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ständi

Jari Koski

PÄÄKIRJOITUS

Loppukesästä aloin kiipeilyn jälkeen tuntemaan 
kipua vasemmassa kyynärpäässä. Ensin en  
kiinnittänyt siihen sen kummampaa huomio-
ta, ainahan kiipeilijällä joku kohta sattuu. Kuu-
luu ikään kuin asiaan...Kipu ei hellittänyt mutta 
jatkoin kuitenkin sitkeästi kipuilua, kun kiipeily 
kaikesta huolimatta kulki ihan mukavasti. Vas-
ta loppusyksystä sisäseinälle siirryttyäni, kun 
kipua alkoi tuntua kiivetessäkin ja se selkeästi 
haittasi treenaamista, aloin huolestua ja kipi-
tin Sampon vastaanotolle. Diagnoosi: tennis-
kyynärpää eli tulehdus kyynärpään ulkopuolel-
la sormien ojentajalihasten kiinnityskohdassa. 
Sampo teki heti selväksi, että vamma on vaikea-
hoitoinen ja muuttuu helposti krooniseksi. Vii-
meisen neljän kuukauden ajan olenkin harras-
tanut lähinnä kuntoutusta ja mielikuvakiipeilyä. 
Tämä on ollut minulle pisimpiä kiipeilytaukoja 
viimeisen 15 vuoden aikana.

Tarinan opetus: kun alkaa tuntua ”epänormaa-
lia” kipua, kannattaa heti vähentää rasitusta tai 
pitää se viikon- parin tauko, joka kiipeilijän joka 
tapauksessa on pidettävä kerran pari vuodessa.  

Kiipeilijöillä on useita eri vammoja, jotka johtu-
vat liian kovasta ja yksipuolisesta rasituksesta ja 
kaikkiin sopii sama tämä sääntö. Useimmilla jo 
vuosia kiivenneillä on ollut ainakin joku rasitus-
peräinen vamma ja joillakin useampiakin. Kan-
nattaa myös ajoissa kääntyä urheiluvammoihin 
erikoistuneen ammattilaisen puoleen, yleislää-
kärin ohje kiipeilyvammojen hoitoon kun usein 
on ainoastaan tuttu ”buranaa ja lepoa” eli har-
rastuksen jatkamisesta ja kuntoutuksesta ei saa 
mitään tietoa. 

Pitkän linjan kilpakiipeilijä ja takavuosien 
boulderoinnin PM-mestari Sampo Kiesiläinen 
on kouluttautunut osteopaatiksi ja kertoo leh-
den artikkelissa osteopatiasta kiipeilyvammojen 
hoidossa.

Urheiluvammojen hoidon ammattilainen jo-
ka tuntee lajimme ja sen erityispiirteet, suo-
sittelen lämpimästi jos vammoja ilmaantuu! 

Sampo oli edellisvuoden tapaan luennoimas-
sa kiipeilyvammojen hoidosta ja ennaltaeh-
käisystä tammikuun SKIL urheilukiipeilysemi-
naarissa. Seminaari oli jälleen erittäin suosit-
tu, kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. 
Päivän ohjelmassa oli seuraavaa: kiipeilijän 
henkinen valmennus, kiipeilijän ravinto, kii-
peilyvammat ja niiden ehkäisy, Tomin harjoit-
telusessio sekä Sampsan ja Laurin kuvaesi-
tys isoilta seiniltä. Antoisa ja inspiroiva päivä, 
vuoden päästä uudelleen!

PM-boulder 2007 järjestettiin 9.-10. joulukuu-
ta Kauniaisten ”Granissa”. Kisat olivat mies-
ten osalta Nalle Hukkataipaleen ja Tomi Ny-
torpin näytöstä. Molemmat kiipesivät kaikki 
kisan ongelmat ja  fi naalissa kaikki fl äshinä! 
Karsintojen yritysten määrän perusteella Nal-
le vei niukan voiton. Tämän lehden sivulla 38 
on kuvakollaasi kisoista.

Niin ja uusi Topo-kirja ilmestyy sopivasti ke-
sän koittaessa, infoa löytyy lehden loppupuo-
lelta. 

On tämä kiipeily niin mukavaa ja addiktoivaa 
touhua, että neljän kuukauden kiipeilytau-
ko ja epävarmuus lähenevän kevään kiipeily-
mahdollisuuksista painaa mielen aika mata-
lalle! Minulla pakollinen tauko on kuitenkin 
ollut – vielä toistaiseksi– aika lyhyt verrattuna 
joidenkin kohtalotoverien karuun kohtaloon. 
Pidetään itsemme terveinä ja hyvää kevään 
odotusta!

Jari Koski

KANSI  |  Infi nito (5.12-), Perttu Ollila, The Fin  |  Kuva Eljas Honka-Hallila

SISäLLYS

Julkaisija  Suomen kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI,puh. 09 -224 32 907. Päätoimittaja: Jari Koski,040- 586 8123, jari.koski@climbing.fi . 

Ulkoasu: Mina Jokivirta, aineisto@climbing.fi . Kuvatoimitus: Tomi Nytorp ja Mina Jokivirta. Avustajat: Rami Haakana, Matti A. Jokinen, Sampsa Jyrkynen, Antti Liukkonen, Olli-Pek-
ka Manni, Samuli Mansikka, Perttu Ollila, Joonas Sailaranta,Kalle Viira. Paino: Oy Trio-Offset Ab |  Levikki: n. 2200. Aineisto: Artikkelit toimitetaan word-tiedostona Jari Koskelle jari.
koski@climbing.fi  . älä tee sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Kuvamateriaali toimitetaan postitse tai e-mailina Mina Jokivirralle aineisto@clim-
bing.fi , tai Hirvenkatu 4 b, 04230 Kerava. Liitä mukaan palautusosoite. Käytä vain lasittomia diakehyksiä tai muovisia negataskuja. Vastaanotamme diat, negatiivit, m/v negatiivit 
sekä paperikuvat kaiken kokoisina. Kuvien resoluutio oltava 300dpi 10x15 cm koossa eli noin 5 Mt/ kuva. Digikamerakuvat kameran suurimmalla resoluutiolla. Itse skannatut kuvat 
mielellään RGB muodossa. Kuvien tallennusmuoto TIFF, PSD tai JPEG. Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitinnimi ja aste ym. tiedot. 

Kiipeilylehti  2008  aineistopäivät ilmestyy
Nro 2/2008 kesänumero  10.5.2008  kesäkuu
Nro 3/2008 syysnumero  10.9.2008  lokakuu

Kiipeily-lehti jaetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen eva-liisa.aunio@climbing.fi . Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohin-
ta 6 €. SKIL jäsenseurojen jäsenten osoitteenmuutokset ja muut postitukseen liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Ota yhteys omaan seuraasi. Ilmoitusmyynti: Jari Koski, 
jari.koski@climbing.fi . Mediakortti osoitteesta: www.climbing.fi  . Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisäl-
lön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri mistään muustakaan… Lehden julkaisijan vastuu mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.

 4 Tiedotteet

 6 Spotteri 

 9 Osteopatia ja kiipeilyvammojen hoito

 10 Alppitorvi

 12 MITÄ VOI TAPAHTUA... 

  (se joskus tapahtuu) 

 13 Sir Edmund Hillary (1919 – 2008)

 14 82 x 4000 – Alppien nelitonniset osa III 

  – Berner Oberland

 19 Asemaboulder 2008

 20 Red River Gorge

 24 Galleria

 26 Living the Dream, 8B+

 28 Crack Addiction

 36 FEISSI – Kirsi Hiironen

 38 Boulder PM – Grani

 40 Peru vuorikiipeilykohteena

 46 Suomi-cup-kilpailuja

 48 Junnucup

 49 Tuoteuutuudet

 50 Topokirja 2008

 

Riko rajasi. 
Kokeile täysin uusia reittejä.
Tule poimimaan koordinaatit maapallon huimim-
mille reiteille – olipa juttusi sitten kiipeily tai vaikka 
löytöretkeily. Testaa uusimmat kilkkeet todelliseen 
grammanviilaukseen ja tutustu äärimmäisiin olo-
suhteisiin kehitettyyn uusimpaan varusteteknolo-
giaan. Tule myös vaihtamaan ammattilaisten kanssa 
ajatuksia vaikkapa siitä, miten maailman korkein 
huippu valloitetaan ja löydä parhaat otteet säälimät-
tömällä kiipeilyseinällä.

Lisäksi sinulla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus 
kokeilla rinnakkaisilla messuilla voisiko jokin uusi 
laji avata seikkailuihisi aivan uusia tasoja – GoExpo.

Aukioloajat Perjantai 29.2. klo 12–19  |  Lauantai 1.3. klo 10–18  |  Sunnuntai 2.3. klo 10–17 
Pääsyliput  Aikuiset 13 ¤  |  Lapset (7–15 v.), opiskelijat, eläkeläiset ja varusmiehet 9 ¤ (alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa) 
 Perheet (2 aikuista ja lapset 7–15 v.) 28 ¤ |  Ryhmät (vähintään 10 henkeä)  9 ¤ /hlö.     
Järjestäjä  Suomen Messut  |  Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki  |  Puh. (09) 150 91  |  www.fi nnexpo.fi 

Fillari 08 
Tartu sarviin ja seuraa vatsanpohjasta sieppaavia 
pyörätemppuja. 

Kunto 08 
Kuntomessuilla voit kokeilla  nautinnollisia keinoja 
ottaa kehostasi kaikki irti. 

Kalastus 08
Tule katsastamaan uudet vehkeet ja löydä omin 
tyylisi heittoaltaalla.

Swingi 08
Tule lyömään tomut pallon päältä testialueella tai 
virtuaalisessa pelisimulaattorissa.

www.goexpo.fi 

Helsingin Messukeskuksessa 29.2.–2.3.2008

Messusuunnistus: Kierrä koko messualue, kerää uusia ideoita liikkumiseen ja osallistu 
kisaan. Palkintona on Kaukoretkien vaellusmatka Islantiin.

 Retkikunta kertoo tavoitteistaan ja taustois-
 taan Everestin valloituksen lähestyessä.

 Kaukoretkien matkanjohtaja ja personal 
 trainer kertovat Kilimanjaron valloituksesta 
 ja antavat käytännön vinkkejä

  -laavulla lisäksi mm. 
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tiedotteet

SKIL hallitus 2008
pj. Juha Aho, TURKU, jäsenet Jukka Tervas-
kanto, HELSINKI, Sampsa Jyrkynen, HEL-
SINKI, Otto Lahti, HELSINKI, Jorma Alanen, 
PORI, Antti Mattila, RAUMA, Juha Hentto-
nen, TAMPERE

SKIL JÄSENSEURAT 
CLIMBING CLUB ry. PORI

CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.

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.

VILLI SESSIO OSUUSKUNTA

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhte-
ystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry., Erätie 3,
00730 HELSINKI

kova

Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimit-
taja, KTO -kurssivastaava:
Jari Koski, jari.koski@climbing.fi  
gsm. 040 -586 8123, puh. 09 -224 32907
KTO -kurssia koskevat tiedustelut suoraan Ja-
ri Koskelle!

Yleisinfo, Sporttirekisteri sekä materiaali-
myynti: SLU -Lajipalvelutoimisto
Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja: 
eva-liisa.aunio@climbing.fi 
puh. 09 - 348 13136 tai 09 - 348 13135 

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden seuraava numero ilmestyy 
kesäkuussa 2008, lehden aineistopäivä on 
10.5.2008

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

KTO-KLUBIN JÄSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liit-
tymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osal-
listumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuo-
dessa kotiisi ja voit osallistua SKIL/KTO kou-
luttajapäiville omakustannushintaan.
Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaatti-
sesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä 
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 2008
23.-24.1. KTO 1 Ammattiopisto Luovi, 
 Karkku TäYNNä! 
6.-7.2. KTO 2 Ammattiopisto Luovi, 
 Karkku 
14.-15.2. KTO 2 Karkun Evankelinen Opisto 
16.-17.2. KO 1 Helsinki 
12.-16.3. TATU (Talviturvallisuus) -kurssi 
 Rovaniemi ja Korouoma 
15.-16.3. KTO 1 Helsinki 
15.-16.3. KTO 1 Tampere/Vuorentausta 
29.-30.3. KTO 2 Helsinki 
29.-30.3. KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaaja)  

 Ammattiopisto Luovi, Karkku 
5.4. KTO koe Helsinki 
5.-6.4. KTO 2 Tampere/Vuorentausta 
10.4. KTO koe Ammattiopisto Luovi,
 Karkku 
12.4. KTO koe Tampere/Vuorentausta 
19.-20.4. KTO 1 Urheiluopisto Kisakeskus 
 Pohja 
 http://www.kisakeskus.fi / 
17.-18.5. KTO 2 Urheiluopisto Kisakeskus  
 Pohja. http://www.kisakeskus.fi / 
24.5. KTO koe Helsinki 
 keväällä KO 2 + koe (tarkka päivä
 määrä myöhemmin) 
22.-24.8.  KKK-koe Olhavalla. 

Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; 
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät il-
moitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi  
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri. 

KTO-kurssien hinnat 2008: KTO moduuli 1: 
145 €, KTO moduuli 2: 145 € , KTO- koe: 90 €
Kaikki ajankohtaiset hinnat löytyvät SKIL  
www-sivuston kurssihinnastosta.

Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osal-
listujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan 
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoite-
taan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyri-
tään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää. 

Kurssipaikat: KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan 
Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: www.kiipeily-
keskus.com. KTO Karkku ja KTO 3-moduulit; 
Ammattiopisto Luovi (entinen Hoikan Opisto)
www.luovi.fi . KTO Joensuu; Pohjois-karjalan 
Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara

KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rova-
niemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin 
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouo-
massa Posiossa. Lisätietoa www.santasport.
com ja www.climbing.fi . 
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ja KTO-ko-
keeseen ilmoittautuminen tehtävä vähintään 
2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen 
ilmoit tautuminen on sitova ja osallistumis-
maksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulu-
tukseen.

Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin teh-
dään seuraaville henkilöille: KTO Helsinki, Jo-
ensuu ja Jyväskylä sekä KTO 3: Jari Koski ja-
ri.koski@climbing.fi  tai 040 586 8123. KTO 
Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen ou-
la-matti.peltonen@roiakk.fi  tai 040 7547613. 
KTO Tampere ja Luovin ammattiopisto Kar-
kussa: Petri Laukamo petri.laukamo@seikkai-
lusepat.com tai 0400 976716. KO: Justus Kel-
loniemi justus.kelloniemi_at_vaasa.fi  tai puh. 
044 541 9041. KKK: Tuomo Pesonen tuomo.
pesonen@pp2.inet.fi  tai 050 379 4472. KO - 
ja KKK -kursseille Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut myös: kova@climbing.fi 

HUOM! Jos sinulla on sairauksia jotka voivat 
vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esi-
merkiksi diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) 
tai olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin 
järjestäjälle. 

nuva

skil 

kiva

SUOMEN KIIPEILYLIITTO

KOULUTUSVALIOKUNTA

NUORISOVALIOKUNTA 

OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKOULUTUKSEN 
KATSAUS

Suomen Kiipeilyliiton koulutusvaliokun-
ta KOVA kehittää ja toteuttaa Suomessa kii-
peilyn ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta. KO-
VA siis kouluttaa ne ohjaajat ja kouluttajat, 
jotka kouluttavat edelleen varsinaisia kii-
peilijöitä. Ohjaaja- ja kouluttajatittelit ovat 
köysitoiminnanohjaaja(KTO), korkeaharjoite-
rataohjaaja (KTO3), kiipeilyohjaaja (KO) ja kal-
liokiipeilykouluttaja (KKK). KKK eli The Rock 
Climbing Instructor (RCI) on kansainvälinen 
taso, joka on UIAA-standardien mukainen.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmään 
nivoutuu myös valmentajakoulutus. Järjes-
telmä on ollut käytössä vuodesta 2000 lähti-
en ja se löytyy kaaviona myös www-sivuilta. 
Rakenteeseen ei ole tehty muutoksia sen jäl-
keen, mutta sisältöjä ja painotuksia on tarkis-
tettu ja muutettu. Maailma, kiipeilijöiden tar-
peet ja tavat muuttuvat, siksi ohjaajien koulu-
tustakin muutetaan hallitusti. Viimeisimpänä 
on vuonna 2007 saatettu loppuun kiipeilyoh-
jaajatason päivittäminen. 

Tilaston mukaan auktorisoituja ohjaajia ja 
kouluttajia:

KTO 688   KTO 3 75 
KO 109  KKK 13

Lukuja tulkittaessa täytyy muistaa, että KO:lla 
on aina myös KTO-auktorisointi ja KKK:lla 
KTO- ja KO-auktorisoinnit.

Meillä on siis Suomessa kohtuullisen paljon 
auktorisoituja ohjaajia ja kouluttajia. Ottakaa 

heihin yhteyttä joko kiipeilyseurojen, yritysten 
tai suoraan ja pyytäkää koulutusta. Vaatikaa 
palvelujen tarjoajilta myös muodollista päte-
vyyttä eli näyttämään ohjaajakortin. Opetta-
misen osaamisalue on kattava. Sieltä löytyvät 
mm. uuden kiipeilijän alkeiskurssit, yläköy-
sitoiminta, pulttiliidaus, trädiliidaus, jäällä 
liidaus, tekno, dry-tool, boulder, kiipeilytek-
niikka, treeniohjelmat, talviturvallisuus (lu-
mivyöryt ja kylmässä selviytyminen), pelas-
tustoiminta, jne. Toki ohjaajilla ja kouluttajilla 
on omat erikoisosaamisalueensa.

Tässä ollaan kaikkien yhteisellä asialla. Kii-
peilymäärät lisääntyvät, jolloin myös tilas-
tollisesti vaaratilanteet ja epäsuotuisat käyt-
täytymistavat lisääntyvät. Yksin kaverilta op-
pimisessa on hyviä puolia, mutta ohjaajan 
johdolla kurssittautuminen siinä ohella on 

vielä tehokkaampaa.

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmään 
läheisesti liittyy myös peruskurssijärjestelmä. 
Nämä peruskurssijärjestelmän kurssit ovat 
juuri kiipeilijöille suunniteltuja kursseja. Eri 
paikoissa järjestetyt kurssit siis toivon mu-
kaan pohjautuvat näihin SKIL:n suosituksiin 
ja helpottaa näin myös asiakkaan näkökul-
masta kursseille ohjautumista. Toki täsmä-
opetus ja jatkotreenauttaminen ovat tarina 
erikseen. KOVA on aloittanut peruskurssijär-
jestelmän kurssien kurssisisältöjen tarkista-
misen. Nykyiset sisällöt ovat vuodelta 2000. 
Jos nykyisin käytössä olevista tai mahdollises-
ti tulevaisuudessa tarvittavista sisällöistä on 
kommentoitavaa, niin ota yhteyttä KOVAan 
esim. osoitteella stefan.engstrom@iki.fi .

Tuomo Pesonen | Koulutusvaliokunnan pj.

Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Kalle Pul-
liin kalle.pulli@humak.edu ja Eeva Mäkelään 
eeva.makela@humak.edu

La 1.3.2008 järjestetään junnuseminaari seu-
rojen juniorityöstä vastaaville tai siitä kiin-
nostuneille. Tarkka ajankohta ja ohjelma lä-
hetetään seuroille ja löytyy SKIL www-sivuille.

Kauden 2007-2008 kisajärjestäjiä etsi-
tään Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä 
KIVA:aan kauden 2007-2008 osakilpailuista. 
Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta 
tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seu-
ran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja 
tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailu-
palkintojen 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: Kilpailuvaliokunta Mari Rautiai-
nen 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 ideoita kilpailutoi-
mintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteel-
la: kiva@climbing.fi 

KILPAILUVALIOKUNTA

SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTÄMI-
SEEN
SKIL jäsenseurat voivat hakea tukea kiipei-
ly- ja seuratoiminnan aloittamiseen kehittä-
miseen. Tuki voi olla joko työtä ja neuvontaa 
(esim. lähetetään asiantuntija boulderseinää 
suunnittelemaan ja valvomaan rakentamista) 
tai rahallista tukea.

Hakuperusteet:
ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi 
ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen 
tukemiseen ja seuduilla missä ei ole paljoa 
kiipeilytoimintaa

Esimerkkeinä hankkeista:
• kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja 
rakentaminen
• junnutoiminnan aloittaminen
• kiipeilykilpailun järjestäminen
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Hakemuksessa tulee näkyä:
• avustuksen käyttötarkoitus ja mille 
   ajalle haetaan
• vastuuhenkilö
• talousarvio
• haettava summa
• seuran ja paikkakunnan olosuhteet 
   kiipeilyn kannalta

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään 
osoitteeseen:  Jari Koski SKIL ry., Erätie 3, 
00730 HELSINKI. SKIL hallitus päättää 
avustuksen jakamisesta. HUOM! Tukea voi 
hakea jo tämän vuoden puolelle!

access
KOIVUSAAREN BOULDER-KIVEN 
WC:N KÄYTTÖ
Koivusaaren pursiseuralla www.koivusaa-
renpursiseura.fi  on boulderin lähistöllä wc, 
jonka käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 
viime vuosien aikana – tyhjennykset ovat 
nelinkertaisuneet. Suurin lisäys johtuu suu-
resta kiipeilijöiden määrästä lumettomana 
ja kuivana aikana. 
Pursiseura on pieni yhdistys, joka täysin 
omalla kustannuksella on rakennuttanut 
käymälän ja maksaa myös sen kunnossapi-
don, tyhjennykset sekä mm. wc-paperit. 
Seura oli harkinnut lukon asennuttamista 
oveen mutta sovimme seuran kanssa, et-
tä wc:n seinään tulee lipas, johon jokainen 
käyttäjä jättää 1 €:n kolikon. Jos tämä toimii 
hyvin, niin wc tulee myös tulevaisuudessa 
olemaan kiipeilijöiden ja muiden ulkoilijoi-
den käytössä.

seurat

Uusi vuosi on lähtenyt käyntiin uuden pu-
heenjohtajan ja hallituksen voimin. Suo-
men alppikerho ry:n uusi puheenjohtaja 
on Samuli Mansikka. Suuret kiitokset men-
neistä vuosista ja ansiokkaasta toiminnas-
ta edelliselle alppikerhon puheenjohtajalle 
Susanna Kaislalle ja onnea uudelle puheen-
johtajalle!

Alppikerhon seuravuorot jatkuvat normaa-
liin tapaan Tapanilassa ja Myllypurossa ko-
ko kevään ajan.

Ajankohtaista tietoa kevään kursseista ja ta-
pahtumista kerhon nettisivuilta www.suo-
menalppikerho.fi 

Keski-Suomi

Vuosi 2007 piti sisällään Jyskälän possejen 
osalta muutakin, kuin Ilan hienon Mahjon-
gin 8A kellistyksen. Ehkä Suomen vahvimpi-
en kiipeilyveljesten pidempi osapuoli oli koko 
kauden erittäin hyvässä kunnossa ja alla lyhyt 
tiivistelmä kaudesta 2008.

Kevättalvella Marko nappasi merkittävän tikin 
Fontainebleaussa jossa exel-taulukkoon mer-
kittiin ”Big Dragon”, 8A+. Noususta tekee 
varsin merkittävän se, että se on jopa fontsun 
skaalalla erittäin vähän toistettu. Reitti on Jy-
kevän jenkin Dave G:n käsialaa ja oli Englan-
nissakin iso uutinen, kun nyttemmin fl ash-
suoritteilla maailmaanmaineeseen noussut 
James Pearson teki siihen oman nousunsa. 

Koonnut Antti Liukkonen
Keväämmällä oli vuorossa retki Sveitsiin ja 
tuliaisena ”No Mystery”, 8A+. Lisukkeeksi 
myös epämääräinen tukku bouldereita vä-
lillä 7C ja 7C+ (joista kaksi oli kylläkin topo-
graafi ssa arvioitu vaikeudella 8A).

Suomeen siirryttäessä ei tuloskunto huonon-
tunut. Jyväskylän Paasivuoressa sijaitseva 
”Suuri Huijaus” sai 8A:n verran istumaläh-
töä. Listoista kiinni, hillitön dyno underipa-
likkaan ja sitten vanha 7A:n versio ylös, tois-
tonousua vailla. Reitit ”Millyways”, 8A ja ”Zi-
on Train”, 8A saivat myös osansa pontevan 
boulderoijan kesäretkillä. Savonlinnan retkel-
lä lähetystyön kohteena oli  vallattoman hie-
non näköinen hänkkikanttiprojekti , nyttem-
min ”Tricontinental”, 7C+. Kysseisen reitin 
on jo maakunnan oma köljyrinta Mika Hink-
kanen toistanut.

keusastetta, mutta reitti on siis edelleen kii-
vettävissä. Uusi versio on tosin edelleen 
toistonousua vaille vahvoista yrityksistä huo-
limatta.

Myös nuorempi veljes Jyrki oli hyvässä is-
kussa possejen vaihtoehtojoulun vietossa ja 
Sveitsistä joululahjaksi tuli ainakin yksi 8A.

Huhu kertoo myös, että Make Tawast olisi 
kellistänyt ”Hämeentien” vasenkätisen ver-
sion. Mikäli huhu pitää paikkansa on paikal-
laan onnittelut, sillä linja on erittäin hieno ja 
varsin napakan oloinen. Pitää sisällään myös 
yhden pisimmistä lock-of muuveista joita 
olen nähnyt.

Savonlinna/ Simpele

Mika Hinkkanenkin viritti tykkinsä kunto-
huippuun ennen syksyn sateita ja kellisti pari 
vanhaa projektiaan, toki siinä ohessa kerkisi 
myös toistamaan myös Kaukon Markon ”Tri-
continentalin” 7C+. 

Mikkelin ympäristö

Mikkelin Työväen kiipeilijöiden (MTK) edus-
tajat Sami Romppainen ja Mikko Manninen 
vastasivat syyskauden mainittavimmista li-
sistä. Sami avasi kymmenien muiden reit-
tien ohella kolme kolmen tähden linjaa jois-
ta ensimmäisenä antautui ”Työväen boulde-
ri” 7B/C, kuumottavan korkea hänkkikantti 
jossa muuvejakin toistakymmentä. Toisena 
triiosta avautui jo loppukesällä ”Työväen kat-
to”, 7C ja viimeisen, kolmen muuvin tiukan 
krippausfestivaalin herra lähetti syysviileillä, 
nimi ”Poniajelu”, greidiä napakan 7C:n ver-
ran. Syysviileillä myös Jyväskylän vierailija Jyr-
ki Kauko jätti alueelle oman tuotoksensa ”Ra-
dio Repo”, 7B+ nimisen kattokantin.

Kissa Manninen otti loppukesästä työn alle 
keskustan läheisyydessä, radan varressa si-
jaitsevan ikuvanhan projektidynon, jolle yk-
si jos toinen kiipeilyn harrastaja on käynyt 
antamassa yrkkiä enemmän tai vähemmän 
tosissaan. Dyno on selkeä, pitkä, tekninen 
ja vaikea. Loikka oli kuitenkin antautunut 
yllättävän helposti, mutta niin pitääkin, 
kun nuorukainen on elämänsä mieskun-
nossa. ”It´s Raining men”, 7C. 

Ehkä Jyväskylän kiipeilykauden merkittävin 
suoritus oli kuitenkin jo tietynlaisen kult-
timaineen saaneen ”Marvinin”, 8A tois-
tonousu. Reittihän on Jussi Remosen jo 
vuonna 2003 nousema 2-3 napakkaa muu-
via sisältävä reitti Keljonkankaalla. Lyhyt 
keskustelu vaikeudesta piti sisällään seu-
raavanlaisia elementtejä: ”Reitti on erittäin 
vaikea, paljon vaikeamman tuntuinen kuin 
yksikään 8A+ joita olen kiivennyt ja itse asi-
assa vaikeampi kuin 8B:t joita olen kokeil-
lut”. Greidi pysyy kuitenkin vielä paikal-
laan, mutta toimituksen arvio on, että mo-
ni 8A:n tason saavuttanut posse voi yllättyä 
greidin, tai jopa reitin vaikeudesta. 

Marko on tehnyt jo aiemmin myös vanhaan 
klassikkoon ”Forte”, 7C+ nousun (sans un-
dercling), eli otteen hajoamisen jälkeen. Ny-
kygreidi lähentelee varmaan kahdeksatta vai-

Projekteista ensimmäisenä oli käsittelys-
sä ”Reaktori” niminen boulderi jossa näyt-
ti olevan aihio istumalähdölle. Valehtelisin, 
jos sanoisin sequensen kuullostavan hel-
polta. Jyrkästä hänkistä napataan kaksi ole-
mattoman onnetonta saideria, nostetaan 
jellyfi sh maasta ja polkaistaan hillitön loikka 
oikealla kädellä kohtuulliseen kahvaan. Loi-
kan aikana vasen käsi melko varmasti kork-
kaa irti, joten heijari pitää kuolettaa potkai-
semalla sen aikana sivuseinästä vastaan 
ja liikkeen aikana salamannopeasti tuoda 
vasuri oikean viereen. Kuullostaa miehen 
taito- ja voimareservin tuntien varsin napa-
kalta, joten voin luvata, että kun käyt toista-
massa ”Reaktori assiksen”, voit merkitä 7C 
greidin päiväkirjaan itseesi tyytyväisenä.

Kuitenkin syksyn The Juttu oli useita vuosia 
vanha projekti Simpeleeltä. Tätä vasemman 
takareiden voimatasoja testaavaa hänkkiä on 
käynyt testaamassa moni maamme boulde-
roinnin kärkiosaajista. Viimeiset kuivat kelit 
toivat onnistumisen, jota Herra itse kuvailee 
näin; ”Onnistuminen on mahtavaa. Gluteus 
Maximus tuntui vaikealta vielä nousun jäl-
keenkin ja yrkkiä siihen tuhrautui aika mon-
ta. Vaikeutta uskoisin olevan 7C+:n verran, 
mutta joka tapauksessa reitti tuntui vaikeam-
malta kuin mikään muu tähän asti kiipeämä-
ni.” Voisin lähteä väittämään, että toistonou-
sija saa upgreidata reittiä suosiolla alkamaan 
kahdeksikolla, jo vaikka ennen yrkkäilyä.

Reaktori, assis 7C, Savonlinna.
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Juha Hinkkanen testailemassa sataako miehiä.

Marvin 8A (+?), Keljonkangas/ Jyväskylä

spotteri
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spotteri

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan suorituksista kaikki muut toki 
kalpenevat ehkä Suomen hienoimman linjan, 
Nalle Hukkataipaleen ensinouseman ”Living 
the Dreamin” jaloissa, mutta mikäli olette 
lähdössä viettämään saarelle työväen vap-
pua, niin vanhan liiton edustaja Peter Bosma 
avasi luolille kesällä ”Dra uld” nimisen 8A:n. 
Jos meikäläisen valokuvamuisti ja ruotsin kie-
len taito vain eivät totaalisesti petä, niin linja 
lähtee ”High Tiden” luolan perukoilta, josta 
krimppaillaan ja huukkaillaan sitten kyssei-
nen reitti ylös. Luolien historia on kyllä niin 
pitkä ja osiltaan jopa värikäs, että Henkka on 
voinut tämänkin reitin avata kirjavissa trikois-
saan jo juhannuksena –86. Kun vanha diesel 
oli siis lämminnyt, niin kopsauttipa naapuri-
kansamme vahva poika myös ”Dodoon”, 8B 
ilmeisestikin kolmannen nousun. Suorituk-
sen voi todistaa ainakin youtubessa, vakuut-
tavaa menoa.

Lue lisää Living the Dream reitistä Antti Liuk-
kosen haastattelussa sivulla 26!

Marko ja Tomi kiipeävät Frank’s wild years -reittiä....

Etelä-Suomi

Vaihtoehtojoulu

Nytorpin Tomi ja Jokivirran Mina viettivät Jy-
väskylän possejen tapaan vaihtoehtoisen Jou-
lun kiipeilyn merkeissä. Lentokoneessa pa-
riskunnan spotannut Jyrki sai houkuteltua 
nuorikot Sveitsin graniittibouldereille ennen 
köyseilyä Cimaissa Ranskan puolella.

Valinta oli hyvä, sillä itsensä vallattomaan voi-
makondikseen piiskannut Tomi lähetti paris-
sa päivässä  varsin mukavan läjän napakah-
koja reittejä. Ensimmäisenä listalla oli Cres-
cianossa sijaitseva Frank´s Wild Years, 8A+ 
joka antautui kohtuullisen helposti puoles-
sa tunnissa. Reitin alun kruksi koostuu paris-
ta napakasta underimuuvista varsin jyrkällä 
feissillä (kuvassa muuvien vaikeutta voi pää-
tellä spottaajan ilmeesta joka on itsessään 
jo ainakin 7B). Reitin tarkempaa betaa voitte 
katsella Stone Love -fi lmistä, jossa reitin kii-
peää Malc Smith. Crescianossa tikkilistalle 
kirjattiin myös Arcadia, 7C+. Lyhyehkön visii-
tin seuraava pysähdys oli Chironicossa jossa 
herra underoi itsensä ylös Great Shurk Hunt,
 8B -nimisen reitin hänkiltä. Samaisessa pai-
kassa kiivetyksi tuli myös That Goes Left, 8A. 

Samaisen reitin kiipesi myös Kaukon Jyrki, mutta 
molemmat olivat sitä mieltä, että greidi oli hel-
pohko ja ehkäpä annettu traverse-greidillä. Kum-
pikin vaikeammista reiteistä pitää sisällään varsin 
vaikeita liikesarjoja jyrkällä seinämällä undereita 
apuna käyttäen. Kuvasta tarkkasilmäinen lukija 
voikin päätellä, että bouldertreeni on saanut kyy-
tipojaksi myös ehkäpä jonkin verran keskitettyä 
hauiskääntöä…

Reissun varsinainen kohde oli kuitenkin Rans-
kassa sijaitseva old school -kiipeilykallio nimel-
tään Cimai. Lomailun lomassa kiivettiin paljon 
helpompia ja ohessa Tomi tikkasi pari superklas-
sikkoa. Sortiléges, 8b on noin 17m korkea vain 
noin metrin hänkkäävä staminapätkä. Otteet 
pääasiassa krimppejä ja muuvit varsin teknisiä. 
Suoritus vaati muuvien testaamisen ja pari yrk-
kää. Samizdat, 8a taasen lyhyehkö, noin 11m 
korkea klassikko joka on ilmeisesti ensimmäi-
nen onsightattu 8a maailmassa. Tomin onsight 
kaatui pieneen jännittämiseen, koska topossa 
mainittu Exposed  tarkoitti kyseisen reitin koh-
dalla sitä, että lipat viimeisistä muuveista olisi-
vat tarkoittaneet loikkaa hyvin liki maahan asti. 
Kuitenkin toinen yritys toi tuloksen ja molemmat 
reitit saavat kuulemma kolme tähteä. 

Jaakko Löfström ja elämän tarkoitus, Matador 8a

Flash ry:n 8a -alajaoston jäsenmäärä lisääntyi 
syksyllä yhdellä jäsenellä, kun Jaakko Löfström 
kiipesi ilmeisestikin pitkäaikaisen projektinsa 
Matadorin, 8a, Falkbergetillä. Alajaoston toinen 
jäsen antoi elämän tarkoituksen etsinnän seu-
raavaksi ohjenuoraksi The Härän, elikkäs El Toro 
8a+:n kellistämisen Klöverbergetiltä.

Revontulipossejen puuhasteluja

Etelä-Suomen revontuliposset ovat tyylilleen 
uskollisesti viettäneet viime kesänkin kartoit-
tamassa ja mikä tärkeintä kehittämässä uusia 
boulderalueita ympäri Suomea. Toimitus toivoi-
si useammankin kiipeilyn harrastajan seuraavan 
esimerkkiä ja nousemaan näppisliidauksesta 
käyttämään karttapaikkaa/ teräsharjaa topovaa-
timusten asemasta.

Merkittäviä lisiä Etelä-Suomen metsiin löytyy ai-
nakin seuraavasti: Sloupissakin syksyllä esiinty-
nyt Private Property, 7C+ on Make Tawastin käsi-
alaa. Korkeutta kyseisellä reitillä on noin 5-6m ja 
kruksi lisäksi topissa, alastulona rinne ja iso ki-
vi. Ehkäpä vielä ensinousua vaikuttavampi suo-
ritus oli Anton Johanssonin fl ash-suorite kysei-
seen reittiin. Sama mies oli fl assännyt myös Pöy-
ryn Hekon Kultatubon, 7B+. Heko oli avannut 
samaiselle alueelle myös hienon Kiinailmiön, 
7C/+ ja Kurrun Ville napakahkon dynon nimel-
tään Pistol Whip, 7B. Tyylilajina kaikki irti dyno 
ja lissukkeena nihkeä toppaus, Nalle toki oli löy-
tänyt välistä joitain ”otteita” ja kiivennyt reitin il-
man dynoa. 

Alue on kehitteillä joten greiditkin ovat suuntaa 
antavia, mutta laatu taattua. 
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Sami Romppainen, reitillä Morso, 7B/+ ,Savo.

Onnistumisen elämyksistä huumaantuneena
samalla kivellä näki viisi minuuttia Gluteuksen 
jälkeen päivänvalon myös toinen vanha pro-
jekti, joka tottelee nykyään nimeä ”C64”, 7B.

Osteopatia ja 
kiipeilyvammojen hoito
Sampo Kiesiläinen

Osteopatia on manuaalinen hoito-
muoto, joka on syntynyt Pohjois-
Amerikassa 1800-luvun loppupuo-

lella. Samoihin aikoihin on syntynyt mm. 
kiropraktia. Osteopaatti on Suomessa Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen TEO:n 
hyväksymä terveydenhuollon ammattihen-
kilö, jolla on vähintään neljän vuoden yhtä-
jaksoinen koulutus. Osteopaatteja kouluttaa 
Suomessa mm. Helsingin ammattikorkea-
koulu Stadia. 

Osteopaatin koulutukseen kuuluu anatomi-
an, fysiologian, patofysiologian ja kinesiolo-
gian lisäksi farmakologiaa, mikrobiologiaa, 
ym. Tärkeimmät oppiaineet ovat tietenkin 
osteopaattiset tekniikat- ja hoito. 

Osteopaatin työ on monipuolista ja vaihtele-
vaa, sillä kaikki potilaat ja heidän ongelman-
sa ovat erilaisia. Pääosin osteopaatti tutkii, 
diagnosoi ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön 
ongelmia, mutta myös muut mahdolliset 
sairaudet on otettava huomioon. Vastaan-
otolla pyritään siis haastattelemalla, obser-
voimalla, ja erilaisilla testeillä selvittämään 
vaivan syy, ja laatimaan sopiva hoitosuun-
nitelma. Tapauksesta riippuen voidaan tar-
vita lisätutkimuksia, esimerkiksi röntgen- tai 
magneettikuvia.

Osteopaatti hoitaa rasitus- ja urheiluvam-
moja, erilaisia työperäisiä vaivoja (hiirikäsi, 
tenniskyynärpää, niska/hartiaseudun ongel-
mat), leikkauksen jälkitiloja yms. Yleisimmät 
vaivat ovat selvittämättömiä alaselän tai nis-
kan alueen kiputiloja ja säteilyoireita, mutta 
myös nilkan, polven, olkapään, kyynärpään 
ja ranteen ongelmien takia tullaan vastaan-
otolle.

Kiipeilijän vaivat ovat useimmiten rasitus-
vammoja, revähdyksiä ja venähdyksiä. Vam-
mat kohdistuvat pääosin olkapään ja sormi-
en väliselle alueelle. Lisäksi tietysti putoami-
sesta johtuvat vammat, jotka useimmiten 
kohdistuvat alaraajoihin, vakavammissa ta-
pauksissa koko kehoon. 

On selvää että esim. revennyttä nivelsidettä 
tai lihasta ei voida laittaa millään ”tempul-
la” hetkessä kuntoon. Kaikilla kudoksilla on 
oma paranemisaikataulunsa, jota ei juuri-
kaan voida nopeuttaa. On kuitenkin tärkeää 
pitää huolta siitä, että paranemiselle ei ole 
esteitä eikä hidastavia tekijöitä. Juuri näihin 
asioihin voidaan hoidolla vaikuttaa. Esimer-
kiksi pieni lihasrepeämä paranee ideaaliolo-
suhteissa muutamassa päivässä, mutta voi 
ääritapauksessa kestää viikkoja/ kuukausia. 

Myös rasitusvammojen oikea hoito on tär-
keää. Aina ei riitä pelkkä lepo, vaan on ai-
van loogista että sama vaiva palaa takaisin 
kun rasitustaso levon jälkeen nousee taas 
korkeaksi. Rasitusvamman syyt on tärkeää 
selvittää, ja pyrkiä poistamaan mm. liikera-
joitukset, lihasepätasapaino ja virheelliset 
liikemallit. 

Tuki-ja liikuntaelimistön ongelmia hoide-
taan monilla eri tavoilla ja hoitomuodoilla. 
Tärkeää on löytää itselle sopiva hoitomuoto, 
oli se sitten lääkäri, fysioterapeutti, osteo-
paatti, hieroja tai joku muu. Useita vammo-
ja voi myös kuntouttaa itse. Varsinkin kroo-
nistuneissa ongelmissa oman tekemisen 
osuus korostuu. Unelmatilanteessa vam-
moja ei tulisi, mutta tähän tuskin päästään 
hyvälläkään lihashuollolla. Jos ja kun ongel-
mia ilmenee, tulisi niihin puuttua mahdolli-
simman nopeasti. Harva rasitusvamma pa-
ranee treeniä lisäämällä! Mitä aikaisemmin 
vaivaan puututaan, sitä nopeampaa ja var-
mempaa kiipeilykuntoon pääseminen on. 

Lisää tietoa osteopatiasta  
www.osteopatia.fi  

Koulutettu osteopaatti Sampo Kiesiläinen
Tapanilan Terveystalo www.t-talo.fi  

Fysioterapia Klondyke www.ftklondyke.fi  
Ajanvaraus ja lisätiedot: 040-763 8186

sampo.kiesilainen@welho.com
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Alppitorvi-palstan koonnut: Samuli Mansikka

Ama Dablam 2007 

“Maailman kaunein vuori”, Khumbun 
laaksossa sijaitseva 6812-metrinen 

Ama Dablam sai tänä syksynä jyrkille rinteil-
leen ja kapeille harjanteilleen suomalaisia. 
Sari Nevala ja Reijo Linnola tavoittelivat, eri 
retkikunnissa, Himalajan kolmanneksi suo-
situimmaksi muodostuneen vuoren huippua 
siinä onnistuen. Alppitorvi pääsi haastattele-
maan Sarilta reissukuulumisia.

Lontossa asuva Sari kertoo saaneensa kipi-
nän Himalajakiipeilyyn Everest Base Camp 
-trekillä 2006. “Kun katselin ympärilleni kor-
kealla Himalajalla lupasin itselleni vielä pala-
ta ja kiivetä vielä korkeammalle”, hän kertoo. 
Nopeasti trekkimatkan jälkeen hän ystävystyi 
kiipeilevän puolalaiskolmikon kanssa, mikä 
lopulta johti Ryszard Pawlowskin (Patagonia 
Mountain Agency) Ama Dablam -retkikun-
taan.

“Alkujaan retkikuntaamme kuului trekkaajia 
ja muutama kiipesi ainoastaan Island Peakin, 
jossa meitä oli aikamoinen ryhmä. Itse olin 
tosi kipeä perusleirissä ja syynä taisi olla liian 
nopea ylöstulo”. Pari päivää perusleirissä le-
päiltyään Sarikin saavutti Island Peakin (6183 
m.) huipun. “Itse vuorihan on helppo ja vaa-
tii oikeastaan vain kokemusta jäärautojen 
käytöstä, mutta 8-10 tunnin nousu korkeassa 
ilmassa on tietysti raskas”.

Ryhmä siirtyi Island Peakiltä Ama Dablamille, 

jonne heillä oli 12 hengen lupa. Ainoastaan 
viisi aloitti lopulta nousun perusleiristä. Lei-
ripaikat ovat Ama Dablamin kapeilla kivi- ja 
lumiharjanteilla vähissä, joten ryhmän sher-
pa kiipesi edeltä perustaen leirejä.

“Akklimatisaatio-kävelyt Camp 1:een olivat 
raskaita ja moni tuntui palavan loppuun jo 
ennen leiriin saapumista”, kertoo Sari. “Itse 
kiipesimme suoraan Camp 1:stä Camp 3:een, 
sillä Camp 2:ssa ei ollut tilaa teltoille. Valitet-
tavasti kulutimme liikaa aikaa veden keittä-
miseen ja aamupalaan, joten viimeiset kaksi 
tuntia kiipesimme pimeässä lamppujen va-
lossa”.

“Kolmosesta huipulle oli raskas reissu. Taas 
tuhlasimme ihan liian paljon aikaa veden keit-

ALPPITORVI

tämiseen ja kamojen laittamiseen, joten hui-
putimme aivan liian myöhään, auringon las-
kiessa. Näköalat kyllä korvasivat vaivan, kun 
lopulta huiputimme 15.11 klo. 15.00. Alas 
sain tulla yksin, mikä ei sinänsä ollut ideaa-
li tianne, sillä laskeuduin pimeässä vahin-
gossa railoon”, kertoo Sari huippupäivän ku-
lusta. Yö kolmosleirissä oli myrskyisä, mutta 
aamunkoitossa ryhmäläisiä hymyilytti. “Hui-
putus kassissa on hieno tunne mennä alas!”.

“Aivan mahtava reissu! Mahtavat näköalat 
ja kyllä tuli opittua paljon vuorikiipeilystä.”, 
summaa Sari vaiherikasta matkaansa.

“Ama Dablam ei sinänsä ole kovin vaativa, 
jos käyttää jumaria, mutta korkeus tekee kai-
kesta kaksi kertaa raskaampaa. Itse kyllä ha-
luan ehdottomasti viettää enemmän aikaa 
Alpeilla ja saada enemmän kokemusta, jot-
ta ensi kerralla ei tarvitse niin paljon jumaroi-
da. Valitettavasti myös ruuhkat vievät kovasti 
aikaa, mikä pitää muistaa huomioida. Moni 
myös unohtaa, että itse on itsestään vastuus-
sa, sillä kaupallisissa retkikunnissa moni ei 
odottele hitainta”, miettii Sari reissun ope-
tuksellista antia ja muistuttaa samalla, että 
kaupallisiakin retkikuntia on monenlaisia ja 
monen hintaisia.

Hyvän reissukaverin tärkeyttä Sari painottaa: 
“Ensi kerralla lähden oman kaverin kanssa, 
mikä on varmasti paljon mukavampaa!” In-
toa uusiin reissuihin on jo: “Tällä kokemuk-
sella on hyvä lähteä ylöspäin!”

’Ns. ”Mushroom Ridge” kakkos- ja kolmos-
leirien välissä on ehkäpä koko lounaisharjan-
teen upein etappi’ 

Kolmosleirin yläpuolella roikkuvasta jäätiköstä lohjen-
nut pala koitui ruotsalaiskiipeilijöiden kohtaloksi vuo-
si sitten. Jyrkkä reitti kolmosleiristä huipulle, vie aivan 
serakin vierestä, eikä yhä kapenevalla vuorella ole reit-
tivaihtoehtoja.

Syksyn kuulaassa säässä Ama Dablamin
rinteiltä on upeat näkymät.

Sa
ri

 N
ev

al
a

Sa
ri

 N
ev

al
a

Sa
ri

 N
ev

al
a

ti vuorelta paluun jälkeen Mendozassa. “Pe-
rusleiriin halutaan usein liian nopeasti, eivät-
kä lähtökohdat nousulle ole hyvät, jos jo Plaza 
de Mulasissa on havaittavissa ödeemaposkia 
“huippunaamojen” sijaan”. 

Hyvin harvoin kiivetty Guanacos-reitti näki 
tammikuun alussa yksinäisen suomalaisen, 
kun Juho Särkilä trekkasi pitkän ja erämaisen 
reitin onnistuneesti huipulle saakka. Guana-
cos vie Vacas-laakson perukalta kohti huippua 
False Polacos -reitin ja perusreitin välimaas-
tossa ja lopulta vie huipulle reitit yhdistävän 
Canalettan kautta.

Allekirjoittanut ja Jere Pettersson kävivät tar-
kistamassa olosuhteita Plaza Argentinan puo-
lella tammikuussa ja kiipesivät huipulle erin-
omaisessa kunnossa ollutta Polacos Direct 
-reittiä pitkin. Tarkoitus oli kiivetä myös East 
Glacier -reitti, mutta poikkeuksellisen lämpi-
mät olosuhteet sulattivat keskeiset jääken-
tät huonoon kuntoon, joten reitti jäi edelleen 

odottamaan toistoja. Viimeksi 
East Glacier (myös ‘English Gla-
cier’ ja ‘Argentinian Route’) on 
tiettävästi kiivetty vuonna 1990. 
Reissukertomuksia ja myöhem-
min helmi-maaliskuun vaihtees-
sa myös valokuvia ja videoita on 
nähtävillä osoitteissa www.samu-
limansikka.com ja www.jerepet-
tersson.com.

Climbing Finn ryhmän matkas-
ta korkeimmalle Himalajan ulko-
puoliselle vuorelle voit lukea li-
sää retkikunnan kotisivuilla www.
climbingfi nn.fi .

Ama Dablam 2007 Aconcagua

Aivan mahtava reissu! Mahtavat näköalat ja kyllä tuli 
opittua paljon vuorikiipeilystä.”, summaa Sari vaiheri-
kasta matkaansa.

Alppitorven toimitus kävi Aconcagualla polttamas-
sa naamansa.

Polacos Directillä oli tammikuussa 
erinomaiset olosuhteet.

Aconcagua, 6959 m.

Kovat tuulet ja paahtava aurinko vievät lumet Acon-
caguan rinteiltä. Suksimiestä harmittaa, sillä profi ili 
olisi monin paikoin ideaali!

Aconcagualla 
runsaasti suomalaisryhmiä

Etelä-Amerikan mantereen korkeimmalla 
vuorella, Aconcagualla (6959 m.) on täl-

lä kaudella vilskettä myös suomalaisittain; tä-
tä kirjoittaessa (1.2.2008) vuoren huippu on 
tavoitettu jo viiden suomalaisen toimesta ja 
peräti kolmea eri reittiä. Helmikuussa huipul-
le yrittää vielä Climbing Finn -porukka, joka 
pyrkii huipulle näillä näkymin Plaza de Mula-
sin perusleirin ja perusreitin kautta.

Aventuran ryhmä kiipesi vuorelle joulukuus-
sa ja perusreitin kautta huipun saavutti tällöin 
kaksi kiipeilijää. 

Santiagossa asuva vuoristo-opas Juho Lukkari 
kävi niin ikään perusreitillä vuoden vaihtees-
sa, mutta joutui lopulta perääntymään johdat-
taakseen ryhmän jäseniä alas vuorelta ennen 
huippua. “Vuori on sentään lähes seiskatonni-
nen, eikä kaikilla sitä yrittävällä taida olla riit-
tävästi kokemusta korkeudesta”, hän kertoi, 
kun Alppitorven toimitus tapasi miehen he-

10  KIIPEILY 1/08 



 KIIPEILY 1/08  13

Teksti Samuli Mansikka

Sir Edmund Hillary on kuollut 88-vuotiaana. Vuonna 1919 
Uudessa-Seelannissa syntynyt Edmund Percival Hillary 
ja nepalilainen Norgay Tenzing kiipesivät ensimmäisinä 
maailman korkeimmalle vuorelle, 8850-metriselle Mount 
Everestille, vuonna 1953. 

Aucklandistä kotoisin oleva mehiläisfarmari tutustui vuo-
reen ensin Eric Shiptonin retkikunnassa syksyllä 1951, 
jolloin ryhmä saavutti 6000 metrin korkeuden Khumbun 
jäätiköllä ja pyrki tähystämään reittiä viereisen Pumorin 
(7165 m.) rinteiltä ja Nangpa Lan solasta. Kevään 1952 
Edmund Hillary vietti osallistuen Eric Shiptonin retkikun-
taan, joka jälleen naapurivuorten rinteillä kiipeillen pyr-
ki löytämään reitin jättiläisen huipulle. Samalla matkalla 
Hillary pyrki George Lowen kanssa Cho Oyu:lle (8188 m.) 
ja saavutti Nepalin puolelta kiiveten 6800 metrin korke-
uden.

Keväällä 1953 edellisvuosien tutkimusmatkat ja ryhmän 
kokemus kantoivat hedelmää, kun John Huntin (Iso-Bri-
tannia) retkikunnassa kiivenneet Hillary ja Tenzing 29.5. 
klo 11:30 astelivat maailman korkeimmalle huipulle. Rei-
tin kruksi, jyrkkä kiviaskelma aivan huipun tuntumassa, 
tunnetaan näinäkin päivinä Hillary Stepinä.

Perusleiriin saavuttuaan Hillary lausui ensimmäisenä 
vastaantulleelle George Lowelle kuolemattomat sanat; 
”Well, George, we knocked the bastard off”. Tieto saavu-
tuksesta kiiri lennätinten välityksellä nopeasti maailmal-
le; Katmandussa ryhmää odotti suurjuhla ja Britanniaan 
saavuttuaan Hillary ja Hunt lyötiin ritareiksi. 

Hillary ei suinkaan jättänyt vuorikiipeilyä ja seikkailuja 
saavutuksensa jälkeen, vaan johti useita menestyksekkäi-
tä retkikuntia Himalajalla ja saavutti koneellisin apukei-
noin lisäksi Etelänavan tammikuussa 1958. Hänestä tuli 
ensimmäinen ihminen ns. ”kolmella navalla”, Everestil-
lä, sekä molemmilla navoilla, kun hän vuonna 1986 lensi 
Neil Armstrongin kanssa Pohjoisen Jäämeren yli laskeu-
tuakseen maantieteelliselle Pohjoisnavalle.

Edmund Hillary teki elämäntyönsä armoitettuna hyvänte-
kijänä ja Nepalin puolestapuhujana. Hillaryn perustama 
rahasto on mahdollistanut mm. lukuisien koulujen ja sai-
raaloiden perustamisen ympäri Nepalia ja jatkaa työtään 
aktiivisesti. Kerrotaan, että Hillary itse rakensi ensimmäi-
sen koulun Khumbun laakson Khumjungin kylään vuon-
na 1961. Edmund Hillary vieraili viime hetkiinsä saakka 
ahkerasti maan joka kolkassa ja hän sai kaikkialla osak-
seen valtavaa kansansuosiota.

Nepal Mountaineering Associationin Puheenjohtaja, Ang 
Tshering, kertoo, että Hillaryn mukaan nimetään vuo-
ri, minkä lisäksi Khumbun laakson suulla sijaitseva, Ed-
mund Hillaryn rakentama, Luklan lentokenttä nimetään 
Hillary-Tenzing Airportiksi.

Edmund Hillaryn 
Himalaja-retkikunnat:

Everest  1951

Pumori  1951

Cho Oyu  1951

Cho Oyu  1952

Changtse  1952

Palung  1952

Everest  1953 
(ensinousu)

Kangcho Nup 1953 
(ensinousu)

Baruntse  1954

Makalu  1954

Makalu II  1954

Pethangtse 1954

Cho Polu  1954

Naulekh  1954

Chago  1954

Imja Tse  1960

Ombigaichen  1960

Lhotse Shar  1960

Shartse II  1960

Makalu 1961

Ama Dablam  1961

Kangtega  1963

Tawoche  1963

Thamserku  1964

Everest  1981

Sir Edmund 
Hillary (1919 – 2008)

Tapanilan Kiipeilykeskukseen asennettiin 
vuoden vaihteessa kolmelle reitille ’ylä-

vaijerit’ eli automaattiset varmistuslaitteet. 
Kun vaijerin sulkurenkaan kiinnittää valjai-
siinsa se hyvin hennosti vetää ylöspäin pysy-
en suorana kiipeilijän edetessä. Ylhäällä vaa-
tii hiukan rohkeutta pudottautua sen varaan, 
kun siinä ei tunnu olevan yhtään vastusta, 
mutta se kuitenkin tulee ulos kelastaan tasai-
sella nopeudella ja laskee kiipeilijän helläva-
roin alas lattialle tosin pitäen melkoista jymi-
nää.

Olimme arki-iltana Helsingin Kiipeilykeskuk-
sen B-hallissa, jossa seurasin kuinka Tarja ja 
Noora vuorotellen punnersivat harmaalla sei-
nällä. Sitten vaan vaijeriseinällä tapahtui jo-
takin kummaa. Kiipeilijä oli korkealla ylhäällä 
paikalleen juuttuneena - eikä hän ollut kiinni 
köydessä sen enempää kuin vaijerissakaan! 
Paikalla ollut Kiipeilykeskuksen kiipeilyjohta-
ja Joonas Sailaranta lähti köyden pää muka-
naan salamana seinälle, mutta viereisellä rei-
tillä vaijerilla kiipeävä kokenut kaveri antoi hä-
tään joutuneelle oman vaijerinsa ja napsautti 
sen sulkurenkaan putoamisvaarassa olevan 
valjaisiin kiinni, ja tilanne oli pelastettu. Alas 
laskeuduttuaan kiipeilijä tärisi vielä ja kertoi, 
että luuli olleensa vaijerissa kiinni. Tässä tu-
li väistämättä mieleen Pit Schubertin sanonta 
”jos jotakin on mahdollista tapahtua, niin en-
nemmin tai myöhemmin se tapahtuu”. 

Normaalisti kiipeilijä ja varmistaja tarkasta-
vat solmut, varusteet ja kiinnitykset ”ristiin” 
mutta itsevarmistavan laitteen käytössä vas-
tuu on vain itse kiipeilijällä. On siis erittäin 
tärkeää AINA ennen seinälle lähtöä tarkastaa 
välineet ja kiinnitykset!

Saksalainen Pit Schubert, joka 1960-luvul-
ta alkaen teki huomattavia nousuja alpeilla 
muun muassa Sellaryhmässä Piz Ciavazes 
-seinämällä suositun reitin ’Via Schubert’, 
jonka itse nousimme 1990-luvun puolivälis-
sä, toimi vuosina 1968-2000 Saksan alppiyh-
distyksen turvallisuusjaoston johtajana. Hän 
on kirjoittanut alppien onnettomuuksista ja 
vähällä piti -tilanteista kirjan Sicherheit und 
Risiko in Fels und Eis, josta on jo ehtinyt il-
mestyä kolme osaa. Teos on kätevimmin ti-
lattavissa nettikirjakaupasta www.amazon.
de hintaan 25-30 € osalta, joskin käytettynä 
löytyy tarjouksia aina 12 € alkaen. Kun näitä 

mielenkiintoisia ja hyödyllisiä kirjoja ei josta-
kin syystä ole käännetty englanniksi - ensim-
mäinen osa kyllä löytyy espanjaksi, jollaisen 
1995-96 venematkalla löysin Almeriasta - niin 
ehkä niiden opettavaisimpia kohtia olisi hy-
vä esitellä lehdessämme, etenkin kun ensim-
mäisestä tätä koskevasta jutustani ’Kiipeilyn 
vaarat’ on kulunut jo 10 vuotta.

Schubert aloittaa säästä, mistäpä muusta. 
Kun matalapaine vyöryy alpeille, alkaa yleen-
sä tapahtua etenkin jos se tulee ’varoittamat-
ta’. Se tarkoittaa, ettei kiipeilijät ole viimei-
simpiin säätiedotuksiin tutustuneet ennen 
nousuyrityksiään. Kannattaisi myös opetella 
hiukan tulkitsemaan säätä omin avuin, esi-
merkiksi tuulen suuntaa pilvien avulla seu-
raamalla. Alpeillahan huono sää tulee yleen-
sä lännestä, pahin lounaasta. Pohjoispuolen 
tuulet taas lupailevat kaunista ilmaa. Tähän 
väliin tekee mieli ottaa ote eräästä lehtita-
rinastani vuodelta 1955, jolloin olin toisel-
la alppimatkallani kuukauden verran Keisari-
vuoristossa ja taskussa Helsingin Sanomien 
myöntämä lehtimieskortti.

”Tällaisena juhlapäivänä (juhannus) liikkui 
vuoristossa runsaasti kiipeilijöitä. Niinpä ei 
onnettomuustapauksista säästytty nytkään, 
vaan Totenkirchl, jonka nimikin (Kuolleitten 
kirkko) jo saa aikaan väristyksen selkäpiissä, 
vaati jälleen uhrinsa. Eräs köysistö erehtyi su-
muisessa säässä reitistä joutuen liian vaike-
aan kohtaan, jossa heidän vanha hamppu-
köytensä katkesi, ja ensimmäisenä kiivennyt 
itävaltalainen fi lmiohjaaja syöksyi alas vuoren 
pohjoisrinnettä.”

Schubertin esittämistä monista säästä aiheu-
tuvista onnettomuuksista on mieleeni jää-

nyt erityisesti müncheniläisten kokeneiden 
kiipeilijöiden Anni, Hans, Paul ja Ernst teke-
mä yritys nousta Jungfraulle (4158 m) kaak-
koisharjannetta pitkin. Oli elokuu ja sää hie-
no kun he nousivat Rottal-majaan 2755 m 
korkeuteen. Aamulla taivas oli harmaa, mut-
ta selkeni puolen päivän aikaan. Seuraava yö 
oli kylmä ja kirkas, joten he lähtivät liikkeelle 
varhain, kello 4 aikaan, Hans ja Anni edellä, 
toiset perässä. Iltapäivällä alkoi ilmestyä pil-
viä ja sateli jo lunta. He päättivät kuitenkin 
jatkaa nousua, mutta eivät iltaan mennessä 
päässeet 300 m huipun alapuolella olevalle 
lumijäätikölle, minne olisi ollut parempi lei-
riytyä. Ernst alkoi jo osoittaa heikkenimesen 
merkkejä, mutta toiset olivat vielä hyvässä 
kunnossa.

Seuraavana aamuna he kuitenkin jo joutuivat 
alkavassa lumimyrskyssä tarpomaan syvässä 
hangessa, eivätkä sinäkään päivänä miten-
kään ehtineet huipulle saakka. Yö oli hirvit-
tävä. He yrittivät kaivaa lumeen onkaloa, mi-
kä oli aivan oikea keino, mutta se ei tahtonut 
onnistua, koska heillä ei ollut lapiota, ja lumi 
oli alla pakkaantunut kovaksi. Yöllä Ernst pyr-
ki ulos leiripussista - luulen että kyse oli isos-
ta muovikelmusta tehdystä säkistä, jollainen 
meilläkin on aina repussa mukana mikäli kyse 
on pitkästä reitistä. Esiin kömmittyään Ernst 
saman tien liukastui pudoten parikymmentä 
metriä alemmaksi. Hans laskeutui köydellä 
pimeässä alas, vaan ei löytänyt pudonnutta 
ennen kuin osui kohdalle huutojen perusteel-
la. Ernst oli siinä määrin heikossa tilassa ja 
lisäksi loukannut itsensä, ettei Hans saanut 
häntä tuotua takaisin, vaan pyysi ylhäältä hei-
dän leiripussinsa ja jäi loppuyöksi loukkaan-
tuneen luo. Ernst kuitenkin kuoli ennen kuin 

MITÄ VOI TAPAHTUA...
(se joskus tapahtuu)
Koonnut Matti A. Jokinen

Matalapaine ja huono sää tulossa Alpeille 2-3 päivän kulut-
tua. Kuva kirjasta ’ Sicherheit und Risiko in Fels und Eis I’.

Pit Schubert: ’Sicherheit und Risiko in Fels 
und Eis I’,  Bergverlag Rother GmbH. 

Jungfrau – kaakkoisharjanne.  Kuva kirjasta ’ Sicher-
heit und Risiko in Fels und Eis I.

aamu oli valjennut.

Vaikka koko yön oli raivonnut lumimyrsky, 
niin aamulla ilma kirkastui. Oli erittäin kyl-
mä, mutta nyt oli toiveita siitä, että aurinko 
alkaisi hiukan lämmittää. Päästäkseen mah-
dollisimman pian ylös huipulle he jättivät 
reppunsa lumeen. Vähän ajan kuluttua Hans 
ja Paul alkoivat horjahdella ja haparoida. En-
sin toinen ja sitten toinenkin tuntui olevan 
kuin toisessa maailmassa. Paul ei enää tah-
tonut nähdä eteensä, vaan alkoi ryömiä nelin-
kontin. Anni yritti kannustaa ja auttaa heitä, 
mutta turhaan. Lopuksi hän ei voinut tehdä 
muuta kuin kiinnittää heidän köytensä isoon 
lohkareeseen ja panna heidät suojaan teltta-
pussiin. Sitten hän jatkoi nousua yksin hake-
akseen apua. Kun hän ylempänä kääntyi kat-
somaan taakseen alas, Paul oli irrottautunut 
Hansista ja päästänyt irti teltasta, jonka tuuli 
oli vienyt mennessään.

Anni saavutti Jungfraun huipun ja sieltä Rot-
tal-solan, jossa hänet nähtiin ja saatiin pelas-
tettua. Vielä samana päivänä helikopteri pys-
tyi löytämään alas jääneet. Heistä Paul oli jo 
kuollut, mutta Hans eli ja hänet vietiin Inter-
lakeniin sairaalaan. Mutta hänen paleltuman-
sa olivat edenneet niin pitkälle, että hän kuoli 
pian sen jälkeen.

Tämä kertomus ei ole mikään suora käännös 
Schubertin tekstistä, joka on perusteellisem-
pi selonteko tapahtumista, vaan espanjalais-
versiosta tehty lyhennelty kuvaus.   

Matti A. Jokinen

Edmund ja Tenzing Everestin huiputuksen 
jälkeen vuonna 1953.
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82 X 4000 – ALPPIEN NELITONNISET
BERNER OBERLAND

Teksti ja kuvat Samuli Mansikka

Grindelwald

Bernin ylämaiden (Berner Oberland, Berne-
se Oberland) vuorikeskittymä on tullut tu-
tuksi erityisesti pahamaineisesta Eigerista 
(3970 metriä), jonka pohjoisseinän ensinou-
su vuonna 1938 toi pikkuruisen Grindelwal-
din kylän maailmankartalle. Paitsi, että vai-
kealle ja vaaralliselle, lähes 2000 metriä kor-
kealle seinälle avattu reitti oli aikakautensa 
huikeimpia kiipeilyllisiä suorituksia, oli itä-
valtalais-saksalaisen ryhmän menestys rie-
muvoitto Suursaksasta haaveilevan Hitlerin 
silmissä. Etenkin Heinrich Harrerista tuli ta-
pahtuman jälkeen keskeinen osa Hitlerin po-
liittista peliä ja Grindelwaldista saksalaisen 
ihanteen mukaista kulttuurimaisemaa.

Tänä päivänä Grindelwald (1035 metriä) on 
suosittu lomakohde, eikä mikään ihme – sy-
vine U-laaksoineen, korkeine lumihuippuisi-
ne vuorineen ja värikkäine kukkaniittyineen 
Grindelwaldin ympäristö on kuvankaunista!

Ilmapiiri ja elämän rytmi on huomattavasti 
rauhallisempi, kuin vaikkapa Chamonix:ssa. 

Valtaosa matkailijoista taitaakin olla lapsiper-
heitä ja eläkeläisiä, paitsi hiihtokaudella, jol-
loin tienoo täyttyy kaikentasoisista hiihtäjis-
tä. Majoituspaikkoja 3800 asukkaan kylässä 
on 10 000.

Grindelwaldissa on kaikki mitä kiipeilijä ja 
hiihtäjä kaipaa: kaikentasoista ja -hintaista 
majoitusta, houkuttelevalla herkkuvalikoimal-
la varustettu supermarketti ja muutama hyvä 
urheiluvarustekauppa. Kannattaa myös käydä 
tutustumassa Mont Bellin myymälään, jossa 
saatat tavata itse fi rman perustajan, Isamu 
Tatsunon. Isamu kiipesi vuonna 1969 Eige-
rin pohjoisseinän vain 21-vuotiaana, käyttä-
en pitkälti itse tekemiään, huippukevyitä va-
rusteita. Ravintoloita kylää halkovan kadun 
varrella on useita. Parhaat pizzat saa Onkel 
Tom’s Hutista, jonka terassilta on hyvä tähys-
tää Eigerin seinämää.

Hissi- ja junaverkosto helpottaa kiipeilijän 
elämää tuntuvasti, mutta vastaavasti aihe-
uttaa huippusesonkina ruuhkaa parilla hel-
poimmin tavoitettavalla reitillä.

Suuria jäätiköitä ja erinomainen 
hyttiverkosto

Omaleimaista Bernin ylämaille ovat pitkät 
jäätiköt, joiden verkosto mahdollistaa kätevät 
siirtymiset paikasta toiseen. Alue onkin keväi-
sin erittäin suosittu hiihtokohde ja laaja hyt-
tiverkosto mahdollistaa pitkänkin retken. On 
tavallista viettää ylhäällä useita päiviä, skin-
naillen ja laskien päivät ja siirtyen yöksi uu-
teen majapaikkaan.

Alueen jäätiköt ovat Alppienkin mittakaavas-
sa ainutlaatuisia ja Unescon maailmanperin-
tölistalta löytyykin kohde ‘Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn’. Erityisesti kolmen suuren jää-
tikön, Jungfraufi rnin, Ewigschneefäldin ja 
Grosser Aletschfi rnin risteyskohta, Konkor-
diaplatz on suosittu nähtävyys.

Nelitonnisille tähtäävän näkökulmasta merkit-
tävimmät hytit ovat Konkordia (Aletschhorn, 
Gross Grünhorn, Fiescherhornit, Jungfrau), 
Mönchjochshütte (Mönch, Jungfrau, Fie-
scherhornit, Gross Grünhorn), Finsteraar-
hornhütte (Finsteraarhorn) ja Schreckhorn-

hütte (Schreckhorn, Lauteraarhorn). Kolmen 
ensin mainitun majapaikan välillä on seson-
kiaikoina tavallisesti suora polku. Näistä ma-
japaikoista pienin, Schreckhornhütte, sijoit-
tuu hankalamman taipaleen taakse Fiescher-
wandin ja Finsteraarhornin pohjoispuolelle.

Hytit ovat miehitettyjä huhtikuun alusta 
toukokuun loppuun ja hytistä riippuen, ke-
säkuun puolivälistä, juhannuksesta tai ke-
sä-heinäkuun vaihteesta elokuun loppuun. 
Muina aikoina hyteissä on yleensä pääsy au-
tiotupatyyppiseen, niin kutsuttuun “talvihuo-
neeseen”.

Jungfrau ja Mönch

Massiivin ehdottomasti suosituimmat vuo-
ret ovat Mönch (munkki) ja Jungfrau (neit-
syt/neito). Mönch (4107 m.) on tyypillinen 
päiväretkikohde ja varmasti yksi Alppien kii-
vetyimpiä vuoria. Alueen ykkösvetonaula, 
Jungfraubahn-juna, vie Eigerin sisälle louhit-

B
erner Oberlandin massiivi on yhdeksällä UIAA-nelitonnisellaan pieni alue Blancin massiivin ja Walliksen Alp-

pien rinnalla. Se on kuitenkin läntisen Euroopan kolmanneksi suurin yli 4000-metristen huippujen keskittymä. 

Kompaktin, ylänkömäisen massiivin vuoret soveltuvat erinomaisesti  aloitteleville kiipeilijöille ja myös suksilla 

liikkuville. Alueen suuret jäätiköt ovatkin suosittuja kevään randonnee-kohteita.

tua tunnelia pitkin Jungfraujochin massiivi-
seen turistikompleksiin peräti 3454 metriin 
aivan Mönchin varjoon. Jungfraujochista on 
lyhyt kävelymatka Mönchjochshütten lähis-
töltä alkavan perusreitin, kaakkoisharjanteen 
juurelle. Reitti ei ole teknisesti vaikea, mut-
ta hyvin ilmavana ja  paikoin jyrkkänäkin se 
tarjoaa antoisaa ja ikimuistoista mixed-kiipei-
lyä. Vuoren sijainti massiivin laidalla korostaa 
hienosti vuoren korkeutta, sekä huippuhar-
janteen ilmavuutta ja näkymät alas kylään, 
kauas horisonttiin ja Walliksen Alpeille asti, 
ovat upeat. Juna-aseman läheisyys ja reitin 
lyhyt pituus tekevät siitä samalla soveliaan 
akklimatisoitumiskohteen. Huomioithan, et-
tä jos jo matkan ensimmäisenä päivänä aiot 
kiivetä yli 4000-metriin, on syytä palata yök-
si laaksoon läheiseen Mönchjochshütteen 
(3627 m.) majoittumisen sijaan.

Perusreittiä kiipeilyllisempi on suoraan Jung-
fraujochista nouseva lounaisharjanne. Ber-
nin ylämaiden kivi on pääosin hienoa gneis-
siä, jota lounaisharjanteella saa kiivetä UIAA 
III:en edestä. Varo yläpuolellasi olevia ryhmiä, Jungfrau on Berner Oberlandin suositumpia kohteita.

Jungfraubahn vie japanilaiseläkeläiset ja kiipeilijät lähes 3500 metriin. Eigerin pohjoisseinän juurellä Rösti ja 
Weissbier maistuu paremmalta.

OSA III.  
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Huomattavan haastaviakin reittejä Fiesher-
hornin huipuille löytyy – 1200-metrisellä Fie-
scherwandin seinällä on TD- ja ED-tasoisia 
jää- ja mixed-reittejä rivissä. Näitä kiivetään 
etenkin talvikaudella, sillä seinämän kivi ei 
kuuleman mukaan ole järin kompaktia.

Finsteraarhorn ja Aletschhorn

Finsteraarhorn (4274 m.) on alueen korkein 
vuori ja se on sijaintinsakin puolesta melkoi-
nen katseenvangitsija. Vuori kohoaa massii-
vin reunalla ylhäisessä yksinäisyydessään, jo-
ten aamuaurinko pääsee paistamaan sen rin-
teille ja seinämille kauniisti.

Mikäli juuri kiipesit Fiescherhornit ja olet 
Klein Grünhornlücken satulassa, on sinun 
mahdollista laskeutua (jyrkkä!) itään Fie-
scherfirnille ja ylittää se Finsteraarhornhüt-
telle (3048 m.). Fiescherhornien välisestä 
Fieschersattelistakin johtaa usein jälki alas 
Fiescherfirnille ja edelleen hytille. Reiteistä 
jälkimmäinen on loivempi, mutta vastaavas-
ti paljon railoisempi, joten etenkin loppukau-
desta lienee parempi kulkea Klein Grünhorn-
lücken kautta. 

Finsteraarhornhütte on mahdollista saavut-
taa myös Konkordialta Grünhornlücken kaut-

jotka helposti pudottelevat irtokiviä ja muis-
ta itsekin huomioida alapuolellasi kiipeävät! 
Harjanne on lyhyt, mutta mielekäs kiivettä-
vä ja erinomainen intro Bernin nelitonnisten 
olosuhteisiin. Yhdistettynä laskeutumiseen 
kaakkoisharjanteen kautta saat hienon tra-
verssin joka on hyvä päättää Mönchjochshüt-
telle Bratwurstin ja Weissbierin äärelle.

Valtaosa Mönchjochshüttelle majoittuvis-
ta tähtää Jungfraulle (4158 m.). Perusreitti 
“neitsyelle” alkaa pahoin railottuneen Jung-
fraufirn-jäätikön ylityksellä, jolta pienen kal-
lio-osuuden yli kiiveten saavutaan kauniisti 
kumpuilevalle leveälle lumiharjanteelle. Lu-
miharjanteen yläosien suuret railot saatta-
vat aiheuttaa loppukauden vähälumisissa 
olosuhteissa haasteita tai ainakin jännitystä. 
Reitin pullonkaula on nousu reunarailon ja ly-
hyen jää-/lumiseinän yli Rottalsattelille. Vie-
lä lyhyt traverssi halki jääkentän (tässä on ta-
pahtunut paljon onnettomuuksia, joten käytä 
varmistuksiksi tarkoitettuja metallitankoja!) 
ja saavutat huipulle vievän lumi- ja kiviharjan-
teen. Sesonkiaikaan huipulla on tunkua, joten 
erämaista kokemusta havittelevalle Jungfrau-
ta ei voi varauksetta suositella. Alppikiipeily 
tosin voidaan nähdä sosiaalisena tapahtuma-
na, joten mikäpä estää liittymästä jodlaavaan 
porukkaan tai jakamasta herkkupuodista os-
tamiasi juustoja kaltaistesi kanssa.

Mikäli et nimenomaan halua tukeutua Jung-
fraubahnin koneelliseen nostoapuun ja ha-
luat huomattavasti erämaisemman koke-

muksen, voidaan ehdottomasti suositella 
pohjoisrinteen jäätiköiden halki vievää Gug-
gi-reittiä (D+, II+, 50°). Guggia pidettiin pe-
rusreittinä ennen, kuin Jungfraubahnin pää-
teasema Jungfraujochissa avattiin käyttöön 
1912, mutta nykyisin sitä kiivetään harvaksel-
taan. Pitkää nousua on helpottamassa Gug-
gihütte (2792 m.), joka on lähtöpiste myös 
Mönchin upealle Nollen-reitille.

Fiescherhörner ja Gross Grünhorn

Nelitonnisten keräilijä saa Mönchjochshüttel-
lä kulumaan useammankin päivän. Täältä on 
helppo saavuttaa Jungfraun ja Mönchin lisäk-
si myös helpot Gross Fiescherhorn (4049 m.) 
ja Hinter Fiescherhorn (4025 m.), jotka on 
kätevin ja antoisin kiivetä traverssina. Keväi-
sin Fiescherhornit ovat suosittuja hiihtokoh-
teita; loivia rinteitä on hyvä skinnata lähelle 
huippuja, eivätkä reitit ole vaikeita kiivettä-
viä edes monot jalassa. Fiescherhorneilta on 
mahdollista saada pitkä ja rento lasku vaikka-
pa Konkordia-hytille, jolta on hyvä jatkaa alu-
een muille huipuille tai alas laaksoon.

Yleensä Fiescherhornit kiivetään Mön-
chjochshütteä lähinnä olevalta Gross Fie-
scherhornilta alkaen, mutta jos haluat käydä 
lisäksi kaksikon jatkona tönöttävällä kivisel-
lä Gross Grünhornilla (4044 m), on syytä kii-
vetä se ensin ja “luisutella” Fiescherhornien 
yli takaisin hytin suuntaan. Aamuyön pikku-
pakkasta hyväksi käyttäen päästään nopeasti 

Ewigschneefäldin yli harjanteille ennen, kuin 
jäätikön lumi iltapäivän auringossa pehme-
nee sohjoksi. Lisäksi näin kiiveten on pitkän 
päivän päätteeksi maltillisempi nousu takai-
sin Mönchjochshüttelle. 

Ota siis aamuyöstä suunta Ewigschneefäld-
jäätikön yli kaakkoon ja valitse, haluatko kii-
vetä Gross Grünhornille helppoa lounaan-
puoleista lumirinnettä, vai jyrkkää kivihar-
jannetta helposti saavutettavasta Klein 
Grünhornlücken satulasta (3739 m.). Käte-
vää on myös kiivetä ensin Klein Grünhornil-
le (3943 m.) sen eteläpuolista lumirinnettä 
pitkin (railoja), sekä parikymmenmetrisen 
serakinreunan yli ja jatkaa sieltä lyhyt matka 
Gross Grünhornin huipulle. Kivi on irtonais-
ta ja reitti jyrkkä, joten otteet on aina syytä 
testata. Pyri pysymään harjan kärjellä ajautu-
matta liiaksi seinämälle; kivi on kompaktim-
paa, oterikkaampaa ja kuivempaa, aamun au-
ringonsäteet lämmittävät mukavasti ja saat 
paikoin nauttia hyvinkin urheilullisista ja il-
mavista muuveista.

Klein Grünhornlücken solasta reitti Fiescher-
hornien yli on selkeä ja helppo; joku voisi sa-
noa sitä tylsäksikin, mutta puitteet ovat kau-
niit. Toki reittiä on paikoin ehostettu ilma-
vammilla pätkillä, jotka oikeuttavat traverssin 
AD-greidiin. Vähällä et siis kuitenkaan pää-
se, sillä traverssi on suhteellisen pitkä. Jyrkkä 
(50°) laskeutuminen Gross Fiescherhornin 
huipulta vaatii tarkkaavaisuutta.

ta (huom! ei sama, kuin Klein Grünhornlücke) 
tai patikoimalla sille etelästä Märjelestä. Yhtä 
kaikki, Finsteraarhornhütte on kätevin tapa 
saavuttaa itse Finsteraarhorn.

Seudun muiden huippujen tapaan Finste-
raarhornkin on suosittu hiihtokohde. Rinne 
on loiva ja yleensä skinnattavissa aina Frühs-
tückplatzille, “aamiaspaikalle” (3620 m.) 
saakka. Aamiaispaikalta saa pitkän laskun 
ensin hytille ja hyvillä lumiolosuhteilla edel-
leen kohti Fieschertalin laakson pohjan niin 
pitkästi, kuin lunta riittää.

Berner Oberlandin eteläisin huippu, 
Aletschhorn (4195 m.) on kaunis, valkoinen 
vuori. Sijainti Konkordiaplatzin läheisyydessä 
on omiaan luomaan puitteet etenkin hienol-
le hiihtoretkelle; Jungfraujochista (3454 m.) 
saa nimittäin pitkän, helpon laskun Konkor-
diahüttelle (2850 m.), joten lähestymistä voi-
daan ehkä sanoa Alppien nautittavimmaksi.

Konkordiahütten rappuset ovat surullinen esi-
merkki ympäristön muutoksista; jäätiköltä hy-
tille nouseviin tikkaisiin lisätään joka vuosi 
uusia rappuja jäätikön vetäytymisen tahdissa.

Aletschhornille vie Konkordia-hytiltä pohjois-
harjanne, Hasler Rib (AD+, II-III, 50°). Lisäksi 
vuorta kiivetään Grosser Aletschfirn-jäätikön 

Berner Oberland on paitsi lumihuippuja ja jäätiköitä, myös vesiputouksia...

...ja kukkaniittyjä.

Berner Oberlandin oranssi gneissi saa aamuauringossa upean hehkun. Alueen korkein vuori, 
Finsteraarhorn Schreckhornilta nähtynä

Hinter Fiescherhorn Gross Grünhornilta näh-
tynä. Väliin jää Klein Grünhornlücken sola. 
Gross Fiescherhorn siintää Hinter Fiescher-
hornin huipun vasemmalla puolella.

yläpuolisessa solassa, Lötschenlückessä si-
jaitsevalta Hollandiahütteltä (3178 m.), jol-
ta on erityisen kätevä pääsy haastavammalle 
pohjoisseinälle (1100m, TD, 45-50°). 

Schreckhorn ja Lauteraarhorn

Hienossa ‘The High Mountains of The Alps’ 
-kirjassa kerrotaan Schreckhornin (4078 m.) 
olevan Berner Oberlandin vaikein nelitonni-
nen. Ainakaan sille ei vie helppoa reittiä ja 
perusreittinä pidetty lounaisharjannekin on 
suhteellisen vaikea (AD+/D-, UIAA III). Jo-
ka tapauksessa perusreitti tarjoilee Bernese 
Oberlandin hienointa kiipeilyä, eikä se suin-
kaan ole ainoa hieno linja huipulle. Kivi on 
erinomaista, oterikasta gneissiä ja kuivalla 
säällä kiipeily on silkkaa nautintoa. Schreck-
hornin hienoimmaksi reitiksi mainitaan usein 
sen eteläpilari (D / IV-IV+, V).

Itse asiassa jo pelkkä lähestyminen Schreck-
hornhüttelle on alueen hienoimpia trekkejä ja 
sitä voi suositella niillekin, jotka eivät aio hui-
puille. Kukkaniityt, vesiputoukset ja mahtavat 
jäätikkönäkymät houkuttelevatkin paljon pik-
nik-retkeilijöitä.

Schreckhornhütteltä on pitkä matka reiteille, 
joten niille on startattava varhain. Jos sinulla 
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Asemaboulder 2008
on aikaa, käy valoisassa tarkistamassa paik-
ka, mistä kohdin jäätiköltä on noustava ylös 
kohti vuorta. Rinteet ovat niukkapiirteisiä, jo-
ten pimeässä on helppo kulkea jäätikköä lii-
an pitkälle ja hukata hyvä ja nopeakulkuinen 
polku.

Schreckhornin kyljessä sijaitseva Lauteraar-
horn (4042 m.) ei itsessään tarjoile mitään 
ainutlaatuista, mutta huippujen välinen tra-
verssi on vaikuttava. Toista kilometriä pitkä 
kapea kiviharjanne (D, IV-) vaatii luonnolli-
sesti vähälumiset ja kuivat olosuhteet. Hui-
pulta pääsee laskeutumaan (haastava lasku) 
Strahleggpassin solaan, josta vie polku takai-
sin Schreckhornhüttelle.

Lauteraarhornia kiivetään varsin paljon Aar 
Bivouacilta, pieneltä bivihytiltä Strahlegg-
jäätikön reunalta. Yleisin täältä kiivetty reitti 
on eteläseinän kuluaari (South Face Couloir/
South East Ridge, AD+, II). Viime kesien vä-
hälumisissa olosuhteissa kuluaarin on ker-
rottu olevan kivivyöryille altis, joten se lienee 
parhaimmillaan talvikaudella ja alkukesästä.

Aar Bivouacin sijainti on syrjäinen; sinne pää-
see joko Schreckhornhütteltä Strahleggpas-
sin ja edelleen Strahlegg-jäätikön yli tai vaih-
toehtoisesti Grimsel-järven ja Lauteraarhüt-
ten kautta ja yli Finsteraargletscherin.

Kaiken kaikkiaan...

Berner Oberland ei tarjoa Blancin massiiviin 
verrattavaa reittivalikoimaa, eikä yhtä paljon 
huippuja, kuin Walliksen Alpit. Haastavam-
pia reittejä alueen nelitonnisilta saa hake-
malla hakea ja niilläkin kivi on yleensä huo-
nolaatuista. Sieltä ei myöskään löydy Euroo-
pan Alppien korkeimpia huippuja, vaikkakin 
9 kappaletta UIAA-nelitonnisia. Jungfraubah-
nin eläkeläisturistien joukossa ei myöskään 
haise se Aiguille du Midin kabiinista tuttu 
aromi, joka nousussa taitaa olla testosteroni 
ja kylään laskeuduttaessa hiki.

Sen sijaan Berner Oberlandin vuorilta voit 
löytää mukavia, kiireettömiä päiviä vuorilla, 
kauniita maisemia, ikimuistoisia hytti-illal-
lisia ja maittavia, oluella alas huuhdottavia 
Rösti-lounaita. Aloitteleville alpinisteille mas-
siivilla on helppojen ja keskivaikeiden reittien 
muodossa paljon tarjottavaa ja nelitonnisia 
keräilevälle paikka on “must”. 

Sääolosuhteet ovat verrattain vakaat ja kom-
paktilla massiivilla saat viikossakin paljon ai-
kaan.

Randoilupuitteet ovatkin sitten luku sinänsä 
ja keväisenä hiihtokohteena Berner Oberland 
on vertaansa vailla!

Berner Oberland Trilogy

Grindelwaldin kasvatti, Ueli Steck on kiistatta tämän päivän merkittävimpiä alpinisteja. Pait-
si että hän on kerta toisensa jälkeen parantanut omaa nopeusennätystään Eigerin pohjois-
seinällä on hänen ja Stephan Siegristin ‘Trilogia’ yksi hienoimpia alppiseinämien linkityksiä. 
Kaksikko kiipesi vuonna 2004 Eigerin, Mönchin ja Jungfraun pohjoisseinät yhtäjaksoises-
ti vain 25 tunnissa! Ensin Eigerin pohjoisseinä taittui 9 tunnissa. Huipulta he laskeutuivat 
Mönchin pohjoisseinän juurelle saavuttaakseen huipun 11 tuntia myöhemmin. 2 tuntia ja 
45 minuuttia kestäneen siirtymisen jälkeen kaverukset aloittivat nousun Jungfraulle Guggi-
reittiä pitkin ja trilogian viimeiselle huipulle he saapuivat klo. 1 yöllä. 

Trilogiasta lisää www.uelisteck.ch ja www.stephan-siegrist.ch -sivuilta. 

Niin muuten, se Eigerin pohjoiseinän uusi ennätys on 3 tuntia ja 54 minuuttia 
(helmikuu 2007).

Kartat ja topot, sekä hytit

• Landeskarte Der Schweiz, 1:50,000, Berner Oberland

• Swindin, Les; Bernese Oberland: Selected Climbs. Alpine Club. ISBN: 0900523646

• UIAA-lista http://www.samulimansikka.com/alppikiipeily/uiaa.pdf

• Konkordiahütte: +41.33.855.13.94, www.konkordiahuette.ch

• Mönchjochshütte: +41.33.853.44.52, www.moenchsjoch.ch

• Finsteraarhornhütte: +41.33.855.29.55, www.fi nsteraarhornhuette.ch

• Schreckhornhütte: +41.33.853.33.74

Pitkä reitti Schreckhornille al-
kaa olla jo takana ja vuoristo-
opas Heinz Müllerin asiakas 
voi sanoa saaneensa kiipei-
lyä koko rahalla – huipulle on 
enää muutama askel ja Obers 
Ischmeer on jäänyt kauas jalko-
jen juureen. 

Retitin ei tarvitse aina olla sitä 
tiukkaa vääntöä ollakseen vaikut-
tava. Mönchin huippuharjanne.

Teksti Tero Järvinen Kuvat Mina Jokivirta

Anton lähtee kolmanteen yritykseensä, 

mutta nähtävästi karsinta ja edelliset fi -

naalireitit ovat jo puristaneet ylimääräiset 

voimat Anton-oravasta, kun hänen sor-

mensa suoristuvat viimeisissä muuveis-

sa ja putoaminen pehmeälle patjalle on 

väistämätöntä. Pilli soi ja Antonin neljäs 

ja samalla viimeinen 6 minuutin rupeama 

päättyi ASEMABOULDER 2008 fi naalissa. 

Lauantaina 2.2. kello kymmeneksi Klondyke Wallil-
le oli saapunut noin sata kiipeilijää, valmiina aloit-
tamaan neljän ja puolen tunnin karsinnan, toinen 
toistaan paremmilla karsintareiteillä, joita löytyi 
hallilta yhteensä 35 kappaletta.  Reittejä löytyi mää-
rittelemättömästä ”laatikko-kinkeemisestä” ja slä-
bitasapainoilusta aina kattotuubin tiukkaan 8a+ 
vääntämiseen asti. 

ASEMABOULDER 2008 todisti taas, kuinka monel-
la eri tyylillä saman reitin voi kiivetä ja ettei voima 
aina olekaan se paras mahdollinen ”tyyli”.

Lasse Lind ja Anssi Venho miettivät karsintareittien muuveja.

Anton taisteli voittajaksi fi naaleissa. Naisten sarjan voittaja Enni Bertling voitti 
fi naalit himpun verran Kati Laurellia parempana.

<

< <

TULOKSET

Kovat kundit

1. Johansson Anton

2. Huhtikorpi Kuutti

3. Joensuu Matti

Kovat mimmit

1. Bertling Enni

2. Laurell Kati

3. Ruokonen Minna

Toppahousut

1. Niemi Jaakko

2. Dubrovin Nikita

3. Ruokonen Toni
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The Red

Red River Gorge sijaitsee Daniel Boone 
National Forest alueella itäisessä Ken-

tuckyssa. Alue on harvaanasuttu ja asukkaat 
ovat enimmäkseen vähävaraisia. Maisemal-
taan Red on hyvin metsäinen ja kaunis. Ja tie-
tenkin, mikä tärkeintä, kiipeily on todella hie-
noa! 

Kiipeilyreittien kehittäminen Red River laak-
soon aloitettiin 1970-luvulla. Tätä nykyä alu-
eelta löytyy noin 1600 sportti- ja trädireittiä. 
Trädireittejä on tuosta määrästä hieman yli 
puolet. Sektoreita alueella on yli sata. Red Ri-
verissä kiivetään vuoden ympäri, mutta pa-
rasta aikaa sään kannalta on syksy. Sateita 
saattaa tulla keväällä enemmän kuin syksyllä, 
kesällä kiipeilyä haittaa korkea ilmankosteus 
ja hyttyset ja talvella luonnollisesti kylmyys ja 
mahdollinen lumi. Koska reittejä ja sektorei-
ta on niin valtavasti, ei vesisadekaan toisaal-
ta estä kiipeilyä. Todisteena tästä kiipesimme 
kolme päivää kovassa sateessa ongelmitta. 

Dry County

Red Riverissä kiipeilysektoreille lähesty-
miseen ja liikkumiseen ylipäätään tarvit-

see auton. Yksityisautoilun luvatussa maassa 
tiet ovat hyväkuntoisia ja isommilla teillä on 
ainakin kaksi kaistaa käytettävänä. Kaikki ta-
paamamme kiipeilijät olivatkin tulleet naapu-
riosavaltioista ja myös iso kanadalaisryhmä 
oli tullut omilla autoillaan. 

Red River on syrjäinen paikka ja ruokaostok-
set kannattaa tehdä isommista kaupoista, 
joista lähin sijaitsee 30 minuutin ajomatkan 
päässä Stantonin pikku-kaupungissa. Mat-
ka lähimpään isoon kaupunkiin Lexingtoniin 
kestää noin tunnin. Red River Gorge alueena 
jakautuu useamman pienen kunnan kesken. 
Ehkä erikoisinta Kentuckyssä on tiukka us-
konnollisuus, mikä näkyy käytännössä janoi-

sille kiipeilijöille siinä, että edes olutta ei ole 
myynnissä kaikissa kunnissa kaupoissa eikä 
edes ravintoloissa. Esimerkiksi Red Riverissä 
olutta saa ostettua vain Torrent Fallsin kun-
nassa sijaitsevasta kaljatrailerista, sillä muut 
lähikunnat ovat ”kuivia”.

Teksti: Arja Westman, Kuvat: A&K Westman, E. Kytölä, V&R Rintamäki tetarjouksia. Miguel’s sijaitsee Sladen kylässä, jossa alkoholin myynti 
on niin ikään kielletty. Jos haluat juoda olutta ruoan kanssa, voit tehdä 
sen vaivihkaa ruskeaan paperipussiin kätketystä omasta pullosta. Red 
Riverissä voi myös lähteä vaeltelemaan ja ihmetellä luonnon kalliosil-
toja. Vaellusreiteille suositellaan korkeavartisia saappaita, sillä alueella 
on paljon myrkyllisiä käärmeitä. Shoppailu, ravintoloissa ja elokuvate-
attereissa käynti onnistuu parhaiten Lexingtonissa.

Roc Trip RRGCC:n tukena

Viikko ennen Red Riveriin saapumistamme Petzl oli järjestänyt alu-
eella suuren Roc Trip kiipeilytapahtuman 13-14. lokakuuta. Tällä 

kertaa se yhdistettiin Red River Gorge Climbers’ Coalition (RRGCC) 
yhdistyksen vuotuiseen Roctoberfest- juhlaan ja yhteistapahtuma ke-
räsi jälleen paljon katselijoita ja kuuluisuuksia paikalle. Rock Tripissa 
mukana olivat ainakin Dave Graham, Dani Andrada, Tony Lamiche, 

RED RIVER GORGE
T

eimme 2007 syksyllä loka-marraskuun vaihteessa kahden viikon kiipeilyreissun Kentuckyn Red River Gorgeen, jota 

kutsutaan lyhyemmin myös nimellä The Red. Ryhmässä mukana olivat Esa Kytölä, Riina, Valtteri ja Elias Rintamäki, 

Karri, Arja ja Leevi Westman. Elias 2-v 5kk ja Leevi 1-v 9kk tsekkasivat sektoreiden soveltuvuuden ruohonjuuritasolta 

ja me muut sporttikiipeilyn näkökulmasta. 

Lepopäivän ratoksi

Lepopäivinä kannattaa käydä nauttimassa 
Miguel’sin pizzoista ja maistaa paikallista 

Ale 8 juomaa. Pizzan valmistumista odotel-
lessa voi penkoa hyviä kiipeilytarvike- ja vaa-

saatiin onneksi jo seuraavana päivänä Lexingtonin kentältä. Koska 
yövyimme automatkan aikana Lexingtonissa, saavuimme Red Rive-
riin perille päivää myöhemmin alkuperäisestä suunnitelmasta. 

Red Riverissä päivä oli aurinkoinen ja lämmin. Heitimme vain laukut 
vuokraamaamme mökkiin ja suuntasimme heti ensimmäisenä päi-
vänä Roadside sektorille. Oli lauantai ja kyseiselle sektorille oli var-
maan kaikkein lyhin lähestyminen eikä kiipeilijöiden leirintäaluekaan 
ollut kovin kaukana, mutta siitä huolimatta pahaa tungosta ei ollut. 
Ja mikä kitka hiekkakivessä oli! Osa porukasta oli saanut kokea hiek-
kakivikiipeilyn hienouden jo Australiassa, mutta muulle joukolle tä-
mä oli uusi upea kokemus. Elias ja Leevi puolestaan nauttivat hiekal-
la leikkimisestä, sillä sitähän riitti.

Mökki lammen rannassa

Majoituimme mukavasti mökissä, mutta suurin osa kiipeilijöis-
tä asuu teltoissa legendaarisen Pizzeria Miguel’sin pihalla. 

Isommalla porukalla mökin vuokraaminen ei kuitenkaan tullut hen-
keä kohden kovin kalliiksi ja lasten kanssa se helpotti monessa suh-
teessa. Mökki sai kiitosta varsinkin säiden muuttuessa loman puo-
lessa välissä koko itäistä Jenkkilää vaivanneiksi 4 vuorokauden kaa-
tosateiksi ja loppuajasta öiden mennessä pakkasen puolelle. Mökki 

Michael Fuselier, Liv Sansoz, Daniel Du Lac ja Daila Ojeda. Säät tapah-
tuman aikaan olivat vuodenaikaan nähden yllättävän helteiset ja täl-
lä kertaa kovia kiipeilysuorituksia syntyi jonkin verran vähemmän kuin 
normaalisti Rock Tripin aikana. 

Roc Tripin tarkoituksena ei tavallisesta poiketen ollut vain perustaa uu-
sia reittejä alueelle, vaan kerätä myös rahaa RRGCC:n ostaman maa-
alueen lainan lyhennyksiin, veroihin ja ylläpitoon. RRGCC omistaa 
Pendergrass-Murrey Recreational Preserve nimisen 700 hehtaarin ko-
koisen alueen, jolla on neljä kiipeilysektoria. Maa ostettiin kiipeilyn jat-
kuvuuden varmistamiseksi, sillä Red Riverin alueelta osa kiipeilysek-
toreista on suljettu öljyteollisuuden ostettua maat öljyn pumppaami-
seen.

Bändin matka

”Septettimme” lähti matkaan Helsingistä Frankfurtiin 19. loka-
kuuta aamulla ja Chicagoon saavuimme iltapäivästä paikallis-

ta aikaa. Matkantekomme Jenkkilässä mutkistui hiukan, kun Chicago, 
IL – Lexington, KY lentomme oli peruttu ja jouduimme lentämään Cin-
cinnatin, OH kautta ja vuokraamaan sieltä autot Lexingtoniin saakka. 
Lisäksi Esan kiipeilyvarustelaukku oli jämähtänyt Chicagoon ja Eliak-
sen auton turvaistuin hävisi lentojen aikana kokonaan. Esan kamat 

Arja haukkaa Drive by Cragilla makoisan Breakfast Burriton aamupalaksi.

Karri testaa Motherlode sektorin Ale-8-One :lla, kuinka paljon maitohappoa lihaksiin 
saa pumpattua yhdellä kertaa.

Drive by Crag.
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oli kauniissa maisemissa mäkien, metsän ja 
pienten lampien keskellä. Mökissä oli kaikki 
tarpeellinen varustus ja pihassa jopa kuuma-
poreallas.

Missä ne kahvat on?

Kiipeilimme reissun aikana sektoreilla: 
Roadside Crag, The Motherlode, Drive-

By Crag, Solar Collector, Military Wall ja Left 
Flank. Yhtään huonoa sektoria tai edes huo-
noa reittiä ei tullut vastaan. Myös lasten kan-
nalta lähestymiset olivat helppoja ja kiipei-
lypaikoilla on reilusti turvallista tilaa tem-

meltää. Koska Red Riverissä on valtavasti 
kiivettävää, pystymme puhumaan jonkinlai-
sesta ruuhkakokemuksesta vain yhtenä vii-
konloppuna Solar Collectorilla. Kullakin sek-
torilla oli 12-60 reittiä. Reittejä löytyy kaikilta 
tasoilla 5.4 - 5.14c (ranskalaisella asteikolla 
3 - 8c+), mutta määrällisesti eniten on 5.12a 
- 5.12c reittejä (7a+ - 7b+). Hiekkakiven kit-
ka on mahtava ja tyypillistä Red Riverissä on 
myös kaikenmuotoiset otteet. On listamai-
sia hyllyjä, pocketteja pienistä valtaviin, ohu-
ta levyjä ym. Reittien ensimmäinen pultti on 
lähes aina korkealla ja alun vaikeudesta riip-
puen se pitää stick- klipata. Yleensä sektoril-

la on muitakin kiipeilijöitä, joilta esiklippaus-
keppiä voi lainata. Monilla vaikeammilla rei-
teillä on jatkot valmiina. Red River on myös 
kuuluisa loppurannareistaan lähes jokaisel-
la reitillä. Kivi on karheudestaan huolimatta 
miellyttävän tuntuista iholle ja sormien teip-
paamiselle ei ole yleensä tarvetta. Onkin sää-
li, että Euroopasta löytyy niin vähän hiekkaki-
vikallioita. 

Ennen matkaa saamamme tiedon perusteel-
la kaikilla oli se käsitys, että Red Riverissä voi 
tehdä omia on-sight ja red-point ennätyksiä, 
jos vain pumppukestävyys on kunnossa. Vaik-

ka olimme siihen parhaamme mukaan panostaneet, niin varsinaiset 
ennätykset olivat aika harvalukuisia. Niillä sektoreilla, joilla kävimme, 
reittien korkeus oli yleensä 30 m ja profi ili jyrkkä. Esimerkiksi suositun 
Motherloden reitit ovat suurimmaksi osaksi 45 asteen ylikaatuvuuden 
ja reilun 35 m pituuden vuoksi liikaa monen kunnolle. Yleinen harha-
luulo Red Riveristä onkin kahvamaratoonit. Takki auki paikalle tuleva 
kiipeilijä saakin pian ihmetellä, että missäs ne kahvat oikein on. Toisaal-
ta Red Riverissä on niin paljon valinnanvaraa, että halutessa myös lyhy-
empiä ja släbireittejä löytyy.

Kahden viikon loma oli pian ohi

Paluu kohti Suomea alkoi 3. marraskuuta ja jälleen pienillä ongel-
milla. Lexington-Chicago väli oli taas peruttu. Mieleen tuli, että Le-

xingtonin kautta ei olisi pitänyt lentää ollenkaan. Riina, Valtsu ja Elias 
mahtuivat toisen lentoyhtiön myöhemmälle lennolle Chicagon kaut-
ta Frankfurtiin ja Esa, Karri, Arja ja Leevi Pohjois-Carolinan Charlot-
ten kautta Frankfurtiin. Olipa epäonnen mukana jotain hyvääkin. Em-
me olleet löytäneet nimittäin kovin hyviä kiipeilykauppoja Lexintonista, 
mutta Charlottesta löytyi ostettavaa mukavan alhaisella dollarilla. Mu-
kaan tarttuikin camalotteja noin puoleen hintaan Euroopan hintoihin 
verrattuna. 

Päällimmäisenä lomasta mieleen jäi, että Red Riveriin pitää päästä uu-
delleen!

Lennot: Auto: Majoitus mökissä: Majoitus leirintäalueella: Kiipeilykausi: Topo:

Lufthansa + United Air-
lines: n. 700 EUR/hlö 
(reitti: Hki-Frankfurt-Chi-
cago-Lexington. Lexing-
tonin sijasta kannattaa 
miettiä lentämistä Cin-
cinnatiin tai Luisvilleen 
ja matkan jatkamista 
sieltä autolla.)

2 vk: 630 EUR/Hertz 2 vk, tilaa 6 aikuisel-
le: 1605 USD = n. 79 
EUR/yö / Valley View 
Cabin, www.scenic-
cabin.com, toposta 
ja netistä löytyy myös 
useita muita mökki-
vuokraajia.

telttapaikkoja esim. 
Miguels’in pihalla 2 
USD/hlö/yö, suihku 
1,5 USD.

Parasta aikaa 
syys-marras-
kuu, jolloin vä-
hiten sadetta 
ja lämpötila 
12-25 C°

Red River Gorge, www.wol-
verinepublishing.comAjomatkat:

Lexington KY 1h, Lo-
uisville KY 2h, Cin-
cinnati OH 2,5h, 
Knoxville TN 3,5h.

DVD:

Red River Ruckus


                                      

               
        


                   

Madness Cave :ssa tarjoiltiin Motherloden pisimmät ja jyrkimmät reitit, joilla kovan luokan rokkistaratkin viihtyivät.

Too Many Puppies, ja Valtsun tyylinäyte tällä teknisellä ja 
kauniilla kantilla.
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Suomen bouldereiden  
vaikeusasteen kehitys:

1982 7- Rubikin kuutio, Taivaskallio

1995 7B+ Melankolia, Mellunmäki
  Martin Nugent

 7C+ Nakit ja Muusi, Säynätsalo
  Juha Saatsi

1999 8 A Euphoria, Angelniemi
  Markku Tawast

2004 8 A+ Hottentotti Assis, Espoo
  Tomi Nytorp

2004 8 B Hypergravity, Sipoo
  Nalle Hukkataival

2007 8 B+ Living the Dream, 
  Ahvenanmaa
  Nalle Hukkataival

 

Nallea haastatteli Antti Liukkonen:

Vaikka Ahvenanmaan vanhan projekti-trion 
viimeinen jäsen saikin ensinousunsa jo viime 
lokakuussa, jäi se omasta mielestäni sen ver-
ran vähäiselle huomioinnille, että päätin yrit-
tää saada ensinousijan langoille ja kaivella 
tunnelmia hieman tarkemmin.

Antti: Palailit juuri Thaimaasta,  
miten reissu meni?

nAlle: Reissu meni tosi hyvin. Alkuun kiipe-
sin köydellä Ton Sailla, mutta sain valitetta-
vasti aika ikävän vatsataudin. Sen jälkeen 
DWS -settiä, jonka jälkeen reissattiin ja käy-
tiin boulderoimassa Gaz Parryn kanssa Koh 
Taolla (nopea taustatyö Parryn blogiin ker-
too rennon boulderoinnin tarkoittaneen mm. 
toistonousua alueen vaikeimpaan reittiin  
hJames and the Giant Peach h 7C+/8A).

Antti: Osaatko sanoa, että kuka Spfinx –pro-
jektin (Living the Dream-reitin projektinimi) 
aikoinaan löysi ja milloin itse kävit sitä ekaa 
kertaa testaamassa?

nAlle: Itse reitti on varmaan ollut monien sil-
missä jo vuosien ajan, mutta meikäläiselle 
sitä suositteli Anton, joka oli sitä ilmeisesti 
jonkin verran yrkkäillytkin joskus 2000-luvun 
taitteessa. Oma ensikokemukseni reittiin on 
noin neljä vuoden takaa, kun olin Affiksella 
ekaa kertaa. Pojat punttaili mua jo sillä ekal-
la kerralla ylös, mutten saanut oikein muu-
viakaan tehtyä. Uskoin kuitenkin välittömäs-
ti, että se on kiivettävissä. Jos ei meikäläisen, 
niin jonkun muun toimesta.

Antti: Miten paljon eforttia jouduit ensinou-
suun käyttämään?

Nalle: Tosi paljon. Enemmän kuin mihinkään 
muuhun reittiin tätä ennen. Tein näiden nel-
jän vuoden aikana saarelle viisi reissua ja jo-
ka reissulla käytin yrkkäilyyn ainakin yhden 
päivän, jota ennen pyrin jopa hieman lepäillä 
edeltävänä päivänä. 

Reitin yrkkäily on lisäksi tosi raskasta, koska 
sinne on aika pitkä haikki ja mukaan on saa-
tava iso läjä padejä (ja vahvoja spottaajia). 
Erityiskiitos spottaajille ja punttaajille, varsin-
kin Tomille ja Anssille. Työstäminen on myös 
sen vuoksi hankalaa, että yläosan muuveja ei 
oikein pääse testaamaan mitenkään muuten 
kuin niin, että spottaajat punttaa miehen rei-
tille (n. 2,5-3m korkeuteen).

Antti: Sequence?

nAlle: Reitti lähtee nyt katon alla olevalla ki-
vellä seisten (low start takaseinästä mahdol-
linen, mutta tuo nykyiseen greidiin vielä pa-
ri pykälää lisää ;). Katosta napataan underi ja 
kurotellaan lipalla olevaan hieman slouppaa-
vaan otteeseen. Tästä seuraakin reitin raskain 
muuvi, kun on pudottauduttava vasurin va-
raan ja käytännössä tehtävä yhden käden lu-
kotus/ leuka. Seuraavaksi napataan kyseisen 
sloupperin vierestä lista ja haettava katos-
ta jalitsu, joka on valitettavan huono. Varsi-
nainen juttu onkin sen jälkeen tehdä sylivälin 
mittainen muuvi kanttiin, joka ei sekään ole 
mikään kahva, vaan käytännössä pystysuo-
ra pinta. Vaikeinta tässä muuvissa on se, et-
tä ennenkuin dynoa pääsee tekemään, on va-

semman käden varassa tullut jo vietettyä aika 
pitkä tovi. Jalat on lisäksi saatava otteille tosi 
hyvin ja käden varassa on roikuttava pitkällä, 
koska muuvi on tosi pitkä.

Syksyn reissulla pojat punttasi mut lipan ot-
teeseen ja sain dynon ekaa kertaa jäämään 
kiinni. Fiilis oli uskomaton, koska tajusin, 
että reitti menee. Sössin kuitenkin sen jäl-
keen useamman yrkän ja meinattiin jo lähteä, 
mutta päätin tehdä vielä yhden hyvän yrkän. 
Dyno jäi kuin jäikin kiinni ja yläosa meni on-
neksi samalla yrittämällä. Yläosa on aika sca-
ry, koska se on varmaan viisi metriä korkea ja 
rinne viettää alla. Muuvit on kuitenkin ylhääl-
läkin makeita, huukkeja ja muuta kikkailua.

Antti: Jäikö Ahvenanmaalle vielä projekteja 
hampaankoloon vai onko ensi kesälle mieles-
sä esimerkiksi Mellareiden superprojekti Te-
räsmiehen oikealta puolelta?

nAlle: Ahvenanmaalla ei ainakaan nyt ole 
mielessä selkeitä projekteja, ellei jotain uutta 
löydy. Mellareiden projekti kyllä siintelee mie-
lessä ja muuvitkin on basically kasassa, aina-
kin on vahva tunne siitä. Aika vaikea se kyl-
lä on ... 

Toinen Pohjoismaalainen 8B+ nousija

Climbing Magazinen joulukuun 2007 (no 
262) numerossa uutisoitiin Norjalaisen Ei-
vind Wangin kiivenneen Etelä-Afrikan Rock-
landseilla (Riverside sektorilla) Fred Nicolen 
”Moiste Meisie” – nimisen reitin. Reittiä ku-
vaillaan kauniisti näin: ”an aesthetic display 
of slopers”. Uutinen jatkuu kertomalla, että 
monotonisääninen tuntematon skandinaavi 
juhlisti hetkeä hiljaa. Joka tapauksessa kirjan-
pitoni mukaan Nallen jälkeen toinen pohjois-
maalainen 8B+, hieno juttu.

Living the Dream, 8B+
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Teksti Antti Liukkonen
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O
LIN NäHNYT KUVAT PUNERTAVISTA SEINISTä JA KUIN VIIVOITTIMELLA NOIHIN SEINIIN PIIRRETYISTä HAL-

KEAMISTA. KUKAPA EI OLISI? OLIN KUULLUT TARINAT REITEISTä, JOTKA VAATIVAT KASSILLISEN SAMAA KOKOA 

OLEVIA CAMALOTTEJA. JA TIETENKIN OLIN NäHNYT PETER MORTIMERIN MAINION KIIPEILYELOKUVAN RE-

TURN2SENDER (2005), JONKA INDIAN CREEK -OSIO PARALELLOJAMS INSPIROI AINAKIN MINUT YLIKIERROKSIL-

LE. KUN SITTEN JUHA ”JUTAH” SUIKKALA ESITTI, TAI OIKEASTAAN ILMOITTI, ETTä MEILLä ON SUORASTAAN PYHä VELVOL-

LISUUS LäHTEä INDIAN CREEKIIN KIIPEILEMääN, OLIN VäHäLLä VAATIA, ETTä MEIDäN ON TEHTäVä HETI VERIVALA TUON 

REISSUIDEAN LUNASTAMISEKSI. VEISTä EI KUITENKAAN KAIVETTU ESIIN, VAAN TYYDYIMME LYöMääN KäTTä PääLLE. KäTTE-

LYYN OSALLISTUIVAT MYöS MIKKO LäHTEENMäKI, SILLOISEN ULKOKAUDEN 2005 ”NEW KID ON THE ROCK”, JA EPäILEVäSTI 

HYMYILEVä ELJAS HONKA-HALLILA. TUOSTA HETKESTä ALKAEN KAUKANA ODOTTAVAA REISSUA EI PääSSYT KUKAAN UNOH-

TAMAAN, SILLä JUHA ILMOITTI JOKA IKISESSä SäHKöPOSTISSAAN, MONTAKO PäIVää UTAHIN-MATKAAN OLI JäLJELLä. HUH-

TIKUUSSA 2007 KOETTI LOPULTA AIKA 

KOKEA ITSE, MITä INDIAN CREEKIN KU-

VIEN JA TARINOIDEN TAKANA OLI. 

Halkeaman platoninen idea on kuin alkuaine, 
jota luonnossa ei koskaan esiinny puhtaana. 
Se on kuitenkin minulle tämän matkan pää-
määrä. Jo matkan alussa niin sanotusta täy-
dellisestä halkeamasta on tullut minulle va-
kaa ja katoamaton, halkeaman platoninen 
idea. Kokemuksen ohjaajana halkeaman idea 
on jopa todellisempi kuin kaikki ne jammatta-
vat, stemmattavat ja leipäkättävät halkeamat, 
joista osa on minulle tarpeettoman helppoja, 
osa juuri sopivia ja osa liian vaikeita; se on 
niistä kaikista erillinen ja riippumaton. Täy-
dellisen halkeaman ajatus ei ole kuitenkaan 
ideaali, johon tosiasialliset halkeamat vertau-
tuisivat. Idean ja sen heijastumien mielekäs 
vertailu on hankalaa. Halkeaman idea on to-
taalisen far out, mutta päässäni on silti tuo 
pakottava ajatus täydellisestä halkeamasta. 

Halkeaman idean sinnikkyys tekee jokaisen 
kalliopäivän aloittamisesta itseään toistavan: 
kulutan rutkasti aikaa siihen, että käyn koko 
sektorin läpi laidasta laitaan täydellinen hal-
keama mielessäni. Etsin jotain pitkää, pel-
kistettyä, tasalevyistä ja geometrisella tavalla 
kaunista. Näillä ehdoin Indian Creekin winga-
te-seinät tarjoavat paljon valittavaa, oikeas-
taan ihan liikaa.  Idea on vain idea, ja minun 
kiivettäväkseni jää erinäisiä versioita. Jos kui-
tenkin voidaan puhua halkeaman platoni-
sen idean materialisoitumisesta vertausku-
vallisessa mielessä, niin Indian Creek on se 
paikka, joissa tuo idea tulee käsin kosketelta-
vaksi. Tämä kanjoni on koko maailman hal-
keamakiipeilypääkaupunki – tai ehkä ennem-
minkin pueblo, anasazi-intiaanien perintö 
huomioon ottaen. Indian Creekin halkeamat 
ovat kolmea perustyyppiä, splittereitä, sisä-
kulmia ja dihedraaleja, ja ne todella ovat pit-
kiä. Halkeamien koot ulottuvat sormenpäistä 
savupiippuihin, ja monesti sama koko säilyy 

reitin alusta sen loppuun asti. Wingate-hiek-
kakivi tarjoaa minimaalisen määrän feissiot-
teita, joten enimmäkseen joutuu kiipeämään 
sitä, mitä ei ole: tyhjää tilaa. Kitka halkeamien 
ulkopuolella on huono ja jättää vain tossun-
pohjat punertaviksi. Keskellä reittiä ei yleen-
sä ole mitään ylimääräistä, ei kiilakiviä eikä 
männynkäkkäröitä. Olen tullut oikeaan paik-
kaan täydellistä halkeamaa etsimään.

Halkeamien käytäntö
Lay back, go-go-go!

Indian Creekin pitkiin sisäkulmiin leipäkkää-
minen on luonnollisin lähestymistapa. Kun 
vartalo ei tahdo asettua jammausasentoon 
halkeaman kanssa kohtisuorasti, on aika lei-
päkätä. Sisäkulmien ohella myös todella le-
veissä tai todella kapeissa splittereissä leipäk-
kääminen tuntuu välillä oikealta valinnalta. Se 
on nopeaa, kivutonta ja intuitiivista, tavallaan 
tekniikka ilman sen kummempaa tekniikkaa. 
Ainoa teknisluontoinen ratkaisu, joka perus-
leipäkkäämisessä täytyy tehdä, koskee jalko-
jen ja käsien välistä etäisyyttä. Jos niiden väli-
nen etäisyys on pieni, kitkasta saa aika paljon 
irti, mutta putoamisen estämiseksi työntä-
vien jalkojen ja vetävien käsien vastavoimat 
saavat olla melko suuret. Paukkuja pitää olla, 
ja niitä myös kuluu lähes tuhlaillen. Jos taas 
kädet kulkevat kevyesti mutta liian korkealla 

suhteessa jalkoihin, jalat seinässä pitävä pai-
ne katoaa ja luiskahdus on odotettavissa. To-
tuus on siis jossain siinä välissä. 

Ensimmäisen kiipeilypäivän skouttailu Su-
percrack Buttressin vähemmän kansoite-
tussa oikeassa reunassa tuottaa toinen tois-
taan kiehtovampia havaintoja: Desert Striped 
Whipsnake (Masticophis taeniatus taenia-
tus), jonka päälle olen vähällä astua, muinais-
ten anasazien jättämiä merkkejä – sekä kallio-
maalauksia että -piirroksia – ja lopuksi hou-
kuttelevan näköinen Anasazi (5.11-/5.11a). 
Kun palaan seuraavana päivänä, matelijaha-
vainnot jäävät vähäisemmiksi, mutta romant-
tinen yhteys muinaisiin anasazeihin toistuu 
edellispäiväistä vahvempana lähtiessäni pol-
kemaan klassikko-Anasazia julmetussa au-
ringonpaisteessa. Anasazi on fantastinen 
johdanto sisäkulmakiipeilyyn, pääasiassa 
0.5-camalotteja, ja sen 37-metriseen leipäk-
käämiseen tuo tarpeellista taukoa dihedraa-
lin alaosan leveä stemmausboksi, melko ai-
nutlaatuinen kallionmuoto Indian Creekissä. 
Boksi on niin leveä ja otteeton, että jalkani 
melkeinpä turtuvat stemmaamiseen käsien 
palautuessa uutta lay back -etappia varten. 

Anasazin innoittamana alan etsiä vaikeampia 
sisäkulmia, sellaisia, joissa on vielä vähem-
män lepoja. Olen mielestäni natural born 
lay-backer, mutta joudun silti elaboroimaan 
leipäkkäämistäni. Silloin kun onsaittiyritys 
päättyykin tuuletusten sijasta isoon whippe-
riin, on oiva tilaisuus oppia jotain uutta pit-
kien sisäkulmien kiipeämisestä. Esimerkik-
si varusteslingit eivät ole lainkaan hullumpia 
yksisuuntaisessa enduro-leipäkkäämisessä, 
etenkin kun kaikki enemmän tai vähemmän 
fiksussa järjestyksessä oleva kama tuppaa 
olemaan kehon toisella puolella. Toiseksi, 
piissit kannattaa heittää sisään halkeamaan 
vyötärön korkeudelta. Kun köyttä on jo 30 
metriä ulkona, piissien asettelu pään yläpuo-
lelle alkaa käydä raskaaksi. Piissien asette-
lu alemmas tuo samalla tarpeen laittaa niitä 
hieman enemmän, mutta se on oikeastaan 
vain hyvä, sillä hiekkakiveähän tässä kiivetään 
eikä mitään graniittia. Yritän saada omat ran-
narini pysymään kolmemetrisinä. Puhtaim-
mat Creekin sisäkulmat ovat hyllyttömiä, jo-
pa otteettomia. Tällöin lepopaikkansa joutuu 
luomaan itse. Minä teen mitä tahansa: stem-
maan takaseinään, back-steppaan, smieraan 

Halkeaman idea 

Seisoessani hitaasti matelevassa jonossa 
Denverin lentokentällä huvitan itseäni kek-
simällä maahan pääsyni torpedoivia vasta-
uksia kysymykseen, jonka virkailija minulle 
kohta esittää. ”My reason to come to USA? 
Crack, Sir. I came here in order get high, to 
heat my central nervous system. I think I´ll 
stay for a 24 days long crack trip.” Kun vii-
mein tulee vastaukseni aika, nielaisen vitsit 
mahaan. Olen sitä paitsi jo aiheuttanut kyl-
liksi levottomuutta matkaseurueessani rik-
komalla käsimatkatavarasäädöksiä. Kuulen, 
kuinka Eljas selittää viereisen tiskin virkaili-
jalle olevansa ammatiltaan sairaanhoitaja. 
Eljaksen esimerkkiä seuraten vastaan mallik-
kaasti: ”Outdoor activities, Sir.” Minulta ote-
taan silti sormenjäljet.

Kalliovuoret ylitettyämme ja keskilännen ava-
ruutta ison auton ikkunoista ahmittuam-
me saavumme lopulta sateisena yönä Indi-
an Creekiin. On niin pimeää, ettei hartaasti 
odottamiamme seiniä näy. Seuraavana päivä-
nä teemme sitä ainoata, mikä sateen jälkei-
sen kiipeilykiellon ja aikaeron aiheuttaman 
pöllämystyneisyyden takia tehtäväksemme 
jää: haukomme henkeämme, juoksemme rin-
teitä ylösalas ja hiplaamme täydellisiltä näyt-
tävien halkeamien alkumetrejä. Noita linjoja 
silmilläni kiivetessäni huomaan, että Den-
verissä lausumatta jäänyt vitsini ja erityises-
ti sanan crack yksiköllinen muoto sisälsi ta-
vallaan totuuden matkani tarkoituksesta: hal-
keama, sen idea. C
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Anasazi (5.11-), Perttu Ollila, Supercrack Buttress.  Indian Creek Classics.
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”MY REASON TO COME TO USA? CRACK, SIR. I CAME 
HERE IN ORDER GET HIGH, TO HEAT MY CENTRAL 
NERVOUS SYSTEM. I THINK I´LL STAY FOR A 24 DAYS 
LONG CRACK TRIP.”
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Teksti Perttu Ollila
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ovat ylipitkiä splittereitä tai sisäkulmia, liian 
kapeita sisällä ryömittäviksi ja liian leveitä ke-
nenkään käsijammeille. Brutaalein kiipeämä-
ni rööri Mega Bucks (5.11/5.11c) on melkein 
50-metrinen sisäkulmaoffari, jossa on vain yk-
si varsinainen ote, sekin hyödyttömässä koh-
taa reitin alussa. Kun aloitan, oikealla puolel-
lani roikkuu 17 jätticamalottia, ehkä makein 
räkkini koskaan. Alun nyrkki- ja kuppikäsi-
osuuden jälkeen pääsen tekemään elämäni 
pisimmän levittointisekvenssin: vasemman 
jalan polvijammi ja käsistäkki, joka koostuu 
oikean käden kuppijammista ja vasurin nyrk-
kijammista ristiin stäkättynä. Mahtavaa! En 
ole koskaan joutunut Suomessa oikeasti le-
vittoimaan, mutta se toimii paremmin, kuin 
olin osannut odottaa. 

Mega Bucks levenee hienokseltaan ylöspäin 
edettäessä, joten käsistäkkini ei enää riitä 
täyttämään halkeamaa. Siirryn vasemman 
käden käsisiltaan ja kantapää-varvassiltoi-
hin. Tekniikka on suunnilleen hallussa, mutta 
eteneminen vaatii silti suunnattoman mää-
rän energiaa ja tahtoa. Kun feissikiipeilyssä 
jalkojen ja käsien suoristukset vievät kiipeili-
jää nopeasti ja kenties sulavasti ylöspäin, yli-
leveiden halkeamien kiipeäminen muistut-
taa lähinnä hidastettua painia. Koska käteni 
ja jalkani on fiksattu siltoihin, vartaloa ei niin 
vaan suoristella. Kukin muuvi vie minua vain 
muutamia senttimetrejä ylöspäin. Jossain 
kohtaa halkeaman edelleen levetessä vaih-
dan käsisillan kanansiipeen, eli työnnän kyy-
närpääni kohtisuoraan halkeamaan. Tuntuu 
muuten hyvältä, mutta jalkani ei enää täytä 
halkeamaa sopivasti. Siispä stäkkään toisen 
jalkani kantapää-varvassillan täytteeksi muo-
dostaen halkeaman täyttävän T-muodon. 

olkapäitä, lantiota ja takapuolta. Pidän silmät 
auki pelastavia jalkaotteita varten. Koetan 
saada kädet pysymään suorina mahdollisim-
man paljon. Ja annan palaa. 

Reissun aikana kertyy kosolti lay back -met-
rejä ja hienoja muistoja sokkona halkeamiin 
sohituista camaloteista sekä tärisevistä kli-
peistä, joissa köyttä on släkkikaupalla ham-
paiden välissä. Erityisen hienoa on leipäkkää-
misen ja jammaamisen onnistunut kombi-
noiminen. Monesti leipäkkääminen on vain 
hätätekniikka, johon turvaudun, kun uuvun 
jammaamiseen; paljon tulee sellaisia saitteja, 
joissa kiipeän viimeiset viisi metriä lay back 
-sprinttinä ja rannarilla ankkurille. Joskus 
taas jammaaminen pelastaa minut leipäkkää-
miseltä. Esimerkiksi pieni podi halkeamas-
sa voi tarjota paikan täydelliselle käsijammil-
le, hetken tauon halkeaman reunan kiskomi-
sesta ja tilaisuuden asettaa varmistus hyvällä 
näköyhteydellä. Aivan viimeinen Indian Cree-
kissä kiipeämäni reitti on juuri näiden kah-
den tekniikan yhdistelyyn kannustava mah-
tava Layaway Plan (5.11+/5.11d) Way Ram-
bo -seinällä. Layaway Plan on sisäkulma, jota 
seuraa villi, katon alla kulkeva poikkari ja uusi 
sisäkulma. Vaikka sisäkulmareitistä onkin ky-
se, jammaan koko matkan katolle asti. Vasta 
katon alla alan kiskoa halkeaman reunasta – 
the layaway plan – ilman jalkaotteita ja jalat 
”kitkalla” todella lähellä käsiä. Reitti on kuin 
suunniteltu minulle, ja onsaitti tuntuu luvat-
toman helpolta. 
 

Jam up, don´t get creamed!

Leipäkkääminen on toiseksi parasta, jam-
maaminen parasta. Loputtoman pitkät split-
terit, jotka halkovat wingaten vernissapintaa, 
vastaavat halkeaman ideaa vielä paremmin 
kuin sisäkulmat. Missään muualla jammaa-
miseen liittyvän teknisen repertuaarin hal-
litseminen ei liene yhtä välttämätöntä kuin 
Indian Creekissä. Kukin halkeamakoko vaa-
tii oman tekniikkansa, ja kullakin kiipeilijällä 
on oma raajakokonsa. Indian Creekin kiipeily 
on kestävyysjammailua: jos kohta yksittäinen 

Mega Bucks (5.11), Perttu Ollila, Reservoir Wall. Bridger Jack Mesa.

jammi ei olekaan raskas, tuon saman jam-
min muuttaminen sekvenssiksi, joka hymyi-
lyttää vielä parinkymmenen metrin toiston 
jälkeenkin, vasta kertoo kuntotason riittävyy-
destä Creekiin. Seuraava kymmenen metriä 
saakin sitten mennä vakavalla naamalla ja 
viimeinen kymppi irvistäen. Minä rakastan 
Creekin kiipeilyn repetitiivisyyttä, suoranais-
ta monotonisuutta. Puuhaa voisi luonnehtia 
jopa meditatiiviseksi, ellei se olisi usein niin 
pirun raskasta. Eikä tiimimme ole tieten-
kään tullut Utahiin asti meditoimaan vaan 
voitelemaan Creekin halkeamia suomalai-
sella hiellä ja verellä. 

Täydelliset käsijammit ovat kaiken perusta. 
Camalotit ovat kullanvärisiä, kiipeily kruisa-
levaa ja greidit noin 5.10:ntä. Siirryttäessä 
käsijammeja kapeampiin halkeamiin, jalan 
vääntömomenttia hyödyntävä tekniikka on 
edelleen avainasemassa, mutta siitä tulee 
entistä hienostuneempaa halkeaman nielles-
sä tossusta entistä vähemmän. Käsijammeja 
suuremmissa halkeamissa muuttuu puoles-
taan myös jalkatyöskentely. Tiimillämme ta-
pahtuu tässä kohtaa tiettyä hajontaa: kuinka 
paljon halutaan kiivetä sinkkereillä käsijam-
meilla ja mitä kokoja valitaan näiden sijas-
ta. Minä hylkään ”kahvajammailun” alkuun-
sa, ja Mikkokin haluaa jotain epävarmempaa 
ja vaikeampaa. Meille kummallekin sormi-
en jammaaminen halkeamaan on jo kauan 
ollut yhtä itsestään selvää kuin feissiotteen 
krimppaaminen. Eljas ja Juha puolestaan 
hakevat vaikeutta käsijammeja leveämmistä 
halkeamista, nyrkki- ja kuppikäsijammeista. 
Heidän valjaissaan roikkuu tyypillisesti sini-
siä camalotteja. Eljas ja Juha ovat fistaajia, 
minä ja Mikko fingeroijia.

Minulle Creekin sormihalkeamat sekä antau-
tuvat että eivät antaudu riippuen siitä, valit-
senko halkeamia, jotka muistuttavat kotoisia 
reittejä tai ovat muuten pienehköille sormil-
leni sopivia, vai yritänkö pikavauhdilla oppia 
omat paholaiskokoni. Fingerlockit ja flaret-
tavat sormet ovat tuttuja, samoin ”tipsit”, 
jotka kapeimpana halkeamakokona muistut-
tavat melkein feissikiipeilyä. Tältä pohjalta 

reittejä valitsemalla pystyn parhaimpina het-
kinäni trivialisoimaan jopa 5.12-:n onsaitin. 
Paholaiskokoani ovat sen sijaan kalskeiset 
(rattly fingers) tai sormioffarit (off fingers), 
joiksi niitä myös kutsutaan. Kalskeiset ovat 
liian suuria hyville sormijammeille – hyvyys 
on osin sormikoosta riippuvaista – ja kui-
tenkin liian kapeita käsille. Tarkkaan ottaen 
kalskeiset ovat juuri sen verran kapeita, et-
tä myöskään peukaloa ei saa mahdutettua 
halkeamaan rätsetin (ratchet) tai sen hie-
nostuneemman muodon ringlockin aikaan-
saamiseksi. Veltosti jammatut sormet vain 
liukuvat alas pitkin tällaista halkeamaa, kun 
taas stäkätyt ja vimmatusti kammetut kyllä 
pysyvät mutta eivät tahdo muuttua kalskeis-
sekvensseiksi. Aina voi toki kierähtää halke-
aman sivulle leipäkkäämään, mutta splitte-
reiden leipäkkäämisessä noutaja tulee yllät-
tävän nopeasti. 

Riittävän monen sormioffarimuuvin jälkeen 
sitä alkaa rukoilla täydellistä käsijammia, tai 
edes ohukaista (thin hands). Ohukaisissa 
halkeamaan saan työnnettyä sormet ja rysty-
set, muttei kämmenselkää eikä peukaloa. Kii-
peän ohukaissplittereitä aina samalla tavalla: 
vasen käsi johtamassa ylhäällä peukalo alas 
osoittaen ja oikea käsi alhaalla seuraamassa 
peukalo ylhäällä. Vasen käsi vie minua ylös-
päin, oikea käsi stabilisoi rinnan korkeudel-
la. Pidättäydyn pitkistä muuveista sekä ylä- ja 
alakäden paikan vaihdoksista ja säästän näin 
energiaa. Ohukaisissa saa tehtyä kohtuullisia 
jalkajammeja, edellyttäen että tossut ovat riit-
tävän isot. Tossuvalintani Creekiin ovat on-
nistuneet erinomaisesti. Käsijammeissa ja 
suuremmissa halkeamissa käytän La Sporti-
van Mythoksia, ohukaisissa ja pienemmissä 
La Sportivan Barracudia. Ohukaiset ovat na-
mia. Minulle kertyy ohukaismetrejä niin pal-
jon, että lopulta vasemman yläkäteni rystyset 
turpoavat ja joudun syömään särkylääkkei-
tä. Kiipeämistäni ohukaisista hienoin on eh-
dottomasti Excuse Station (5.11/5.11c) Re-
servoir Wallilla. Tämä pitkä sinkkupitchi on 
enimmäkseen ohukaissplitteriä ykkösen ca-
maloteilla. Reitin yläosassa on yksi kelvolli-
nen levähdys, minkä jälkeen halkeama va-
roittamatta kapenee ja sekoittaa ohukaiss-
keeman täydellisesti. Viimeiset viisi metriä 
ennen ankkuria ovat kruksia, vaikeita ring-
lockeja ja sen sellaista. 

Indian Creekissä koolla on väliä. Kuin vasta-
lauseena kaikille ohukaisille ja vielä ohuem-
mille halkeamille jokainen vastaan tuleva fat 
crack saa minut innostumaan. Huomaan 
toistuvasti teippaavani itseäni sellaisten off 
width -halkeamien juurella, joista Suomessa 
on voinut vain uneksia. Creekin hirviöoffarit 

Jossain kohtaa Mega Bucksin nousun aika-
na teipit nilkastani ja polvestani ovat kuoriu-
tuneet pois. Housun lahje on sekin rullautu-
nut korkealle polven yläpuolelle, enkä pysty 
tekemään asialle mitään. Jalkani näyttää ka-
malalta. Heitän viimeisen violetin kamun si-
sään ja otan rohkean lay back -sprintin ank-
kurille. Päästyäni verisenä ja ylen onnellisena 
alas aurinko on jo laskenut. Mikko sanoo Me-
ga Bucks -keikkani kestäneen melkein kaksi 
tuntia. Lupaan varmistaa häntä nurisematta 
seuraavana päivänä, mitä reittejä tahansa ja 
kuinka kauan tahansa. Kun aamulla herään, 
silkkinen makuupussin sisuspussi on liimau-
tunut yhteen vasemman polveni ja nilkkani 
kudosnesteen kanssa. Mega Bucks, täydelli-
nen halkeamako? Miksipä ei.

Aavikkotornit

Bridger Jacks 

Niin upeaa kuin Creekin pitkien sinkku-pit-
chien tahkoaminen onkin, jossain vaiheessa 
meille tulee tarve oikeasti topata jotain eikä 
vain laskeutua hyvän liidin jälkeen ankkuril-
ta alas. Kallion juurella hengaileminen ja yh-
den kp:n reittien tuikkaaminen on kuitenkin 
pidemmän päälle aivan liian huoletonta. Ha-
luamme sen sijaan olla seinällä koko nousun 
ajan, pähkäillä helppojen reitinlukutehtävi-
en parissa, rakentaa ständejä hiekkaisiin hal-
keamiin ja laskeutua otsalamppujen valossa. 
Toisin sanoen haluamme kiivetä aavikkotor-
neja. Siinä puuhassa saa kokonaisuudessaan 
tehdä enemmän hommia kuin sinkku-pit-
chejä läheteltäessä – vaikka nuo pitchit vai-
keita olisivatkin – ja palkinto topissa on si-
ten hieman suurempi. Tornin toppaaminen 
päihittää puolesta välistä seinää alas laskeu-

tumisen myös siinä, että happea saa enem-
män ympärilleen ja pääsee katselemaan Indi-
an Creekiä sellaisesta perspektiivistä, joka on 
suotu lopulta aika harvalle, muinaiset anasa-
zit mukaan lukien.  

Indian Creekissä on lukemattomia maile-
ja wingate-seiniä, mutta mikään niistä ei ole 
yksinään erityisen tunnuskuvallinen. Oikeas-
taan ne näyttävät kaikki melko samanlaisilta. 
Indian Creekin todelliset maamerkit ovat tor-
nit. Alueelle tultaessa ensimmäinen silmiin 
pistävä torniryhmä on Bridger Jack Mesa. Se 
on kuin kivinen niemi korkealla sorakasan 
päällä seitsemine nimettyine, osin toisistaan 
erillisine torneineen: Thumbelina, Sparkling 
Touch, Easter Island, Sunflower Tower, Hum-
mingbird Spire, King of Pain ja torneista suu-
rin, möhkälemäinen Bridger Jack Butte. Brid-
ger Jacksillä on kompaktilla alueella ja suh-
teellisen lyhyen lähestymisen päässä useita 
laadukkaita lyhyitä tornireittejä. Minun valin-
tani ensimmäiseksi tornireitiksi on selvä. Se 
on valtavan sisäkulman tarjoava reitti ja sa-
malla ensimmäinen linja, joka sattui silmii-
ni kömpiessäni ulos teltasta, yösaapumisen 
jälkeen, Indian Creekin ensimmäisenä aamu-
namme. Päätin tuolloin, että jos tuossa ylipit-
kässä ja pelkistetyssä sisäkulmassa on reitti, 
meidän on se kiivettävä. Ja reittihän siinä on, 
nimittäin 1980-luvun aktiivisimpiin aavikko-
kiipeilijöihin lukeutuvien Taras Skibickyn ja 
hänen vaimonsa Anne Leiboldin ensinouse-
ma Powders of Persuasion (5.11/5.11b).

Koska leirimme on Bridger Jack Mesan juurel-
le, päivä alkaa autottomasti lähestymismars-
silla suoraan takapihaltamme. Vaikka torneil-
le mennäänkin, lähestyminen Bridger Jack 
Buttelle 110-metrisen reittimme juurelle ei 
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Kaulusleguaani (Crotaphytus Collaris), 
täysikasvuinen uros.
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tässä tapauksessa ole oikeastaan kummem-
pi, kuin mihin olemme jo tottuneet. Mikko 
aloittaa päivän vertikaaliosuuden liidaamal-
la Powders of Persuasionin 5.9:n aloitus-pit-
chin. Minä jatkan 25-metrisellä chimney- ja 
offari-kp:lla, joka on topossamme ilmeisen 
erheellisesti merkitty reitin kruksi-pitchiksi. 
Köydenpituuden chimney-osuus on melkoi-
sen hiekkainen ja hieman irtonainenkin, mut-
ta piissit ovat hyviä. Kiipeän stemmaten sei-
nän ja oikealla puolella olevan erillisen pila-
rin välissä – hauskaa! Sitten pilari päättyy ja 
pakottaa minut takaisin halkeamaan, joka 
on enintään 5.10+:n offaria mutta huipentuu 
jännittävään kurotukseen pienelle ständihyl-
lylle. Ständi on kaksi hakaa ja back up -kamu 
suuren semi-irrallisen death blockin takana.

Minulla on ilo, onni ja oikeus jatkaa liidivuo-
rossa. Powders of Persuasionin kolmas pit-
chi on reitin varsinainen pihvi, pelkistetty 

an Creek näyttää jo nyt hienommalta kuin 
koskaan aiemmin. Olen taas hyvällä tuulella 
ja annan kernaasti viimeisen pitchin ja top-
paajan osan kiipeilyparilleni. Toppaus-pitchi 
on hieman hankalasti luettavaa halkeama- ja 
feissikiipeilyä loivassa kulmassa, tyypillistä 
kaikille tämän aavikkotornin viimeisille köy-
denpituuksille. Hieman ständini yläpuolella 
laadukas wingate-hiekkakivi päättyy kuin veit-
sellä leikaten ja antaa sijaa kayenta-hiekkaki-
velle, joka toimii wingatea suojaavana peite-
kerroksena mutta on kehnoa kiivettävää yhtä 
kaikki. Mikko hoitaa homman kotiin, vaikka 
kyseenalaistaakin ääneen ja useaan kertaan 
sen hetkisen situaationsa järkevyyden. Kiveä 
sataa tasaisesti juuri kiipeämäämme sisäkul-
maan. Minun ständini on kuitenkin laskel-
moidun suojassa kaikelta putoavalta. Mikon 
rakennettua ständin rikkonaisen topin hal-
keamiin pääsen arvioimaan varmistuslinjan 
luotettavuutta – oli siellä joitain hyviäkin mu-
tapleismenttejä – ja hetken päästä jakamaan 
toppifiilistä. Mikko kertoo liidanneensa psy-
koottisessa mielentilassa. Onnittelen häntä 
hienosta kokemuksesta; sehän on juuri pa-
rasta, kun niin sanotun todellisuuden saa kii-
peämällä hetkeksi katoamaan! Omasta puo-
lestani etsin topin korkeimman kohdan ja 
huudan tyhjyyteen tietäen, että terveiseni ei-
vät kanna perille asti.

Bridger Jack Butten huippu on iso ja kerrok-
sellinen. Joudumme näkemään hieman vai-
vaa, ennen kuin löydämme laskeutumisank-
kurin. Sitä ennen löydämme poltetun mor-
moniraamatun! Ilmeisesti joku kiipeilijä on 
halunnut esittää rituaalinomaisen protestin-
sa Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen 
Kristuksen kirkon Utahissa harjoittamaa hen-
gellistä ylivaltaa vastaan. Poltettu mormoni-
raamattu ja maisema, jossa laskeva aurin-
ko värjää aavikon toisella puolella siintävän 
South Six Shooterin vaaleanpunaiseksi, saa-
vat minut hartaaksi. Utahin pueblo-intiaanit, 
anasazien jälkeläiset, uskovat, että jos ih-
miskunta ei seuraa pyhää vastuutaan suojel-
la Maata ja kunnioittaa muita eläviä olentoja, 
äiti Maa saattaa tuntemamme maailman vä-
kivaltaiseen loppuun. Vaikka pueblojen pro-
fetiassa hävitykseen johtavat syyt ja sen toi-
meenpanija näyttävät erilaisilta, lopputulos 
on silti samanlainen kuin se, minkä toinen 
amerikkalainen apokalypsi, jalkojeni juuressa 
oleva poltetuttu kirja, ennustaa. 

Lopunajan mietteissä napsautan otsalampun 
päälle ja lähden laskeutumalla skouttaamaan 
fiksattuja ankkureita Bridger Jack Butten ja 
King of Painin välistä. Hyvin niitä löytyy. Pää-
tän hämärän alas tulomme liioitellun pitkään 
laskeutumiseen kahdella 70-metrisellä köy-

Lightning Bolt Cracks (5.11-), 1. kp,  
Mikko Lähteenmäki, North Six Shooter.

Bolt Cracksin. Nämä kaksi linjaa kulkevat kui-
tenkin hyvin lähekkäin ja leikkaavat toisensa 
kerran, joten ainahan on mahdollista, että lii-
divuorossa oleva eksyy väärään rööriin. Minä 
olen hiukan ketku liidaaja. 

Lightning Bolt Cracksistä olemme kuulleet 
pelkästään ylistysanoja: ”yhden parhaimman 
aavikkotornin paras reitti” ja ”suurenmoinen 
reitti missä tahansa”. Näillä odotuksilla isken 
kiinni reitin ensimmäiseen pitchiin. Aurinko 
paistaa suoraan halkeamaan, kivi on tulikuu-
maa ja varpaani kuin perunat grillissä. Jäl-
keenpäin kuulemme, että päivän lämpötila 
oli 37 astetta varjossa. Reitin kruksi tulee he-
ti ensimmäisen pitchin alussa. Ringlockaan 
hetken, vaihdan ohukaisiin ja pääsen huilaa-
maan täydellisiin käsijammeihin. Pitchin eri-
koisuus on se, että halkeama laajenee ylös-
päin mentäessä kuin jonkin geometrisen va-
kion mukaan. Käsijammien jälkeen vuorossa 
ovat nyrkit ja kolmosen camalotit, sitten kyy-
närvarret ja 3.5-kamut, jotka olen karsinut rä-
kistäni pois. Joudun siis ranettamaan hetken 
allani hölskyvän liian pienen kolmosen pääl-
lä. Reitin kakkoskruksi on ensimmäisen pit-
chin yläosan ylileveä osuus. Tungen violetin 
kamun sisään ja raajat myös. Ständillä olen 
erittäin tyytyväinen reitin valintaan; pelkäs-
tään ensimmäisessä pitchissä oli kaikkea 
sormijammeista lyhyeen off width -runttaa-
miseen, ja kolme pitchiä on vielä tulossa!

Kivi Lightning Bolt Cracksissä on erinomais-
ta. Fiksatut slingit sen sijaan eivät ole, minkä 
saan säpsäyttävällä tavalla kokea purkaessa-
ni ständiä. Mikon kiipeämä kakkospitchi (vai-
keahko 5.10) alkaa alas suuntautuvalla poik-
karisiirtymällä ständiltäni, joka on iso kiilakivi 
halkeamassa ja kasa fiksattuja slingejä. Pyy-
dän Mikkoa jättämään reilusti löysää köyteen 
ja irrotan itseni ständistä pitäen toisella kä-
dellä kiinni slingistä. Naps ja viuh! Otan mel-
koiset lennot katkennut auringon haalistama 
slingi kädessäni ja oletettavasti hämmästynyt 
ilme kasvoillani.  Putoan jonnekin ensimmäi-
sen pitchin bulgen alapuolelle. Sen verran it-
seäni kolhin, että saan hienon arven vasem-
paan sääreen. Takaisin kiinni kiveen. Kliinaan 
pikapikaa kakksospitchin, jonka yläosan pääl-
le kaatuva kuppikäsiosuus on huisin hieno. 

Lightning Bolt Cracksissä on se ominaisuus, 
että se näyttää kauempaa katsottaessa pal-
jon vaikeammalta – jyrkkä torni isolla katol-
la – kuin mitä se oikeasti on. Tämä piirre säi-
lyy vielä reittiä lähempääkin tarkasteltaessa, 
erityisesti kolmannen pitchin katto-osuudella 
(vain 5.10).  Kurottaessani uteliaana ja osin 
sokkona katon yli voisin jo melkein vannoa, 
että olen poissa reitiltä ja luvassa on jotain 

55-metrinen sisäkulma, jossa viimeistä viittä 
metriä lukuun ottamatta ei ole muita jalkaot-
teita kuin halkeama. Ennen herkkupalaa jou-
dun kuitenkin tarkastelemaan harmistunee-
na alapuolellani olevaa liikennettä: sieltä ei 
ole tulossa pelkästään Mikko vaan myös toi-
nen köysistö. Vaihdamme köydenpäät Mikon 
tarkastellessa epäluuloisena ständiä. Neuvon 
häntä kehottamaan vastalauseistamme huo-
limatta perään puskenutta parivaljakkoa te-
kemään oman ständinsä alemmas tai painu-
maan johonkin kosteaan, auringon ikiajoiksi 
hylkäämään rööriin. Sitten aloitan enduro-si-
säkulman. Halkeama nielee alussa yllättävän 
isoja kamuja – pääasiassa 3.5-kokoa, jota mi-
nulla ei ole tarpeeksi – ja muuttuu sitten lo-
puttomaksi keltaisten ja punaisten kamujen 
halkeamaksi. 

Liidifiilikseni menee vakavasti pilalle, kun 
alas katsoessani huomaan, että Mikon kans-
sa samassa ständissä killuu jenkki, jonka kak-

konen puolestaan roikkuu köydessä alempa-
na. Nyt on ihan liikaa ukkoja kahden haan va-
rassa! Kiipeän kaikkea muuta kuin rennosti 
sen päättäneenä, että minä en ainakaan noita 
hakoja kuormita. Mikään kolmannen pitchin 
muuvi ei ole yksinään vaikea, mutta köyden-
pituus on kokonaisuutena armottoman tasa-
raskas. Jossain kohtaa vastaan tulee fiksattu 
haka halkeaman vieressä. Se on ilmeisesti 
tarkoitettu niille, jotka haluavat jakaa pitchin 
kahteen osaan. Ei ole tarpeen. Minulla riittää 
piissejä, enkä taatusti jää roikkuvalle ständil-
le keskelle sisäkulmaa. Liidifiilikseni paranee, 
ja alan todella nauttia pumppaavasta halkea-
masta, joka kapenee pitchin yläosassa. Teen 
jäljelle jääneistä piisseistä ständin vaakahal-
keamaan hyvälle hyllylle 60 metriä Mikon ylä-
puolelle. 

Mikon kakkostellessa jenkit tunnustele-
vat kolmannen pitchin alkua ja ottavat pa-
kit. Vaikka toppiin on vielä yksi pitchi, Indi-

dellä. Sen hintana on pitkä köydenvetokisa – 
Mikko ja Perttu versus Kitka – jonka onnek-
si lopulta voitamme. Paluumatkalla leiriin aa-
vikko ei tyydy olemaan vain jalkojemme alla, 
vaan ilma on sakeanaan punaista hiekkaa. 
Enemmän kuin Eljaksen loihtimaa ilta-ateri-
aa odotan sitä, että pääsen kaivamaan sietä-
mättömiksi äityvät kertakäyttöiset piilolinssit 
pois silmistäni.

North Six Shooter

Reissun loppuun minä ja Mikko olemme 
säästäneet toisen aavikkotornimme, sen kaik-
kein kauneimman.  Ajettaessa Indian Cree-
kin kanjonin läpi vasemmalla kohti taivasta 
osoittaa kaksi silmiä hivelevää tornia South 
Six Shooter ja North Six Shooter, kuin kaksi 
sormea tai revolverin piippua. Meidän valin-
tamme on itsestään selvästi pohjoinen tor-
ni. Se seisoo puoli kilometriä korkean kartio-
rinteen päällä ja tarjoaa siten Indian Creekin 
korkeimman topin (n. 2100 metriä merenpin-
nan yläpuolella). Tornin reitit ovat 325 jalkaa 
korkeita eli noin 100-metrisiä.

North Six Shooterin toppaamisen hintana on 
myös Creekin raskain lähestymismarssi: kuu-
leman mukaan pari tuntia, nopeammin jos 
sattuu löytämään jonkinlaisen polun tai as-
keltaa muuten vaan rivakasti. Ajamme auton 
North Six Shooterin länsipuolelle niin pitkäl-
le, että tie häipyy olemattomiin, voitelemme 
aurinkorasvat iholle ja lähdemme tallusta-
maan kukkivien kaktusten sekaan. Kuljemme 
omia polkujamme – oikeastaan emme kulje 
polkuja ensinkään – ja skrämpläämme välil-
lä pienten jyrkänteiden yli. Köyttä tarvitaan 
reppujen hinaamiseen. Kartion loppuosuus 
on hankalaa edettävää: ei niinkään irtosoraa 
vaan hiekkaa, joka on patinoitunut kovaksi ja 
liukkaaksi kuoreksi. Ottaessani askeleen ylös 
liu’un pahimmillaan kymmenen askelta alas. 
Kaikesta tästä huolimatta selvitämme lähes-
tymismarssin puoleentoista tuntiin.

North Six Shooterin itäseinällä on kaksi fan-
tastista reittiä, Liquid Sky (5.11) ja ultraklas-
sikko Lightning Bolt Cracks (5.11-/5.11b). Mi-
nulla on nousulla topo kummastakin reitistä 
t-paidassani. Vaikka itse tornin valinta olikin 
yksimielinen, kiivettävästä reitistä on hieman 
keskusteltava. Minua vetää puoleensa Liquid 
Skyn häkellyttävä katto-chimney, mahdolli-
sesti Creekin vaikein chimney. Mikko kuiten-
kin kertoo olevansa tyystin haluton tunke-
maan itseään tuohon rööriin edes kakkosena. 
Myös Lightning Bolt Cracks päättyy klaustro-
fobiaa testaavaan rööriin, mutta vähemmän 
ähkyyn sellaiseen. Kiipeämme siis Lightning 
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North Six Shooterin topissa.

KOSKA KATSEENI ON KYPäRäPääN LIIKERAJOITTUNEISUUDEN TAKIA PAKOSTI SUUN -
NATTU VASEMPAAN, EHDIN HYVIN TARKASTELLA KAIKKEA CHIMNEYN SYVääN NIELUUN 
PU DONNUTTA. SIELLä ON MUUN MUASSA MANKKAPUSSI JA LEHMäN PääKALLO.  
ON OLLUT NäEMMä JOLLAKULLA KOHTALOKAS LIGHTNING BOLT CRACKS -KEIKKA.
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todella tiukkaa, mutta katon jälkeen alkaakin 
pari täydellistä käsihalkeamaa. Hetki on mi-
nulle reitin riemukkain, paikka mitä ilmavin. 
Allani on satoja jalkoja tyhjyyttä ennen aavik-
koa ja takanani jossain kaukana vain South 
Six Shooter. Nautin tilanteesta ja annan jalko-
jen irrota hetkeksi. 

Jatkan alkuperäistä suunnitelmaani linkittää 
kolmas ja neljäs pitchi yhteen. Rope dragia 
ei tunnu, sillä olen laittanut katon alapuoli-
siin, säästeliäästi kylvämiini varmistuksiin 
pitkiä slingejä ja revolver-sulkurenkaita. Kun 
saavun neljännen ja viimeisen pitchin chim-
neyn (5.9) juurelle, en voi muuta kuin nau-
raa ääneen. Olen kantanut isoimmat piissi-
ni tänne ihan turhaan. Chimney on juuri niin 
suuri ja kompakti, että sinne ei saa yhtään 
mitään. Riisun yltäni kaiken ylimääräisen ja 
ripustan metalliläjän chimneyn juurelle kak-
kostani odottamaan.  Jätän valjaisiin vain sen 
verran kamaa, minkä arvelen riittävän Mikon 
varmistamiseen. Sitten alan ryömiä valkoista 
chimneytä ylös, mankkapussi nivusissa pölly-
ten ja kypärä seiniä nirhaten. 

Koska katseeni on kypäräpään liikerajoittu-
neisuuden takia pakosti suunnattu vasem-
paan, ehdin hyvin tarkastella kaikkea chim-
neyn syvään nieluun pudonnutta. Siellä on 
muun muassa mankkapussi ja lehmän pää-
kallo. On ollut näemmä jollakulla kohtalokas 
Lightning Bolt Cracks -keikka. Rannarista tu-
lee viitisentoista metriä pitkä, mutta eihän 
näin tiiviin röörin syleilystä voi pudota – pait-
si ehkä joku ranchin omistaja Heidi Reddin 
lehmistä. Chimney-hauskuuden päätyttyä 
putkahdan tornin päälle, toppiin joka on yksi 
hienoimmista kokemistani. Näkymä on niin 
uskomaton, että nousu olisi ollut sen väär-
ti, vaikka reitti olisi ollut surkea. Sitä se ei to-
dellakaan ollut vaan tarjosi laajan valikoiman 
erikokoisia halkeamia. Offaria tosin oli melko 
vähän, mikä erottaa greidiinsä nähden tiukan 
Lightning Bolt Cracksin monista muista alu-
een klassisista isoista reiteistä. Ne tuntuvat 
yleensä seuraavan sellaisia halkeamasystee-
mejä, joissa on hillitön määrä off width -kii-
peilyä. 

Alas päästään kahdella laskeutumisella, ensin 
topin hyvästä ankkurista, sitten astetta epäi-
lyttävämmästä ahtaan solan pohjalta. Kan-
noimme mukana ylimääräisen köyden lähin-
nä laskeutumista varten, mutta homma oli-
si hoitunut myös yhdellä 70-metrisellä.  Kun 
saamme maata jalkojen alle, alkaa hämärtää. 
Laskeskelen, että ehdimme takaisin autolle 
puolessatoista tunnissa. Yritän pitää yllä ri-
vakkaa tahtia luisuttelemalla sorarinteet alas 
ja hölkkäämällä tasaiset kohdat – turhaan. Pi-

meys laskeutuu, ja auto on vasta himmenevä 
täplä kaukana aavikolla. Etenemme poluton-
ta maastoa hitaasti otsalamppujen valokeilo-
jen johdattaessa meidät aina uusiin umpiku-
jiin, uusien pudotusten reunoille. 

Lopulta olemme tasamaalla. Yö on niin sysi-
musta, että minä en erota enää edes North 
Six Shooteria. Lähdemme patikoimaan us-
koen, että vastaan tulee se ”tie”, jota pitkin 
ajoimme auton aavikolle. Vaan kun tietä ei tu-
le, pelkästään hiekkaa, kiviä ja kaktuksia. Mi-
nua vaivaa tunne, että auto on jossain ihan 
kiven heiton päässä. Mutta kun emme sitä 
kerran löydä, teemme kirvelevän päätöksen 
lähteä kävelemään kohti Indian Creekin läpi 
kulkevaa autotietä. Se tie tulee taatusti vas-
taan ennemmin tai myöhemmin. Kävelem-
me kilometrin toisensa perään. Yö on läm-

min. Hiekka upottaa, ja jaloissa vilistää isoja 
hämähäkkejä. Juomavetemme on loppunut 
ajat sitten. Viimein, en uskalla arvata monen-
ko harhakilometrin jälkeen, saamme asfalttia 
jalkojen alle ja zombimainen olemuksemme 
kirkastuu. Koordinoimme itsemme tienvar-
ren kylttien avulla ja painelemme takaisin aa-
vikolle autoa hakemaan, nyt siis ”tietä” pitkin. 
Vasta autolla sinetöimme North Six Shooter 
-keikkamme onnellisesti päättyneeksi. Olem-
me olleet liikkeellä 16 tuntia.

Klassikot ja tuntemattomat

Ultraklassikko Lightning Bolt Cracksin kiipe-
äminen oli jopa parempaa kuin läkähdyttävi-
en sinkku-pitchien onsaittaamisen tuottamat 
henkilökohtaiset triumfit. Halkeaman idea jäi 

ehkä edelleen jonnekin kauas, mutta jotain 
täydellisyyttä hipovaa oli tuon halkeamasys-
teemin kokonaisuudessa ja tornin sijainnis-
sa. Juuri nämä elementit tekevät isosta rei-
tistä klassikon: suurenmoinen kiipeily, silmiä 
hivelevä sijainti, kiipeilyn monipuolisuus, 
kiehtova historia ja erinomainen kivenlaatu. 
Minulle kuitenkin riittäisi vähempi kuin kaik-
kein näiden viiden elementin läsnäolo. North 
Six Shooterin reittejä huonompikin kivenlaa-
tu kelpaisi. Millaistakohan olisi kiivetä vaikka 
Cutler- tai Navajo-hiekkakiveä? 

Reitti voi myös olla kaunis kuin morsian, 
vaikka sillä ei olisikaan retorisella toistolla to-
pokirjoissa, lehdissä, internetissä ja leirinuo-
tioilla vakiinnutettua klassikkoasemaa. Sadat 
ihmiset ovat kiivenneet Lightning Bolt Crack-
sin, varmaan tuhannet Indian Creekin kuului-
san Supercrackin (5.10) ja ovat yhtä mieltä: 
nämä reitit ovat suurenmoisia klassikoita. Il-
maus ”klassikko syntyessään” on tarkkaan 
ottaen pötypuhetta. Kaikki tunnustetut klas-
sikot ovat olleet joskus vailla sen suurem-
paa auraa. Tiedän, että tähdetön reitti Indi-
an Creekissä voi olla paljon antoisampi kuin 
kaikkien haluama valkoiseksi pölytetty hal-
keama. Uskon, että unohdettu aavikkotor-
ni jossain Utahin kansallispuistossa voi olla 
ihan yhtä palkitseva kuin North Six Shooter. 
Kuka tietää, ehkä jopa palkitsevampi.

Kiipeilystä tulee seikkailua lopulta vasta sil-
loin, kun menestyksestä ei ole riittävästi ta-
kuita. Katsellessani Creekin loputonta hal-
keamatarjontaa, en voinut olla ajattelematta, 
että tuhansista reiteistä useimmat ovat jon-
kin sortin tietämättömyyden verhon peitos-
sa, kenties vailla nimeä ja greidiä, vailla tie-
dettyä historiaa. Kuitenkin juuri tämä mah-
dollistaa seikkailun jopa Creekin ”lyhyillä” 
reiteillä. Ensinnäkin, kannattaa tietysti kiivetä 
muita kuin vain neljän ja viiden tähden reit-

tejä. Toiseksi, kannattaa kiivetä reittejä, joi-
den tiedot on topon sijasta kaiverrettu vain 
reitin juurella olevaan kivilaattaan. Kolman-
neksi, kannattaa ehkä kiivetä pitkälle sinkku-
pitchille jatkoksi vielä ”tuntematon” toinen 
köydenpituus. Ja lopuksi, kannattaa pelata 
hieman uhkapeliä ja lähteä reitille, josta ei 

tiedä mitään mutta joka yksinkertaisesti ve-
tää puoleensa.  Ehkä juuri se on täydellinen 
halkeama. Katse ylös – näkyykö ankkuria vai 
ei – paljon kamaa valjaisiin roikkumaan ja 
jammi tuntemattomaan, siinä pienen aavik-
koseikkailun resepti. 

Powders of Persuasion (5.11), 3. kp, Mikko Lähteenmäki, Bridger Jack Butte. 
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Lightning Bolt Cracks (5.11-), 4. kp, Mikko Lähteenmäki, North Six Shooter. 
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feissi

Nimi: Kirsi Hiironen
Asuinpaikka: Säynätsalo, Jyväskylä
Ikä: 31 v.
Kiipeilyvuosia: 8
Pituus/ lyhyys: 158 cm
Leuanveto: 20 
Penkki: 60 kg
Lempimusa: Reggae, soul

”Tuolla nurkan takana on meidän kiipeily-
alueen släbit joita tytöt yleensä haluaa kiive-
tä”, on myös mahdollista että jotkut tytöt ei-
vät. Ainakin Hiirosen Kikka tykkää enemmän 
maskuliinisten ja suoraviivaisesten reittien 
runttaamisesta.”

Feissin esittelyssä tällä kertaa Säynätsalon 
musta hevonen Kikka Hiironen. Aika moni 
suomalainen kiipeilijä on kuullut ainakin hu-
huja pariskunnan leveäharteisemmasta puo-
liskosta Marko Kaukosta, mutta Suomen ko-
vimpaa boulderoivan perheen kauniimpi osa-
puoli kaipaa ehkä pienen esittelyn.

Milloin aloitit kiipeilyn ja miksi?

90-luvun lopulla. Marko ja Jykä oli aloittanu 
kiipeilyn Juhan (Saatsi) oppipoikina jo pari 
vuotta aiemmin ja kiinnostus kasvoi nopeasti 
poikien kehitystä seuratessa. Alkuun kiipesin 
köydellä, mutta ekan fontsun reissun (kevääl-
lä 2000) jälkeen köydet jäi kaappiin ja siirryin 
boulderointiin.  

Kehityskäyrä?

7A: Rakula, Kanavuoressa 2001
7B: Crease direct left, Crookrisessä 2003
7C: Dr crimp, Chironico Sveitsi 2007

Hienoin kiipeilypaikka Suomessa, Miksi?

Ahvenanmaa. Mahtava paikka jo pelkästään 
miljööltä ja lisäksi kiipeily on erilaista verrat-
tuna muuhun Suomeen kattoineen ja isoine 
hänkkeineen.

Hienoin kiipeilypaikka ulkomailla, Miksi?

Sveitsi. Graniittia, reitit ei ole vielä pilalle kii-
vettyjä kuten osa esimerkiksi fontsussa. Lisäk-
si tykkään suoraviivaisista paukkureiteistä. 

Top 3 –reitit Suomessa?

Silversurfer, 7C. Runsor?, Vaasa.
Keventäjät, 7C. Muuratsalo, Jyväskylä. 
Rantatien kantti, 7B. Rantatie, Vaasa

Top 3 –reitit ulkomailla?

Ron´s Arete, 7A. Crookrise, Englanti.
Desert Island Arete, 7A+, Earl Grag, Englanti.
Demon Wall Roof, 7B+. Almscliff, Englanti. 
(viides tyttönousu?)

Treenaatko? Talvi/ kesä?

Ulkokiipeilyn jälkeen vuodenvaihteessa vään-
nän punttikuurin ”Chiquin” –vinkeillä. 9 vii-
kon periodi: kolme viikkoa kestävyyttä, kol-
me Hypertrophyä ja kolme viikkoa maksimia 
(josta osa nopeusvoimaa). Siihen liittyen ke-
vyttä kiipeilyä.

Kevättä kohti harjoittelu muuttuu kiipeily-
spesifi mmäksi ja pitää sisällään tyttömäisiä 
oheisharjoitteita kuten otelauta ja campus. 
Lisukkeeksi juoksua, joogaa ja huoltavina 
harjoitteina Doris-hauvan pissittelyä.

Kesällä jos mahdollista niin kovaa projektoin-
tia ja fi iliksen mukaan cirkuittia jos sattuu 
hyvään paikkaan. Kesällä kuitenkin nautis-

kellaan talven treeneistä ja lähetetään kaikki 
mielessä kaivertavat projektit.

Suomalainen kiipeilijä/kiipeilijät jotka ovat 
vaikuttaneet omaan kiipeilyysi?

Juha Saatsi, Jyväskylän kiipeilymafi an kummi-
setä ja Marko, kiipeilykumppanina sekä mo-
tivaattorina. 

Ulkomaiset posset jotka ovat vaikuttaneet 
kiipeilyysi?

Naisista oman kiipeilyni kehittymiseen ovat 
vaikuttaneet eniten Jenny Woodward ja An-
ne Clifford enkuista ja Marie Véré fontsusta 
(näiden tyttösten tikkilistalta löytyy köysireit-
tejä 8a+:saan saakka ja bouldereita skaalalla 
7C/C+). Asuimme Bradfordissa Marraskuus-
ta 2002- huhtikuuhun 2005 ja kiipesin silloin 
paljon Jennyn ja Annen kanssa, Marien kans-
sa taas lähes jokaisella fontsun reissullam-
me. Jo pelkästään toisten kiipeilyn seuraa-
misesta oli uskomaton hyöty oman tekniikan 
paranemiseen ja toisaalta syntyi usko siihen, 
että itsekin voi kiivetä yhtä kovaa, ellei jopa 
kovempaakin. 

Toimitus allekirjoittaa tämän ajatuksen, sillä 
Kirsin jalanjäljissä bros. Kaukon nuoremman 
veljoksen Jyrkin elämänvalo Marjo on lähettä-
nyt parin kiipeilyvuoden jälkeen jo ainakin pa-
ri 7B:n boulderia.

Miehistä mieleenpainuvimpia tuttavuuksia 
(kiipeilyn saralla) ovat selkeästi Matt Birch ja 

Tim Clifford. Kummallakin hepulla on usko-
maton tekniikka ja varsinkin Tim on myös kä-
sittämättömän vahva. Kuitenkin ehkä merkit-
tävin ominaisuus kummallakin on päättäväi-
syys ja sitoutuminen joka heillä on kiipeilyyn.

Oletko johtokiipeilly, paukutellut jäätä tahi 
muita vastaavia seikkailutyyppisiä kiipeilyn 
osa-alueita?

Aloitin kiipeilyharrastukseni köysikiipeilyllä ja 
jääkiipeilyäkin olen kokeillut kerran. Periaat-
teessa kummatkin kiipeilyn osa-alueet ovat 
ihan jees, mutta boulderointi on kuitenkin 
meikäläisen juttu. Boulderoinnista puuttuu 
kaikki säätö ja puuhastelu joka valitettavasti 
johtokiipeilyyn liittyy ja jääkiipeilyssä on vielä 
lisäksi kylmä.

Köydet saatan kuitenkin kaivaa kaapista esiin, 
kun polvet ei enää kestä hyppimistä kiviltä ja 
elimistö ei ota enää vastaan voimatreeniä.

Kisakiipeily?

Toisaalta kiinnostaa, toisaalta ei. Voisihan se 
tuoda treenaamiseenkin omalta osaltaan kai-
vattua vaihtelua.

Onko kiipeily sulle urheilua vai lifestyleä?

Urheilua joka on elämäntapa. Olemme Mar-
kon kanssa eläneet aika pitkälle kiipeilyn eh-
doilla viimeiset vuodet ja tyytyväisiä siitä. Jos 
haluaa tuloksia, on oltava valmis tinkimään 
muista asioista.

Onko greidillä väliä?

Ei aina, mutta tavoitteellissa urheilussa grei-
dillä mitataan kuitenkin oma taitotaso ja sen 
kehittyminen. Joskus on kuitenkin kiva kiivetä 
hienoja linjoja ja ottaa rennosti.

Tikkilista?

7C 1. Doctor Crimp, Chironico Sveitsi
 2. Keventäjät assis, 
  Muuratsalo Jyväskylä
 3. Booty, Keljonkangas Jyväskylä,
 4. Silversurfer, Runsor Vaasa

7B+ 1. Demon wall roof, Almscliff Englanti

7B 1. Crease direct left, 
  Crookrise Englanti
 2. Si´s arete, Almscliff Englanti
 3. Syyshämärä, Muuratsalo Jyväskylä
 4. Memel, Isatis Fontainebleau
 5. Juju, Kanavuori Jyväskylä
 6. Uberhank, 
  Eläinten hautuumaa Vaasa

 7. Lakeuden kutsu, 
  Merikaarto Vaasa 
  (ensinousu, toistamaton?)

 8. Rantatien kantti, Rantatie Vaasa

 7A+ Desert Island Arete, Earl crag Englanti

Tulevaisuuden tikit, onko ”close, but no cigar” 
–osastoa

Rakentaa boardi olohuoneeseen. Myös muut-
to jonnekin missä voi kiivetä vuoden ympäri, 
esimerkiksi Sveitsiin kuumottaa aika lailla. 
”Dodon” 7C/ 8A,seisomalähdön ja ”Groove 
FM:n”, 7C Jyväskylän Luolavuoresta sequen-
set pyörivät mielessä myös yön pimeinä tun-
teina.

Toimituksen huomio

Eli kun seuraavan kerran teemme oman ar-
viomme ihmisestä tahi ihmisryhmästä en-
nakkokäsityksemme perusteella voimme 
miettiä kaksi kertaa sillä on hyvinkin mahdol-
lista, että löydämme edestämme nöyryyden 
tunteen.
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Dr grimp 7C Chironico, Sveitsi kevät -07.

Kirsi ”Kikka” Hiironen
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Vietin syksyn 2007 Perussa, osan aikaa myös vuorikiipeillen 
Cordillera Blancalla pohjoisessa, missä keskeisin kaupun-
ki on Huaraz (noin 3050 m), sekä Cordillera Volcánicalla ja 
Ampatolla etelässä, missä keskuksena Arequipan kaupun-
ki (noin 2300 m). Perussa on kymmeniä pääosin lumihuip-

puisia yli tai liki 6-tonnisia vuoria, 4- ja 5-tonnisia huippuja on lukematon 
määrä. Lähestymiset 6-tonnisille ovat Perussa usein kohtuullisen helppoja 
ja välimatkat melko lyhyitä, mikä tekee Perusta otollisen paikan treenata näil-
lä korkeuksilla. Suurin osa vuorista on kuitenkin niin vaikeita kiivettäviä, että 
kiipeilyturismi keskittyy lähinnä muutamiin helpoimpiin vuoriin, tai helpoim-
piin reitteihin. Randolaskettelijoille on Perussa oivalliset mahdollisuudet 5-6 
kilometrin korkeuksillakin.

Paras aika kiipeilyyn Cordillera Blancalla on kesä-elokuu, jolloin talvikaudella 
vuorilla sataa hyvin vähän ja luntakin on siten vähiten, lumirajan ollessa noin 
5000 metrissä. Heinäkuussa saattaa suosituimmilla huipuilla olla huippuse-
songin aikana jopa jonoa, joten itse pitäisin elokuuta parhaimpana ajankoh-
tana matkustaa seudulle. Kauden loppupuolella on reittitilannekin selkeämpi 
ja vuoristo-oppailla on kuluvan kauden kokemusta harvemmin kiivettävistä 
reiteistä. Itse pääsin paikalle kiipeilemään hyvin myöhään, vasta syys-loka-
kuun aikana, jolloin huonot kelit ja reittitilanne rajoittivat pahasti kiipeilyn tu-
loksia, mutta tärkeintä minulle oli kuitenkin saada viettää aikaa vuorilla.

”Viralliset” perulaiset vuoristo-oppaat ovat UIAGM-sertifioituja, heidän kou-
lutukseen kuuluu muun muassa 45 vuorokautta treeniä vuoristossa ja lisäk-
si vuosittaiset pelastustoimen kertausharjoitukset. Kaikki tapaamani oppaat 
olivat hyvin ammattitaitoisia, vaikkeivat kaikki UIAGM-sertifioituja olleetkaan. 
Oppaita kouluttaa myös vuoristomajoja ylläpitävä italialainen katolinen Mato 
Grosso -järjestö, mutta heillä ei ole oppaiden sertifiointijärjestelmää. Näille 
opaskokelaille koulutus on sen sijaan ilmaista ja vastapalvelukseksi he teke-
vät ilmaistyötä järjestölle, toimimalla muun muassa Mato Grosson ylläpitä-
missä vuoristomajoissa. Näiden vuoristomajojen palvelut ovat hyvin kalliita, 
mutta majat ovat hyvin varustettuja ja palvelutaso käsittääkseni korkealaa-
tuista, vaikken itse näitä palveluja käyttänytkään. Majat suljetaan turisteil-

ta syyskuun puolivälissä, jolloin 
kiipeilykausi Cordillera Blancal-
la on kelien vuoksi käytännössä 
ohi. Huaraz’ssa voi vuokrata lä-
hes kaikkia kiipeilyvarusteita, mut-
ta aina parempi on viedä ainakin 
henkilökohtaiset varusteet muka-
naan.

Lähestymismarssit hoituvat Pe-
russa aluksi pitkälle taksilla, ja 
maastossa jatketaan usein aina-
kin perusleiriin asti aaseja kuor-
mien kuljettamisessa apuna käyt-
täen. Hevosiakin käytetään, mutta 
hyvin vähän. Hevoset ovat työkäy-
tössä ja niitä tarvitaan maatöis-
sä vuoristokylissä. Hevonen kui-
tenkin nousee vaikeampaa reit-
tiä kuin aasi ja kantaa isomman 
kuormankin. Lisäksi ratsain pää-
see perusleiriin paljon helpom-
min ja mukavammin, kuin itse 
kävellen, ja meno on hauskaakin. 
Turisteja näkee kuitenkin erittäin 
harvoin hevosen selässä, mut-
ta oppaan johtamilla trekkauspo-
rukoilla on usein hevonen muka-
na varmuudeksi pelastustoimia 
varten. Perulaiset oppaat, kokit 
ja kantajat ovat hyvin tunnollisia 
ja ahkeria työntekijöitä, ja heidän 
seurassaan viihtyy niin vuoristos-
sa ja ahtaissa teltoissa, kuin kau-
pungissakin.

Perulaiset järjestävät paljon eri-

laisia juhlia ja vieraat ovat aina 
lämpimästi tervetulleita. Perulai-
set arvostavat ruokaa ja ruokailu-
hetkiä ja vaikka Huaraz ei olekaan 
tunnettu kulinaarisista elämyksis-
tään, niin siellä voi syödä todel-
la hyvin ja edullisesti, varsinkin 
jos välttää turisteille suunnattuja 
paikkoja. Vauras Arequipa on sen 
sijaan varsinainen gourmet-kau-
punki, ainakin paikallisten omas-
ta mielestään. Vuoristossa peru-
laisten kanssa kiipeillessä pääsee 
samalla myös kalastamaan her-
kullisia taimenia vuoristojoista ja 
-järvistä, mikä on kalastuksesta ja 
kalaruoasta kiinnostuneille kiipei-
lijöille yksi mielenkiintoinen lisä 
kiipeilyreissulla sekin.

Omat kiipeilytulokset

Kiipeilypäiväni Perussa jäivät pal-
jon suunniteltua vähäisemmiksi, 
mutta silti 5- ja 6-tonnisia vuoria 
tuli huiputettua yhteensä sentään 
tasan kymmenen. Olen tulok-
seen tyytyväinen vastoinkäymi-
sistä huolimatta, reissun myöhäi-
nen ajankohta huomioiden,  eikä 
vuorikiipeily ollutkaan ainoa syyni 
matkustaa Peruun. Monen vuo-
renhuipun saavutus jäi tällä erää 
yritykseksi, mutta uudet yritykset 
sitten ensi kaudella ja parempana 
ajankohtana.

Aloitin korkeuksiin totuttelun mo-
nen muun kiipeilyturistin tavoin 
Ischinkan laaksoa ympäröiviltä 
vuorilta. Kiipeilyseura vaihtui vä-
hän väliä ja varsinkin viikonlop-
puisin tein lyhyitä reissuja lähellä 
oleville vuorille, josta Vallunara-
ju (5686 m) jäi hauskimpana ko-
kemuksena mieleen. Perulaiset 
ovat erittäin miellyttävää seuraa 
ja heidän kanssaan aika lentää 
kuin siivillä. Vietin Huaraz’ssakin 
enemmän aikaa perulaisten kans-
sa seurustellen, kuin seudun vuo-
rilla kiipeillen. ”Pahimmillaan” 
Huaraz’ssa vierähti kahdeksan 
yötä peräkkäin, johon mahtui pe-
rulaisen kaverin häät ja kaikkea 
muuta fiestaa.

Kiipeilykokemuksellisesti parhai-
ta olivat kaksi Cordillera Blan-
can pääkohteistani: Artesonraju 

(6025 m) syyskuun puolivälissä, 
ja Alpamayo (5947 m) lokakuun 
alussa. Pahin takaisku oli kol-
mannen pääkohteeni Huascarán 
Sur’n (6768 m) valloituksen epä-
onnistuminen syyskuun lopulla.

Artesonraju

Artesonraju on ympäristöstään lä-
hes kilometrin kohoava lumi- ja 
jääpeitteinen pyramidi, kiipeämä-

ni kakkoisrinne on jäätikköleiris-
tä laskien noin 900 korkeusmet-
riä, joissain topoissa D-luokkaa 
ja noin 50-70o, rinne jyrkkenee 
ylöspäin noustessa. Alarinne on 
jo syyskuun puolivälissä paksus-
sa irtolumessa, serakkialueelta 
päästyä on edessä kahlaamista 
vyötäröä myöten ulottuvassa irto-
lumessa, mutta yläpäästään rinne 
on kovan jään peittämä. Andien 
ihmeellistä pienirakeista irtolun-
ta valuu kuitenkin tuulen mukana 
alas koko ajan, pahimmillaan voi-
si puhua minilumivyöryistä, jol-
laisen osuessa kohdalle voi tätä 
”sokerilunta” valua päälle muuta-
massa sekunnissa parikymmen-
tä senttiä. Irtolumi ei ole puute-
ria, vaan pienen pieniä irtorakeita, 
aivan kuin irtonaista hienosoke-
ria. Irtolumessa on vaikea kahlata 

jääkiipeilyä monta köydenmittaa 5-6 km:n korkeudessa. 

Nousin Artesonrajun running-belay -tyyliin hyvin reipasta tahtia perulaisen 
oppaani Danielin ja Abranin seurassa. Jäätikköleiriltä 5100 metrin korkeu-
desta huiputusreissu vei 18 tuntia, herätys oli illalla klo 22 ja matkaan lähdet-
tiin klo 23. Raskas nousu ensin serakkialueen läpi pehmeässä upottavassa 
lumessa (noin 300 korkeusmetriä ja liki 3 tuntia) hyydytti voimat ja sen pääl-
le vasta alkoi pitkä jyrkempi nousuosuus, mikä oli sekin hidasta ja raskasta 
koko ajan nelivedolla täysillä kiiveten. Yön tunteina nousu tuntui lohdutto-
man loputtomalta. Yöllähän rinnettä ei pienessä lumituiskussa juuri näe ot-
salampun valokeilaa pidemmälle, joten alla olevaa pudotustakaan ei voi ha-
vaita, mutta hyvällä säällä aamun sarastaessa valkenee myös millaista usko-
matonta reittiä on yön tunteina tullutkaan kiivettyä! Omat jääkiipeilytaitoni 

PERU
vuorikiipeilykohteena

Teksti ja kuvat Raimo Koponen (kuva 18 Alva Chinchay)

jyrkkää rinnettä ylös, koska lumi 
vain valuu alta pois ja uutta tulee 
tilalle. Kaakkoisrinne on helpoin 
kiivettävä tällä vuorella, mutta jo 
syyskuussa hyvin myrskyinen, ko-
va jatkuva tuuli tuo kosteaa ilmaa 
idästä Amazonilta ja piiskaa kos-
teuden minilumirakeina rintee-
seen. Paksun lumen peittämän 
osuuden jäädessä taakse pääsee 
rinteessä nauttimaan oikeasta 
jääkiipeilystä. Juuri sitä läksinkin 
Perusta hakemaan, aitoa kunnon 

Artikkelissa mainittujen vuoristojen sijainti Perun kartalla. Andit yltävät n. 2000 km 
pitkänä nauhana lähellä rannikkoa koko Perun halki ja yli 5000 m korkeita huippuja 
on useita satoja. Cordillera Blancalla laaksot ja vuoriryhmät ovat kuitenkin poikittai-
sia, eli lähinnä lounas-koillis -suuntaisia.
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Raimo lähestymismarssilla, taustalla Urus-vuorten ryhmä pohjoisen suunnalta. Hevosil-
la pääsee mukavasti hyvinkin kivikkoisia polkuja joskus liki 5000 metrin korkeuksillekin 
saakka, alastulo onkin sitten vaikeampaa.

Artesonraju aamuauringossa. Kaakkoisrinne on kuvassa oikealla ja kiivetty reitti on 
merkattu punaisella, serakkialueen jäädessä kuvasta oikealle. Korkeuseroa luonnossa 
on kuvan alueella n. 800 m.

Artesonrajun huipulla 
vihdoin viimein kymmenen 
tunnin kiipeämisen jälkeen, 
vasemmalta Raimo, Abran ja 
Daniel. Sää selkeni hienosti 
aamulla huipulle päästyä.
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telttamme ulkokangasta niin, että 
puolet kankaasta lepatti myrskys-
sä. J-teipillä olikin taas käyttöä, 
kun telttaa teipattiin kuntoon. 
Olimme varautuneet kolmen päi-
vän jäätikköleirissä odotteluun 
huonon kelin varalta, mielestä-
ni oli parempi ensin nousta jää-
tikköleiriin nopeasti ja käyttää ai-
kaa mieluummin siellä hyvää ke-
liä odotellen. Kantaja-kokista on 
etenkin se hyöty, että vuoristoon 
jäätikölle voidaan ottaa mukaan 
runsaasti oikeaa kunnon ruokaa: 
tuoreita hedelmiä, vihanneksia, 
lihaa  ja aamiaiseksi tuoreita ka-
namunia... (kulinaristin tunnus-
tus). Myös perulaisille on tärkeää 
saada syödä hyvin, ei mitään pus-
simuonaa, vaan oikeaa ravintoa, 
ja mikä nautinto onkaan syödä 
kunnon ruokaa raikkaassa vuoris-
toilmastossa komeiden vuoristo-
maisemien äärellä.

Artesonrajun huiputuksen jälkeen 
kävin Danielin kanssa elvistele-
mässä suorituksestamme paikal-
lisen vuoristo-oppaiden yhdistyk-
sen (Casa de Guias) konttorilla 
Huaraz’ssa. Konttorin päällikkö 
naurahteli meille tyyliin ”...vai 
muka Artesonraju syyskuussa, äl-
kää nyt pojat yrittäkö...” Arteson-
rajun huiputuksen jälkeen tuntui 
siltä, että siitä lähtien voin kutsua 
itseäni vuorikiipeilijäksi.

Huascarán Sur

Toinen kolmesta pääkohteeni, 
Perun korkein vuori Huascarán 
Sur (6768 m) jäi tällä kertaa saa-

ja itseluottamus paranivatkin kuin eri kiipeilymaailmaan Artesonrajun kiipe-
ämisen myötä, mieletön elämys vasta parin vuoden aktiivilla kiipeilyharras-
tuskokemuksellani.Ylhäältä avautuvat kirkkaalla kelillä mitä mahtavimmat 
näköalat kautta vuoriston. Meillä oli todella onnea, kun keli kirkastui huipu-
tuspäivän aamuksi.

Laskeutuminen käsitti 15 köydenmittaa, rinteen yläpäässä selviää hyvin aba-
lakoveilla muutaman köydenmitan. (Abalakov = jäähän porataan pitkällä 
jääruuvilla kaksi toisiinsa yhtyvää reikää n. 90° kulmassa ja tästä ”tunnelis-
ta” pujotetaan varustenaru läpi, narun päät kaksoiskalastajasolmulla yhteen 
liittäen. Laskeutumisköysi pujotetaan tämän narulenkin läpi, narulenkki jää 
rinteeseen.) Sen sijaan varsinkin rinteen alapäässä on käytettävä jopa kol-
mea kojoottia yhteen ständiin (= laskeutumisköyttä varten rakennettu tai 
asennettu kiinnityspiste), jotta ankkurointi olisi riittävän kestävä pehmeäs-
sä lumessa. (Kojootti = 50-80 cm pitkä L- tai T-profiilinen lumeen yleensä 
n. pystysuorassa upotettava alumiinitanko, tai -palkki, jossa yläpäässä reikä 
varustenarulenkille, minkä lenkin kautta pujotetaan laskeutumisessa käytet-
tävä köysi. Alumiinipalkki narulenkkeineen jää rinteeseen.) Usein on lisäksi 
kaivettava kuoppaa lumeen pitävämmän pohjan saamiseksi, lapio olisi ollut 
hyvä lisävaruste niissä olosuhteissa.

Palatessamme oli meillä mukana kojotteja 16 kpl vähemmän, kuin lähties-
sämme, vaikka keräsimme matkan varrelta mukaan kaikki aikaisempien kii-
peilijöiden talvella jättämät kojootit, mitkä vain löysimme. Heinä-elokuussa 
rinteen ollessa kovempi ja lumitilanteen parempi, pääsee käyttämään rin-
teeseen toisten kiipeilijöiden aiemmin jättämiä kojootteja, jolloin omia ei 
tarvitse kuluttaa välttämättä lainkaan. Syyskuun puolivälissä rinteessä on jo 
niin paljon lunta, ettei siellä vanhastaan reitin varrella olevia kojootteja oi-
kein enää löydä. Talvellahan (kesä-elokuussa) ei Cordillera Blancalla sada 
juuri ollenkaan, jolloin rinteet ovat paremmassa kiipeilykunnossa ja sääkin 
suosiollisempi.

Lähestymisineen Artesonrajun huiputtaa 3-5 päivässä, viidestä päivästä ku-
luu ensimmäinen päivä matkaan Huaraz’sta perusleiriin (noin 4200 m) ja 
toisena päivänä nousu jäätikköleirille (noin 5100 m), mutta ajan ja vaivan 
säästämiseksi palkkasin kantajan ja nousimme jo ensimmäisenä päivänä 
suoraan jäätikköleirille. Sama tahti sitten takaisin palatessa: huiputuksen 
jälkeen ateriointi, leiri pian kasaan ja ”illaksi kotiin”. Ihan kolmeen päivään 
ei reissu meiltä kuitenkaan sujunut, koska meidän oli pidettävä jäätikkölei-
rissä päivä taukoa erittäin huonon kelin vuoksi. Myrsky jopa repi yöllä toisen 

vuttamatta reitin huonon kunnon 
vuoksi. Yrityksemme oli hyvin 
ajoitettu päiviin, jolloin perimä-
tiedon mukaan olisi ollut hyvät 
kiipeilykelit. Niinpä olikin, mut-
ta kaunis aurinkoinen sää tekee 
myös pahaa reitille. Lähdimme 
neljän hengen porukalla ykkös-
leiristä jäätiköltä ( noin 5400 m) 
aamuyöstä muutamien ongelmi-
en vuoksi vähän liian myöhään, 
tarkoituksena edetä niinkutsuttua 
Garganta-reittiä myöten kakkos-
leiriin (6000 m). Liian myöhään 
siksi, että aurinko noustessaan 
lämmittää rinteen hyvällä säällä, 
siis niitä perusjuttuja. Matkalla 
ensimmäisenä suunnistanut op-
paani kuitenkin putosi täyspak-
kauksissa railoon lumisillan sor-
ruttua, jolloin hän loukkasi itsen-
sä sen verran pahasti, että olisi 
halunnut jättää homman siihen, 
ja samalla meni fiilis koko poru-
kalta.

Jäin paikalle odottelemaan ka-
mojemme kanssa voimieni sääs-
tämiseksi, perulaisten lähtiessä 
etsimään kiertoreittiä, mutta he-
ti perään heistä vain noin sadan 
metrin päästä lähti serakkilumi-
vyöry, jolloin porukkamme pika-
äänesti 1-3 Huaraz’iin paluun 
puolesta, minun jäädessäni yksin 
eriävän mielipiteeni kanssa. Peru-
laisilla oli kuitenkin keskimäärin 
yli kymmenen vuotta kokemusta 
Huascaránilta ja yleensäkin Cor-
dillera Blancalla kiipeilystä, joten 
olisi ollut parempi uskoa heitä ja 
antaa periksi – syyskuun lopus-
sa ei kannata yrittää Huascaránil-
le. Aiemmin syyskuussa oli vuor-

ta yrittänyt valloittaa useampi-
kin ryhmä, mutta yksikään heistä 
ei saamiemme tietojen mukaan 
ollut onnistunut yrityksessään 
myrskyisän kelin vuoksi. Toisaal-
ta, niihän se J. Simpsonkin sa-
noi leffassaan, että ”we are better 
than them”. Touching the Void 
-leffaa käytetään muuten Perussa 
vuoristo-oppaiden koulutukses-
sa, tarkoituksena opettaa, miten 
asioita EI pidä tehdä.

Gargantan reittiä ei ole edellisinä 
vuosina juuri päästy kiipeämään, 
serakkialue on niin vaikea, ras-
kas ja vaarallinen ylitettävä, vaik-
kei se kovin jyrkkä olekaan. Kor-
keimmat serakit ovat porukkam-
me arvioinnin perusteella ainakin 
80-metrisiä ja voivat olla  korke-
ampiakin, mutta vuoristossa ei 
ole kiinnekohtaa, mihin vertailla. 
Topokirjoissa reitti on kuitenkin 
vain AD-tasoa, mutta käytännös-
sä siis kuitenkin huomattavasti 
vaikeampi. Lisäksi Huascaránin 
mikroilmasto on jostain syystä 
kylmempi, kuin vuoriston muilla 
vuorilla, mikä vaikeuttaa Huas-
caránin valloitusta. Ensi kesänä 
on aikomuksenani pystyttää lei-
ri Huascaránin huipulle ystävä-
ni Armandon kanssa, mikäli hui-
putus vain onnistuu, saadakseni 
kokemusta majoittumisesta liki 
7000 m:ssä.

Oppaani Daniel ehdotti kuiten-
kin, että voisimme yrittää suoraa 
reittiä huipulle ykkösleiristä kuu-
luisan El Escudo-rinteen viereis-
tä harjannetta niin sanottua aris-
taa myöten. El Escudo (400 m, 
D+, 60°) on tasainen, mutta erit-
täin myrskyinen jäärinneosuus ja 
sen nousu tuntui liian vaatival-
ta, mutta vierestä pääsee vähän 
helpompaa reittiä. Nousua tuli-
si yhden yön aikana kuitenkin yh-
teensä yli 1300 metriä (siis 6 km 
tuntumassa) ja reitti on suurelta 
osin sen verran vaikeaa ja jyrkkää 
serakkialuetta (40-60°) ja upot-
tavaa lunta, että harkitsin, etten 
jaksa sitä yhdellä kertaa - alaskin 
on huipulta vielä päästävä ter-
veenä. Daniel ehdotti, että ote-
taan lapio mukaan ja kaivetaan 
lumiluola ja ollaan ylhäällä yötä, 
jos en jaksa koko matkaa kerral-
la, mutta myös Huascaránin an-
kara kylmyys pani epäilyttämään 

yrityksen onnistumista. Olisihan 
reitiltä löytynyt leiripaikka kahden 
hengen pikkuteltallemme, mutta 
lumivyöryriski tuntui lopulta lii-
an suurelta. Leiri olisi pitänyt kui-
tenkin pystyttää paikkaan, jossa 
lunta ja jäätä voi tulla rinteenmi-
talla päälle. Siksi nousu ja paluu 
yhdessä yössä olisi tavallaan tur-
vallisempaa, mutta edellyttää to-
si kovaa kuntoa ja kovan lumivyö-
ryriskin hyväksymistä. Gargantan 
kakkosleiristä pääsee huipulle 
helpommin. Mielessäni manasin 
taas, että olisi pitänyt aloittaa tä-
mä kiipeilyharrastus jo 25 vuotta 
aikaisemmin.

Huascarán on vaativa vuori myös 
pitkän ja raskaan lähestymisrei-
tin vuoksi, verrattaessa moniin 
muihin alueen 6-tonnisiin. Tak-
silla pääsee noin 3000 metriin, 
josta voi jatkaa aasien avustuk-
sella noin 1100 korkeusmetriä li-
sää perusleiriin. Siitä eteenpäin 
on edessä noustavana pahoja 
liukkaita kallio-osuuksia. Italia-
laiset saavat jatkaa aasien avus-
tuksella toista reittiä vuoristoma-
jalle saakka 4700 m korkeuteen 
ja myös sivuuttaa ne pahat kal-
lionousut. Vuoristomaja on Ma-
to Grosso -järjestön hallinnas-
sa ja järjestö haluaa ostaa koko 
Huascaránin kansallispuiston 
omakseen. Lisäksi järjestö halu-
aa rakentaa lisää vuoristomajo-

ja seudulle, mikä tulisi viemään työpaikkoja paikallisväestöltä. Paikallisessa 
Ancashin maakunnassa onkin nousemassa kansanliike näitä Mato Grosson 
toimia vastaan.

Alpamayo

Kolmas pääkohteeni, Alpamayo (5947 m) tuli huiputettua vasta lokakuussa, 
jolloin hyvät kiipeilykelit ovat jo pelkkää onnen kauppaa. Samalla reissulla oli 
tarkoitus huiputtaa myös pari muutakin vuorta, mikä jäi kuitenkin huonon 
kelin vuoksi vain haaveeksi. Kokonaisuutena tämä kierros vei yhdeksän päi-
vää, minä aikana oli vain yksi hyvä kiipeilykelipäivä, mutta se osui nappiin Al-
pamayon huiputtamiseksi. Halusin kuitenkin yrittää ja hankkia lisää kiipeily-
kokemusta huonossa kelissä.

Kirkkaassa auringonvalossa kylpevä Alpamayon lounaisrinne on sananmu-
kaisesti henkeäsalpaava ja käsittämättömän upea näky. Alpamayoa sanotaan 
maailman kauneimmaksi vuoreksi, mutta itse en käyttäisi tässä superlatii-
veja. Kuvissa Alpamayo on mitä kaunein tai komein vuori, varmasti maail-
man komeimpia, mutta luonnossa siinä omien silmien edessä näky on jo-
tenkin vain niin satumainen, ettei sitä voi kuvailla, se näky on koettava itse. 
Lähestyttäessä on ylitettävä jyrkkä harjanne poikittain, eikä Alpamayon lou-
naisrinnettä näe vasta kuin tältä harjanteen päältä. Harjanne on hirvittävän 
tuulinen, jyrkkyyttä ehkä kuitenkin vain noin 40-45 astetta, mutta silti sillä on 
vaikea pysyä myrskyn vuoksi. Harjanteen toisella puolella on kuitenkin suo-
jaisaa, mikä lisää Alpamayon lounaisrinteen taianomaista näkyä ja tuntua, 
koska rinne avautuu näköpiiriin samalla, kun harjanteelta pääsee toiselle 
puolelle vihdoin viimein suojaan hyytävältä myrskyltä. Tähän suojapaikkaan 
onkin hyvä pystyttää leiri (5400 m).

Huiputimme Alpamayon lounaisrinteen kautta niin sanottua suoraa ranska-
laisreittiä myöten (600-700 m, AD+/D, 60-70°). Reitti jyrkentyy yläpäässä vii-
meisellä köydenmitalla noin 80-asteiseksi. Huiputus vei 12 tuntia, koska kii-
pesimme oppaan kanssa hitaalla mallilla vuorotahtiin, opas ykkösenä minä 
häntä varmistaen, minä kakkosena omalla vuorollani. Kakkosena kiipeämi-
sestä oli ihanuus kaukana, kun irtojäätä tuli ylhäältä päälle jatkuvalla syötöl-
lä. Isoimmat kimpaleet kopsahtelivat kypärään niin lujaa, että sain jo tosis-
sani toivoa, että kypärä sen pommituksen kestää. Jo puolivälistä rinteen ylä-
osuus on kovassa jäässä, mikä tarkoitti loppureitillä 5-6 tunnin kiipeämistä 
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Armando Yanarajun huipulla, taustalla Huascarán Sur.

Artesonraju ilta-auringossa, myrskytuulen pöllyttäessä irtolunta jopa kilometrin 
päähän. Laaksossa puhaltaa keväällä lähes jatkuva kova koillis/itätuuli vaikeut-
taen muuten helpoimman kaakkoisrinteen kiipeämistä.

Alpamayon lounaisrinne aamuaurin-
gossa, kiivetty reitti (Ruta Francesa) 
on merkattu punaisella. Lounais-
rinne on sopivasti suojassa koillis/
itätuulelta.
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rautojen kärkipiikkien varassa, mikä todella tuntui jaloissa. Usko omiin voi-
miin alkoi horjua jo vasta tunti-pari kovaa jäätä yön pimeydessä kiivettyä, 
mutta metrit taittuivat hitaasti sinnitellen ja pinnistellen. Toisaalta mitä hie-
nointa jääkiipeilyä jälleen kerran, jyrkkää kovaa peilikirkasta jäätä monta köy-
denmittaa 5-6 km:n korkeudessa. Aamun sarastaessa auringonvalon paljas-
taessa reitin ja ympärillä mitä kauneimmin kaartuvat lumikurun tai oikeas-
taan jäärännin (la canaleta) muodot oli jälleen vastustamaton tunne: tänne 
on pakko päästä uudestaan!

Varustetappioiksi jäi tällä rinteellä vain yksi kohmeisista sormistani pudot-
tamani jääruuvi, muutaman rinteeseen jätetyn kojootin lisäksi. Leiriin pala-
tessamme kokkimme huomasi, kuinka juuri käyttämällämme reitillä rojah-
ti perässämme lumivyöry alas jälkemme peittäen, vain pari tuntia reunarai-
lon ylityksemme jälkeen. Onnea matkassa tälläkin kertaa! Syys-lokakuussa 
Cordillera Blancalla kiipeileminen edellyttääkin huomattavan suuren lumi-
vyöryriskin hyväksymistä. Lunta sataa paljon ja lokakuussa jo lähes päivit-
täin. Kaunista keliä ei Alpamayolta laskeuduttuamme kestänytkään kuin ilta-
päivään saakka, jolloin alkoi useamman päivän kestänyt pilvinen ja lumisa-
teinen keli. Välipäivän jälkeen oli tarkoitus nousta viereinen Quitaraju (6036 
m) pojoisreittiä myöten (600 m, D-, 45-55°), mutta käännyimme yöllä takai-
sin vain muutaman tunnin lumessa kahlaamisen jälkeen. Reitti oli uuden 
lumen vuoksi liian työläs kiivettäväksi, eikä meillä ollut tarpeeksi kojootteja 
mukana turvalliseen laskeutumiseen paksussa lumessa. Olisi pitänyt ottaa 
Huaraz’sta lähtiessä räkki täyteen kaikkea mitä löytyy, mutta yli kymmenen 
kojootin raahaaminen vyöllä ja repussa 6 km:ssa ei ole kovin helppoa.

Paluumatkalla oli ohjelmassa vielä Parian (5510 m) huiputus, mutta se jou-
duttiin jättämään väliin, koska reitin kallio-osuus oli sohjon peittämän jään 
vuoksi liian vaikea ja vaarallinenkin noustavaksi. Ei kannattanut yrittää vä-
kisin, kun kohtuullista vaihtoehtoistakaan reittiä ei kohtuullisella etsimisellä 
löytynyt. Varusteitamme kuljettaneet aasitkin niskuroivat jatkuvasti lumessa 
tarpoessaan. Samoilla paikoilla Santa Cruz’n laaksossa vallitsee heinä-elo-
kuussa mitä kaunein keli, joten taas kävi kateeksi niitä, jotka silloin pääsevät 
paikalle. Päätavoite, eli Alpamayon huiputus tuli tällä erää kuitenkin saavu-
tettua, joten hyvä niin.

Viimeiset nousut

Lokakuussa oli vähän myöhemmin pari kaunista päivää, jolloin kävin hui-
puttamassa läheisen Pashpan kylästä käsin Yanarajun ( noin 5400 m). Olin 
perulaisen kaverini Armandon luona vierailulla tässä noin 4000 m korkeal-
la sijaitsevassa kylässä ja lähdimme kokeilemaan, miten vielä pääsisi yhden 
uuden vuoren huipulle. Yanaraju kuuluu Ischinkan laakson kupeella Urus-
vuoren huippujen ryhmään. Yanarajulle ei kuitenkaan juuri kukaan koskaan 
nouse etelän kautta Ischinkan laaksosta, koska reitti on liian vaikeaa kalliota, 
siihen kiipeämään pystyville on tarjolla paljon mielenkiintoisempiakin koh-

teita. Yanaraju saa siten olla rau-
hassa naapurihuipuille kohdistu-
valta yleisöryntäykseltä, sille pää-
see paremmin pohjoispuolelta 
toisen laakson kautta. Yanaraju 
on kuitenkin hieno kiivettävä ja 
mielenkiintoinen juuri sen vuok-
si, ettei siellä kukaan koskaan käy. 
Ensinousua tuskin suoritimme, 
mutta pääsimme ensimmäise-
nä merkkaamaan lähestymisrei-
tin tälle huipulle, mukava pieni 
lisä koko kiipeilymatkalla. Peru-
laiset pinoavat kiviä pikkutorneik-
si merkeiksi reittien varrelle aina 
jäätikölle saakka. Tälläkin reitillä 
on Cordillera Blancalle tyypillinen 
suurien kivenlohkareiden peittä-
mä osuus.

Viimeisenä yritimme vielä hui-
puttaa Chopicalqui’n (6354 m) 
lokakuun puolivälissä, mutta se 
jäi yritykseksi todella huonon ke-
lin vuoksi. Lähestyminen sujui 
kohtalaisesti vesi-, räntä- ja lumi-
sateessa aina jäätikköleiriin saak-
ka noin 5400 m, koko ajan satoi, 
alempana vettä ja ylhäällä lunta. 
Huiputusyönä oli tuulinen keli, 
kohtalaista lumisadetta. Paikal-
le ei kuitenkaan huvittanut jäädä 
makaamaan, vaan lähdin Arman-
don kanssa liikkeelle, vaikka järki 
takoi päähän, ettei sinne tuiskuun 
pidä lähteä. Keli lisäksi huononi 
koko ajan ja noin. 6000 m korkeu-
della ollessamme oli rinne täysin 
pilvessä ja lisäksi tuuli pöllytti 
lunta ilmaan niin, että näkyvyys 
oli jo tasan tarkkaan kutakuin-
kin nolla, aamun sarastuksesta 
huolimatta. Suunnistaminen kä-
vi käytännössä täysin mahdotto-
maksi, joten katsoimme parhaak-
si antaa periksi ja kääntyä takai-
sin. Omia jälkiämme ei näkynyt 
paluun helpottamiseksi, koska 
tuuli pyrytti jälkemme saman tien 
umpeen. Ainoastaan rinteen kal-
tevuudesta saattoi päätellä sopi-
van kulkusuunnan, onneksi olim-
mekin vain nousseet ylöspäin, 
mutta useinhan reitti vuorilla on 
välillä-ylös-välillä-alas liikkumis-
ta. Chopicalqui’n lounaisreitti 
(900m, PD/AD, 40-50°) on kui-
tenkin koko matkalta täynnä rai-
loja ja kallionkielekkeitä ja se on 
hyvällä säällä helppo, mutta sok-
kona eteenpäin hapuilu tuntui sil-
loin todella pelottavalta.

Täysin eksyksissä olo 6000 met-
rissä Perun Andeilla ei ollut mi-
kään mukava tunne, paluureittiä 
ei mitenkään voinut yksityiskoh-
taisesti muistaa siinä railolabyrin-
tissä, eikä niissä näkyvyysolosuh-
teissa pystynyt mitenkään suun-
nistamaan johdonmukaisesti. 
Kelin paranemista ei kannattanut 
siihen vuodenaikaan jäädä odot-
telemaan ja lisäksi kuudessa ton-
nissa on Andeillakin ihan oikeas-
ti yöllä tai pilvessä kylmä. Jos vain 
pääsisimme jatkamaan koko ajan 
edes vähän alemmaksi, niin jos-
sain vaiheessa pitää tulla kovem-
paa maata vastaan, mutta meni-
sikö siihen 5, 15, vai 25 tuntia? 
Railon osuessa vastaan, piti vain 
arvuutella, kääntyäkö vasemmalle 
vai oikealle ja umpikujan kohdalla 
piti vain kääntyä takaisin.

Neljän tunnin kuluttua olimme 
päässeet hivuttautumaan alas 
sen verran ohuempaan pilveen, 
että pystyimme jo suunnista-
maan teltalle. Ruokailun jälkeen 
pakkasimme kamat ja lähdimme 
vuorelta alas. Koko paluumatkan 
satoi: lunta, räntää ja vettä, vuo-
ren pysyessä tiiviin pilven peitos-
sa. Vastoinkäymiset eivät kuiten-
kaan tähän vielä loppuneet, meil-
lä oli yksi yö jäljellä ennen taksin 
paluunoutoa, joten pystytimme 
leirin matkan varrelle laidunalu-
eelle. Perussa laidunnetaan nau-
taeläimiä vielä reilusti yli 4000 m 
korkeudessa, siellä härkätaiste-
luhäriksi kasvatettavat ovat kuu-
lemma erikoisvahvoja sonneja. 
Yöllä yksi lehmä teki kanssamme 
tuttavuutta, herätti meidät, repi 
sarvillaan teltan ovikankaan ja tal-
loi absidissa olleita tavaroitamme 
ennen pikaista takavasemmalle 
poistumistaan.

Arequipassa

Huascaránin huiputuksen epä-
onnistuttua korkeimmaksi hui-
pukseni jäi etelässä sijaitseva 
Perún kolmanneksi korkein vuo-
ri ja korkein tulivuori Coropuna 
(6425 m), minkä bongasin kah-
den perulaisen seurassa. Coro-
punan pe rusreitti on teknisesti 
helppoa kiivettävää, lähes trek-
kausreittiä, mutta korkeus sinän-
sä on jo vaativa ja vuoren hanka-

la penitentes-pintajääkerros tekee reitistä raskaan. Penitentes*-jää on 
reitillä välillä polven korkeudellekin yltävää puikkomaista pilaria, jossa 
on hyvin hankala liikkua, kun jalkoja ei rautoineen oikein saa sijoitet-
tua törröttävien jäämuodostelmien väliin askeltamista varten. Joillakin 
tulivuorilla on jopa parimetrisiä penitentes-jääpaaseja. Tulivuorten rei-
teillä kevyt vulkaaninen hiekka vain valuu askeltaessa ja jalkapallon ko-
koisetkin kivet vain pyörivät jalkojen alla, minkä vuoksi tulivuorten reitit 
laavalouhikkoisine osuuksineenkin voivat olla arvaamattoman raskaita 
noustavia.  

*(http://en.wikipedia.org/wiki/Penitentes)

Coropunalla on useita esihuippuja, tai oikeastaan kumpareita, mutta kor-
keimman tunnistaa siellä olevasta alumiinitolpasta. Paikalla oli joskus 
säämittauslaitteistoa aurinkopaneeleineen, mutta laitteet varastettiin pi-
an niiden asentamisen jälkeen, vain tolppa on jäänyt jäljelle. Coropunal-
ta näkee kirkkaalla säällä merelle ja Coropuna on ainakin Perun ainoa 
merelle näykyvä lumihuippuinen vuori. Espanjalaiset valloittajat luulivat-
kin aikoinaan Coropunaa Etelä-Amerikan korkeimmaksi vuoreksi.

Coropunalle on Arequipasta noin 7-8 tunnin ajomatka. Kuljetuksen saa 
privaatistikin, mutta mielenkiintoisempaa on matkata kollektiivibussilla 
ja pois on hypättävä oikeassa paikassa kello 1-2 aikaan yöllä keskellä ei 
mitään. Maantie on vuoren lähellä 4900 m korkealla, joten kiivettävää 
jää vain puolitoista kilometriä. Moreenileirille löytyy monta paikkaa mat-
kan varrelta seuraavaksi yöksi ennen jäätikölle pääsyä, lumiraja on noin 
6 000 m korkeudessa. Paluumarssi takaisin maantien varteen mukaan-
luettuna huiputuksen tekee siten maantieltä parissa päivässä, mutta pa-
luukyydin saaminen takaisin Arequipaan on onnen kauppaa. Maantiellä 
liikkuu hyvin harvoin ajoneuvoja, vielä vähemmän iltamyöhällä, joten on 
varauduttava leiriytymään maantien varteen seuraavaksi yöksi. Liftin voi 
saada kuorma-auton lavalla vaikka perunalastin päällä, tai paremmalla 
onnella täpötäyden bussin käytävän lattialla yön yli istuen, kuten meidän 
tapauksessamme. Liki 5000 metrissä hyytävässä tuulessa kyytiä odotel-
lessa tulee väkisinkin mieleen, etteikö sittenkin olisi kannattanut mak-
saa siitä privaatista kyydistä. Bussit kulkevat illalla ohi epämääräiseen 
aikaan, eikä niitä joka ilta kulje. Jos myöhästyy yhdestä, voi joutua odot-
telemaan 24 h seuraavaa, tai sitten matkata liftillä sen kuorma-auton la-
valla. Mutta perulaisten seurassa on aina mukava matkustaa.

Arequipan ympäristössä on lukuisia muitakin helposti lähestyttäviä tuli-
vuoria, useimmat niistä perusreiteiltään helppoja trekkausreittejä, Are-
quipa on hyvä paikka tulivuorista kiinnostuneille. Mielenkiintoinen on 
muun muassa Ubinas (5672 m), Perun aktiivisin tulivuori, mikä on 
osoittanut taas aktiivisuuden merkkejä viime kuukausina ja uusi purka-
us vuonna 2008 on täysin mahdollinen. Ubinas jäi minulta viime syksy-
nä kiipeämättä, eikä sille nyt enää pääse lähellekään myrkyllisten kaasu-
purkausten vuoksi. Uinuva ja rauhallisesti savuttava El Misti (5825 m) 
on Arequipan kaupungin symboli, Mistin huipulla on joskus sata vuot-
ta sitten rautatierakentajien pystyttämä 7-metrinen rautaristi ja Mistin 
upea kraateri on näkemisen ja vierailemisen arvoinen. Mistin huiput-
taa perusreittiä (2400 m, 40-50°) parissa päivässä ja se onkin yksi suosi-
tuista turistikohteista. Reitti on kivikkoista, hiekkaista ja pölyistä, kuten 
muutenkin seudun tulivuorilla, lunta on yleensä satunnaisesti alle 6000 
metrin korkeudella, koska seudulla sataa hyvin vähän ja lumi sulaa au-
rinkoisilla rinteillä näillä korkeuksilla jopa päivässä.

Olen vuonna 2002 huiputtanut Mistin yhdessä päivässä suorempaa reit-
tiä (10 tuntia ylös, 3 tuntia alas, noin 3000 m). Mistin huipulle juostaan 
joskus kilpaa Arequipan keskustasta, mutta kuulemani tulokset ovat 
niin uskomattomia, että voiko niissä olla perää. Vieressä on toinen trek-
kituristien suosima kohde, tulivuori Chachani (6075 m), jonka huiput-
taa helposti parin päivän reissulla. Arequipan maakunnassa riittää myös 
vaikeita reittejä lumihuippuisten tulivuorten valloittamiseksi ja kiipeillä 
voi säiden puolesta ympäri vuoden. 

Daniel laskeutumassa Alpamayon jääkurua (la canaleta).

MATKUSTAMINEN Perun pääkau-
punkiin Limaan voi lentää suoraan Eu-
roopasta vain Amsterdamista ja Mad-
ridista, mutta USA:n kautta on paljon 
mahdollisuuksia. USA:n kautta lennet-
täessä on usein etuna 2x32 kg matka-
tavararajoitus, mutta reitti on vaival-
loisempi, kauttamatkustajankin on 
kuljettava tullin läpi jne. Lento- ja bus-
siyhteydet suurten kaupunkien välillä 
toimivat Perussa yleensä hyvin, mutta 
Huaraziin kannattaa matkata nimen-
omaan bussilla. Taksit ovat Limassa kal-
liita, mutta muualla vartin kyyti maksaa 
n. yhden euron. 

KIELI Espanjankielen taito ei ole turis-
tille välttämättömyys, mutta on enem-
män kuin hyvin erittäin hyödyllinen. 

SÄHKÖ Verkkosähkö on 220 V, 50 Hz, 
ja pistorasioihin käyvät yleensä sekä 
jenkkityylin, että suomalaiset töpselit, 
adaptereita on helposti saatavilla.

VALUUTTA Perun valuutta on PEN, eli 
'uusi sol' (nuevo sol, S/.), n. 0,24 euroa. 
USD on hyvin yleisesti käytössä ja myös 
eurot kelpaavat rahanvaihtajille. Hinta-
tasoa yleensä vertaillessa on hyvä muis-
taa, että Perun BKT per henki on n. 1/10 
suomalaisesta. Matkustaminen onkin 
Perussa edullista, kohtuullinen hotelli-
huone vuorikiipeilijälle riittävine muka-
vuuksineen maksaa n. 10 euroa yö, pää-
kaupunki on kalliimpi turistikohteena. 
Tukevan ja hyvän aterian ison oluen ke-
ra saa jo muutamalla eurolla, ulkomaa-
laisille suunnatut ravintolat ovat luon-
nollisesti huomattavasti kalliimpia.

OPAS Huarazissa saa vuoristo-oppaan 
esim. oppaiden yhdistyksestä 'Casa de 
Guia', mutta edullisempaa on hank-
kia opas ja muut palvelut jonkun pai-
kallisen kiipeilymatkatoimiston kautta. 
Opas maksaa 60-120 USD/pv, kanta-
ja-kokki n. 10-35 USD/pv. Lähes kaik-
kia varusteita on tarjolla vuokrattavaksi 
kohtuuhintaan, mutta laatu on yleensä 
heikonpuoleista, joten paras on ottaa 
mukaan ainakin kaikki henkilökohtaiset 
varusteet.

RUOKA Vaikkei Huaraz nyt olekaan 
perulaisten mielestä tunnettu kulinaa-
risesta tarjonnastaan, niin sielläkin saa 
syödä erittäin hyvin, varsinkin jos ate-
rioi perulaisten suosimissa paikoissa, 
sen sijaan Arequipa on ainakin paikal-
listen mielestä oikea gourmet-kaupunki. 
Tarjolla oleva perulainen ruoka on kaik-
kialla hyvin monipuolista, erikoisuuksi-
na mainitaan usein raa'asta kalasta teh-
ty raikas ja pikantti Cheviche. Perulaisia 
(kuohu)viinejäkin kannattaa kokeilla! 
Kauppahalleissa ja toreilla asiointi mm. 
elintarvikkeiden hankkimiseksi vuoris-
toretkeä varten on suorastaan viihteel-
lisen mukavaa. Ruoka on yleensä tuo-
retta ja juomavesi puhdasta, eikä vatsa-
vaivoja tarvitse sen vuoksi juuri pelätä. 
Sen sijaan vuoristopurojen vesi voi olla 
laiduntavien nautaeläimien ja varustei-
ta kuljettavien aasien likaamaa, mihin 
on syytä suhtautua vakavasti. Retkikeit-
timiin on helposti saatavilla bensaa ja 
Huarazissa myös kaasua. 

Arnold laskeutumassa Tocllarajun (6035 m) reunarailon välikan-
nelle, tyypillinen operaatio Cordillera Blancalla kiipeillessä ja en-
sikertalaiselle unohtumaton kokemus sekin. On vain toivottava 
ja varottava, ettei lipalta tule tonnia lunta ja jäätä päälle!

PERU INFO
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Tampereelle rakennettiin syksyllä 2006 
kahdeksan vuoden tauon jälkeen kaikille 

avoin köysikiipeilyseinä, joka avasi ovensa lo-
kakuun alusta 2006. 

Vuoden toiminnan jälkeen oli aika testata sei-
nän sopivuutta kiipeilykisoihin. Kisan järjes-
telyt hoiti kuntokeskuksen kiipeilytyöntekijä 
suoraan SKIL:n alaisuudessa. Boulderoinnin 
vietyä lähes kaikkien paikallisten sydämen ja 
täyden huomion, piti kilpailijoita haalia ja tor-
via soitella ympäri Suomea ja markkinoida ki-
soja tutuille ja puolitutuille. Onneksi osallis-
tujamäärä oli loppujen lopuksi paikan kokoon 
nähden ja aikataulut huomioiden todella so-
piva. Reiteistä vastasi varsinainen reitinte-
on ihmemies Anton Johansson, joka onnis-
tui tehtävässään erinomaisesti. Kisoissa riit-
ti jännitystäja tasaisuutta, mutta voittajista ei 

kuitenkaan jäänyt epäselvyyttä. Miesten kar-
sintareitillä kolme kilpailijaa putosi samoil-
ta sijoilta ja kolme kilpailijaa toppasi reitin, 
mutta Ville Koskelan toppausta ei hyväksyt-
ty jalan käytyä reitin ulkopuolella. Finaalirei-
tissä oli kinkkinen lipanylitys, joka karsi suu-
rimman osan kilpailijoista. Tapio Mustakos-
ki oikoi näyttävästi ylityksen ja etenikin reitillä 
pronssimitalisijaan asti. Olli Manni ja Matti 
Joensuu joutuivat ottamaan toisistaan mit-
taa vielä superfi naalireitillä topattuaan kar-
sinnan ja pudoten molemmat toppiotteesta 
fi naalireitillä. Olli Manni näytti Turkulaisten 
olevan rautaa ja vei voiton ylivoimaisesti ja-
lalla otetulla toppi miinuksella. Naisten kisa 
oli myös tasainen kärkikaksikon osalta Roosa 
Huhtikorven topatessa fi naalireitin ja Janina 
Käyhkön jäädessä vain otteen päähän. Nais-

Suomicupin pohjoisin osakilpailu, Rova-
niemen Lappicup oli dramaattisine kään-

teineen tarina sinänsä. Perinteisesti Rovanie-
men Lappicup on järjestetty keskellä kylmintä 
talvea useimmiten helmikuussa. Viime vuon-
na Lappicupin järjestäminen kietoutui boul-
derluolan, karsintapaikan kohtaloon sillä seu-
rauksella, että kilpailu jouduttiin lykkäämään 
toiseen jos kolmanteen ajankohtaan. 

Vanha karsintapaikka, Korkalovaaran laite-
suojan luola tuli tiensä päähän Rovaniemen 
kaupungin kiellettyä kiipeilyn putkivaurioon 
vedoten. Ankaran tilan etsinnän jälkeen löytyi 
uusi paikka ja luolan rakentaminen sai alkaa. 
Tuolloin elettiin tammi-helmikuuta, joten luo-
lan rakennustalkoot ja Lappicupin alkuperäi-
nen ajankohta menivät juuri sopivasti pääl-
lekkäin. 

Luolan valmiiksi tekeminen ei loppujen lo-
puksi kestänyt kuin pari viikkoa, mutta vii-
meisen rakennuspölyn laskeuduttua seuram-
me talkooväki oli rehkimisestä rasittunut, ei-
kä kisajärjestelyille jaksettu suuresti innostua 
semminkin kun ne olisi pitänyt hoitaa mel-
koisessa kiireessä. Niinpä kilpailun ajankohta 
lykättiin keväämmälle. Monen sattuman, eikä 
vähäisimmin eteläisen Suomen aikaisen ke-
vään myötä olisi kilpailuun tullut huikeat nel-
jä osanottajaa, joten emme arvatenkaan pi-
täneet mielekkäänä koko tapahtuman järjes-
tämistä. Niin, kukapa haluaisi talven jälkeen 
ähkiä tunkkaisessa sisähallissa muoviotteilla 
roikkuen, kun voi kokea kevään ja ulkokiipei-
lyn kauan odotetun riemun.

Oulun osakilpailun, Santa Sportin ja Pm-kil-
pailujen ristitulessa Lappicup 2007 järjestet-
tiin 24.11. Karsinnat pidettiin boulderina Va-
rastotien uudella luolalla ja fi naali köysikii-
peilynä Santa Sportilla. Aiemmasta poiketen 
boulderkarsinoissa oltiin varauduttu toppa-
housusarjaan, joka olisi ollut itsenäinen kil-
pailunsa. Osanottajateknisistä syistä tästä 
luovuttiin ja kaikki kilpailivat samassa Suomi-
cup-osakilpailussa, joskin toppahousuasen-
teella. Reitintekijöinä sekä karsinnassa et-
tä fi naalissa toimi RVK:n oma porukka, niin-
pä oli järkevä hoitaa fi naali onsight- tyylisesti 
redpointin sijaan. Olisi ollut suuri urakka ra-
kentaa fi naalireitistä tarpeeksi haastava kovia 
vääntäjiä ajatellen. 

Maajoukkuetason kilpailijoita tai Oulun vah-
vimpia kasslerniskoja ei tällä kertaa Lappicu-
pissa näkynyt, vaan tapahtumasta muodostui 
enemmän pohjoisen sunnuntaikiipeilijäin ko-

koontuminen. Oulun ja Tornion kiipeilijöiden 
lisäksi osallistuimme RVK:n voimin vähin-
täänkin kiitettävästi ja sattuipa paikalle etelä-
suomalainen pariskunta, jota käy kiittäminen 
kilpailun kiipeilyllisesti korkeammasta tasos-
ta. Kansainvälistä menoa kilpailuun toi yhden 
tsekkiläiskiipeilijän osallistuminen. 

Pohjoinen ulottuvuus näkyi yhteistyökumppa-
neissa, jotka tarkoituksella  pyydettiin Rova-
niemeltä. Paikallisista yrityksistä tukensa an-
toivat Intersport Keskipiste yhdessä Haglöf-
sin kanssa, urheiluvälinekauppa City Sport, 
vapaa-ajan liike Jackal ja puukkovalmistaja J. 
Marttiini sekä kiipeilyhenkinen Shelby Oulus-
ta. Aina niin hillitty, tällä kertaa sumopainiin 
erikoistunut B-fi naali järjestettiin rollonkii-
kunjajuoman toimesta.  Kyseisistä karkelois-
ta on varmaan jokaisella jotakin hampaan ko-
lossa ensi kertaa varten...

Näin oteltiin monen mutkan kautta, joviaalis-
sa ja leppoisassa hengessä Rovaniemen osa-
kilpailu, joka jää Lappicuphistoriaan toistai-
seksi viimeisenä köysifi naalikilpailuna. Tätä 
kirjoittaessa ovat nimittäin vuoden 2008 kek-
kerit jo touhun alla ja kilpailumuotona tulee 
olemaan pelkkä boulder. Kaamoksen pimey-
dessä olemme tuunanneet uuden luolan en-
tistä jyrkempään kuntoon, joka palvelee koko 
uljaalla olemuksellaan helmikuun 23. päivä 
järjestettävää Lappicupia.

Rovaniemen Vuoristoklubi kiittää kaikkia Lap-
picupissa kiivenneitä, tukijoita ja järjestelyi-

hin osallistuneita sekä kaikkia muita jostakin 
syystä mainintaa vaille jääneitä!

TULOKSET

Naiset

1. Enni Bertling 54 / top / 11

2. Teresa Harjula 37 / top / 10

3. Piia Kaarniemi 7 / 8

Miehet

1. Pauli Salminen 61 / 15+

2. Kari Pieskä 50 / 13-

3. Vesa Välitalo 43 / 10+

SUOMI-CUP TAMPERE 28.10.2007

ten sarjaan kaivattaisiin tietysti aina enem-
män osallistujia. Suomi-cupin ulkopuolinen 
sarja keräsi yhtä paljon innokkaita osallistujia 
kuin miestenkin sarja. Nuoret ja notkeat vei-
vät voiton jättäen taakseen monta konkaria.
Kisojen päätuomarina toimi SKIL:n Mari Ma-
linen. Kiitokset kaikille osallistujille, sponso-
reille ja järjestäjille.

TULOKSET

Miehet

1. Olli Manni

2. Matti Joensuu

3. Tapio Mustakoski

Naiset

1. Roosa Huhtikorpi

2. Janina Käyhkö

3. Helmi Jalava

Toppahousut

1. Jarkko Linkosuonio

2. Jussi Kuoppasalmi

3. Felix Damski

Videoita osoitteessa http://www.sporttube.fi /
uvideos.php?UID=273&type=public. 
Lisää kuvia http://picasaweb.google.com/to-
ni.myrberg/SuomiCup28102007

Teksti Ulla Tiikkainen Kuvat Riku Lavia

LAPPI CUP ROVANIEMI 24.11. 
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Teksti Leena Marjamäki Kuvat Toni Myrberg

Roosa Huhtikorpi karsintareitillä.

Olli Manni näytti Turkulaisten olevan 
rautaa ja vei voiton ylivoimaisesti 
jalalla otetulla toppi miinuksella

Teresa naisten fi naalissa. 
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Rytmisen ryhmäboulderoinnin spesialistit. 
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Tuoteuutuudet
JUNNUCUP

Suomen kiipeilyliitto yhdessä paikallisten 
seurojen avustuksella aloitti keväällä 2007 
Junnucup  -hankkeen, joka on siis kilpailusar-
ja lapsille ja nuorille. Cupin nuorimmat osal-
listujat ovat reilusti alle 10 -vuotiaita ja van-
himmat 16 -vuotiaita lupauksia, joilla osalla 
on jo kokemusta isommista kisoista Nuorten 
PM- tasolla. Viiden järjestetyn kisan jälkeen 
tuntuu että junnukisat ovat taas IN ja POP…. 
Kun on kisoja, on kisaajia. Tästä hyvänä esi-
merkkinä mainittakoon vuoden takainen ki-
sa Tapanilassa johon osallistui yli kuusikym-
mentä kiipijää. Kisat syntyvät toistaiseksi 
vanhalla kunnon vapaaehtoistyöllä sekä piz-
zapalkalla. Tällä kaavalla mennään varmasti 
vielä pitkään, mutta kisojen järjestämisestä 
voidaan aina oppia jotain viedessä sitä kohti 
ammattimaisempaa suuntaa. Tässä hieman 
positiivisia kokemuksia vuoden varrelta.

Tapanila… suuri on kaunista

Helsingin Kiipeilykeskuksessa on vuoden si-
sällä järjestetty kaksi Junnujen köysikisaa ja 
yksi boulderkisa. Kilpailuympäristönä Tapa-
nilan seinä on tällä hetkellä otollisin ja yksi 
harvoista paikoista köysikilpailujen järjestä-
miselle. Paikallisena seurana toimii Tapani-
lan Erä joka usein sekoitetaan jotenkin hal-
lin omistajuuteen. Näin ei kuitenkaan ole ja 
seura joutuu ottamaan taloudellisen vastuun 
vuokratessaan hallia kisojen ajaksi. Tämä on 
yksi kaupallisten seinien ongelma kisoja jär-
jestäessä. Isot tilat tarkoittavat isoja kustan-
nuksia. Toisaalta laajat puitteet antavat mah-
dollisuuden rakentaa lukuisille sarjoille omat 
reittinsä karsintoineen ja fi naaleineen ja van-
hemmat voivat seurata kisaa nauttiessaan 
Cafe Lattea kahviossa. Myös hallin puolelle 
mahtuu hyvin seuraamaan kisaa vaikka Tapa-
nilaankin saadaan helposti tiivis paikallisju-
natunnelma.  Täyteen pakattu ”katsomo” on 
silti omiaan nostamaan kisafi ilistä fi inaleissa.  
Finaalitunnelma on parhaimmillaan noussut 
B- hallin kattoon asti vanhempien ja kans-
sakilpailijoiden hurratessa fi nalisteille ja tä-
mä on juuri kisojen parasta antia. Kysymys 
ei ole kuitenkaan kaukalon laidalla huutavista 
vanhemmista,  vaan puhtaasta ilosta nähdä 
nuorten ylittävän itsensä yleisön kannusta-
mana. Tämän kun aikuisina muistamme niin 
tilaisuudesta nauttivat myös itse nuoret joille 
kisa on tehty. 

Teksti Joonas Sailaranta

Hanko… pieni on kaunista

Kaukaa Helsingistä katsottuna Hangon Hyrs-
kyjen kiipeilytoiminta henkilöityy pitkälti en-
tisen junnumaajoukkueen vetäjän Kevät Aal-
lon rajavartijan tarkkaan täsmällisyyteen. Vii-
me keväänä Illastaessamme kisaporukan 
kanssa huomasimme iloksemme että pienen 
junnutoiminnan ympärillä häärää  kouralli-
nen aikuisia, jotka tuntuivat hyvin motivoitu-
neen pieniin puitteisiin luotuun toimintaan, 
joka koostuu 90 prosenttisesti junnuista. It-
se seinä on myös pieni ja vaatimaton, mutta 
boulder kisojen järjestäminen muutaman ne-
liön seinälle tuntui ”Hanko Boulder” -tapah-
tuman jälkeen hyvinkin järkevältä. Vuodelle 
2009 suunniteltu köysiseinä ja ihailtava tal-
koohenki luo Hankoon kisoja varmasti myös 
tulevaisuudessa, joista seuraava järjestetään 
tänä keväänä.

Tampereen keivi…  
ahdas on kaunista

Juha Henttosen luotsaaman Kiipeilykerho 
Vertikaalin halutessa järjestää junnukisat 
Tampereelle, en tiennyt mitään Tampereen 
sisäkiipeilystä. Luopuessamme ajatuksesta 
järjestää kisat kaupallisella seinällä, päädyim-
me yli kolmenkymmenen junnun ja useiden 
vanhempien kanssa Vertikaalin ahtaaseen 
treeniluolaan.  Kisa oli osoitus siitä että hyvät 
kisat voi järjestää lähes missä vain, jos pai-
kalla on hyvä talkooporukka ja kärsivällisiä 
vanhempia. Takavuosien kisatykin Miika Ha-
karin kanssa rakensimme kisareitit, joita kii-
vettiin pienempien ja isompien vuorotellessa 
20 minuutin jaksoissa. Finaalien yleisö koos-
tui enimmäkseen tuomareista ja muutamas-
ta ovensuulle mahtuneesta katsojasta, mut-
ta voittajat saatiin ratkottua hyvin näinkin… 
nääs.

Junnucup siis jatkuu tänä keväänä uusilla ki-
soilla ja mukaan saadaan mm. kisa Kauniais-
ten Boulderluolaan Kauniaisten Kiipeilyseu-
ran järjestämänä. Kiitos kaikille toimintaan 
osallistuneille vapaaehtoisille, kisaajille, van-
hemmille ja sponsoreille Camulle sekä Free 
Heelsille. Nähdään kisoissa!

Ocùn Slackline
Ocùn valmistaa Slackline nauhoja köyttöval-
miina settinä tai pelkkänä Slackline -nauhana. 
Setti sisältää 15m nauhaa jarrulla, 3 karabii-
nia, 2 kpl 240 cm slingejä.
Free Heels Oy  |  SH: Slackline w. Brake 54 €
SH: Slackline complete set 90 €

Patagonia Ready Mix Jacket
Soft shell jää- ja alppikiipeilyyn. Kevyt, huippu 
hengittävä ja kuivaa hetkessä. 100 % kierrätet-
tävissä. 425 g.
Free Heels Oy  |  SH 220 €

Patagonia Ready Mix Jacket

Ocùn NAN-O 7mm Slingit 
Ocùn tuo tuoreena uutuutena valikoimiinsa keveät dyneema slingit. Poi-
keten monista kilpailijoista, Ocún tekee myös ommelkohdan alle 7 mm 
vahvuiseksi. Saatavilla keväällä 2008, kuudessa pituudessa välillä 30-240 
cm. Kesto 22 kN
Free Heels Oy  |  SH 5,60 €-19 €
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JUNNUKISAT KEVÄÄLLÄ 2008

Tapanila (köysikisa)  la 8.3. 
Hanko (boulderointi) la 19.4.
Kauniainen (boulderointi) la 26.4.

Edelweiss 
Element 10.2 mm
Edelweissin uutuus. 
Hyvä tuntuma, keveys 
ja kuuluisa Edelweissin 
pitkä käyttöikä tekee tästä 
köydestä lähes pakollisen 
varusteen jokaiselle kiipei-
lijälle. Everdry -kosteuskäsit-
tely, Perdur manttelikäsittely 
Paksuus 10,2 mm  |  
Paino 69 g/m 
Iskuvoima 7,80 kN  |  
UIAA falls 12 kpl 

Free Heels Oy | SH 173 €/ 60 m

La Sportiva Miura VS
Tarraversio Miurasta. Pohjassa suositusta Solutionista tunnet-
tu P3 Permanent power platform, joka pitää agressiivisen lestin 
kuosissa. Vibram XS -grip 4 mm. Paino 470 g/pr. Saatavissa ke-
vään 2008 aikana. 
Free Heels Oy  |  SH 119 €
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Linnea Toiviainen Tampereen boulder-kisoissa.

Anton Mäyrä.

48  KIIPEILY 1/08 



Kultajuova

Kanjoni

Terassi
Muuri

Kivikausi

100m

100m

100m

100m

Metsä
200m

Luolamies

100m

SEKTORITSEKTORITSEKT

Kirjan tiedot:

Topo-kirja A5, noin 300 sivua  |  Julkaisija Suomen Kiipeilyliitto ry.

piirrokset ja ulkoasu Pia Sjöroos  |  taitto Mina Jokivirta

✱  noin 80 kalliota, yli 1500 köysireittiä

✱  ajo-ohjeet karttamuodossa 

✱  kierresidonta ja paksut, laminoidut kannet

✱  kirjassa nelivärikuvia kallioista ja reiteistä

✱  koko Suomen kalliokiipeilyreitit

✱  piirretty yhtenäisellä tyylillä ja samoilla symboleilla

✱  sisältää myös tietoa jokamiehenoikeuksista, reitinteosta, 
  vaikeusasteikoista, historiikkia, alueiden esittelyt, 
 Suomi/Ruotsi/Englanti termistöt ym.

Uutta kirjassa:

✱  paljon uusia reittejä vanhoilla kallioilla

✱  noin 30 uutta kiipeilykalliota!

✱  uusia kuvia ja artikkeleita

✱  kallioiden karttakoordinaatit

✱  sporttireittien greidit fr-asteikolla

✱ ensinousijan nimi ja vuosiluku, kun tiedossa

Uudesta kirjasta on jätetty pois boulderalueet, niiden topot löytyvät 
tulevaisuudessa kiipeilyseurojen ja muiden toimijoiden nettisivuilta.

Kirjan painos on 1000 kpl ja jälleenmyyntihinta on 39 euro/kpl. 

Kirjan voit ilmestymisen jälkeen ostaa omalta SKIL:iin kuuluvalta kii-
peilyseuraltasi tai hyvinvarustetusta kiipeilykaupasta.

Suomen Kiipeilyliitto ry:n kustantama ja julkaisema koko Suomen kattava  
Kalliokiipeilyopas 2008 eli Topo-kirjan uudistettu painos on valmistumassa 
myyntiin kesäksi. Aiemmat painokset, yhteensä 1500 kpl, on myyty loppuun ja 
uudesta kirjasta on ollut kova ennakkokysyntä.
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ILMESTYY 

KESÄKSI!

SEKTORI KULTAJUOVA

REITIN NIMI VAIKEUS ENSINOUSIJA, VUOSI

1. Infart 5c Jari Matsinen, 2006

2. Projekti - Leena Nyman

3. Kesäalkaa 5 Tuomo Pesonen, 2006

4. Apulanta 6a+ Markus Nyman, 2006

5. Kultakuume 6c+ Jari Matsinen, 2006

6. Surffi 6a+ Leena Nyman, 2006

7. Tradinomi 6+ Rami Haakana, 2006

8. Zeus 6 Rami Haakana, 2006

9. Työyhteenliittymä 5b Päivi Kontu, Leena Nyman, 2007

10. Projekti - avoin

11. Spottaatko 7 Rami Haakana, 2006

Topo-kirja 2008

50  KIIPEILY 1/08 




