-
goniaan. Tähtäimessä pojilla on Argentiinan 
eteläkärjessä sijaitseva käsittämättömän kau-
nis Fitzroy (3375 m.). Fitzroyn haaste ei ole 
sen korkeudessa, vaan Patagonian ailahtele-
vassa säässä ja reittien teknisessä haastavuu-
dessa. Kaverukset ovat valinneet ensisijaisek-
si tavoitteekseen Franco-Argentine -reitin (300 
m. 50-60˚/5.8, 650 m. 5.10d/A1 
www.andeshandbook.cl).
Laurilla ja Sampsalla on takanaan kosolti ko-
kemusta nimenomaan teknisesti haastavilta 
reiteiltä, kuten mm. Matterhornin Schmidtiltä 
(1000 m., TD/ED) ja Les Droitesin, NE Spur 
Directiltä (1200 m., ED-), sekä lukuisilta TD+ 
reiteiltä Euroopan Alpeilta.
Matkan kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.patagonia.fi . 

14 x 8000
Maailman suurimmilla vuorilla on vuonna 
2007 odotettavissa vilskettä, kun useat pitkän-
linjan vuorikarjut tavoittelevat puuttuvia huip-
pujaan projekteissaan saavuttaa 14:n korkein-
ta vuorta. Vuoden 2006 – 2007 vaihteessa vain 
12 kiipeilijää maailmanlaajuisesti on kiivennyt 
kaikki 14 yli 8000 metriä korkeaa huippua. Vii-
meisimpänä projektin sai päätökseensä Veik-
ka Gustafssonin kumppanina suomalaisille 
tutuksi tullut Ed Viesturs, joka kuuluu pieneen 
viiden ilman pullotettua happea kiivenneen 
sankarin joukkoon.
Veikka on itsekin hyvissä asetelmissa, kun ar-
vaillaan seuraavaa kaikkien kasitonnisten kä-
vijää. Veikalta puuttuu käynnit Broad Peakillä, 
Gasherbrum I:llä sekä Gasherbrum II:lla. Ky-
seiset kolme vuorta sijaitsevat pienellä alueel-
la Karakorumilla Pakistanissa, joten looginen, 
mutta hurja tavoite on saavuttaa kaikki yhden 
matkan aikana kesällä 2007. 
Muita, joiden tänä vuonna odotetaan yrittä-
vän keskimäärin 12 vuotta kestäneen projektin 
päättämistä, ovat sveitsiläinen Norbert Joos, 
sekä italialainen Silvio Mondinelli. Joos on jo 
vahvistanut pyrkivänsä keväällä 2007 Everestil-
le, joka onkin onnistuessaan upea päätös ura-
kalle. Mondinelliltä puolestaan puuttuu Broad 
Peak, jonne hänen odotetaan yrittävän Gus-
tafssonin tavoin kesäkuukausina. Alppitorvi 
tapasi viime syksynä Ecuadorin Ivan Vallejon, 
jonka Dhaulagirin yritys kariutui lumiolosuh-
teisiin. Dhaulagirin lisäksi Ivanin tavoitteisiin 

kuuluu myös Annapurna. Venäjän Sergei Bo-
gomolovilta puuttuu niin ikään kaksi huippua.
Viestursin uusin, omaelämäkerrallinen kirja 
’No shortcuts to the top’ on nyt saatavilla.
(Lähde: www.mounteverest.net)

Piolet d’Or 2007
Vuorikiipeilymaailman tärkeimpänä tunnus-
tuksena pidetty palkinto, Piolet d’Or jaettiin 
27.1 Ranskan Grenoblessa. Kultainen hakku 
ojennettiin tällä kertaa Marko Prezeljille ja 
Boris Lorencicille, jotka lokakuussa kiipesivät 
uuden reitin Kiinan ja Bhutanin rajalla sijaitse-

valle Chomolharille (7326 m.). Slovenialaisen 
kaksikon reitti (ED2, M6+ / 30-70, 1950 m.) 
mukailee vuoren luoteisharjannetta.
Piolet d’Or jaettiin nyt 16:tta kertaa. Valinnassa 
arvioidaan nousun teknisen haastavuuden li-
säksi suorituksen innovatiivisuutta ja etiikkaa. 
Viime vuonna palkinto ojennettiin Steve Hou-
selle ja Vince Andersonille heidän suoritukses-
taan Nanga Parbatin Rupal -seinämällä.
Marko Prezeljin kertomus Chomolharin nou-
susta löytyy verkosta osoitteesta:
www.grivelnorthamerica.com/headlines.php. 

ALPPITORVI

Lauri

Sampsa
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Alppitorvi-palstan koonnut: Samuli Mansikka

Teemu Saarinen toppahousujen fi naalireitillä.  Roosa voitti naisten sarjan.
Nalle keräsi katseet fi naalireitillä.   
Katsojilla oli tiivis tunnelma.   Mina Jokivirta fi naalireitillä.
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Costa Blancan rantakalliot
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Espanjan ”Valkoinen rannikko” on 160 kilo-
metriä pitkä Välimeren huuhtoma rantaviiva, 
jolla hiekkarannat ja kaupungit vuorottelevat 
kivenlohkareiden ja jyrkkien rantakallioiden 
kanssa.  Paikka on pohjoisessa asuvien ranta-
lomailijoiden unelmien täyttymys, mutta myös 
kiipeilijöille Iberian niemimaan suotuisin il-
masto leutoine talvineen on todellinen arvo 
talvikiipeilykohdetta valittaessa. Auringolla on 
tapana suoda valkoiselle rannikolle vuodes-
sa 300 kauneinta päiväänsä, joista 120-150 on 
täysin pilvettömiä. Costa Blanca ulottuu Playa 
de Vergelistä jylhärannikkoisen Dénian poh-
joispuolelta aina Murcian Águilasin hiekkaran-
noille asti. Costa Blancan pohjoispuolen  loma-
kohteita ovat Dénia, Jávea, Moraira, Benissa, 
Calpe, Altea, Benidorm ja Villajoyosa. Etelä-
puolella elämä ja huvitukset keskittyvät Alican-
teen, Guardamariin, Santa Polaan ja Torrevie-
jaan. Pohjoisosassa on rannikon suuntaisesti 
kulkeva vuoristovyöhyke, eteläosassa taas ma-
taliin vuoriin rajautuva rannikkotasanne, jossa 
on vehreitä appelsiinien viljelysmaita. 

Kiipeilijän Costa Blanca on varsinaista valkois-
ta rannikkoa paljon laajempi kokonaisuus. Se 
on pitkälti yli kolmenkymmenen upean kiipei-
lykohteen muodostama alue Valèncian ja Ali-
canten välisellä niemimaalla. Suurin osa kalli-
oista sijaitsee sisämaan ihastuttavien vuoristo-
kylien verkostossa ja niin kaukana rannikosta, 
että valkoisen rannikon turistisin olemus näkyy 
reittien päältä katsoessa vain etäisenä viittee-
nä. Tämä kirjoitus kuitenkin suosii sini-valkoi-
suutta sisämaan kalliomaiseman okran ja vih-
reyden kustannuksella; se menee niihin paik-
koihin, joista merelle katsoessa ei näykään 
enää rantakaupunkeja, vaan pelkästään Väli-
meren sulautuminen taivaansineen horison-
tissa, valkoisen rannikon häikäisevässä valos-
sa. Se mikä kenties tulee näkyväksi, on kahden 
Costa Blancan rantakallion olemus rantaturis-
min ja (seikkailu)kiipeilyn leikkauspisteessä. 
Kirjoittamalla ajatus luo etäisyyden ja tuhoaa 
kiivetyn kokemuksen välittömyyden, mutta toi-
saalta juuri ajattelua stimuloiva pohdinta tuo 
menneisyyden saavuttamattomat kiivetyt het-
ket lähelle ja antaa niille pysyvän tason. 

Peñón de Ifachin paikan henki
Costa Blancan Peñón de Ifach on ilman muuta 
koko Alicanten provinssin huomattavin visu-
aalinen attraktio, ja kiipeilijän näkökulmas-

ta tuo Välimeren lahja on yksi Costa Blancan 
merkittävimmistä paikoista. ”El Peñón” on 
varjonsa mereen jättävä, joka suunnalta jyrkkä 
järkäle.  Se on kuin pieni vuori, jonka tunnus-
kuvallinen siluetti rikkoo Marina Altan taivaan 
rannan ylhäisessä yksinäisyydessään.  Peñón-
monoliitin monumentaalisuutta voimistaa 
juuri se, että se on niin yksin, vailla muiden 
vuorten seuraa. Tosin geologisesti Peñón on 
ilmeisesti siirroksen seuraus, erkaantuma sitä 
naapuroivasta Oltán vuorijonosta, mutta tämä 
Calpen jättiläinen ei piittaa pätkääkään men-
neisyydestään, vaan selkänsä Oltálle kääntä-
neenä se tuijottaa ylemmyyden tunnossaan 
kohti ulappaa, kohti oman olemuksensa vaa-
kasuuntaista kontrastia. Tosiasiallista 327 
metrin korkeutta suuremman majesteettisuu-
den Peñón saa siitä, että myös kaikki sen vä-
littömässä läheisyydessä oleva on silkkaa ho-
risontaalia: Calpen tasainen kaupunki hiekka-
rantoineen – ja meri.

Yrityksessäni ymmärtää Peñónin paikan hen-
keä juuri kiipeilijälle eivät matemaattiset koor-
dinaatit ja paikan geologinen syntyhistoria tar-
joa valaisua. Kysymys koskee sitä, mitä tuo 
kalliomöhkäle merkitsee elettynä sijaintina ja 
millaista on kiipeilijän elämä sitoutumisena 
johonkin paikkaan. Kiipeilijän paikka on tulkin-
nan ja merkityksenannon tulos. Se on summa, 
jonka muodostavat kiipeämisten tai kiipeä-
mättä jättämisten subjektiiviset kokemukset, 
kiipeämiseen liittyvät arvot ja tunteet, muis-
tot jo kiivetyistä reiteistä ja toiveet vielä kiivet-
tävistä. Ympäristöä inhimillistämällä, jopa sie-
lullistamalla, kiipeilijä vetää sinänsä neutraalin 
ympäristön aivan erityiseen merkitysyhteyteen, 
itseään lähelle, ja antaa paikalle hengen.

Paikan henkeä tarkoittava termi genius loci on 
peräisin roomalaisen mytologian käsitteistös-
tä. Antiikin ihmiselle ympäristö muodostui 
tietyistä luonteista. Jokaisella itsellisellä olen-
nolla oli oma geniuksensa, eräänlainen halti-
jahenki, joka puhalsi hengen ihmisiin ja paik-
koihin, määritti niiden olemukset ja luonteet ja 
seurasi niitä syntymästä kuolemaan. Tässä kir-
joituksessa genius viittaa siihen, mitä Peñónin 
kaltainen olento on kiipeilijälle, millainen on 
sen erityinen atmosfääri. Peñón de Ifachilla on 
juuri tällainen paikan henki. Jotta en leimau-
tuisi lopullisesti hörhöksi, tähdennettäköön, 
että Peñónin paikan henki ei ole sen enem-

pää supernaturaali suojeluskeiju kuin käärme, 
jollaiseksi roomalaiset genius locinsa usein ku-
vasivat. Paikan henki on oikeistaan vain kult-
tuurin näkymättömän kudelman kietomista 
Peñón de Ifachin fyysisten piirteiden ympäril-
le. El Peñónin paikan henki elää kontrastissa, 
ei pelkästään meren ja kallion, vaan myös Cal-
pen läpeensä urbaanin, kaupallisen sekä turis-
tisen ympäristön ja sen jonkin, jolla on tarve 
kohottautua tuon kaiken yläpuolelle.

Costa Blanca: valkoisen rannikon 
nimikkoreitti
Maaliskuussa 2002 seisoin Jirka Länsikallion 
kanssa ensimmäisen kerran Calpen hiekkaran-
nalla Peñónin siluettia ihailemassa. Siinä oli 
samaa vetovoimaa kuin vuorissa yleensä, siis 
erotuksena hieman epämääräisempiin jyrkän-
teisiin ja massiiveihin; se oli kiivettävä jo siksi, 
että se oli siinä, kiivettävä mistä kohtaa tahan-
sa ja ihan vain päälle pääsemisen vuoksi. Kal-
lion juurella päät kenossa koimme varsin vai-
kuttavana minivuoremme jokasuuntaisen 
jyrkkyyden – oikeastaan vain Los Valencianos 
-reitin släbit tekivät poikkeuksen – ja valitse-
mamme reitin ”Costa Blancan” finaalissa siin-
tävän häkellyttävän kattomuodostelman. ”The 
finish is breath taking”, Rock Faxin topo lupa-
si 250-metrisen ”Costa Blancan” (6c+) seitse-
männestä, viimeisestä ja vaikeimmasta pit-
chistä, joten nousumme alettua kaikki se upea 
6b+:n kiipeily muodostui itselleni ensisijaisesti 
tuon ”henkeä salpaavuuden” odottamiseksi. 

”Costa Blanca” on Jaime Arvizan luomus, mie-
hen, jonka pultatut megareitit aloittivat Peñó-
nilla kokonaan uuden urheilullisen aikakau-
den. Tuona keväänä ”Costa Blancan” seitse-
mättä pitchiä aloittaessani olin ikikiitollinen 
Arvizan aloittaman aikakauden tuotoksista. 
”Swing wildly out of cave” (Rock Fax, 2001), 
ja tottahan minä villisti heiluin. ”Another 
hard move, involving a blind reach”, ja minä-
hän sokeasti kurotin kohti helpompia metre-
jä. Omaan makuuni perusteellinen topomme 
antoi aivan tarpeettoman tarkan ohjeistuksen, 
mutta sallimme silti itsemme olla tyytyväisiä, 
Jirkan heiluttua toppiin aivan yhtä villisti, tästä 
onnistuneesta tiimi-onsaitista. Toppiständillä 
varmistellessa vihaisten lokkien kolonna hyök-
käsi toistuvasti kimppuuni. Onneksi Jirka ei 
jäänyt asumaan pitchille. 

Tai chi (6b), Aki Rautava, Oltá.  Kuva  Fredrik Neregård  www.neregard.fotosidan.se
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”Costa Blanca” oli juuri niin hieno kuin olim-
me toivoneet. Sen kiipeäminen oli kuitenkin 
kaikkea muuta kuin kahdenkeskinen vertikaa-
li mikrokosmos vain merilinnut todistajinam-
me. Ständeillä huomasin, että koko kuuman 
päivän ajan tarjosimme ylimääräisen ja ilmai-
sen spektaakkelin vaihtuville kiikarit omistavil-
le rantalomailijoille. Sieltä meitä katsoi Herra 
Jederman perheineen. He alhaalla, me ylhääl-
lä, eikä vain kirjaimellisesti vaan – niin kuin 
vain kiipeilijä ajatella voi – myös jollain tapaa 
moraalisesti. Peñónin päällä kävi ilmeiseksi, 
että me korkeamoraaliset olennot emme kui-
tenkaan olleet ajatelleet nousua pidemmäl-
le. Polku alas Peñónin päältä oli pitkä ja kivi-
nen, eikä meillä ollut kenkiä. Hidas alas tulo 
oli siten vaihtelevaa kivuliaisuutta joko kiipei-
lytossuissa tai ilman. Calpen rantakadut as-
telimme arasti paljain jaloin, mutta sitten-
kin niin silmin nähden tyytyväisinä, miltä vain 
kaksi kiipeilijää onnistuneen reitin jälkeen voi-
vat näyttää. Calpen rantabaarissa Herra Jeder-
man kohotti meille oluttuoppinsa. Nyökkäsim-
me lauhkean hyväksyvästi. 

El Navegante: navigointia meren 
ja taivaan välissä
Maaliskuussa 2003, melkein täsmälleen vuot-
ta myöhemmin, tuijotimme Jirkan kanssa naa-
mat lentokoneen ikkunassa kiinni Peñónia Ali-
canteen suuntaavan koneemme tehdessä kaar-
rostaan Välimeren yllä pilvettömällä taivaalla. 
Ilmasta käsin näkyi mainiosti, kuinka merkil-
lisen pienellä kannaksella Peñón on mante-
reessa kiinni; ikään kuin sillä olisi tarve venyt-
tää kannas katkeamispisteeseen, irrottautua ja 
syöksyä kokonaan Välimereen. Se mitä tuolloin 
koimme, oli yhdistelmä kihelmöivää jännitystä 
ja tuttuutta. Tuo meren ja kallion kohtaamisen 
tila oli meille jo edellisestä vuodesta tuttu, toi-

sin sanoen tila oli muuttunut paikaksi. Paik-
kaan kiinnittymiseen ei niinkään vaikuta siinä 
vietetty aika, vaan kokemuksen intensiivisyys. 
”Costa Blanca” oli totta vieköön ollut intensii-
vinen. Tällä kertaa olimme lähdössä tavoitte-
lemaan Peñón de Ifachin paikan henkeä ken-
ties vielä intensiivisemmän kokemuksen kaut-
ta. ”El Navegante” (7a): ”A magnificent route 
wich is of the same calibre as ’Costa Blanca’, if 
not even better” (Rock Fax, 2001).

Lähestyessämme toistamiseen tuota kiehto-
vaa paikkaa, jossa maisema ikään kuin avau-
tuu tai muuttuu toiseksi, asiat toistuivat pit-
kälti samanlaisina kuin vuotta aiemmin. Herra 
Jedermanin poika huudahti isälleen: ”Vati, 
guck mal, Bergsteiger!” Tunsin niskassani, 
kuinka minä ja Jirka taltioidumme Herra Jeder-
manin lomavideolle. Sillä hetkellä osasin en-
simmäisen kerran muotoilla Peñón de Ifachin 
paikan hengen kiipeilijän näkökulmasta. Kyse 
on kiipeävän tai kiipeilyyn valmistautuvan 
kehon hahmottumisesta suhteessa ympäris-
töön, siitä miten vertikaaliakseli ja sen avul-
la saavutettu toimintavalmius vaikuttavat pai-
kan merkityksellistämiseen. Tila-avaruus, aika 
ja maailma sellaisena, kuin kiipeilijä sen elää, 
jakaantuu kiipeämisen aikana yksinkertaisesti 
käsillä olevaan momenttiin, yläpuoleen ja ala-
puoleen. Käsillä olevan päällä, ylhäällä hieman 
uhkaavastikin kallistuvana, hahmottuu lähitu-
levaisuus ja pyhän alue. Koko vertikaaliakseli 
on oikeastaan pyhän paikan merkitsijä.  Eikö 
ylhäällä olevan huipun tai topin merkitys ole-
kin lopulta kiipeilijän pysäyttävänä, sielun tilan 
analyysiin ja kontemplaatioon pakottavana ti-
lana? Alhaalla, siellä minne irtokivet putoavat, 
supistuu mennyt aika ja maallisen kenttä. Pa-
kollinen Herra Jederman videokameroineen 
rantabulevardilla Peñónin juurella on oikeas-
taan pohjimmiltaan vain symboli sille maal-

lisen kentälle, jonka jokaisen kiipeilijän on it-
sessään ylitettävä – kiipeämällä.

Me siis kiipesimme taas ja olemisen tapam-
me oli lähes juhlallista meren ja taivaan vä-
lissä navigointia. Koska liike vertikaaliakselil-
la kunnioittaa pyhää parhaiten juuri olemalla 
tyylikästä, vailla räpellystä ja kirosanoja, meil-
le kummallekin oli sanattoman selvää, että ”El 
Navegantea” oli edettävä vuorotellen liidaten 
ja ilman, että kumpikaan mokaa sen enempää 
liidatessaan kuin kakkostellessaan. Kokemuk-
sena 250-metrinen ja 8-pitchinen ”El Navegan-
te” oli ”Costa Blancan” kaltainen loppua kohti 
intensifioituva purkaus: neljännen pichin (6b) 
eriskummalliset otteet, kuudennen pitchin 
(6c) arete ja toppaava kahdeksas pitchi (7a) 
jyrkällä feissillä. Viimeinen köyden pituus alkoi 
hänkkäävästi kiperillä ristiin vedoilla poketista 
toiseen, muuttui pumppaavaksi perusnegak-
si ja päättyi kinkkiseen poikkariin vasemmalle. 
Topissa alas katsoessa herra Jederman ranta-
bulevardilla oli kutistunut tunnistamattomak-
si pisteeksi. Kyyristelin jälleen kiukkuisten lok-
kien takia ja vetelin löysiä pois odottaen jänni-
tyksellä, singahtaako kakkoseni köysi kireälle. 
Ei singahtanut. Jirka vääntäytyi toppiin koh-
tuullisen uuvuksissa mutta myös maallisuu-
tensa ylittäneenä ja pohjattoman tyytyväisenä 
parhaimpaan yhteiseen tiimi-onsaittiimme. 

Los Miserables: janoiset kurjat 
Reilun vuoden päästä olimme kiipeämäs-
sä Aragónissa Los Riglosten mahtavia kog-
lomeraattiseiniä, eikä suunnitelmiimme sinä 
vuonna kuulunut lainkaan Välimeren tyrsky-
jä. Mutta toisin kävi. Los Mallos de Riglosten 
hyvä sää ei kattanutkaan koko reissuamme 
vaan muuttui matalapaineeksi. Calpe määrän-
päänä ajoimme yli yön kohti etelää Guns N’ 
Rosesia kuunnellen. Calpe tuskin on se ”Pa-
radise City”, josta Axl Rose laulaa, mutta yhtä 
kaikki Calpessa meitä odotti tuttu paikka, El 
Peñón, jonka kivi on valkeaa ja reitit kaunii-
ta. Ennen kuin ehdin ehdottaa Jirkalle ”Puto 
paseo ecológicon” (7a+) kiipeämistä kahden 
aiemman vertikaaliakselimme välistä, Jirka il-
moitti tarvitsevansa lepopäivän ja latautumis-
aikaa Sellan mahtavan Divino-seinän kiipeä-
miseen, mikä olikin etelään ajamisemme en-
sisijainen tavoite. Minun oli kuitenkin pakko 
kiivetä Peñón taas kerran, se kun sattui ole-
maan siinä ja me sen juurella. Miikka Raitti-
la ilmoitti halukkuutensa lähteä mukaan tähän 
huhtikuun hikisen päivän koitokseen. Reitiksi 
valittiin ”Los Miserables” (6c+) ”Costa Blan-
can” vasemmalta puolelta. 

”Los Miserables” alkaa samoilla ensimmäisillä 
pitcheillä kuin ”Polvos mágicos” (6a+) ja hyö-
dyntää näin sen kruksi-pitchin, tasaraskaan ja 
liukkaan 6a+:n sisäkulman. Seuraavat kaksi 
pitchiä ovat melko päämäärätöntä rämpimistä 

6b:n vaikeusasteella, mutta viidennen pitchin 
alle tultaessa ”Los Miserables” ikään kuin 
kirkastuu ja reitillä on taas selkeä pystysuo-
ra suuntansa. Tällä kertaa multi pitch -työn-
jako oli sellainen, että minä sain kiivetä ”Los 
Miserableksen” henkilökohtaisena onsaittina, 
kun taas Miikkan osa oli kakkostella reitti par-
haansa mukaan. Hätäinen startti uuden kiipei-
lyparin kanssa johti puutteelliseen varustau-
tumiseen. Olin ajatellut, että kummallakin on 
mukanaan omat nesteensä ja seinäeväänsä, 
mutta kruksi-pitchin alla kävi ilmeiseksi, että 
Miikkalla oli turkasen kova jano, sillä hänen 
repussaan oli vain banaaneita. Minä puoles-
tani olin latkinut omasta camel bagistäni su-
meilematta. Siispä vettä ruvettiin jakamaan ja 
säännöstelemään. El Peñónin eteläseinä huh-
tikuun lopun iltapäivähelteessä alkoi äkkiä 
tuntua kovin näännyttävältä. Onneksi jäljellä 
oli enää kolme köydenpituutta. 

Viides pitchi (6c+) alkoi napakkana parin pul-

tin välin mittaisena boulderointina. Koetin kii-
vetä erityisen nätisti, sillä hyllyllä allani istui 
lokkiemo pesässään. Se ei suostunut väistä-
mään. Enkä minäkään, vaikka vaikea alku olisi 
ollut täysin kierrettävissä vasemmalla olevan 
sisäkulman kautta. Luomupiissejäkin oli mu-
kana enemmän kuin olisi tarvinnut. Kuuden-
nen ja seitsemännen pitchin linkitin yhteen 
50-metriseksi 6b:n kokonaisuudeksi. Kiipei-
ly oli fantastista: jyrkkää, pieniä bulgeja ja mi-
niluolia, erittäin tyydyttävä toppaus. Los Mi-
serables -reitissä oli itsenäistä kiipeämistä 
”vain” 140 metrin verran, eikä se ollut reittinä 
yhtä vaikuttava ja ilmeinen kuin kaksi aiemmin 
kiipeämääni Jaime Arvizan reittiä. Kolme vii-
meistä köyden pituutta olivat kuitenkin niin at-
mosfäärisiä, että niiden ansiosta tämäkin ver-
tikaaliakseli piirtyi lopulta pyhän paikan mer-
kitsijänä. Peñónin huipulla kaksi kilvoittelijaa 
sitten analysoivat paitsi sielujensa tilaa myös 
kehojensa nestehukkaa. Pitkä matka alas tai-
vallettiin veden ääni korvissa pauhaten. Al-

haalla Miikkassa näkyivät jo vakavan lämpö-
uupumuksen merkit, mutta ehkä kokemus oli 
kuitenkin tuon kurjuuden arvoinen.

Sierra de Toixin rantakalliot
Costa Blancan rantakallioiden paikan henkeä 
analysoitaessa on otettava huomioon luonto, 
maisema ja ihmisen siihen tekemät muutok-
set. Toisena tulee tilan horisontaali- ja vertikaa-
litasojen, maan, meren ja taivaan suhteiden 
tarkastelu. Tila ei tällöin avaudu matemaatti-
sen konseption kautta, vaan eksistentiaalise-
na ulottuvuutena. Kolmanneksi on koetelta-
va, kuinka kiipeily kehollisena toimintana voi 
toteutua tilassa. Tässä koettelussa pohdinta ei 
riitä – on kiivettävä. Näihin asioihin huomio-
ta kiinnittämällä ja kiivettävyyttä koettelemalla 
voi tavoittaa genius locin, paikan hengen.

Paikan hengessä on aina jotain henkilökohtais-
ta, sillä siihen oleellisesti sisältyvä maisemalli-
nen aspekti on vahvasti biografinen; kiipeili-
jän yksilöllinen kiipeilyhistoria kaikkinensa on 
siinä keskeisesti mukana. Jokaisella kiipeilijäl-
lä on varmasti omat biografiset maisemansa, 
mielen maisemat ennemminkin kuin ”maan” 
maisemat. Muisti, arvostukset ja tunnelata-
ukset ovat biografisen maiseman alkuaineet, 
mutta tästä sisäsyntyisyydestä ja henkilökoh-
taisuudesta huolimatta en usko biografisten 
maisemien olevan jakamisen tai sanoin ku-
vaamisen tavoittamattomissa. Niiden esittä-
minen ei vain voi toteutua kovinkaan ankarien 
luokitusjärjestelmien mukaisesti. Kun kysymys 
koskee maiseman kokemuksellisia sisältöjä ja 
emotionaalista kartografiaa, vastauksen eli 
kokemuksellisen maiseman kuvan voi antaa 
vaikka tanka-runouden muodossa.

Oma suhtautumiseni Sierra de Toixin rantakal-
lioihin on ollut suorastaan topofiilinen. Topo-
filialla en tarkoita topojen kuolaamista, vaan 
vahvaa ja myönteistä sitoutumista johonkin 
paikkaan, ympäristön haltuun ottamista omak-
sumalla se osaksi sielunmaisemaa ja elämis-
maailmaa. Neljällä eri Costa Blancan reissul-
la olen pystyttänyt teltan sille samalle penke-
reelle, jolta avautuu panoraama kohti Raco del 
Corv -seinää ja Välimerta. Yöt olen nukkunut 
korvatulpitta silläkin uhalla, että telttaseurani 
sattuu olemaan kuorsaavaa tyyppiä, ihan vain 
herätäkseni aamulla siihen ääneen, joka syn-
tyy Välimeren maininkien hakatessa kalliota 
vasten. Viimeistään aamukahvien aikaan au-
rinko tulee esiin Vía Missing Link -reitin (6b+) 
kantin takaa Candelabra del Sol -sektorin puo-
lelta ja sytyttää hetkessä varjoisan Raco del 
Corvin ympäristön liekkeihin. Candelabra del 
Sol, auringon kynttelikkö todellakin! Aamu-
kahvin jälkeinen virittäytyminen on silkkaa es-
tetiikkaa, hetkellinen kokemus tiheimmillään 
ja olemisen koko ”totuuden” sisältäen. Kallion 
ja meren maisema kaikkine konkretioineen ja 

El Dorado 1 (6a+), Perttu Ollila & Gabriel Chevalier, Raco del Corv.

Jirka Länsikallio ständillä El Naveganten (7a) areten (6c) juurella. 
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yksi Euroopan pienimmistä suojelluista alu-
eista. Valitettavasti Sierra de Toixin miljöötä 
ei ole vastaavalla tavalla suojeltu. Toixin ranta-
kalliosta erityisesti Raco del Corvin muuttavaa 
miljöötä voi miettiä vähintään lokaalissa mit-
takaavassa ja valkoisen rannikon asukkaiden 
arkielämän tasolla. Oikeastaan koko Sierra de 
Toixin maisemaa voi lukea tekstinä, joka ker-
too Costa Blancan alueen taloudellisista, sosi-
aalihistoriallisista, poliittisista ja kulttuurisis-
ta teemoista. Niin kiintoisaa kuin tämä onkin, 
se ei muuta sitä seikkaa, että biografi nen mai-
semani on uhattuna. Jo vuonna 2003 ensim-
mäiset konkreettiset merkit näkyivät: vauhdil-
la rakentuvan turistikylän rakennusjäte oli kul-
keutunut minun telttapaikalleni. Lisäksi joku 
asetti oikeutemme olla tuolla kyseenalaiseksi 
soittamalla paikalle poliisit. Jouduin vakuutte-
lemaan kunniallista kiipeilijyyttämme lainvarti-
joille, jotka hieman epäluuloisina tarkastelivat 
täyteen sullottua vuokra-autoamme ja Heikki 
Suomisen reissussa muodostunutta bandiitti-
ulkonäköä. Toistaiseksi viimeinen visiittini Toi-
xin rannalle oli vuonna 2004. Urbanisaatiolla 
on siis ollut riittävästi aikaa muuttaa Toix vaik-
ka jonkinlaiseksi mini-Benidormiksi. Millai-
nenkohan on tänä päivänä sen genius loci?

Elementtien maisema
Maiseman avaruuden maksimoiva meri, dra-
maattinen kalliomuodostelma ulapan tylsyy-
den vastapainona, kenties muutama kitukas-
vuinen välimerellinen puu. Tällainen kuva kos-
kettaa minua: juuri siellä haluaisin nyt kiivetä. 
Itse halu vaikuttaa minussa syvällä ja juureu-
tuu vaikeasti muotoiltavalle alueelle. Pelkäs-
tään aurinko ja lämmin ilmastoko? Välimeren 
myyttisyys, poseidonismi? Minulle rantakal-
liomaiseman täytyy olla kiipeämällä sisäistet-
tävä eikä sellainen, joka vain käymällä ohite-

taan. Tämä maiseman henkilökohtaistamisen 
kaipuu ei ole unenomaista haaveilua mah-
dottomasta paikasta eikä myöskään empiiris-
tä reviirin rakentamista, sillä en ole talonosto-
aikeissa. Halu on mielikuvituksellista, sidot-
tua sellaiseen sisäiseen näkökykyyn, joka vie 
minua eteenpäin kohti utooppista aikaa mah-
tavine reitteineen. Toisaalta halu on myös kak-
soisliikettä, jonka toinen suunta siirtää minua 
takaisin päin, jonnekin itsessäni. Kun katson 
rantakallioista maisemaa, vaikka vain pelkkää 
kuvaa, tuntuu melkein varmalta, että olen siel-
lä ollut tai tulen sinne menemään. Mikä nois-
sa maisemissa on niin erityistä? Ehdotan vas-
taukseksi elementaarisuutta. 
 
Ajatus elementeistä – tulesta, vedestä, ilmasta 
ja maasta – on ikivanha mutta sitäkin sitkeäm-
min erilaisissa ajatusrakennelmissa elänyt. 
Oletettavasti nämä neljä elementtiä nimesi 
ensimmäisen kerran, Välimeren rannalla, Em-
pedokles, joka kutsui kosmisia alkuaineitaan 
juuriksi. Ehkäpä ajatuksen vanhuus ja teorian 
tieteellinen museaalisuus ovat tässä pikem-
minkin voima kuin haitta. Rantakalliomaise-
man kokemuksellinen lumo ei rajoitu välittö-
mästi havaittaviin ominaisuuksiin eikä tiukan 
tieteellisyyden nimissä tuotettuun tietoon, 
vaan se koskettaa kiipeilijään sedimentoitu-
neita, sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia, 
perittyjä ominaisuuksia. Kokemuksiimme ele-
menteistä vaikuttavat kulttuuristen traditioi-
den lisäksi omakohtaisesti koetut maisemat, 
ilmastot sekä kiipeilyn kaltaiset ympäristön 
kokemisen muodot. Mielikuvamme ja biogra-
fi set maisemme ovat alkuperältään sekä myyt-
tisiä että aistimellisia.  
Valkoisen rannikon rantakallioilla kiivettäes-
sä vesi elementtinä, siis meri, on osana elet-
tyä ympäristöä pikemminkin taustalla kuin 

huomion fokuksessa. Kuitenkaan se, että meri 
muodostaa vain taustan kiipeilylle, ei tarkoita, 
että sen arvo kokemuksen kokonaisuudessa 
olisi vähäpätöinen. Kiipeilijä tiedostaa meren 
läsnäolon ikään kuin sivuhuomiona, vaikkei 
sitä keskeisesti tarkkailekaan. Aaltojen jyly vas-
ten kalliota pitää meissä yllä mielikuvaa meren 
voimasta silloinkin, kun syvennymme muu-
veihin tai kiipeilyparimme varmistamiseen. 
Ja toki aina toiminnan pysähtyessä hetkeksi 
katse löytää ulapan. Paljaassa meressä ei ole 
mitään ihmisen tekemää eikä se näin ollen ole 
inhimillisen kulttuurin heijastus. Tällainen ko-
kemus tuo meidät hetkeksi oman voimatto-
muutemme hyväksymisen äärelle. Sama omi-
naisuus on joskus löydettävissä vuorista ja 
kallioista, ja siitä irti ravistautuminen on tie-
tenkin ehto kiipeilyn toteutumiselle. 

Meri tasoittaa oman maisemansa. Ständiltä 
tarkkailtaessa meri asettuu suhteeseen joko 
kallion, rantaviivan ja ranta-alueen kanssa tai 
sitten taivaan. Suomen kielessä on metafora 
meren selästä. Metaforaan sisältyvä kuva ku-
perasta pinnasta vastaa yllättävän hyvin to-
dellisuutta. Kuperalla meren selällä on ko-
vera vastinpari: taivaan kansi. Havaintojeni 
mukaan Costa Blancan valolla on joinain päi-
vinä taipumus häivyttää selän ja kannen raja-
pinta, sulauttaa ne samaan sineen. Taivas ja 
meri ovat tuon maiseman ensimmäinen ele-
mentaarinen pari. Ilmalla elementtinä on hie-
man samanlainen elementaarisen sivullisen 
rooli valkoisen rannikon rantakallioiden kiipei-
lykokemuksessa kuin merelläkin. Se on koko 
ajan ympärillämme, mutta suhteessa muihin 
elementteihin sen vaikutukset kiivetessä ovat 
kenties kaikkein dramaattisimmat: pikkuhil-
jaa umpeen kuroutuva tyhjyys kiipeilijän yllä ja 
kasvava pudotus hänen allaan. Valkoisen ran-

kiivettäväksi valittuine seikkailureitteineen on myös mielen-
maisema, aistimellisella voimalla läsnä oleva eletyn hetken 
absoluuttinen totuus tässä ja nyt.

Useimmat Costa Blancan kävijät muistavat Sierra de Toi-
xin lempeänä yhden tai parin kp:n släbien kiipeilypaikkana, 
mutta Toixin rantakallioiden luonne on tyystin toisenlainen. 
Aikoinaan ensimmäinen päiväni Sierra de Toixin rantakalli-
oilla alkoi irrottautumisella Raco del Corvin tyhjältä rannal-
ta, veden päälle ja kohti ”El Dorado 1:n” (6a+) ensimmäistä 
varsinaista pitchiä. Ensimmäinen 35-metrinen köydenpituus 
oli heti sitä, mistä Toixin rantakalliokiipeilyssä on kyse: jyrk-
kää, hiukan irtokiviä, ruosteisia porahakoja harvakseltaan, 
vekkuleita luomupleismenttejä poketteihin ja halkeamiin, tii-
malasien ympärille fi ksattuja haalistuneita köyden pätkiä, lo-
kinpaskaisia otteita. Aivan upeaa. Meri kallion alla oli pai-
koin turkoosinsininen. Tämän 80-metrisen jälkeen kävin 
vielä ennen iltauintia sisäänajamassa uudet scarpani sillä 
ainoalla Raco del Corvin reitillä, joka ei ole kirjaimellisesti 
veden päällä. Sektorin vasemmasta reunasta lähtee tämä 
Rock Faxin topoon nimettömäksi jäänyt 7a+:n sinkkupitchi, 
jonka pituus on köysiteknisesti hankalat 50 metriä. Reitti 
on kuitenkin aivan helmi, kolme vaikeata kohtaa ja kruksik-
kain niistä aivan topissa. Erittäin tyydyttävää onnistuessaan, 
mutta myös kohtuullisen turhauttavaa epäonnistuessaan. 

Sierra de Toixin eteläisin osa muodostaa lähes kolmekilo-
metrisen yhtenäisen rantakallion, jonka korkeus vaihtelee 
60:n ja 80 metrin välillä. Suurin osa rantakallion pituudesta 
on ilmeisesti kiipeilyllisesti toivottoman huonoa kiveä, sillä 
vain pieni osa kalliosta on reititetty. Candelabra del Sol -sek-
torille pääsemiseksi saa ensin taivaltaa hyvän matkaa häi-
käisevissä maisemissa, sitten pitää löytää tikkaat ja laskeu-
tua – köydellä. Rohkeat valèncialaiset kalastajat olivat en-
simmäiset Toixin rantakallioita tutkineet, ja nämä nykyään 
huonokuntoiset tikkaat lienevät heidän perujaan. Rock Faxin 
topon mukaan Candelabra del Solin tikkaiden laskeutumi-
nen tai kiipeäminen ilman köyttä on E8 2a. Hauraat tikkaat 
roikkuvat osan matkaa kokonaan tyhjän päällä, ja niiden kii-
peäminen, vaikkakin vain yläköydellä, oli saamani palaut-
teen mukaan kohtuullisen jännittävää. Minä ja sveitsiläinen 
kiipeilyparini Gabriel teimme kerran sen virheen, että laskeu-
dutimme kaksi neitokaista Candelabra del Solin vesirajan 
suureen luolaan ottamaan aurinkoa siksi aikaa, kun itse to-

teutimme omaa kiipeilyllistä meriseikkailuamme. Kun illalla 
kävin pudottamassa yläköyden tytöille, 2a:n tikkaat osoittau-
tuivat todelliseksi murheenkryyniksi. Kokematon tanskalai-
nen tyttö sai paniikkikohtauksen eikä suostunut liikkumaan 
senttiäkään viisi metriä ennen toppia. Aurinko laski ja minä 
jouduin todella pusertamaan itsestäni kaiken suostuttelevan 
herttaisuuden, ennen kuin tytöt saatiin ylös. 

Kaikki Candelabra del Solin reitit ovat Rowland ja Mark Ed-
wardsin tekemiä. Kivi näyttää kummalliselta, mutta on epäi-
lyttävästä ulkonäöstään huolimatta enimmäkseen erinomai-
sen kiinteää. Rantakallion arkkitehtuuri on uskomatonta, 
hänkkiä niin että heikottaa, mutta sittenkin Edwardsien rei-
tit löytävät luontevasti tiensä ylös luolien ja pullistumien vä-
listä. Merellisistä seikkailureiteistä helpoin, ”Rowland’s Ma-
gical Mystery Tour” on vain rohkea viitonen. Jostain syys-
tä Rowland Edwardsin etunimi sisältyy useiden  reittien 
nimeen: Rowland’s Magical Mystery Tour (5), Rowland’s 
Journey to Xanadu (6c), Rowland’s Promised Land (6b), 
Rowland’s Ultimate Journey (6a). 

Vaikka muuten Costa Blancan Edwards-reitit ovat mielestä-
ni poikkeuksellisen tyylikkäitä, niin porahakojen korvaami-
nen Candelabra del Solilla, kuten myös Echo Valleyssa, ENP-
tuubeilla on keinotekoinen ratkaisu, sikäli kun perusteena 
on kallion luonnollisen luonteen säilyttäminen. ENP:t eivät 
ole juuri sen luonnollisempia kuin porahaatkaan. Kokonaan 
toinen asia onkin sitten ENP-systeemin ruostumattomuus, 
mikä saanee ENP-reitit kestämään pidempään ilman res-
taurointitarvetta.  ENP:t ovat kallioon porattuja terästuube-
ja, joissa on kova muovinen aluslaatta ja pieni ruostumat-
tomasta teräksestä oleva jousi. Niihin on tarkoitus työntää 
tietynkokoinen kiila ja kääntää sitä 90 astetta. Candelabra 
del Solilla on tätä nykyä tietääkseni 13 reittiä, ja ainakin viisi 
niistä on ENP-varmisteisia. Hyvin pitää, tai ainakin me roi-
kuimme menestyksekkäästi tällaisissa kahden ENP-pisteen 
ständeissä. Mutta ongelmiakin oli. Ensinnäkin ENP-tuube-
ja on kahdenlaisia: standardi-ENP:t ja Super-ENP:t (SENP). 
ENP ottaa vastaan Wild Countryn kolmosen kiilaa tai Cassi-
nin viitosen brassia, kokemukseni mukaan myös vastaavaa 
wall nuttia, kun taas SENP:hen sopii viitosen RP. Topokuva-
uksista pitää aina varmistaa, että ottaa riittävän määrän oi-
keita kiiloja mukaan. En tiedä missä oli vika, mutta ENP-var-
misteisella Rowland’s Promised Land -reitillä Gabriel ei vaan 
yksinkertaisesti saanut kiilojaan tungettua niihin tuubeihin. 
Niinpä panikoitunut sveitsiläinen slingasi ison kahvan, kerä-
si siinä köydessä roikkuen rohkeutensa takaisin ja hoiti pit-
chin loppuun. Kohtuullisen hyvä meininki sinänsä, mutta 
Gabriel itse kertoi ”kakanneensa etikkaa”. Olen kuullut, että 
vastapainona rantakallion ruostuneille porahaoille ja ENP-
tuubeille etevät englantilaiset, tällä kertaa muut kuin Row-
landin veljekset, olisivat luoneet kokonaan uuden ja täysin 
liimapulteilla varustellun sektorin 250-metrin päähän Can-
delabra del Solista. Menen ja tiedän joskus myöhemmin. 

Sierra de Toixin ja Peñón de Ifachin tulevaisuus näyttää eri-
laiselta. Vuonna 1987 silloinen Valèncian hallinto julisti 
Peñón de Ifachin luonnonpuistoksi. Uskon, että oikea pää-
tös esti calpelaista urbanisaatiota pesiytymästä kannaksen 
toiselle puolelle. Muuten  Peñónin juurella olisi varmaan-
kin nykyään teleférico, jolla herra Jederman voisi matkus-
taa vuoren huipulla olevaan ravintolaan. Peñón de Ifachin 
luonnonpuisto on vain 45,5 hehtaarin kokoinen ja sellaisena 

Cabriel Chevalier ENP-ständillä Candelabra del Sol -sektorilla. Peñón de Ifach.
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KOTISEINÄnikon meri ja taivas ovat yleensä kauniita ja anteli-
aita, mutta myös kiipeilijän vastustajia silloin, kun 
kiilanippu putoaa 70 metriä tyhjyydessä ja katoaa 
iäksi mereen. 

Maaelementti valkoisen rannikon kiipeilyssä on it-
sestään selvästi kallio. Se on lokkien pesinnän, ka-
ruimpien kasvien kasvamisen ja kiipeilijän liikkumi-
sen pinta, ja sellaisena se kaikkein selvimmin liittää 
yhteen kokemuksen itsestämme ja ympäristöstäm-
me. Tämä on se elementti, joka jatkuvasti kiipeili-
jän kehoa koskettaessaan pystyy yli-intensifi oimaan 
hänet omalle olotilalleen ja ympäristölleen. Kallio 
on paitsi kosketuksellinen kontaktipinta myös jo-
tain, johon voidaan suorastaan kaivautua, kuten 
parhaimmillaan hyvän chimneyn tapauksessa. Kii-
peilijän yritys hallita, lukea ja tulkita ”maataan” on 

vakavimmillaan elämän ja kuoleman kysymys. Kal-
liopinta on kuin kirja, jonka aakkosia ovat otteet 
varjoineen, muodot, luontevat linjat, irtokivet. Oi-
kean ja väärän tulkinnan eron tässä kiipeilijän maa-
elementin tuntemuksessa huomaa varsin selvästi. 

Ensi näkemältä tulen elementti ei kuulu keholle ys-
tävällisiin elementteihin eikä kiipeilylliseen maise-
maan. Väärin. Tuli pitää ymmärtää sisäistettynä ele-
menttinä. Kiipeämiseen liittyvä intohimo, vimma ja 
affekti ovat sitä tulta, joka kiipeilijää ylipäänsä lii-
kuttaa. Tuli tunnetilana on meissä ja meidän ympä-
rillämme kiivetessämme ja aistiessamme vahvasti 
paikan henkeä. Liekehtien liikkuvaa tulta tunnetila-
na voi kuvata eräänä kiipeilijänä olemisen pysyvä-
nä ulottuvuutena, maailmassa olemisen tapana, 
johon kiipeilijä itse ei välttämättä kiinnitä tietoisesti 
huomiota. Muille se voi olla rasittavan ilmeistä. Oi-
keastaan meillä ei niinkään ole näitä tunteita, vaan 
me olemme niissä ja niiden kautta maailmassa. 
Emme ole intohimoisia vaan intohimossa. Englan-
nin kielessä tunteissa oleminen näkyy paremmin: 
in love, in fl ames. Tuli ja maa ovat valkoisen ran-
nikon kiipeilemällä koetellun maiseman toinen ele-
mentaarinen pari ja heikompi sellainen, sillä meri 
murentaa pikkuhiljaa kallion ja liekki voi sammua. 
Lopultakin, jos ja kun ylipäänsä kiipeää, kannattaa-
ko mitenkään muuten kiivetä kuin liekeissä? 

Gabriel Chevalier menee uimaan 
Raco del Corvilla.
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LÄMMIN PESÄ 
KIIPEILIJÄN 
TALVEHTIMISEEN

Useilla seuroilla on oma boulder-cave jäse-
niensä käyttöön. Otaniemen teekkarien Kiipei-
lykerho Oranki ry rakensi oman treenipaikan 
2003 syksyllä Teekkarikylään ylioppilaskunnan 
(TKY) tiloihin. Kiipeilylehden erikoisreportte-
riryhmä, koostuen allekirjoittaneesta, lehden 
taittajasta ja ulkoasusta vastaavasta Mina Jo-
kivirrasta sekä kuvatoimittajasta Tomi Nytor-
pista, lähti tammikuisessa pakkasillassa tes-
taamaan paikkaa. Jututimme paikan päällä 
Oranki ry:n puheenjohtajaa ja puuhamiestä, 
takavuosien kovaa kilpakiipeilijää Otto Lahtea.

Kiipeilykerho Oranki ry:ssä  on noin 100 jä-
sentä, jotka 50 €:n vuotuisella maksulla saa-
vat sekä seuran ja Kiipeilyliiton jäsenedut, että 
pääsevät vapaasti treenaamaan osuvasti ”pe-
säksi” nimetyssä cavessa. Seuran ulkopuoliset 
eivät siis pääse pesään, mutta kuka vain voi 
hakea seuran jäsenyyttä. Noin kolmasosa jäse-
nistä käyttää tilaa aktiivisesti. Kerralla pieneh-
köön tilaan mahtuu hyvin 6 henkilöä treenaa-
maan, isompi määrä aiheuttaa jo jonottamis-
ta. Kaikki käyttäjät saavat tehdä uusia reittejä, 
jotta haasteet eivät lopu keneltäkään pienes-
tä tilasta. Reilun vuoden välein otteen pestään 
tärkeitä tapahtumia, kuten kiipeilylehden toi-
mituksen vierailuja, varten.  

Caveen on mennyt rahaa otteiden ver-
ran, koska rakenteet seura ansaitsi hoitamal-
la taannoinen Camun muuton Simonkentäl-
le! Otteisiin on kuitenki sijoitettu useampia tu-
hansia euroja.

Muuta: sormilauta on sijoitettu niin, että 
siinä roikkuessa naaman edessä on metrin 
päässä karkki- ja limuautomaatti harjoittelu-
motivaation parantamiseen...Campus ja ote-
lauta löytyy sekä jäsenille lainataan kesällä pä-
dejä ja talvella jääkamoja. Joka talvikuukau-
si järjestetään ”pesäcup”, jolloin jäsenillä on 
kuusi viikonmittaista osakilpailua joiden ai-
kana kerätään pisteitä ”bouldermaster” sään-
nöillä. Koko kauden aikana eniten pisteitä ke-
rännyt kruunataan cupin voittajaksi. Hallitseva 
mestari on Kari Luojus (tkl).

VIERASKOMMENTTEJA:
•  patjalla hyvä putoamisvaimennus 
•  yllättävän toimiva pieneksi tilaksi
•  mielenkiintoisia reittejä
•  värireitti-toteutus toimiva

Seuran kotisivut: www.oranki.fi

Teksti Jari Koski, 
Kuvat Tomi Nytorp

TALVEHTIMISEEN

Jari oli vierailuryhmän ahkerin kiipeilijä.

PESÄN TEKNISET TIEDOT:

• tilan korkeus noin  3 m, lattiapinta-ala alle 20 m²

• seinäpinta-ala noin 30 m², seinät 16 mm 
 koivuvaneria

• neljä eri jyrkkyyttä, vähän negatiiviseta kattoon  
 ja erilaisiin lippoihin

• otteina pääasiassa Lapis, E-P ja joukossa 
 muutava historiallinen Geggokin! 

• teipeillä merkattuja reittejä 30-40 kpl, 
 vaikeusasteet 4-8 ja pisimmät yli 30 muuvia 

• patja on vanhoista vaahtomuovipatjoista 
 leikattu ja yhteen liimattu sekä pressulla (vanha  
 Adlonin pressu) päällystetty yhtenäinen patja. 
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Pääkaupunkiseudulla vallitsee kaikkein väljin 
lainsäädäntö alkoholia, huumeita, prostituuti-
ota sekä muita paheita kohtaan. Ei siis ihme 
että poliitikkojen lisäksi myös paikallinen por-
noteollisuus on keskittynyt Canberraan. Toi-
saalta ulkomainonta on kokonaan kiellet-
tyä. Älkää käsittäkö väärin, kaupunki on erit-
täin siisti ja turvallinen, luonnonläheinen sekä 
helppokulkuinen. Kiipeily-yhteisö tuntuu hake-
van haasteitaan enemmän maan muilta alueil-
ta, lieneekö kallionlaatu liian rajua tai teknistä 
rennoille ausseille? Muutaman vuoden takai-
set valtavat ja tuhoisat metsäpalot eivät aina-
kaan auttaneet asiaa ja kiipeilyalueilta löytyy 
edelleen asianmukaisia varoituskylttejä siitä 
kuinka tuli on saattanut muokata kalliota sekä 
kiinteitä varmistuksia!

ACT Granite, hieman vaikeasti luettava ja löy-
dettävä opaskirja, kattaa reilun määrän eri alu-
eita jotka sijoituvat melko tiiviisti pääkaupun-
gin ympärille. Boroomba Rocks lienee näis-
tä tunnetuin ja suurin. Pääsektorit tarjoavat 
hyvän valikoiman lähinnä luonnolliseti var-
mistettavia useamman köydenmitan reitte-
jä. Boulderointia on runsaasti, ja juuri kivien 
osalta kehitys tuntuu olevan edelleen käynnis-
sä. Muista sektoreista mainittakoon vaikkapa 
Gibraltar Peak, eriskummallinen valtavien kivi-
en ja pienten kallioiden keskittymä, joka toimii 
myös nähtävyytenä ja näköalapaikkana Tidbin-
billan luonnonpuistolle. Kiipeilypäivän päät-
teeksi kannattaa yleisestikin välttämätön oma 
kukuneuvo suunata ilmaisen puiston alueelle, 
josta löytyy runsaasti paikallisia eläimiä kuten 
kenguruita, koalia ja emuja. 
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Australian pääkaupunki Canberra ja sitä ympäröivä Capital territory eivät juuri paistattele etenkään nuorempien 
rinkkamatkailijoiden parrasvaloissa. Useimmat pitävät aluetta tylsänä, jopa paikallisten ajautuessa selittelemään 
asuinpaikkansa valintaa. Ilmaiset nähtävyydet kuten kansallis- ja sotamuseo, kansallisgalleria sekä uusi parlamenttitalo 
ovat kuitenkin vierailun arvoisia. Alue sattuu olemaan myös mantereen graniittikeskus, tarjoten useita mielenkiintoisia 
kiipeilyalueita. Mantereen graniittialueista suurin ja tunnetuin, Mount Buffalo sijaitsee kuitenkin Victorian osavaltion puolella.

Capital Territory, Tasmania 
ja  Mt Arapiles
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Poikkeavasta kalliotyypistä huolimatta, kaik-
kein kotoisin osa Australiaa löytyy puolen vuo-
rokauden mittaisen lauttamatkan päästä man-
tereen kaakoiskulmasta etelään. Merimat-
ka Tasmanian saarelle sujuu mukavasti Masa 
Yardsin Turun telakalla valmistetulla aluksella, 
jonka sanitettitiloista löytyy vihdoin myös kyl-
mää ja kuumaa vettä yhdistettynä samaan ha-
naan! Kesä on parasta aikaa vierailulle, saaren 
sijaitessa kaukana etelässä.

Tasmania kattaa vain vajaan prosentin Austra-
lian pinta-alasta ja tarjoaa tiiviin paketin upeita 
maisemia jylhistä vuoristoista pitkille ja auti-
oille hiekkarannoille. Kiipeilyn kannalta saaren 
tunnetuimpia elementtejä ovat kaakkois- ja 
etelärannikoilta löytyvät doleriittipilarit, joista 
ylitse muiden nousee Tasmanian niemimaan 
vain kuusi metriä leveä ja reilut 60 metriä kor-
kea Totem Pole! 

Toteemipaalun pääosin pultattu, kahden köy-
denmitan vapaareitti edellyttää rotkoon vievän 
laskeutumisköyden käyttöä myös vaakatasos-
sa kulkevaan lähestymiseen, synkän sinisen 
meren ympäröidessa muodostelmaa. Vaikeus-
asteeltaan 7+:an luokkaa olevan reitin päättek-
si köysi viritetään myös poistumisreitiksi hui-
pulta takaisin mantereelle! Aina etelämante-
reelta asti saapuvien virtausten nostattamat 
valtavat aallot ja niiden iskuvoiman muodos-
tamat vesipilarit tuovat alueen kallioihin lisää 
ilmavuutta.

Lukuisten rantakallioiden lisäksi erityyppisiä 
kiipeilyalueita löytyy ympäri saarta. Tasma-
nian niemimaalla sijaitseva urheilukiipeilysek-
tori Paradisio, Freycinet niemimaan graniitti-
set Hazards vuoret ja White Water Wall, Organ 
Pipes Hobartin kupeessa, Launcestonin Cata-

ract Gorge, Ben Lomondin kalliot sekä French-
mans Capin kvartsiitti vuoristo, Adams Fieldin 
Conglomeraattikivet, lista jatkuu useamman-
kin markkinoilta löytyvän opaskirjan voimin!

Tasmanian matkailua on siunattu lukuisilla 
luonnonpuistoilla ja vaelluspoluilla. Telttailu-
mahdollisuuksia on runsaasti, samoin kuin il-
maisilla sähkögrilleillä varustettuja piknikpaik-
koja ja yleisiä rantoja. Julkinen liikenne kattaa 
hienoimmat nähtävyydet ja parhaat ulkoilu- 
ja patikkareitit, mutta kiipeily jää ilman omaa 
autoa vähäiseksi. Tasmanialaisia pidetään 
Australian ystävällisestä paikallisväestöstä 
kaikkein vieraanvaraisimpina. Paikkallisia eläi-
miä tapaa myös runsaasti, kenguruista opos-
sumeihin ja vompateista pohjoisrannalla pesi-
viin pingviineihin. Onnekas voi pimeän tullen 
nähdä myös vilauksen tasmanian tuholaises-
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ta, tasmanian tiikereiden esiintyessä enää Cas-
cades panimon etiketeissä!

Keskeltä Victorian osavaltion lakeuksia nousee 
mystinen rykelmä punertavan oransseja ja kul-
lan keltaisia kallioseinämiä. Korkeimmat nou-
sevat yli 100 metrin korkeuteen, ilmasto on 
kuiva ja taivas kirkkaan sininen, lämpötila täy-
delliset 20+ astetta. Mount Arapilesia pidetään 
Australialaisen kiipeilyn ”Mekkana”, jonka py-
hiinvaeltajat koostuvat luomukiipeilyn lipun-
kantajista, kivenhalaajista ja kunnianhimoi-
sista kovanaamoista, jotka kykenevät haasta-
maan reittejä kuten Lord Of The Rings, India 
tai Punks In The Gym. Kun lukuisat boulder-
kivet, 2000+ tradireittiä ja nippu legendaarisia 
pulttilinjoja ripotellaan parin kilometrin levyi-
selle kalliorivistölle minuuttien päähän kaksi 

dollaria maksavasta leirintäalueesta, ei liene 
tarpeellista sanoa enempää!

Arapilesia liputettiin planeetan ykköspaikaksi 
ennen modernin urheilukiipeilyn nousua par-
rasvaloihin. Täällä synnytettiin kuitenkin legen-
doja myös pulttien osalta saksalainen kiipeili-
jälegendan Wolfgang Gullichin ensinoustessa 
vuonna 1985 ”Rapsille” silloin koko kiipeilyuni-
versumin tiukimman linjan, jo edellä mainitun 
Punks In The Gymin (8b+/8c). Alueen kallio 
on sekoitus varmistuksia imevää, kivenkovaa 
kvartsiittia sekä klassista hiekkakiveä. Reitit 
ovat monipuolisia niin otteiden, profi ilien, pi-
tuuden kuin greidienkin osalta. Kolmen täh-
den tradiklassikoita voi kiivetä viikon putkeen 
ylittämättä kotimaista vitosta! Kachoon reitin 
viiden metrin kattohalkeamakin aukeaa jo ku-
tosen kiipeilijälle.

Arapilesin taika on myös houkutellut lukuisia 
kiipeilijöitä muuttamaan pysyvästi läheiseen, 
varsin piskuiseen Natimukin kylään. Hieman 
kauempana sijaitseva Horsham, Australian 
villapääkaupunki, tarjoaa jo hieman urbaanim-
man ilmapiirin. Australian urheilukiipeilyn ja 
boulderoinnin etulinja, Grampiansin luonnon-
puisto sijaitsee myös vain vajaan parin tun-
nin ajomatkan päässä. Grampiansilla oma 
ajoneuvo on välttämätön, kallioiden sijaites-
sa hieman hajallaan. Arapilesille pääsee kä-
tevästi myös julkisilla kulkuvälineillä. Pines 
Campground tarjoaa runsaasti varjoisia telt-
tapaikkoja, astianpesupisteen, juomakelpois-
ta vettä ja vessoja. Suihkuun joutuu matkusta-
maan muualle. Vaihtoehtona ympäriltä löytyy 
joitakin uimapaikkoja, nämä saattavat kuiten-
kin kesäaikaan käydä melko kuiviksi. Lähin 

kauppa löytyy Natimukista. Leirintäalueen vie-
raat koostuvat lähes yksinomaan kiipeilijöistä, 
joten partnereita, kyytejä ja juttuseuraa löytyy 
helposti. Lähistöllä sijaitsevalla orgaanisella 
maatilalla voi käydä lepopäivien ratoksi poimi-
massa hedelmiä ja vihanneksia.

Simon Mentzin ja Glen Tempastin Arapiles 
Select tarjoaa erinomaisia valokuvatopoja alu-
een reiteille sekä runsaan tietopaketin alueen 
kiipeilyhistoriaan ja sen merkittävimpiin hen-
kilöihin.

Työlomaviisumilla maata kiertäville löytyy Vic-
torian osavaltiosta runsaasti muun muassa 
hedelmänpoimintaa. Valtion tukema Harvest 
Hotline sekä paikalliset työnvälitystoimistot 
muodostavat kattavan verkoston jonka kaut-
ta löytää ajankohtaista tietoa eri tilojen poi-
mijatarpeista. Joillekin farmeilla voi rekisteröi-
tyä suoraan www-sivujen kautta. Poimintatyö 
on raskasta ja kohtuullisten tulojen saavutta-
miseksi urakkapalkalla joutuu hedelmiä repi-
mään puista melkoista tahtia. Reilun kuution-
metrin kokoisesta laatikosta omenoita ker-

tyy tilille noin 20 euroa, nopea poimija täyttää 
sen tunnissa, hitaammiilla laatikoita eli ”bine-
jä” kertyy vain pari-kolme päivässä! Tämä kan-
nattaa kuitenkin ottaa kuntoilun kannalta ja 
jos kallioilta kertyy taukoa saa tikapuita kiive-
tä kyllästymiseen saakka. Omenat ja päärynät 
ovat parhaita vaihtoehtoja selän rasittumisen 
kannalta, mustikat ja vadelmat taas kehittävät 
sorminäppäryyttä. 

  Aina etelämantereelta 

asti saapuvien virtausten 

nostattamat valtavat aallot ja 

niiden iskuvoiman muodostamat 

vesipilarit tuovat alueen kallioihin 

lisää ilmavuutta. 
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Yleensä Tapanilaan lähtiessä tulee tarkastettua että onhan sitä ottanut kai-
ken tarpeellisen kuten tossut ja valjaat, mutta tällä kertaa reppu oli auki ja 
heittelin tossuja kaappiin.

Olin juuri tekemässä lähtöä ensimmäiseen Suomen Kiipeilyliiton ja 
Helsingin Kiipeilykeskuksen yhdessä järjestämään urheilukiipeilykiipei-
lyseminaariin, joka pidettiin Helsingin Kiipeilykeskuksen tiloissa. On lau-
antai 2.12. Hieman väsyttää herätä viikonloppuaamusta, mutta samalla 
olen innostunut. Aamupäivä tarjoilee tietoutta kiipeilyn harjoittelulle laji-
na Käyhkön Jorman toimesta, Kiesiläisen Sampo kertoo kiipeilyvammois-
ta, niiden estämisestä sekä hoidosta ja Henkka Suihkonen kertoo Suomen 
kiipeilymaajoukkueesta.

Lyhyen tauon jälkeen keräännymme kiipeilytilojen puolelle ja Nalle Huk-
kataival kertoo meille treenaamistavoistaan sekä pistää haasteeksi kolme 
tilaisuutta varten tekemäänsä boulderprobleemaa jakoon. Tietysti malli-
suoritusten kera- jotta tietäisimme kuinka fl ashata ne. Tieto on kuitenkin 
vasta puoli suoritusta ja jään epäilemään etten fl ashää ensimmäistäkään 
kunhan pääsen niitä itse kokeilemaan. Nallen jälkeen esiintyjäestradille 
astelee Nytorpin Tomi, joka vuorostaan kertoi köysikiipeilyn maailmas-
ta. Yleisö kuuntelee kiinnostuneena ja intoutuu kyselemään mieltä askar-
ruttavia asioita. Kysymysten kautta meille selviää esimerkiksi kuinka: ”aa-
mutreeneihin on joskus vaikea herätä, mutta yleensä iltatreeneissä menee 
paremmin” ja kuinka treenejä mahtuu viikkoon tiukkoina kausina jopa 
tusinan verran. Huh. Aamutreenejä ja iltatreenejä. Itse pidän onnistunee-
na viikkona kun käyn neljästi treenaamassa. Mutta toisaalta en ylläty, se-
minaari on tuonut meidät Suomesta löytyvien kiipeilijöiden huippunimi-
en pariin. Treenaaminen sen mukaisesti.

Tomi näyttää vielä hieman klippitekniikoita ja yleisössä saamme katsel-

Teksti ja kuvat Heikki Toivanen

KIIPEILYÄ 
LUOKKAHUONEESSA

la miltä köysikiipeily näyttää kun sen osaa. Hieman tulee valittelua, kun on 
kylki vähän kipeä, eikä voinut oikein kiivetä mitään kauheen tiukkaa, mutta 
kanssayleisön hämmästyneistä ilmeistä päätellen; Ihan tarpeeksi tiukkaa 
kuitenkin.

Siirrymme vielä luokkaan ja Tomi pitää erittäin mielenkiintoisen dia-esi-
tyksen ”Kiipeilijän vuosi”-teemalla ja saamme nauttia hienoja kuvia kiipei-
lyn parista, niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Hienojen kuvien katselemi-
nen tarinoinnin kera on minusta seminaarille oikein mainio lopetus.

Kaikkiaan, koko seminaari oli minusta oikein mainio lisä kiipeilyn har-
rastamisen sekaan. Nopean ilmottautumisryntäyksen ja paikkojen täytty-
misen perusteella tälläiselle on kysyntää ja minusta anti lunasti mitä antoi 
odottaakin. Kiitos esiintyjille ja järjestäjille! Ensi vuonna uudestaan?

(ps. en fl äshännyt) 
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Elokuun 2, 2005 – Envers des Aiguilles, Chamonix
Chamonixissa sataa vettä. On satanut jo muutaman päivän. Viimei-
sen kuukauden aikana sade ei ole kertaakaan häirinnyt kiipeilysuunni-
telmiamme, mutta nyt se kirjaimellisesti vesittää ne. Turhautuneisuuden 
määrää ei voi sanoin kuvata. Puolen tunnin kävelymatkan päässä teltal-
tamme on satoja useamman köydenpituuden reittejä, mutta niiden kiipe-
ämistä ei voi edes ajatella. 

Onneksi säästeliäinä miehinä pakkasimme kaiken tavaran mukaan 
(säästimme siis leirintäalueen tavaransäilytysmaksut), repuistamme löytyi 
mm. perustarvikkeet teltassa jumittamiseen: iso kasa topokirjoja, mp3-
soittimet ja kilo Bien Vu -karkkeja. Suunnitelmamme loppureissuksi oli 
selvä, heti kun hyvän kelin ikkuna aukeaa, mennään ottamaan yrkkää Ta-
culin Gervassutti Pilarille.

Koska lähisuunnitelmat olivat valmiit, keskustelut siirtyivät nopeasti 
seuraavaan reissuun. Ennen seuraavaa kesää oli pakko keksiä jotain, sillä 
vuosi ilman kiipeilyreissua ei ollut vaihtoehto. Talvireissu Alpeille alkoi 
tuntua parhaalta vaihtoehdolta. Hyvin onnistuneen kesän innoittamina 
haaveillut reitit olivat kovaa tasoa: Peuterey Integral, Colton-MacIntyre 
Jorassesilla, Eigerin pohjoisseinä, Matterhornin pohjoisseinä... Matterhor-
nin pohjoisseinä?

Helmikuun 7, 2006 – Matterhornin pohjoisseinä, 150m 
huipusta
”Helikopteri ei lennä tällä tuulella, kiivetkää huipulle, ja jatkakaa alas Hörn-
liä. Kokeillaan huomenna uudestaan. Tsemppiä pojat!” kuuluivat terveiset 
Air Zermatilta. Sampsalla riitti huumoria vielä tässäkin tilanteessa, ja kysyi 
että pystynkö kiipeämään vielä muutaman sata metriä. No muita vaihtoeh-
toja ei yksinkertaisesti ollut, joten ei muuta kun hakut heilumaan! 

Purimme ”leirin”, sulloimme teltanriekaleet reppuun ja jatkoimme mat-
kaa. Kiipeily oli onneksi helppoa, ja selvitimme loput 150m vauhdikkaas-
ti. Nopeutta lisäsi myös se, että en viitsinyt liikoja varmistella, kun kiilojen 
ja frendien asettaminen turvonnein ja koppuraisin sormin olisi vienyt ikui-
suuksia. 

Lähestyessämme huippua tuulen todellinen voima alkoi käydä ilmi. Itali-
an puolelta puhaltava tuuli lennätti huippuharjanteesta nyrkin kokoisia lu-
mipaakkuja korkealle ilmaan. Pysyimme tuulensuojassa, kun kiipesimme 
muutaman metrin harjanteen alapuolella. Lopulta harjanne alkoi tasoittua, 
ja edessäni komeili valtava teräsristi! Olimme vihdoin huipulla! 
Viivyimme ristin luona noin kolme sekuntia. Mielessäni oli vain yksi aja-
tus, halusin paleltunein sormin ja varpaineni mahdollisimman äkkiä lämpi-
mään. Jatkoimme matkaa saman tien alas Hörnli-harjannetta. Illan pimen-
tyessä, noin viisisataa metriä alempana ja muutaman epiikin jälkeen sekä 
Sampsa että minä olimme selvinneet Hörnli-harjanteen puolivälissä sijait-
sevalle Solvayn majalle. Pääsisimme nukkumaan tasaiselle alustalle ensim-
mäistä kertaa neljään päivään.

Helmikuun 2, 2006 – Jossain päin saksaa, matkalla 
kohti Walliksen alppeja
”Tällainen auto on pakko saada!” erottuu Sampsan huuto stereoista tulevan 
teknopumppauksen yli.

Tuliterä Fiat Pandamme kiitää kohti Zermattia noin 165 km tuntinopeu-
della kuluttaen alle 5 litraa satasella! Matka taittuu kuin siivillä, pysähdym-
me vain muutaman kerran tankkaamaan autoa, ja nekin pysähdykset hoi-
damme kuin formuloissa konsanaan. Kahden aikaan yöllä parkkeeramme 
Pandamme supermarketin pihaan, käännämme penkit nukkuma-asentoon 
ja kaivaudumme uusiin makuupusseihin ensimmäistä kertaa tällä reissulla. 
Seuraavaksi päiväksi jäi enää 50km ajomatka. 

Aamulla aurinko nousee lähes pilvettömälle taivaalle ja saa ympärilläm-
me kohoavat vuorien rinteet kimaltelemaan kullan värisinä. Emme silti 
viivy matkan varrella minuuttiakaan ylimääräistä vaan pidämme tehok-
kaasta matkustustahdista kiinni. Maisemia voidaan katsella sen jälkeen kun 
työt on tehty. Pian olemmekin jo Zermatin hiihtohissien ala-asemalla. 
”Ei, Hörnli-maja on talvella suljettu, sinne ei voi mennä!” selvittää virkain-
toinen lipunmyyjä meille, kun tiedustelemme miltä monista hissiasemista 
on lyhyin kävelymatka majalle. Noin viiden minuutin kädenväännön jäl-
keen saamme kuitenkin liput käteemme ja hyppäämme hissiin, joka säästää 
lähestymisestä useita tunteja. Lähimmän hissin yläasemalta jäikin majalle 
vain noin kolmen tunnin kävely, kaikki hyvin merkattua polkua pitkin. 
Laskemme rinkkamme majan kupeeseen noin kello 16:30. Vielä 24 tuntia 
sitten olimme Pirkkalan lentokentällä! Majalla törmäsimme venäläiseen 
kiipeilyporukkaan, joka oli myös tullut kiipeämään pohjoisseinää, tosin vai-
keampaa reittiä pitkin ja eri taktiikalla. Heillä oli satoja metrejä fi ksiköyttä, 
portaledget ja kuuden miehen porukka nousua varten. 

Helmikuun 4.–7, 2006 – Matterhornin pohjoisseinä
Herätyskello ujeltaa, kello on kolme. Sampsa pakkailee makuupussin sillä 
välin, kun keittelen aamupalaa keittiössä, jossa Juri, yksi venäläisistä kiipei-
lijöistä, istuu vieläkin kädet ristissä. Heräsimme yöllä muutamaan otteeseen 
kovaan yskintään ja huohotukseen, kun Denis kärsi vakavista vuoristotau-
din oireista. 

Nousimme ylös kellon soitua ja kyselimme potilaan tilanteesta Jurilta, 

joka ainoana venäläisistä puhui englantia. Denikseen pumpattiin yön ai-
kana useampi dexametasoni-piikki, ja Juri kasasi porukkansa kantamaan 
häntä alas paremman hapen pariin heti aamun koittaessa. Syötyämme pas-
tapussin ja juotuamme reilut annokset kuumaa vettä, alkoi neljä päivää 
kestävä seikkailu.

Ensimmäinen osuus oli tuttua, sillä olimme edeltäneen päivän aamu-
na käyneet tarkastamassa lähestymisen reitin juurelle. Olimme varsinaisen 
reitin alussa auringonnousun aikoihin. Tästä eteenpäin kiipeily oli täysin 
erilaista, mitä olin aikaisemmin kokenut. 

Matterhornin pohjoisseinällä ei ole muutamaa isompaa muodostelmaa 
lukuunottamatta minkäänlaisia pinnanmuotoja, halkeamasysteemejä, di-
hedraaleja tai kattoja, joiden avulla suunnistaa. Kiipeäminen tuntui kuin 
ensinousun tekemiseltä, seurailimme helpoimman näköisiä linjoja keskellä 
tasaisen jyrkkää ja muodotonta seinää. 

Itse kiipeily sujui aina samalla kaavalla köydenpituuksien ollessa lähes 
identtisiä: kiipeä puolet köydenpituudesta, kaiva puuterilumen alta kiveä 
näkyviin ja etsi mahdollisimman hyvä paikka varmistukselle. Jos ei paik-
kaa varmistukselle heti löydy, jatka ylös. Köyden loppuessa yritä tehdä 
mahdollisimman hyvä ständi. Jos hyvää ständiä ei saa, tee huono ja varoi-
ta kakkosta putoamasta.

Noin 80% varmistuksistamme oli hakoja tai jäähakoja. Varmistaminen 
oli tuskaisen hidasta, joten jätimme sen minimiin. Kiipeäminen oli kone-
maista, lähdimme aamulla liikkeelle, toistimme samoja toimenpiteitä pit-
kin päivää ja auringon laskiessa kytkimme kiipeilykoneiston pois päältä. 
Auringonlaskun aikaan alkoi tuttu mietintä, kuinka tällaisessa paikassa voi 
ylipäätänsä yöpyä. Ja arvuuttelu siitä, kuinka monta päivää reittiä on vielä 
jäljellä.

Ensimmäinen yö seinällä oli kaikkein hankalin. Jouduimme roikku-
maan neljästä haasta yhdistetyssä ankkurissa valjaiden varassa, nojautuen 
noin 70 asteista kalliota vasten. Nukkumisesta ei meinannut tulla aluksi 
mitään, en saanut moneen tuntiin unen päästä kiinni. 

Lauri ensimmäisenä yönä 
telttakankaan alla.

Juttu jatkuu sivulla 50
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ja kaivaudumme uusiin makuupusseihin ensimmäistä kertaa tällä reissulla. 
Seuraavaksi päiväksi jäi enää 50km ajomatka. 

Aamulla aurinko nousee lähes pilvettömälle taivaalle ja saa ympärilläm-
me kohoavat vuorien rinteet kimaltelemaan kullan värisinä. Emme silti 
viivy matkan varrella minuuttiakaan ylimääräistä vaan pidämme tehok-
kaasta matkustustahdista kiinni. Maisemia voidaan katsella sen jälkeen kun 
työt on tehty. Pian olemmekin jo Zermatin hiihtohissien ala-asemalla. 
”Ei, Hörnli-maja on talvella suljettu, sinne ei voi mennä!” selvittää virkain-
toinen lipunmyyjä meille, kun tiedustelemme miltä monista hissiasemista 
on lyhyin kävelymatka majalle. Noin viiden minuutin kädenväännön jäl-
keen saamme kuitenkin liput käteemme ja hyppäämme hissiin, joka säästää 
lähestymisestä useita tunteja. Lähimmän hissin yläasemalta jäikin majalle 
vain noin kolmen tunnin kävely, kaikki hyvin merkattua polkua pitkin. 
Laskemme rinkkamme majan kupeeseen noin kello 16:30. Vielä 24 tuntia 
sitten olimme Pirkkalan lentokentällä! Majalla törmäsimme venäläiseen 
kiipeilyporukkaan, joka oli myös tullut kiipeämään pohjoisseinää, tosin vai-
keampaa reittiä pitkin ja eri taktiikalla. Heillä oli satoja metrejä fi ksiköyttä, 
portaledget ja kuuden miehen porukka nousua varten. 

Helmikuun 4.–7, 2006 – Matterhornin pohjoisseinä
Herätyskello ujeltaa, kello on kolme. Sampsa pakkailee makuupussin sillä 
välin, kun keittelen aamupalaa keittiössä, jossa Juri, yksi venäläisistä kiipei-
lijöistä, istuu vieläkin kädet ristissä. Heräsimme yöllä muutamaan otteeseen 
kovaan yskintään ja huohotukseen, kun Denis kärsi vakavista vuoristotau-
din oireista. 

Nousimme ylös kellon soitua ja kyselimme potilaan tilanteesta Jurilta, 
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Teksti Lauri Hämäläinen Kuvat Lauri ja Sampsa

Kuvassa Sampsa. Schmidt-retti punaisella viivalla ja perusreitti keltaisella viivalla.

joka ainoana venäläisistä puhui englantia. Denikseen pumpattiin yön ai-
kana useampi dexametasoni-piikki, ja Juri kasasi porukkansa kantamaan 
häntä alas paremman hapen pariin heti aamun koittaessa. Syötyämme pas-
tapussin ja juotuamme reilut annokset kuumaa vettä, alkoi neljä päivää 
kestävä seikkailu.

Ensimmäinen osuus oli tuttua, sillä olimme edeltäneen päivän aamu-
na käyneet tarkastamassa lähestymisen reitin juurelle. Olimme varsinaisen 
reitin alussa auringonnousun aikoihin. Tästä eteenpäin kiipeily oli täysin 
erilaista, mitä olin aikaisemmin kokenut. 

Matterhornin pohjoisseinällä ei ole muutamaa isompaa muodostelmaa 
lukuunottamatta minkäänlaisia pinnanmuotoja, halkeamasysteemejä, di-
hedraaleja tai kattoja, joiden avulla suunnistaa. Kiipeäminen tuntui kuin 
ensinousun tekemiseltä, seurailimme helpoimman näköisiä linjoja keskellä 
tasaisen jyrkkää ja muodotonta seinää. 

Itse kiipeily sujui aina samalla kaavalla köydenpituuksien ollessa lähes 
identtisiä: kiipeä puolet köydenpituudesta, kaiva puuterilumen alta kiveä 
näkyviin ja etsi mahdollisimman hyvä paikka varmistukselle. Jos ei paik-
kaa varmistukselle heti löydy, jatka ylös. Köyden loppuessa yritä tehdä 
mahdollisimman hyvä ständi. Jos hyvää ständiä ei saa, tee huono ja varoi-
ta kakkosta putoamasta.

Noin 80% varmistuksistamme oli hakoja tai jäähakoja. Varmistaminen 
oli tuskaisen hidasta, joten jätimme sen minimiin. Kiipeäminen oli kone-
maista, lähdimme aamulla liikkeelle, toistimme samoja toimenpiteitä pit-
kin päivää ja auringon laskiessa kytkimme kiipeilykoneiston pois päältä. 
Auringonlaskun aikaan alkoi tuttu mietintä, kuinka tällaisessa paikassa voi 
ylipäätänsä yöpyä. Ja arvuuttelu siitä, kuinka monta päivää reittiä on vielä 
jäljellä.

Ensimmäinen yö seinällä oli kaikkein hankalin. Jouduimme roikku-
maan neljästä haasta yhdistetyssä ankkurissa valjaiden varassa, nojautuen 
noin 70 asteista kalliota vasten. Nukkumisesta ei meinannut tulla aluksi 
mitään, en saanut moneen tuntiin unen päästä kiinni. 

Lauri ensimmäisenä yönä 
telttakankaan alla.

Juttu jatkuu sivulla 50

Kuva toisen päivän jyrkiltä köydenpituuksilta

Juttu jatkuu sivulla 50

Kuva riippuvan jääkentän päältä.

Varusteet toisen yön jälkeen
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Time Wave Zero, 23kp, 5.12 Enni pitkällä laskeutumisella

Pauli Salminen

Enni laskeutuu reitiltä Space Boyz, 5.10d, 11kp
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El Toron pohjoisseinä.

Treasure of the Sierra Madre, (5.10d, 7kp??) Kitkaista kalkkikiveä ja aurinkoa.
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23 köydenpituutta ja saman verran laskeutumista 
takana. Olisiko aika levätä? Time wave zero 5.12, 23kp.
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Eräänä tammikuun iltana Suomen parhaiden 
crash pädien valmistaja ja Turun taitavin va-
paakiipeilijä poikkesi luonani kyläilemässä. 
Elämää, maailmankaikkeutta ja kaikkea kat-
sottiin sinä iltana kovasti kiipeilijöiden silmin 
ja osin ihastuttavassa yhteisymmärryksessä. 
OPM oli puheliaalla tuulella, ja minun pitkään 
treenaamattomat muistiinpanolihakseni oli-
vat mennä pumppiin. Seuraavassa Olli-Petteri 
Mannin ajatuksia kiipeilystä ja itsestään kiipei-
lijänä, Kiipeilylle. 

Kuka olet OPM?
Olen turkulaistunut hämäläinen, Olli-Petteri 
Manni. Mä olen syntynyt -74, eli ikää on kerty-
nyt riittävästi, 32 vuotta. Ammatiltani olen ver-
hoilija. Asun Kaisan kanssa, joten eiköhän se 
siviilisääty ole avoliitto. Paino mulla vaihtelee 

68:n ja 72 kilon välillä, ja pituutta on 183 sent-
tiä. Mun apinaindeksi on miinuspuoleinen. 
Siitä mä olen katkera: olisi edes jotain lahjoja 
tähän touhuun!

Olen kuullut juttua sun kiipeilyllisestä lap-
suuden idyllistä. Sieltäkö touhu sai alkunsa?
Joo, mä olen maalta, Hattula-nimisestä pai-
kasta Hämeenlinnan ja Tampereen välistä. 
Kun aamu valkeni, niin äiti pisti mut ja isovel-
jeni pihalle, ja ulkona me sitten riekuttiin pi-
meään asti. Kun ei ollut muita harrastuksia, 
niin me kiivettiin joka paikkaan. Säännöt oli 
sellaiset, että maahan ei saanut koskea. Niin 
niitä kiviä kierrettiin ympäri. Kun kiivettiin pui-
hin, niin piti kurkistaa latvan yli ja taittaa se 
latva todisteeksi. Toinen kävi sitten tarkista-
massa. Äiti pisti verhot kiinni, kun ei voinut 
katsella kahta pässiään. Kuuden vanhana ylsin 
auton polkimille, ja sen jälkeen alettiin myös 
ajaa. Talvisin ajettiin aina jäärata-ajoa kilpaa. 
Kesäisin kiipeäminen oli tärkeintä. 

Miten päädyit lopulta varsinaisen seinäkii-
peilyn pariin?
Tulin armeijan jälkeen Turkuun vuonna -95 
opiskelemaan verhoilua. Sitä ennen olin koet-
tanut seinäkiipeilyä vain Keravan sisäseinällä. 
Mun silloinen likkakaveri jauhoi aina, että ru-
peaisit harrastamaan jotakin. Kaupunkihan oli 
aika vaarallinen paikka ylivilkkaalle maalaispo-
jalle, jolla ei ollut harrastusta. Kun Turun maa-
larioppilaitoksen ilmoitustaululla sattui ole-
maan Petteri Alhon laittama ilmoitus kiipeily-

kurssista, niin mä sitten pistin nimeni siihen 
lappuun. Seuraavat vuodet likkakaveri nalkutti 
mun kiipeilyharrastuksen takia. 

Aloitit siis 21-vuotiaana. Oletko koskaan hai-
kaillut, että kunpa olisi aloittanut vielä nuo-
rempana?
Nuorempana ei olisi voinut aloittaa, kun ei 
ollut sisäseiniä. Jos olisin aloittanut nuorena, 
en ehkä enää kiipeäisi. Ei mua kaduta yhtään, 
etten viettänyt nuoruuttani varsinaisesti urheil-
len. Mun ei enää tarvitse hölmöillä, kun höl-
möilin silloin riittävästi ja koetin kaikkea mah-
dollista. Futiksesta ja jääkiekosta en oikein ty-
kännyt, mutta sielläkin oli oltava, kun olivat 
kaveritkin. Tietokonepelejä ei kuitenkaan ollut.

Mikä oli kiipeilyn erityisyys kaikkeen muu-
hun koettamaasi verrattuna?
Kiipeily on niin helvetin vaikeata. Siinä ei ole 
hyvä, vaikka niin luulee. Se vaikeus mua kieh-
toi. Juuri kun pääsin Kiipeilypalatsissa kaik-
ki yläköysireitit, niin joku tuli ja näytti jon-
kun uuden. Kiipeilyssä on loputon kehitty-
misen mahdollisuus. Ja kiipeily on opettanut 
mulle rauhallisuutta. Mun luonne on muuttu-
nut erilaiseksi: en hermostu niin herkästi kuin 
ennen.

Pysyykö kiipeily loppuun asti? Onko se kuin 
tauti, josta ei pääse eroon?
Ei se kai tauti ole, mutta päälle se on jäänyt. 
En mä sitä koskaan lopeta. Enkä ole valmis lo-
pettamaan. En kai koskaan tulekaan valmiik-
si. On niin paljon juttuja koettamatta ja teke-
mättä!

Kuinka vakavaa kiipeily sulle on?  Kiukutte-
letko kiipeilyn takia?
Ei se ole vakavaa, mutta kyllä tunteet on pe-
lissä, kun lataus on niin suuri. Kiipeily vaatii 
niin paljon keskittymistä. Harvoin mä todella 
kiukuttelen. Jos reitti ei mene, niin se menee 
ensi kerralla. Jokainen hermostuu epäonnistu-
essaan. Epäonnistuessa mä en paisko tavaroi-
ta vaan mietin, mitä muuta täytyy paremman 
suorituksen eteen tehdä. Se vie aikaa ja ajatuk-
sia. Tykkään siltikin vain kiivetä ja olen huono 
treenaamaan. Mulle ei voi kukaan sanoa, että 
näin täytyy tehdä – mun täytyy se itse ymmär-
tää. Joukkuepeleissä mun oli vaikea kestää 
toisten epäonnistumista, mutta kiipeilyssä 
voin tiuskia vain itselleni. Hanskat naulaan -fi i-
listä mulla ei ole koskaan ollut. Huumorimie-
lessä sanon joskus, että rupean keilaamaan, 
jos se ja se reitti ei mene. Siinä se vakavuus. 
Kiipeilijät on kaikkein parhaita keksimään te-
kosyitä. Oikeasti sitä on kuitenkin vaan paska 
– ei ole kuuma, kylmä tms. Pitää treenata lisää 
ja palata probleeman ääreen ilman luovutus-
mielialaa. Jutut ei mene, jos ei anna kaikkeaan. 

Boulderoinnissa varsinkin pitää tajuta, että se 
muuvi pitää vetää täysillä eikä puoliksi. 

Olet kiertänyt menestyksekkäästi seinäkii-
peilykisoja. Mikä on sun suhteesi kisaami-
seen?
Toisaalta en tykkää kisoista, toisaalta tykkään. 
Kisoissa pääsen jutskaamaan vieraspaikkakun-
talaisten kavereiden kanssa ja näen, miten ne 
ovat kehittyneet. Kisat on myös mulle itselle-
ni mittari siitä, kuinka olen kehittynyt. Sisäkii-
peily on vaan treenaamista, ja kisat tuo siihen 
puuhaan edes vähän jännitystä. Mä tykkään 
onsaittaamisesta, myös köysikisoissa. Boul-
derkisat taas toimii hyvänä treeninä. Kun tal-

vella ei voi olla koko ajan reissussa, niin kisat 
tuo talveen  mukavia viikonlopputapahtumia. 
Mun ei tartte olla hyvässä kunnossa voidak-
seni mennä kisoihin, sillä menisin niihin ihan 
vaan kavereita näkemään. Mä menen kisoihin 
milloin vaan enkä ota niitä vakavasti. Kisojen 
järjestämisessä on mieletön duuni. Täytyyhän 
niissä käydä, kun joku niitä viitsii järjestää.

Miten kiipeilyvuotesi jaksottuu?
os mulla on köysireissu tai kisat, panostan 
kestävyyteen. Jos olen lähdössä boulderreis-
suun, väännään vaan boulderia. Valmistau-
dun hyvin ja teen juttuja vaihtelevasti. En tyk-
kää lähteä reissuun paskakuntoisena ja puus-

kuttaa reitin puolessa välissä, jos lennoista on 
maksettu satoja euroja. Reissut on mulla etu-
sijalla: niihin treenaan enkä kisoihin. Ulkokii-
peily on mulle kaiken A ja O. Suomessa sisä-
kiipeily on pakollinen paha, mutta toisaalta 
juuri sisäkiipeilyn takia täältä tulee hyviä kii-
peilijöitä. Sisällä on hyvä kehittyä, ja voi sisäl-
läkin tehdä hienoja muuveja. 

Entäpä Suomen ulkokausi?
Keväällä boulderoin, kun kivi on vielä kyl-
mää. Boulderointi jatkuu juhannukseen, jol-
loin vaihdan köyteen. Syksyllä boulderoidaan 
taas ihan lumen tuloon asti. Viime vuonna 
olin vielä 30.12. ulkona boulderoimassa. Mä 
teen paljon ansiotyötä, ja siksi mulla on viikol-
la aikaa parhaiten boulderointiin. Turussa on 
toistakymmentä paikkaa ihan vaan minuut-
tien ajomatkan päässä! Viikonloppuisin, kun 
on enemmän aikaa, käyn kiipeämässä köydel-
lä. Mä tykkään kaikesta kiipeilystä, oli se sit-
ten sporttia, trädiä tai boulderointia. Sitä teen, 
mihin on aikaa ja mahdollisuuksia. 

Onko rikollista käydä ulkokaudella sisällä?
En mä ainakaan mene ulkokaudella sisälle. Ei 
mulle tule heikistymistä, vaikken silloin sisällä 
treenaakaan. Okei, joskus kun on sormenpäät 
niin paskana, ettei pysty ottamaan kalliosta 
kiinni, voin mennä sisälle. Tai jos sataa. Mun 
kohdalla kiipeily on vapaakiipeilyä. En tykkää 
mistään teknotouhuista. 

Teksti Perttu Ollila

Kjerag, Norja 2005.Olli On-sight ensinousulla Etelä-Norjassa 2005.Kattokassinen 7A+, Pirunpesä, Turku.
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Eikö jää- ja mikstakiipeily kelpaa?
Niissä on se aikakysymys. Ja kun talvisin on 
kumminkin seinäkiipeilykisoja. Mutta aion 
kyllä vielä joskus kiivetä jäätä ja mikstaa, kun 
saan revittyä sen ajan jostain. On mulla jääkii-
peilykengät. Eipä muuten ole Lounais-Suomes-
sa pahemmin jäätä tänäkään talvena näkynyt. 

Mikä sun kiipeilyäsi motivoi?
Pari vuotta olen ollut köysipuolella hyvin pro-
jektikeskeinen. Se on ollut motivoivaa. Ja ul-
komailla onsaittaaminen kanssa. Reissussa 
ei tule yleensä projektoitua muuta kuin yhden 
vaikean reitin verran. Kiipesin viime vuonna 
ulkomailla 70 köysireittiä, ja niistä ehkä kolme 
ei mennyt onsaittina. Jos ulkomailla voisi viet-
tää paljon aikaa, niin sitten voisi projektoida 
enemmän. Tyypillisin reissu on kuitenkin ollut 
viikko, josta jok’ikinen päivä kiivetään. Male-
siassa innostuin projektoimaan ensimmäistä 
8a:n reittiäni. Yleisesti kumminkin en voi jäädä 
vain yhteen paikkaan kalliota sen tähden, että 
reitti pitäisi kiivetä puhtaasti, jos kerran vieres-
sä on toinen yhtä hieno mutta vähän helpom-
pi. Boulderien pitkällinen hierominen on mo-
tivoivaa sekin.  

Millaista sun treenaaminen on?
Mä olen vaan kiivennyt, kiivennyt ja kiivennyt. 
Alussa kiipesin kuusi päivää viikossa, nyt joka 
toinen päivä. Ulkona en pysty oikein pitämään 
taukoja, sillä huomenna voi aina sataa. Punt-
tisalilla en jaksa käydä, mutta juoksemisesta 
ihan tykkään. Jos en ole töissä, kiipeämässä 
tai krapulassa, niin olen yleensä lenkillä. Juok-
sen kun en enää pysty sisällä joka päivä kiipe-
ämään. Työ tuo mun treenaamiseen breikkiä. 
Treenaamista on juuri seinäkiipeily, ulkona ei 
tule treenattua. Mulla ei ole muuta treenivink-
kiä kuin, että kiipeää mahdollisimman paljon. 
Valmennusohjelmaa mulla ei ole ikinä ollut, 
enkä tee pitkän linjan suunnitelmia. Mun 
luonto vaan ei sovi sellaiseen. Kiipeily vie mun 
kaiken ajan, mutta se ei ole kuitenkaan niin va-
kavaa touhua, että sen takia pitäisi erityisesti 
treenata. 

Olen kuullut juttua, että tehdäksesi aikoi-
naan toistonousun Luolavuoren Boulder-
nistiin (7) ajoit säärikarvasi pois. Niinkö se 

meni?
Osa huhuista on aina totta, ja karvojen ajelus-
ta todella puhuttiin. Tarkkaan ottaen se juttu 
meni niin, että jouduin heittämään t-paidan 
pois, kun en muuten päässyt. Topissa sitten 
sanoin, että jos se ei olisi mennyt, mun olisi 
tarvinnut ajaa karvatkin pois. Myöhemmin 
huomasin, että mulla oli kuitenkin ollut koko 
ajan auton avaimet taskussa.  

Sittemmin teit Turkuun liudan boulderprob-
leemeja, joiden greidi oli yleensä seiska eikä 
plussaakaan päälle. 
Nykyään boulderien greidit ovat Suomessa ka-
ranneet. Mä ajattelin silloin, että en voi grei-
data omia reittejäni vaikeammiksi, ennen kuin 
olin kiivennyt jonkun muun tekemän vaikeam-
man. Harvoin omilla reiteilläni kohotin greidi-
tasoa. Enhän mä voinut tietää, kuinka vaikea 
on 7a+, jos olin kiivennyt vain 40 7a:ta. Rei-
tit on greidattu aina silloisen tason mukaan. 
Joka numeron kautta olen edennyt. Nyt kun 
on tämä internet, niin valittajia löytyy aina. 
Siellä ne kirjoittelevat, että olipa helppo tai vai-
kea seiska. Muuvit ovat kuitenkin erilaisia eri-
kokoisille ihmisille. Greidit ovat reitin tekijän 
tuntemuksia, ja keskustelua niistä voidaan jat-
kaa hamaan hautaan asti

Missä nyt mennään boulderien greideillä?
Nyt mennään 7c+:ssa. Esimerkiksi Lucifer Tu-
russa Ruskon kivellä. Kun en ole yhtään Tomin 
[Nytorp] 8a:ta päässyt, niin en greidaa omiani 
8a:iksi. Tomin tekemistä bouldereista jonkun 
kun pääsisi... Unelmia!

Viime kesänä vakiinnutit Lounais-Suomen 
sporttikiipeilyn uudelle tasolle: jo kolmas 
8a. Aloitko kiivetä taas hiukan entistä ko-
vempaa vai päätitkö vain antaa suurempia 
numeroita?
Kai sitä kehittyy koko ajan. On pakko antaa 
korkeampia greidejä, kun reissuissa vastaa-
vat ovat alkaneet mennä aiempaa helpom-
min. Reitin tekijän näkemyksiä nämäkin vain 
ovat. Tuorein 8a  Onni on topossa kuitenkin 
7c+, kun se on Balettia helpompi. Onnen kii-
pesin niin kuumassa, että se tuntui vaikealta. 
Kaikki nämä kolme reittiä ovat aika pystyjä ja 
pieniotteisia. Fyysisesti vaikein on Naantalin 
Härmälänrotkon Selibaatti. Se ei meinannut 
mennä. En päässyt yläköydellä ikinä muuveja 

putkeen. Vedin pultit seinään ja onnistuin lii-
daamaan sen! On se vaan raskas. Onni ja Ba-
letti Angelniemessä on teknisempiä ja äärettö-
män herkkää kiipeilyä minimaalisilla otteilla. 
Onni on sellainen, että jos puhallat kallioon, 
kaadut pois reitiltä.

Olisiko Nummessa jotain tuikattavaa?
Joo, seuraavaksi haluaisin kiivetä Sulttaanin.

Mitkä ovat olleet ulkomailla sun lemppari-
kiipeilypaikkoja?
Boulderointipuolella Fontsu on hienoin. Se 
on ainoa paikka ulkomailla, johon viitsin läh-
teä pelkästään boulderoimaan. Siellä voisi olla 
vaikka kuinka paljon. Kaikki köysipaikat ovat 
hienoja, ja niin monta paikkaa on vielä käy-
mättä. Ehken ole vielä käynyt siinä parhaassa 
paikassa. Malesian köysipaikat oli upeita. Ja 
Espanjassa on täydellistä reittiä vieri vieressä. 
Ei ihme että sieltä tulee niin hyviä kiipeilijöi-
tä. Saksan Etelä-Frankenjurasta olen tykännyt. 
Sain sieltä tyhjentäviä onsaitteja. 

Minne haluaisit erityisesti reissata kiipeä-
mään?
Tänä syksynä menen Kaisan kanssa Uuteen-
Seelantiin. On niin monta hienoa paikkaa. 
Mutta Jenkkeihin haluan ainakin mennä. Sinne 
vaan täytyy varata aika paljon aikaa. 

Meinaatko joskus kiivetä ihan oikean vuo-
ren?
Mua kyllä kiinnostaa korkeat kallioseinät, 
mutta ei tuo vuoritouhu. Ehkä sitten kun mulla 
on sorminivelet paskana, voin kiivetä vuoril-
le. Sinnehän pääsee vaikka ilman käsiä. Ehkä 
joskus. Vuorikiipeily on kuitenkin ihan eri laji, 
eikä sillä ole mun mielestä mitään tekemistä 
tämän touhun kanssa.

Onko totta, että olet käynyt Olhavalla vain 
kerran?  

To
m

i N
yt

or
p

Olli Sheriffi-reitillä Nummessa 2005.
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Olli Siuranassa, Espanja 2006.
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Tuoteuutuudet

PETZL E+LITE
Varavalaisin hätätilanteisiin. Paino vain 27 g, taskuun, lakin 
lippaan, päähän, ensiapupakkaukseen. Paristot säilyvät 10v 
varastoituna. Punainen, kelluva suojakotelo. 3 kirkasta, valkoista 
ja yksi punainen led. Säädettävä valoteho ja vilkku. 
EX luokka II 3G Eex nL IIC
www.vandernet.com
 
 
 

ROCK PILLARS TOP GUN
Optimal lesti, jossa aggressiivinen kanta. 4 mm 
vibram -kumit. Vuorattua mikrokuitua. Silikoniset 
velcro -sträpit. SH 97 € 
Maahantuoja Free Heels

OCÙNIN PÄDIT SAAPUVAT SUOMEEN! 

Tsekkiläis -valmistaja ocùnin pädejä 

on viittä erikokoista mallia. Pikkuisesta 

Quackista 2x1 metriseen dreamtimeen. 

Kolmessa isoimmassa mallissa integroitu 

jalkojenpyyhintä -matto. Ocùnit saapuu 

maaliskuun lopulla. SHt 103-273 € 

Maahantuoja Free Heels

LEVERLOCK IS BACK !
Kaikkien PETZL jäärauta mallien kiinnitys on nyt mahdollista 
hoitaa Leverlock siteellä. Lisäksi uusiin leverlock siteisiin on 
tehty parannettu muotoilu helpottamaan siteen kiinnittämistä 
ja irroitusta. Myös muut sidejärjestelmät jatkavat PETZL 
jäärautavalikoimassa. Lisävarusteisiin kuuluu telemark kärkisanka, 
jolloin raudat saa kiinni telemark kenkään. Samoin uudistettu ja 
pidennetty jatkopala jolloin jääraudat saa sovitettua isompaankin 
lapikkaaseen tai monoon. PETZL laser sonic jääruuvi toimitetaan 
nykyään Ice Flute suojakotelon kanssa vakiona. 
Maahantuoja: www.vandernet.com 
Valmistajan kotisivut:  www.petzl.com 
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nykyään Ice Flute suojakotelon kanssa vakiona. 
www.vandernet.com

www.petzl.com

Kerran kävin, hieno paikkahan se. Mutta Lou-
nais-Suomessa on niin perkeleesti kiivettävää. 
Mulla on melkein koko Kustavikin vielä edessä!

Kerrohan sun ensimmäiset ulkokiipeilykoke-
mukset boulderissa, trädissä ja sportissa.
Joo, muistan ne hyvin, ovat vuosimallia -98. 
Ensinnä Boulder. Olin rullaluistelemassa ja 
päätin piipahtaa Kruxin bouldersalilla. Ovessa 
olikin lappu karttoineen: ”uusia boulderalueita 
Turussa (Juha Isotupa)”. Luistelin sitten Luo-
lavuoreen sisäboulderoinnin asemasta. Siellä 
se Isotupa olikin vääntämässä ja näytti mulle, 
että mene tuosta ja koeta tätä. Tuli boulderoi-
tua yhdessä sinä kesänä. Toiseksi Trädi. Jou-
duin Antti Noramaan ja Dave Smithin kanssa 
Rymättylään, jossa pojat laittoivat yläköyden 
Sticky Fingersiin (7-). Dave näytti mulle, miten 
niitä kiiloja ja frendejä laitetaan, joten mä läh-
din liidaamaan sitä Sticky Fingersiä. Se oli en-
simmäinen kerta, kun kiipesin mitään trädiä. 
Sturtsasin reitin yläosasta. Varmistukset on-
neksi piti. Camalotit olin survonut niin syvälle, 
kuin ne vain meni. Olin aika hölmö! Kolman-
neksi sportti. Salon Hyttyskalliolla valitsin kii-
vettäväksi hienoimman näköisen ja korkeim-
man reitin. Se oli Nahkhirmees (7-). Pääsin vii-
meiseen muuviin ja sitä vetäessä näin, että ote 
olikin vasemmalla eikä oikealla. Sturtsi siitäkin 
tuli. Neljänneksi ensimmäinen ulkomaan reis-
su. Kruxi teki kerhomatkan Mallorcalle, jonne 
mäkin pääsin kahden viikon ylitöiden jälkeen. 
Kun kone laskeutui Palmaan, otettiin kiipei-
lykamat melkein heti esille. Mulla oli tavoite, 
että saan kiivettyä sen kahden viikon aikana 
7a:n. Mun kiipeilypariksi joutui Juha Aho, joka 
luki topoa punkkupäissään ja neuvoi, että aloi-
ta tuosta pitkällä viitosella. Ajattelin kiivetessä, 
että ei se 7a taida olla mahdollinen, kun vii-
tonenkin tuntui niin älyttömän vaikealta. Ahon 
laskiessa mua alas köysi loppui kesken ja Aho 
joutui kiipeämään sitä släbiä mua vastaan. Sit-
ten luettiin topoa uudestaan: olin liidannut vii-
tosen släbin ja 7a:n siihen perään. Loppujen 
lopuksi pääsin 7b:hen asti sillä reissulla. 

Millaisia kiipeilyllisiä esikuvia sulla on 
ollut?
On vaikea henkilöidä kehenkään yhteen henki-
löön. Suurista nimistä Wolfgang Güllich, Pat-
rick Edlinger, Huberin veljekset ja Lynn Hill. 
Mutta paljon lähempänäkin on monipuolisia 
kiipeilijöitä, jotka on samanhenkisiä kuin mä. 
Olen saanut vähän kaikilta jotakin. Kiipeilys-
sä matkiminen on ihan hyväksi. Ihailen sellai-
sia ihmisiä, jotka tykkäävät itse kiipeilystä ei-
vätkä vouhota liikaa esimerkiksi vaikeusastei-
den perään. 

Olet vissiin hieman yksinäinen susi. Mikä on 
sulle kiipeilykavereiden merkitys?
Mä en ole koskaan kiivennyt saadakseni kave-
reita. En kaunistele asioita. Sanon asiat suo-
raan ja saatan sanoa pahastikin. Pitää olla tosi 
paljon huumoria, että mun kanssa pystyy ole-

maan. Ehkä sen takia mä kiipeänkin enimmäk-
seen yksin. Kuitenkin esimerkiksi Jouni [Ranta-
nen] pystyy paljon parempiin suorituksiin, kun 
mä vittuilen sille niin paljon, eikä se voi sie-
tää sitä. Jouni muistuttaa mun veljeä. Tomiin 
[Nytorp] tutustuminen on ollut puolestaan 
mun kehitykselle etu. Siitä olen kiitollinen. On 
parempi olla se huonompi. Jos on aina hyvä, 
saattaa treenaaminen loppua.

Millaiseen kokemukseen sun oma kiipeily 
kristallisoituu?
Siihen että saan olla rauhassa yksin metsäs-
sä tekemässä jotain kiipeilyllistä. Täytyy pääs-
tä pois kaupungin hälinästä työpäivän jälkeen. 
Luonto on mulle tärkeä asia. 

Tykkään sun OPM-logosta. OPM:ssä on mel-
kein brändin ainekset! Mikä sen tarina on?
Koulussa piti suunnitella tuote, piirtää se, 
luoda jonkinmoinen tuotemerkki ja toteut-
taa se. Mä sorvasin tuomarin nuijan puusta. 
Siihen yhteyteen kehittelin omasta nimestä-
ni logon. Näin hiukan vaivaakin. Ei siitä liian 
hieno tullut, mutta sain silti arvosanaksi kii-
tettävän. Mun mielestä joka paikassa ei tarvit-
se olla jotain pääkalloa. OPM-merkkiä näkee 
housuissa, mankkapusseissa ja pädeissä. 

Mitä tulevaisuudessa OPM?
Tavoite on pysyä terveenä. Haluan kiivetä viisi-
kymppisenä elämäni vaikeimpia reittejä. Halu-
aisin myös saada kiivettyä pitkiä, korkeita kal-
lioreittejä. Kehittymisen ajatus on mukava ja 
se, että paras olisi vielä tulossa. Haluan, että 
musta tulee vanha jäärä, joka ei lähde kalliolta 
pois kuin kantamalla!
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Toverit Tomi ja Olli Turussa.
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Koivukylän kisoissa 2006. Boulderointia Kärsämäessä.
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Lauri vaijerin perässä.

Helmikuun 8, 2006 – Solvayn maja, korkeus noin 4km, 
Matterhorn, Zermatt
Sormiini oli yön aikana muodostunut valtavan kokoisia rakkuloita. Huoles-
tuin koska en ollut nähnyt niin valtavia rakkuloita koskaan, en osannut edes 
kuvitella että sellaisia voisi muodostua. Onneksi helikopteripelastus onnis-
tui heti aamupäivästä ja matka sairaaalaan nopeutui noin vuorokaudella. 
Todennäköisesti sormien arvoisella vuorokaudella. Seuraavat pari päivää 
sujuivat leppoisasti sairaalassa maaten, Sampsan ja kauniiden hoitajien kan-
taessa kilpaa ruokaa töistä palanneelle kiipeilijälle.

Kahden sairaalassa vietetyn yön jälkeen meidät potkittiin pois ja pakka-
simme kamat takaisin rakkaaseen Pandaan. Lääkärit olivat ehdottaneet, että 
lähtisin jo ensimmäisen yön jälkeen. Tällainen diagnoosi helpotti huomat-
tavasti oloa. Jos sormissa olisi jotain vakavampaa, kai he pitäisivät minua 
pidempään sairaalassa? 

Lomapäiviä oli vielä jäljellä, ja suuntasimme voimanallen nokan kohti 
Chamonixin kauppoja. Matkalla kartoitimme lukuisia uusia kohteita... 
muun muassa Eigerin pohjoisseinän Grindelwaldissa, Kanderstegin jääpu-
toukset, Wengenin kalliot ja Chamonixin talviset vuorenrinteet. Mutta ne 
saivat jäädä odottamaan seuraavaan kertaan, näillä sormilla ei kiivettäisi 
muutamaan kuukauteen.

Kymmenen aikaan illalla (pimeä tuli kuudelta) Sampsan sisäinen insinöö-
ri heräsi ja hän keksi virittää slingeistä jalkatuet, jolloin osa painosta siir-
tyy jalkojen varaan. Kaikki mikä oli pois reisilenkeiltä ja lantiolta oli plus-
saa. Parannus oli heti huomattava, ja nukuimme molemmat loppujen lo-
puksi yllättävän hyvin.

Vakavampia ongelmia alkoi ilmaantua kolmantena päivänä. Toisen, jo 
huomattavasti paremmin vietetyn yön jälkeen sormenpäissäni alkoi tun-
tua outoa kihelmöintiä. Tunto oli hävinnyt sormista, mutta muuten kädet 
tottelivat normaalisti. Lisäksi tuuli voimistui myös huomattavasti. Kiipeä-
minen sujui kuitenkin samaa tahtia kuin aikaisempina päivinä ja pääsim-
me päivän lopuksi noin 150 metrin päähän huipusta. 

Kolmas yöpymispaikkamme oli huomattavasti parempi kuin kaksi edel-
listä, löysimme ”vain” 45 astetta alaspäin viettävän kivirampin, jossa oli 
pieni lähes tasainen kohta, jolla pystyi istumaan. Keitintä emme kuiten-
kaan saaneet pysymään pystyssä ja nuudeleiden keittämisestä muodostui 
haastava toimenpide. Sampsa piti kaasupulloa ja keitintä pystyssä ja oma 
tehtäväni oli kannatella kattilaa keittimen päällä ja samalla kerätä lunta 
sulatettavaksi. Asiaa monimutkaisti vielä se että jouduimme samalla pin-
gottamaan bivipussiamme niin, ettei se joutuisi keittimen liekkeihin. 

Illan myötä sormenpääni muuttuivat valkoisen harmaiksi ja tunnotto-
muus hävisi joka sormesta. Sampsan kanssa vitsailimme, että nyt taitaa 
olla jotain pielessä, kun kovettuneet sormenpäät kilisevät koskiessani kat-
tilaan. Kävimme kuitenkin nukkumaan luottavaisin mielin, olimme jo to-
della lähellä huippua. 

Yön aikana tuuli kuitenkin voimistui entisestään ja heräsimme aikaisin 
aamuyöllä siihen että bivipussimme lähti repeämään tuulen voimasta. Ko-
keilimme kääriä jäljellä olevan kankaan mahdollisimman hyvin ympäril-
le, mutta tuuli pääsi aina jostain kolosta pussin sisälle ja repi sitä yhä pie-
nemmiksi kappaleiksi. Unettoman aamuyön jälkeen aurinko nousi jälleen 
kirkkaalle taivaalle. 

Sormieni tila oli yön aikana huonontunut ja aamulla ne näyttivät jo 
tumman harmailta, sormenpäiden ollessa lähes mustat. Päätimme Samp-
san kanssa soittaa apua, ajatus paluusta Suomeen ilman sormia ei sopinut 
suunnitelmiini. Kuinka voisin jatkaa niin rakasta harrastustani ilman sor-
mia? Varpaista en osannut olla huolissani, sillä olin lukenut, että Reinhold 
Messner kiipesi useamman kasitonnisen ilman varpaita.

Sormet sairaalassa.

KUINKA VOISIN 

JATKAA NIIN RAKASTA 

HARRASTUSTANI ILMAN 

SORMIA? 

VARPAISTA EN OSANNUT 

OLLA HUOLISSANI, SILLÄ 

OLIN LUKENUT, ETTÄ 

REINHOLD MESSNER KIIPESI 

USEAMMAN KASITONNISEN 

ILMAN VARPAITA.
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