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sisäseinällä hienoinkin reitti on vain tekijän-

sä luomus, väliaikainen, jopa lyhyessä ihmis-

elämässä silmänräpäyksen kestävä kuntora-

ta, treenin väline. sitä voidaan myös tarvitta-

essa muokata valloittajalleen sopivaksi. 

Kallio on ikuinen. suomalainen graniittinen 

peruskallio on maailman vanhinta kiviai-

neista, vanhimmillaan lähes 3 500 miljoonaa 

vuotta sitten nykyiseen tilaansa muodostu-

nut. Ainoastaan geologisen historiamme ko-

vakätisimmät chippaajat, jääkausien kilomet-

rien paksuiset jäämassat ovat sitä muokan-

neet. Nykyiseen muotoonsa kalliomme ovat 

kuluneet toistaiseksi viimeisen jääkauden va-

pauttaessa maankuoremme, eteläisessä suo-

messa noin 10 000 vuotta sitten. Myös siirto-

lohkareet, nuo kallioperheen pikku irtolaiset, 

ovat silloin löytäneet nykyisen majapaikkansa 

ja muotonsa. 

suomen kallioperä on enimmäkseen graniit-

tia, kovinta kivilajia. samaa karua lajia on il-

mastommekin, sekä siinä selviytyneet ihmi-

set. Ilmastomme sekä maantieteellinen et-

tä kielellinen eristyneisyys ovat muokanneet 

meistä sen mitä olemme. samoin suomalai-

nen kalliokiipeilykin on karua ja anteeksianta-

matonta. Vähän samaa koulukuntaa ovat esi-

merkiksi eristäytyneet, sateisella saarellaan 

värjöttelevät brittikiipeilijät. 

Espanjalainen sporttireitti alkaa usein alun 

kevyellä small talkilla jatkuen sitten muka-

valla pikku väittelyllä kiven kanssa ja lopus-

sa on palauttava kävelyretki ankkurille. Kaik-

ki leudossa välimeren auringossa ja kiipeilyn 

jälkeen mennään tavernaan juomaan pikku 

kupponen lattea suklaapullan kera.

suomessa lähdet reitille hyttysten ahdistel-

lessa ja koleassa pikku tihkusateessa, small 

talkista ei ole puhettakaan kun heti alun 

kruxissa tulee turpaan. Jokainen, joka on kii-

vennyt vaikka Nummessa, tietää mistä pu-

hun. 

Kallio on totuus, se paljastaa meistä kiipeili-

jänä mitä olemme. Kalliota ei muokata mie-

leisekseen, se on. Kallioreitillä tai boulderil-

la joudut usein tunnustamaan, ettet ole sen 

mittainen ja annat periksi – tai palaat myö-

hemmin vahvempana ja taitavampana. Kivi 

opettaa nöyryyttä ja periksiantamattomuutta. 

Jos tämä kiipeilyksi kutsuttu vertikaalileikki 

on sinulle tarpeeksi tärkeää, koet odotusta ja 

kärsimättömyyttä, riittämättömyyttä ja täytty-

mystä, toivoa ja epätoivoa, pelkoa ja sanka-

ruutta sekä voittoja ja epäonnistumisia. 

se, miten suhtaudut näihin hetkiin – voittoi-

hin ja tappioihin – opettaa sinulle, kuka olet. 

Arkielämän rutiinit on unohdettu, naamiot 

ja ego on riisuttu ja kohtaat yksin itsesi sekä 

pelkosi ja toiveesi.

Kevättä ja uusia haasteita odotellen, 

nöyrin päätoimittajanne
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tiedotteet

SKIL HaLLITUS 2012
pj. sampsa Jyrkynen, jäsenet Otto Lahti, Art-
tu Eloranta, Donna saarentola, Kaisa Rajala 
ja Hanna Pihlajaluoto.

SKIL JÄSEnSEURaT 
BK CLIMBERs, HELsINKI

CLIMBING CLUB ry. PORI

CLUB ALPIN sAVONLINNA ry.

HANGON HYRsKYT ry. KIIPEILYJAOs 

HELsINGIN NMKY ry.

HIGH sPORT VAAsA ry.

HäMEENLINNAN KIIPEILYsEURA ry.

JYVäsKYLäN KIIPEILYsEURA ry.

KARELIAN KIIPEILIJäT ry. JOENsUU

KIIPEILYsEURA KAKKONEN ry. EsPOO

KIIPEILYsEURA ORANKI ry. HELsINKI

KIIPEILYKERHO KIILA  ry. KOUVOLA

KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE

KIIPEILYN VUOKsI ry. IMATRA

KIIPEILYURHEILIJAT ry. HELsINKI 

KLONDYKE WALL ry. KERAVA

KOILLIsMAAN KIIPEILYsEURA ry. KUUsAMO

skil SUOMEn KIIPEILYLIITTO
KOTKAN KIIPEILYsEURA ry.

KUOPION KIIPEILYsEURA ry.

LAHDEN sEUDUN KIIPEILYsEURA KITKA ry.

LOUNAIs-sUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry. 

TURKU

OULUN CAVE ry.

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.

seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhte-
ystiedot sKIL www-sivuilla.
sKIL postiosoite: suomen Kiipeilyliitto ry., 
Erätie 3, 00730 HELsINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimitta-
ja, KTO -kurssivastaava: Jari Koski, 

jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 586 8123,
puh. 09 224 32907. KTO-kurssia ja Kiipeily-
lehden aineistoa koskevat tiedustelut suo-
raan Jari Koskelle.

Liiton toimisto sLU-Lajipalvelut on lajiliitto-
jen yhteistoimisto, josta saa yleistä tietoa lii-
ton toiminnasta sekä apua sporttirekisteri- ja 
lisenssiasioissa. Yhteystiedot: Pauliina sa-
lonen, puh. 09 3481 2005, lajipalvelut@slu.
fi, fax 09 3481 2602. Käyntiosoite: sLU-talo 7. 
krs, Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Postiosoi-
te: Lajipalvelut, suomen Kiipeilyliitto ry. FIN-
00093 sLU

Lisätietoja sLU-lajipalvelut -toimistosta:
www.slu.fi/jasenjarjestoille/lajipalvelut_pien-
lajiliitoille/

SKIL JULKAISUJEN MYYNTI 
Vain tilauslomakkeella, linkki sKILin sivuilta 
climbing.fi > julkaisut > hinnat ja tilaukset.

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI 
ilmestyy kesäkuussa 2012, lehden aineisto-
päivä on 10.5.2012.

SKIL aVOIMET OHJaaJa- Ja 
KOULUTTaJaKURSSIT 2012 
17.–18.3.  KTO 1 Helsinki
16.–18.3.  Talviturvallisuuskurssi (Korouoma)
24.3.  KTO-koe Helsinki
24.–25.3.  KKK2, jäämoduuli JKO-tasoa varten
24.–25.3.  KTO 1 Tampere
31.3.–1.4. KTO 2 Helsinki
31.3.–1.4. KTO 3 korkeaharjoiterataohjaaja,
 Virrat
14.–15.4. KTO 1 Helsinki
14.–15.4.  KTO 2 Tampere
28.–29.4. KTO 2 Helsinki
28.4.  KO(sCI)-koe Etelä-suomi
24.–25.5.  KTO 1 Rovaniemi
26.5. KTO-koe Helsinki
26.–27.5.  KO(sCI) 1 Etelä-suomi
31.5.–1.6. KTO 2 Rovaniemi
8.6.  KTO-koe Rovaniemi
16.6.  KTO-koe Helsinki
16.6.  KTO-koe Tampere
17.–19.8.  KKK-koe, Olhava
1.–2.9. KTO 1 Helsinki
8.9. KTO-koe Helsinki
8.-9.9. KO(sCI) 2 etelä-suomi
15.–16.9.  KTO 2 Helsinki
10.11. KTO-koe Helsinki

Joensuu KTO-kurssit: kysy Pasi Penttiseltä, 
pasi.penttinen@kaski.info
HUOM! KO 2-kurssi on kykyisin kaksipäiväi-
nen ja erillinen koe yksipäiväinen.

Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; 
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät il-
moitetaan sKIL kotisivuilla: www.climbing.fi 
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri. Kurssia 
tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei 
ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan peruutta-
maan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan täs-
tä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjo-
amaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja 
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.

KTO-kurssien hinnat 2012:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 € 
KTO-koe: 90 €
KTO-kortin päivitys: 75 €
KTO 3: 175 € 
KTO-3 päivitys: 90 € 

Kaikki ajankohtaiset kurssihinnat löytyvät 
sKIL  www-sivuston kurssihinnastosta.

Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osal-
listujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan 
peruuttamaan, ilmoittautuneille ilmoitetaan 
tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään 
tarjoamaan korvaavaa päivämäärää. 

KURSSIPaIKaT: 
KTO-kurssit Helsinki; Helsingin  Kiipeilykes-
kus: www.kiipeilykeskus.com. 
KTO 3: Virrat nuorisokeskus Marttinen www.
marttinen.fi/
KTO Joensuu: Pohjois-Karjalan Opisto Niitty-

lahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka www.base-
campoulanka.fi/ 

KTO Rovaniemi: liikuntakeskus Rovaniemel-
lä, lisätietoa myös www.santasport.com.

KTO 3, sCI(KO)- sekä KKK-kursseille ja ko-
keisiin ilmoittautuminen vähintään kaksi viik-
koa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoit-
tautuminen on sitova ja osallistumismaksu 
tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.

Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin seu-
raaville henkilöille: KTO Helsinki, Joensuu ja 
Jyväskylä sekä KTO 3: Jari Koski jari.koski@
climbing.fi tai 040 586 8123. 
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen
oula-matti.peltonen@roiakk.fi tai 
040 7547 613. 
KTO Tampere, KTO 3 ja Basecamp Oulanka: 
Petri Laukamo petri.laukamo@seikkailuse-
pat.fi tai 0400 976 716.
SCI(KO): Jaakko Lehto jvlehto@iki.fi tai puh. 
040 769 5157. 
KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@pp2.
inet.fi tai 050 379 4472. 
KO- ja KKK-kursseille ilmoittautumiset ja tie-
dustelut myös: kova@climbing.fi

HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikut-
taa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esim. dia-
betes, epilepsia, sydänsairaudet) tai olet ras-
kaana niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle. 

kova KOULUTUSVaLIOKUnTa
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KILPaILUVaLIOKUnTakiva

nuva nUORISOVaLIOKUnTa

Valtakunnallinen Junnuleiri järjestetään vuo-
sittain. Kesän 2012 leiristä lisää infoa kevään 
mittaan nettisivuilta.

Junnuohjaajakoulutus järjestetään kerran 
vuodessa tai kysynnän mukaan. Junnuohjaa-
jakoulutuksen voi myös tilata erikseen omalle 
seuralle jos osallistujia on riittävästi.

Junioriohjaajan opas kiipeilyseuroille (Kaisa 
Härkönen). Opasta voi tilata sLU lajipalve-
lutoimistosta: lajipalvelut@slu.fi. Lisää infoa 
Nuorisovaliokunnan toiminnasta löydät net-
tisivuilta: www.climbing.fi. Nuorisoasioissa 
voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään eeva.make-
la@humak.edu

Kilpailuvaliokunnan kokoonpano:
Kaisa Rajala: puheenjohtaja ja juniorimaa-
joukkuevastaava, kaisarajala@hotmail.com,
Peter Hammer: aikuisten maajoukkuevastaa-
va, peter.hammer@kiipeilyareena.com, 
Jorma Käyhkö: valmennus
Veera Turkki: tiedotus

Suomi-Cup kilpailut 2012
Marraskuu: sM-Köysi Tapanila

Kilpailuita koordinoi Kaisa Rajala. sKIL- sivu-
jen kilpailut -osioon päivitetään kaikki suo-
messa järjestettävät kilpailut. Kilpailunjär-
jestäjiä pyydetään ottamaan yhteys KIVA:n 
puheenjohtajaan ennen kisapäivän valitse-
mista, jotta päällekkäisyyksiä voitaisiin vält-
tää. Muista kilpailulisenssi! (lue tietoa kilpai-
lulisenssistä alla)

TUOMAROINTIKOULUTUS
sKIL tarjoaa seuroille / halleille mahdolli-
suutta omien tuomareiden kouluttamiseen. 
Vuonna 2012 vaaditaan, että sM-cup osakil-
pailujen tuomarit ovat ottaneet osaa tuoma-
rikoulutukseen. Nyt kannattaa mahdollisim-
man nopeasti hoitaa koulutus omalle seuralle.

Tuomarikoulutus sisältää sekä boulder- että 
köysiosuuden. Koulutus sisältää noin kuuden 

tunnin teoriaosuuden, kaksi harjoittelukertaa 
(köysi ja boulder) sekä kirjallisen tentin. Koko 
koulutuksen suorittamisen jälkeen saa kan-
sallisen tason kiipeilytuomarin pätevyyden. 
Koulutus on mahdollista jakaa myös köysi- ja 
boulderosuuteen, jolloin kyseinen osuus voi-
daan järjestää ennen kisoja, ja kisoissa saa 
käytännön harjoittelun heti tehtyä.

Jatkossa sKIL:n www-sivuilla tulee olemaan 
päivitettävä lista pätevistä kansallisen tason 
tuomareista.

SKIL kiipeilykisan tuomarointikoulutus 
teoriaosuus Helsingissä 24.3.1012
Paikka: Helsingin Kiipeilykeskus (www.kiipei-
lykeskus.com/).
Aika: la 24.3. klo 11–18
Kouluttaja: suomen päätuomari Kaisa Rajala
Koulutuksen hinta: -sKIL jäsenseuroille 35€/
hlö, muille 50 €/hlö. 
Koulutus toteutuu, jos osallistujia saadaan 
riittävästi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kai-
sarajala@hotmail.com.
Jos löytyy tarpeeksi osallistujia, voi koulutuk-
sen tilata myös seuralle. Kustannuksia koulu-
tuksesta tulee kulujen verran (matkat + päi-
väraha tms.), seuran tulee itse järjestää tilat 
koulutusta varten. 

TIETOa KILPaILULISEnSSISTÄ: Jokaisella 
kiipeilijällä, joka osallistuu suomi-, EM- tai 
MM-cupiin, sM-, PM-, EM- tai MM-kisoihin, 
on oltava voimassa oleva suomen Kiipeilyliit-
to ry:n kilpailulisenssi tai kansainvälinen kil-
pailulisenssi.
Kilpailulisenssin saa kun ilmoittautuu kilpai-
lunjärjestäjälle suomessa ja täyttää kilpailuli-
senssikaavakkeen. Kilpailulisenssikaavake lii-
ton sivuilta www.climbing.fi > kilpailu. 

Lisenssikaavakkeen voi lähettää ositteeseen 
suomen Kiipeilyliitto ry Erätie 3, 00730 HEL-
sINKI tai sen voi antaa kilpailunjärjestäjälle 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailulisens-
sin voi myös skannata ja lähettää mailina 
osoitteeseen kiva@climbing.fi 

Kansainvälisiin kisoihin (PM-, EM- tai MM-ki-
soihin / cupiin) tarvittavan kansainvälisen li-
senssin hoitaa kilpailuvaliokunta (KIVA) suo-
mea edustaville urheilijoille.

Lisää kauden 2012 kisajärjestäjiä etsitään
Vuoden 2012 mahdollisia kilpailunjärjestäjiä 
etsitään. Toivottavaa on, että myös pienem-
mät seurat innostuisivat järjestämään kil-
pailuja. sKIL tukee seuroja kilpailujen järjes-
telyissä. Erityisesti toivotaan köysikilpailujen 
järjestäjiä. On myös mahdollista järjestää ns. 
yhteiskisoja, joissa karsinnat ovat boulderkii-
peilyä ja finaalit köysikiipeilyä.

seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä 
KIVA:aan liittyen kiipeilykisojen järjestämi-
seen. Osakilpailuihin järjestetään liiton puo-
lesta tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, 
seuran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilo-
jen ja tarvikkeiden sekä mahdollisten osakil-
pailupalkintojen hankkiminen.
Kilpailut voivat olla joko lead-kilpailuja, boul-
derkilpailuja, nopeuskilpailuja tai näiden yh-
distelmiä. 
Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta 
uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa ak-
tivoitua! Kilpailujen kautta useat lahjakkuu-
det ovat löytäneet myös uuden kipinän har-
rastukseensa.

suomi-Cup osakilpailuissa noudatetaan IFsC 
kisasääntöjä. Kuitenkin kisakohtaiset poik-
keukset olosuhteista riippuen ovat mahdolli-
sia. Näistä kannattaa olla ajoissa yhteydessä 
päätuomariin. 

Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta, Kaisa Rajala 
kaisarajala@hotmail.com / 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.

HUOM!!
Kilpailuvaliokunnan Internet-sivuilta löytyy 
valikko ”Kilpailun järjestäjän opas”, josta löy-
tyy hyödyllistä tietoa ja ohjeita kiipeilykilpai-
lun järjestämiseen. 
Käy katsomassa kilpailuvaliokunnan sivuja 
osoitteessa www.climbing.fi > Kilpailu.

SKIL TUKI SEURaTOIMInnan KEHITTÄMI-
SEEn 2012
sKIL jäsenseurat voivat edelleen hakea tukea 
kiipeily- ja seuratoiminnan aloittamiseen ja  
kehittämiseen vuodelle 2012. Tukianomukset 
käsitellään  hallituksen toimesta hyväksytyn 
2012 budjetin puitteissa. Tuki voi olla joko 
työtä ja neuvontaa (esim. lähetetään asian-
tuntija boulderseinää suunnittelemaan ja val-
vomaan rakentamista) tai rahallista tukea.

Hakuperusteet:
Ainoastaan sKIL jäsenseurojen haettavaksi, 
ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen 
tukemiseen ja seuduilla missä ei ole paljoa 
kiipeilytoimintaa.

Esimerkkejä hankkeista: 
– tien levikkeen tai pysäköintipaikan raken-
 taminen kiipeilypaikan yhteyteen. Vain yh-
 teistyössä maanomistajan ja lähiasukkai-

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. Vuoden kuluttua jäsenyys lop-
puu automaattisesti, mutta voit jatkaa sitä 
ottamalla yhteyttä sKIL toimistoon. Jäsen-
maksu ensimmäisen vuoden jälkeen on 20 
euroa/vuosi.   



tiedotteet

 den kanssa!
–  junnutoiminnan aloittaminen
–  kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja raken-
 taminen
–  kiipeilykilpailun järjestäminen

Hakemuksessa tulee näkyä: avustuksen käyt-
tötarkoitus ja mille ajalle haetaan, vastuuhen-
kilö, talousarvio, haettava summa, seuran ja 
paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn kannalta.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoit-
teeseen: Jari Koski sKIL ry.
Erätie 3, 00730 HELsINKI

sKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta.

access
Kiipeilykauden aikana kivillä ja kallioilla liik-
kuu paljon kiipeilijöitä ja myös ensimmäistä 
kertaa ulkona kiipeäviä. On kokeneen kiipei-
lijän velvollisuus opastaa uusia harrastajia 
”pelisäännöissä”. Huono tai ajattelematon 
käytös kallioilla leimaa samalla kaikki kiipei-
lijät, eikä meillä ole varaa menettää yhtäkään 
harvoista harrastuspaikoistamme kieltojen 
takia. 

Tässä tärkeimmät ohjeet kiipeilykallioilla ja 
bouldereilla sekä myös jääkiipeilypaikoilla lii-
kuttaessa:
• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa 
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estä-
mättä. Pysäköinti ei saa estää työkoneiden 
ajoa pelloille tms.
• yksityistien tilapäinen ja satunnainen käyttö 
on sallittua, paitsi jos virallinen (omatekemä 
pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa 
ajokieltoa pitää noudattaa.
• ystävällinen ja kohtelias käytös kiipeilypai-
kan lähiasukkaita ja muita luonnossa liikku-
via kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan metelöimättä kalliolla ja viedään 
omat roskat pois.

Uutta kiipeilykalliota tai bouldereita suunni-
teltaessa:

• ennen kuin aloitat kiipeilytoiminnan kalli-
olla, ota ensimmäiseksi yhteyttä paikalliseen 
kiipeilyseuraan. sieltä saat tietoa mahdolli-
sista sopimuksista maanomistajan kanssa, 
kiipeilykielloista ja rajoituksista. Paikallisella 
jäsenseuralla on mahdollisuus käyttää sKIL:n 
resursseja porahakojen asennuksessa.

• ennen reitintekoa selvitetään aina maan-
omistaja ja kysytään häneltä luvat sekä  pysä-
köinti, kulku kalliolle ym. Myös näkö/kuuloe-
täisyydellä asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei 
olisikaan maanomistaja.

• myös uusissa boulderpaikoissa kannat-
taa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan, 
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kii-
peillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään il-
moitellut, niin jossain vaiheessa, kun poruk-
kaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tu-
lee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla 
peli menetetty kiipeilyn suhteen.

• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tie-
tää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kas-
veja.

Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa 
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheutta-
matta vähäistä suurempaa haittaa. Tämä pe-
rustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädök-
seen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa 
tuottaa häriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa 
vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan 
aina maanomistajan lupa.

VOIMASSA OLEVAT KIIPEILYKIELLOT:
• Pirunvuori, Säkylä
• Klöverberget, Siuntio
• Vanjärvi, Vihti
• Ispoinen, Turku

Ajantasalla olevat access-ohjeet, tiedotteita 
ja lisätietoa kiipeilykielloista löytyy sKIL www-
sivuilta Access-osiosta ja nykyisin tiedotteita 
on myös slouppi.net-sivustolla.

Lisää access-asiaa tässä lehdessä myös ju-
tussa ”ACCEss-TAPAAMINEN 2012”. 

Seuratiedotteet
Alppikerhon kevätkokous stadikalla 29.3., ai-
heina toimintasuunnitelma ja budjetti. 

Perinteinen pääsiäisreissu Lyngeniin randoi-
lemaan ja kiipeilemään 31.3.–9.4. Vielä mah-
tuu mukaan!

UUTTA: Mont Blanc-viikko 25.–30.6.2012
Alppikiipeilyviikko, jonka päätavoitteena on 
nousta Alppien korkeimmalle vuorelle Mont 
Blancille (4807 m). Päivien aikana käymme 
läpi kiipeilytekniikkaa jääraudoilla ja hakuilla 
sekä köysistössä liikkumista jäätiköllä. 

Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa alppi-
kiipeilykokemusta, mutta hyvä fyysinen kunto 
on tarpeen. Ohjelma on suunniteltu siten, et-
tä on hieman valinnanvaraa itse huiputuspäi-
vän suhteen, jos sää ei suosi. Oppaanamme 
on suomalainen  UIAGM vuoristo-opas Ras-
mus Krogerus. 

Lisätietoja www.suomenalppikerho.fi

spotteri

Koonnut antti Liukkonen

Boulderrintama

Talven aikana itsensä kovaan köysikisakun-
toon piiskannut Anton Johansson tikkasi julki-
sessa hiljaisuudessa syksyllä läjän kovia boul-
dereita sekä suomessa, että ulkomailla. Lä-
hestyinkin herraa muutamalla kysymyksellä.

Korben Dallas 8A (vai+). Ilmeisimminkin si-
nun ensinousu. Toistonousijan mielestä Suo-
men hienoin kantti. Miten kuvailisit reittiä/ 
miten paljon sen kiipeäminen vaati eforttia?

Korben Dallas tuntui 8A:lta, se vei oikeastaan 
kaksi sessiota. Ekalla kerralla ei ollu mitään 
hajua moveista, eikä köyttä että olis voinu 
tsekata otteet pitkin kanttia, tuntui että se oli 
mahdoton mulle. No seuraavalla kerralla ko-
keilin paljon eri betoja kun oli mukana köysi, 
jonka Siivisen Marko ja Mannisen Mikko olivat 
jättäneet valmiiksi reitille. suurkiitos samoil-
le herroille, sillä he olivat löytäneet kyseisen 
kantin ja putsanneet reitin. Jätkät myös kek-
sivät betan jolla pääsin sitten reitin ylös. Kor-
ben Dallas on kyllä upea kantti ja hienoa että 
Nalle jakaa tuota näkemystä. On se varmasti 
yksi suomen hienoimpia ellei hienoin kantti. 
Makuasioita ja niistähän on mukava speku-
loida=)

Boulderi on esteettinen kohtalaisen korkea 
kantti linja, jonka alussa on muutama semi-
tiukka kompressio-muuvi. Tämän jälkeen 
reitti siirtyy hetkeksi pois kantilta, sen oikeal-
le puolelle ja muuttuu herkäksi minikrimppi 
tasapainoiluksi. sitten pitää päästä takaisin 
vasemmalla olevaan kanttiin, josta pitää teh-
dä epätoivoinen deadpoint-muuvi pieneen si-
derikrimppiin ennen kurotusta toppikahvaan. 
Huhuja kuulin, että Nalle olisi sanonut KD:n 
olevan 8a+, mutta kun kuulin millä tyylillä 
hän oli sen kiivennyt niin en yhtään ihmettele 
upgreidausta. Reitti on hieno ja jotakin 8A/+ 
varmaankin =). 

Ilmeisimminkin kiipesit itäiseen Suomeen 
jonkun toisenkin 8A:n tienoolle sijoittuvan 
reitin, millaisesta reitistä oli kyse?

Toinen upea uusi boulderi on nimeltään 
Wicked and Weird 8A+. Jälleen siivisen ja 
Mannisen uurastuksen tulosta. Jätkät ovat 
kehittäneet Itä-suomen aluetta todella pal-
jon. No kyseinen reitti on mielestäni hie-
man KDsia vaikeampi. Tämä blokki alkaa 
myös kompressio-osuudella ja kruxi on raju 
toehook-pysäytyksestä irrotus ja samanaikai-
nen hyppy pieneen sloupperiin, jossa on te-
rävä incut-lista. Jalkojen swingin pitämisen 
jälkeen tulee tekninen 7A+/7B boulder-lop-
pu. Reitti on mielestäni yksi upeimpia suo-
men bouldereita. Jälleen suurkiitos Jätkille 
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kun pääsi niin sanotusti valmiiseen pöytään.

Tuliko syksyllä muita tiukkoja tikkejä?

syksyllä muita tikkejä tuli sveitsistä: Jungle 
Book 8A/+, Rabbit 7B+ (viiden tähden boul-
der), Shule Des Lebens 8A+ ja No Myste-
ry 8A meni molemmat 30 min aikana. Miss 
Schweiz n. 8A melkein flash, tokalla meni 
noin 8A ja istumalähtö heti perään mukamas 
8A+, no ehkä se on vähän sitä seisomaläh-
töä vaikeampi. Freak Brothers 8A+; klassikko 
boulder ja upea kun mikä. Itävallasta Niviuk 
8A melkein flash, vei pari yrkkää, ja reissun 
kruunasi Free Runner 8B, aivan älyttömän 
upea linja.

Olet ilmeisesti treenannut tietoisesti myös 
köyden kanssa kapuilua (SM-hopea margi-
naalisella erolla voittajaan superfinaalissa...). 
Kiinnostaako köyden kanssa kiipeily pihalla-
kin?

Köysikiipeily on aina kuulunut treenikausii-
ni, ja hinku hienoille köysikallioille on kova. 
Nyt vaan talvi treeniä, sekä töitä ja kevääl-
lä uusia vaikeita ja upeita bouldereita tänne 
suomeen. Toivottavasti ehtii myös svetsiin 
boulderoimaan keväällä. Kesä sitten varmaan 
menee köysikallioilla Keski-Euroopassa, jos 
rahat riittänee.

Kotimaan boulderointi jatkui säiden puolesta 
pitkälle syksyyn ja porukka tikkasikin reittejä 
vielä marraskuussa. Muissakin osioissa mai-
nittava Samuel Hammer nosti tasoaan vielä 
kesäisestä One Lovesta sessiossa plussan 
verran tikkaamalla Mylliksen superklassikon 
Usual Suspect 7C+. Odotusarvo tälle kaudelle 
löytyneekin kahdeksannesta vaikeusasteesta. 

Junioriosaston suoritukset jatkuivat kovina 
myös Turun suunnalla Elias Silvolan osalta. Jo 
kesäisellä Pinsiö on the Rocks -häppeningil-

lä saattoi aavistella kasien paukkuvan jo tällä 
kaudella ja niin kävi kaksin kappalein. Loka-
kuussa kellistyivät sekä Millyways, että Tomin 
aikoinaan avaama Kellarijengi, kummatkin 
tasaista 8A:ta. 

savon suunnalla kaverukset Sami Romppai-
nen ja Mika Hinkkanen ovat osoittaneet taas 
kerran todeksi sanonnan ”Lihas kasvaa levos-
sa”. Pojat kellistivätkin kesän ja syksyn aikana 
itäisen suomen projekteja tasaiseen tahtiin. 
samin osalta mieleenpainuvimpia ensinou-
suja löytyy syksyltä seuraavasti. Puumalan 
Viljakansaareen herra avasi hienon kantin 
nimeltään Sound of Silence 7C. sekä teknis-
tä, että voimallista toehuukkailukikkailua. Ju-
van Koikkalasta aukesi alueen vanhin projek-
ti, joka sijaitsee sydämenmuotoisella kivellä. 
Kruksin minilista tuntuikin tänä kesänä hel-
pommalta kuin ennen ja Romanttinen Kome-
dia 7C+ sai ensinousun. Toki työstövaiheessa 
lähes kaikki olivat sitä mieltä, että linja alkaa 
kahdeksaisella, mutta vanha sandbäggääjä 
jätti greidin kuitenkin seiskaan. Ensi kesää 
silmällä pitäen reittiin saa vielä 4 muuvia si-
sältävän assiksen…

Kuopion kotibouldereiden hienoimpia lisä-
yksiä samin mielestä oli Karate 7C Viitanie-
meen. Reitti pitää sisällään villin kruksin, 
jossa slouppaavassa lipassa sijaitsevalle ot-
teelle mätsätään kaikki mahdolliset raajat (2 
jalkaa ja käsi), jonka jälkeen päästään mant-
teloimaan toppiin. sami kehui myös Kuopi-
on Riverside bouldereita. Kyseisellä alueella 
on n. 30–40 hienoa reittiä, joista n. 10 todel-
lisia valioita missä tahansa. Yhtenä hienona 
lisänä herra käväisi marraskuun pakkaske-Rami Haakana työstelemässä Sound of SIlenceä 7C, Viljakansaari. 
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Sami Romppainen, Revolverimies, 7C/+.
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leissä avaamassa istumalähdön allekirjoitta-
neen vanhaan Roland-nimiseen reittiin Mik-
kelissä. Istumalähtö pitää sisällään kirpe-
än karkin krimpeistä krimppailua ja teknistä 
huukkailua 30–40 asteisella hänkillä. Erittäin 
hieno lisä Mikkelin lähiseudun bouldertar-
jontaan. Uusi versio kantaa seisomalähdölle 
uskollisena Revolverimies nimeä ja vaikeutta 
slashisti 7C/+. 

savonlinnan powerhouse Hinkkanen taa-
sen lämmitteli itsensä kiipeämättömän ke-
sän jälkeen kuntoon tekemällä kolmannen 
nousun Tawastin Maken Toiseen Linjaan 8A 
Hurissalossa. Kuntoon päästyä herra tikkai-
li ensinousuja vanhoihin projekteihin, joista 
hienoimpana simpeleen suuntaan avautu-
nut Puumalavirus assis 7C (ehkä kuitenkin lä-
hempänä C+). Reitti alkaa 3–4 vaikealla muu-
villa katossa, josta se linkkaa varsinaiseen 
virukseen. Betavideo seisomalähtöön löytyy 
27cragsista ja muuvit näyttävät hienoille.

nalle ja andy palsta

Nallen ja Andyn syksy jatkui samoissa mer-
keissä, kuin mihin syksyllä oltiin jääty. Herrat 
retkeilivät ympäri maailmaa ja reittejä pauk-
kui niin paljon, että heikompaa hirvittää. Kos-
ka reittien ilotulitusta on jo luettu ympäri ne-
tin ihmeellistä maailmaa, päätin lähestyä 
herroja parilla tarkentavalla kysymyksellä. 

Ensimmäisenä parivaljakon vanhempi edus-
taja Nalle: Circus Elephant Syndrome 8B+. 
Miten kuvailisit reittiä/ työtä jonka reitin 
avaaminen vaati?

Circus Elephant Syndrome on ehkä mun pit-
käaikaisin projekti ikinä. Vuosien mittaan 
mulla on mennyt sääolosuhteiden, access-
ongelmien, pienen vammautumisen ja ties 
minkä muun seurauksena monia päiviä vih-
doin kiivetä tämä reitti. Päätin kuitenkin grei-
data sen 8B+:ssaksi, koska siltä se rehellises-

ti kuitenkin minusta tuntuu, vaati se sitten 
kuinka paljon työstöä tahansa. Ja ainahan jo-
ku sen voi upgreidata myöhemmin jos siltä 
tuntuu. Mielummin greidi alakanttiin kuin ai-
na heti lätkäsemässä jotain isoja numeroita. 

8B+? Jos vertaa vaikkapa Esperanzaan 8B+ 
Huecossa, niin sattuuko greidi kohdilleen ;-)

No, onhan se vaikeampi kuin Esperanza, jon-
ka kiipesin nopeasti. On se myös vaikeampi 
kuin Esperanzan alempi lähtö Desperanza 
jolle on ehdotettu 8C. Koitin sitä pari kertaa 
ja tipuin toppikahvasta kahdesti ja jätin sen 
siihen kun en koe että se pari muuvia alempi 
lähtö lisää Esperanzaa juurikaan mitään.
 
Tein Tale of Two Gaborsin ensimmäisen tois-
ton. se oli vuosia toistamattomana ja jopa 
8C greidistä huhuttiin. Greidasin sen 8B:ksi, 
ja napakka ja supertekninen sellainen se on-
kin. Todella uniikki boulderi! (Tale of Two Ga-
borsin, Esperanzan ja monen muun reitin 
betat voi käydä tsekkaamassa Nallen sivuil-
ta, toim. huom. Tale of Two Gabors on yksi 
villeimmän näköisistä bouldereista koskaan!)

Crown of Aragorn 8B flash. Hieno nimi ja 
klassikko reitti. Olitko valmistautunut joten-
kin 8B:n flashiin tietoisesti, vai sattuiko ky-
seinen reitti vain sattumaan sopivaan aikaan 
sopivalle kohdalle?

En nyt mitenkään valmistautunut, mutta ha-
lusin juuri sen reitin flässätä koska se on ori-
ginaali benchmark V13 greidille joten sen 
greidistä ei paljon ole väittelemistä. Mul-
la ei ollut betasta mitään hajua, mutta ai-
ka hyvin se kuitenkin meni. Jälkikäteen kuu-
lin että käytin yhtä vaikeimmista betoista. 
En juurikaan tykkää flässäillä reittejä, kos-
ka se harvoin on hauskaa. Enemmän se on 
kivuliasta väkisin runttausta Adam tyyliin. 
 
Onko suunnitelmia/ projekteja keväälle 2012?

No, nyt just tultiin Fontsuun. Helmikuussa 
ois tarkoitus lähteä Makedoniaan tekemään 
ensinousuja! Ja alkukesästä Ausseihin pi-
demmäksi aikaa kehittämään uutta boulder-
aluetta!

Ja perässä nuori haastaja Andy: Syksy su-
jui lähetystyön merkeissä ”Welcome to the 

Life of Fritz, V11.
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Antti Liukkonen, Auf Swum Schwur 7a, Niederthai Itä-
valta.
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Hood” possejen kanssa, milloin leffaa voi-
daan odotella julkaistavaksi?

Welcome to the Hood -leffa taitaa saada en-
sinäytöksensä maaliskuun lopusta ja huhti-
kuun alussa varmaan tulee nettiin ladattavak-
si.

Syksyn alkupuolen vietitte Sveitsissä. Anam 
Cara 8B+ (vai C) taipui sessiossa. Miten ku-
vaisit reittiä/ lähetystä?

Anam Cara oli kyllä ihan hieno reitti. Muuta-
ma vähän terävämpi ote, mutta muuvit ovat 
tosi hyviä. Lähetys onnistui ihan täydellises-
ti. siinä on alussa yksi ote, mikä pitää kaivaa 
aika hyvin jotta se seuraava muuvi olisi hiu-
kan helpompi. Lähetyksessä sain sen otteen 
tosi hyvin ja siitä se taisi olla ainoastaan kiin-
ni, sillä se meni sitten loppuun asti melko 
kevyesti. Greidi mielestäni on varmaa mata-
la 8B+. Ei missään tapauksessa edes lähellä-
kään 8C:n greidiä. se on vaan mun mielipide, 
mutta mielestäni kuitenkin tunnistan vaikeat 
ja V***n vaikeat reitit aika hyvin.

Mitkä muut tikit Sveitsin pysäkiltä jäivät 
mieleen erityisen hienoina?

sveitsin puolella mulle jäi parhaiten mieleen 

Nalle Hukkataival,  Loaded With Power, V11, Hueco, USA.
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varmaa ne hienoimmat reitit jotka kiipesin, 
muun muassa Electric Ant 8B ja Dreamtime 
stand 8A+. Vaikka se Dreamtime ei olekaan niin 
hieno kuin ennen, tulee se aina olemaan mul-
le klassikko.

Retken toinen osio sijoittui Fontsuun, jossa 
tikkilistalle merkattiin 9 kpl yli 8A bouldereita, 
joukossa superklassikoita kuten: Karma 8A+ 
(varmaan jokaisen boulderoinnin harrastajan 
päiväuni jo pikkupojasta saakka), Ubik Assis 
8B, Sideways Daze 8B... Mitkä reitit jäi font-
susta mieleen parhaiten?

Fontsusta joudun kyllä sanoo ettei oo mitään 
tiettyjä reittejä jotka olisivat jääneet mieleen, 
sillä ne kaikki olivat äärimmäisen hienoja se-
kä muuveiltaan että esteettisyydeltään.

Myös Andyn smoothia kiipeilytyyliä fonsussa 
voi ihastella Vimeosta.

Ulkomaat

suomalaisia on ollut köyseilyreissuissa pit-
kin syksyä (toiset koko syksyn) ja kovia reit-
tejä on paukkunut niin Euroopassa kuin Aa-
siassakin. 

Rahikaisen Kata otti loparit Pekingin byroos-
ta ja lähti viettämään ikuista kesää reissun 
päälle. Kovia reittejä on tipahdellutkin pitkin 
matkaa. Petzlin rocktripin maisemissa syk-
syä viettänyt neitokainen tikkasi Getu-valleys-
sä mm. Ki Di Puzzin 8a, Autochtonon 7c+ ja 
Drill Teamin 7c+. Getusta matka jatkui Yan-
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Kata Rahikainen, China White, 7b (Yangshuo, Kiina).
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shuohon, ja listalle taipuivat Paper Cut 7c+ 
ja One Love 7c+. Aasian kiertueellaan joulun 
tienoolla Kata oli Thaimaassa ja siellä klassi-
koista on tipahtanut ainakin Don´t Call Me 
Helmet 8a.

Thaimaassa on alkuvuodesta muitakin reis-
saajia. Kovien lähetysten pariin ovat päässeet 
ainakin Valtteri Pulkkinen ja Miku Kyrklund. 
Valtteri on lähettänyt mm. Arts and Sportsin 
8a+, Sex Powerin 8a ja Elephantin 8a. Mikun 
listalta löytyy ainakin Arts and sports.

Vuoden lista-osiossa ”Fanaatikko” -tittelillä 
kruunattu voimanpesä Kotkan kupeesta, eli 
Johannes Puranen on makuupussimatkai-
lun voimistamana tikannut onsight-kiipeilyn 
ohella läjän kovia reittejä Espanjan kalkkikivi-
kallioilla. syksyn kovan bouldertreenin jäljiltä 
listalta löytyvät mm. Terradetsista reitit  El La-

tido del Miedo, 8a ja Bon Viatge, 8a. El Chor-
ron visiitillä taasen on taipunut klassikoita 
kuten Lourdes, 8a ja Swimming Through a 
Shark Attack, 8a+.

Terradets onkin ollut syksyllä suomalaiskii-
peilijöiden suosikkiretkikohde ja muita suo-
riutujia kyseisellä kalliolla ovat mm. Rock-Kos-
ki samaisella 8a-klassikolla Bon Viatge, 8a ja 
kesän aikana hurjassa kunnossa ollut Markus 
Lehtonen El Latido del Miedolla, 8a. Naiskii-
peilyn terävin kärki Himasen Jatan johdolla 
ei jäänyt paljon Pekkaa pahemmaksi tikaten 
mm. Energia Positivan 7c+ ja Occidentin 7c. 
Lisäksi lukuisia reittejä skaalalla 7a+ -7b+.

sielunsa ja kehonsa kiipeilylle pyhittänyt ja jo 
aikamiehen ikään päässyt Anssi Pasila vietti 
syksyä Kalymnoksella, piiskaten itsensä kun-
topiikkiin. staminakoneena tunnettu Anssi 

toteutti monen nuoremmankin haaveen ja 
siirtyi kahdeksanteen vaikeusasteeseen su-
perklassikko Daniboyn avulla. Toki siinä 
ohessa kellistyi myös lukuisia 7b+ – 7c+ reit-
tejä.

syksyn kovinta tykitystä köysipuolella esit-
ti kuitenkin vuoden juniori-kiipeilijä Samuel 
”Pamu” Hammer. Allekirjoittanut sai olla to-
distamassa nuorukaisen lähetystyö ellei jopa 
ristiretkeä Italian ja Itävallan sporttikaltseille 
syyslomalla. 

sateen vuoksi retken alku siirtyi Itävallan ase-
masta Arcon perinteikkäälle alueelle, jossa 
Pamun missiona oli 8b nimeltä Fuego. Reit-
ti sijaitsee Massonen klassisen posliinisella 
sektorilla (ei ehkä niin lasittunutta tämä jyr-
kin osa) ja on pitkä/ jyrkkä kuin nälkävuosi. 
Pamu tyyppaili reittiin muuvit suhteellisen 
helposti ja perinteisesti reitti on tuolloin lä-
hetystä vaille valmis. Kolmantena aamuna 
saimme todistaa mielen voittoa ruumiista. 
Pamu taisteli itsensä jalatkin muutaman ker-
ran swingaten loppuboulderiin, ja krimppa-
si, pinchasi ja huukkasi itsensä reitin vikaan 
vaikeaan muuviin. Krusiaalinen jalan nos-
to unohtui ja tuloksena oli 10–15m pannut 
puun latvaan… Tunne koko porukalla oli aika 
tyhjä. Hiljainen ajomatka Garmichiin ja no-
pea tilannearvio. Pete ja Pamu päättivät kii-
vetä pari kevyttä päivää ja polkaista takaisin 
Arcoon. 300 km ajoa Arcoon, 8b lämppäröin-
nin jälkeen listalle ja reipas polkaisu takaisin. 

Loppuretkellä nuorukainen keskittyi meidän 
senioriosaston ohella cruisailemaan klassi-
koita, kuten ehkä Euroopan hienoin halkea-
ma-7b nimeltään le Miracle, Niederthaissa. 
Toki Pamu kiipesi samaisella sektorilla myös 
pikaisesti boulderinomaisen ja tiukoilla muu-
veilla sisällytetyn La Eran, mutta muutoin 
keskityttiin kiipeilystä puhumiseen, sen kat-
somiseen ja ajattelemiseen. Vaikka moni 
kanssakiipeilijä voisi ajatella allekirjoittaneen 
olevan kova spekuloimaan muuveja, reittejä 
ja greidejä, niin kyllä nuorikin polvi tässäkin 
asiassa tulee hyvin perässä.

Vuoden 2011 lista

Aika laittaa tällä kertaa kausi 2011 tohtori 
Gaussin käyrälle. Viime vuotista kaavaa mu-
kaellen allekirjoittaneelle saa esittää valituk-
set, vaikkakin ne ovat turhia. Palkintopuoli 
toistaa samaa kaavaa, eli pullakaffit kun ta-
vataan.

ONSIgHT:

Olli-Petteri Manni, Midnight Express 7c/+/ 
Mustavuori, suomi.

Anton, Korben Dallas, 8A/+.
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Vaikka porukka vietti kaudella 2011 aikaa hur-
jasti köyden päässä, niin allekirjoittaneen lis-
talla kovimmaksi onsightiksi nousee OP:n 
suorite Hammerin Pamun Midnightiin. suo-
messa 7c/+ ei irtoa ehkä niinkään helposti, 
kuin jossain muualla 8a. äkkiseltään kovem-
pia saitteja suomen kamaralla ei taida olla 
kuin Tomilla…

Nalle Hukkataival, Crown of Aragorn 8B/ 
Hueco Tanks, Yhdysvallat.

Boulderoinnissa ei voi puhua onsightaami-
sesta, mutta Nallen suoritus benchmark V13 
reitillä hakee vertaistaan kanssakiipeilijöiden 
tikkilistoilla. Paul Robinsonin flash samaisen 
alueen Nagual -reittiin taitaa olla suunnilleen 
samassa 8B -kastissa. Kovempia flassejä ei 
taidakaan olla kuin Adam Ondralla ja Daniel 
Woodsilla…

REDPOINT, ULKOMAAT: 

Samuel Hammer, Fuego 8b/ Arco, Italia

Klassikkoreitti perinteikkäällä kalliolla. Kai-
ken lisäksi ei mikään kolmen muuvin pyllis-
tys, vaan 25–30 metriä jyrkkää uroksekasta 
kiipeilyä.

Katariina Rahikainen, Damaque 8a+/ 
Baihe, Kiina.

Toimituksen laskuopin mukaan vissiinkin en-
simmäinen suomalaisen naisen 8a+ (Kata 
kiipesi myös toisen 8a+:san Kiinan komen-
nuksellaan, mutta tämä oli lähettilään mu-
kaan vaikeampi). Osoitus siitä mihin kova 
työ ja innostus voi viedä. Toki myös Mikkelin 
seudun pohjavedellä on juniorivuosina ollut 
merkittävä lisäarvo.

REDPOINT, SUOMI:

Anthony gullsten, 3 x klassikko 8b-reitit. 
(Kära Dagbok, Tesis, Tornado direct)

Kun nuorukainen on mieskuntonsa piikissä 
on kaikki helppoa kuin leivänsyönti. siirty-
minen boulderoinnista köyseilyyn käy toisilta 
valitettavan paljon helpommin kuin toisilta…

Jatta Himanen, Leipäkarkea 7c+/
Halsvuori, Jyväskylä.

Juha saatsin superklassikko sporttikiipeilyn 
pioneerikalliolla. Jatan suoritukset muillakin 
voimallisilla sporttiklassikoilla vakuuttivat ko-
ko kauden ajan.

TRAD:

Perttu Ollila

Päiväuni 7c+ ja ensinousu Sterilitakseen (ai-
emmin, ennen vapautusta A4). Myös Pu-
rasen Johannes on tehnyt kovia suoritteita, 

mm. toistonousu Ramin King´s Cross 7c+ ja 
ensinousu Marjuvuoren Leviathaniin 7c. Jäl-
kimmäinen on testaajien mielestä tuntunut 
erittäinkin napakalle…

JUNIORIT:

Samuel Hammer -97

8b redpoint (Fuego), 7c klassikko onsight (Ae-
gealis), 7C boulder sessiossa (One Love) ja 

7C+ hiukkasen työstelemällä (Usual Suspect), 
sM-kulta… Ei liene tarvitsevan enempää pe-
rusteluita. 

Matilda Nordman -93

Vielä junnuissa kisailevan Matildan kovim-
mat suoritteet viime kaudella tulivat kisailu-
puolella (boulder PM-kulta suvereenisti, lead 
sM-kulta ja hyviä sijoituksia kansainvälisesti-
kin). Toivottavasti Matilda ehtii tällä kaudella 

Samuel Hammer, Fuego 8b, Arco Italia. >



spotteri

myös pihapuuhiin oikein ajan kanssa. 

IKäMIEHET:

Rami Haakana 

Vaikka Kosken Jari Half Centuryn ensinousul-
laan ja Pasilan Anssi kovilla suoritteillaan jo-
ka paikassa pistivätkin kampoihin, on Ramin 
sijoitus seniorikansalaisten osalta aika sel-
vä. Kivifetissi 8a+, Texas Ranger 8a+, Kulta-
kuume 8a, Half Century 8a, King of the Kong 
7C… Moni nuorempi  veijari voi ottaa Ramin 
viime kauden tikkilistan vaikkapa elinikäisek-
si tavoitteeksi.

BOULDER: 

Jatta Himanen
Spiral Architect 8A (7c?) Koivusaari Block, 
stadissa jossa vesikin on vodaa. Ehkä yhden 
suomen kuuluisimman boulderkiven koko 
kierros. Alkuperäinen vaikeusaste muistini 
mukaan 8A, mutta Jatan mukaan tuntui 7c –
sportilta…

Nalle Hukkataival
Circus Elephant Syndrome 8B+. sisu-projek-
tin ohella toinen Nallen viimeisistä projek-
teista lähitienoolla. Voimanpesä mainitsee 
blogissaan reitin vaatineen eniten työtä kai-
kista reiteistä jotka hän on kiivennyt, joten 
voisi kuvitella 8B+ vaikeusasteen pitävän tu-

levissa toistonousuissa. Body-tension ja olka-
päävoimatesti kaikille halukkaille.

FANAATIKKO:

Johannes Puranen
Vaikka valtakunta on pullollaan enemmän ja 
vähemmän innokkaita kiipeilyn harrastajia, 
niin Johanneksen palo lajia kohtaan on jo-
tain erilaista. Kesällä satuin itse Mustavuo-
relle samaan aikaan herran kääriessä sormia 
teipeillä kasaan ja jatkamalla kahdeksatta 
vai yhdeksättä päivää putkeen. Vaikka me-
no Mustiksen jyrkillä reiteillä ei enää tuossa 
vaiheessa ollutkaan miehen parasta suoritta-
mista jatkoi hän siitä Kouvolaan kiipeämään 

halkeamakiipeilyä, kun ”siinä ei nahkojen vä-
hyys niin haittaa…” Tuloksena vielä illasta ~7b 
-trad. ensinousu. Talvea herra viettää taas 
etelän lämmössä minimibudjetilla ja makuu-
pussilla varustettuna, tuloksena jo tällä het-
kellä lukuisia yli kahdeksannen vaikeusasteen 
lähetyksiä. Ihailtavaa antautumista!

RETKEILY VUORILLA:

Tatu Autio
Tatun lista alkaa olla aika vaikuttava ainakin 
näin tasamaan tallaajan mielestä. Melko lail-
la kaikki nousut kuulostavat lisäksi niin kuu-
mottavilta, että ihan oksettaa… 

Samuel Hammer, La Era 7c+ Niederthai Itävalta. 

Paavi Ikonen projektoimassa super-tradiprojektia, Savo. 
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TAUSTAA:
sKIL Access-ryhmä on perustettu vuonna 
2010 suomen Kiipeilyliittoon ennaltaehkäi-
semään ongelmien syntymistä ja löytämään 
ratkaisuja nykyisille ongelmille ulkokiipeily-
kallioilla. Ryhmän on tarkoitus toimia sKIL:in 
jäsenseurojen access-vastaavien ja muiden 
aktiivisten kiipeilijöiden, jotka miettivät rat-
kaisuja omien lähikallioiden tilanteisiin, tu-
kena.

Ryhmä koostuu seitsemästä pitkän linjan kii-
peilijästä, joille ulkokiipeily on lähellä sydän-
tä: Miika Mustonen (puheenjohtaja), Jouni 
Aspi (kasvit ja eläimet), Jan Juslen (tieasiat),  
Jukka Tarkkala (kaavoitusasiat), Rami Haaka-
na (internet ja tiedotus), Perttu Ollila (Kusta-
vi) ja Toni Fohlin (Olhava, sopimukset).

suomessa on ollut access-toimintaa kalliokii-
peilyn alusta alkaen muodossa tai toisessa, 
sekä harrastajien että jäsensurojen toimesta. 
sKIL on perustamisestaan asti toiminut aktii-
visesti access-asioissa mutta harrastajamää-
rien kasvun myötä koettiin erillisen ryhmän 
muodostaminen tarpeelliseksi. Pelkistettynä 
tässä on kysymys tiedon jakamisesta kiipeili-
jöiden ja sidosryhmien piirissä jotta vältyttäi-
siin väärinkäsityksiltä ja meille kaikille tärkeä 
laji voisi hyvin.

TAPAAMINEN 2011:

skil Acess-ryhmä kokoontui 14.1. Tapanilassa  
vuosittaiseen tapaamiseensa. Päivän aikana 
käytiin läpi vuoden 2011 ongelmia ja tapahtu-
mia. Kiipeilyalueiden ja kallioiden tilanne käy-
tiin läpi paikallisten esittelyissä. 

Paikalliset tilanteet, mm: 
– säkylän Pirunvuorella edelleen kiipeilykielto 
– Ruotsinpyhtään Haukkakallion läheisyyteen 
rakenteilla uusi moottoritie, ei vaaranna kii-
peilyä kalliolla. Uudet ajo-ohjeet släbin ja 27 
crags-sivuilla. 
– Kleverbergetin kielto ennallaan, asiasta neu-
vottelua jatketaan maanomistajan kanssa.
– Falkbergeitin pysäköintiongelmaa yritetään 
ratkaista 2012 aikana. 
– Olhavalla pohjoisportin tiet ja P-paikka on 
uusittu ja uusi kahvilayrittäjä aloittanut toi-
minnan siellä. P-paikalla on ollut kasvavia on-
gelmia autojen ryöstelyn merkeissä, kuiten-
kaan valvontakameroita ei ole paikalle tulos-
sa.
– Pääkaupunkiseudun koulutuskalliolla Käär-
mekalliolla oli 2011 aikana tehty pultitusta 
koulutuskäyttöön ja aloittelijoille.  Adventu-
re partners on siivonnut alueen kesällä 2011.

Tapaamisessa puhuttiin lisäksi access-toi-
minnan mahdollisesta ulkopuolisesta rahoi-
tuksesta, yhteistyöstä metsähallituksen kans-
sa, sopimuspohjista, infokylteistä sekä tie-
dottamisesta.

Perttu Ollila kertoi vierailustaan BMC sum-
mer meetissä 2011, jossa oli keskusteltu kan-
sainvälisellä porukalla myös access- ja pulti-
tusasioista. Olhavan yhteyshenkilö Toni Foh-
lin kertoi hyvästä toiminnasta ja yhteistyöstä 
Olhavalla puiston johdon kanssa. 

Vuoden 2011 Access-kunniamaininnan saivat 
Jouni Aspi ja Teemu Ojala. Teemulla peruste-

luina pitkäaikainen ja kova työ usealla alueel-
la ja kalliolla (Jaanan-, Ruhan-, someron- ja 
salon kalliot) ja Jounilla korvaamaton pitkä-
aikainen asiantuntemus biologisissa lausun-
noissa ja kartoituksissa. Uudet palkitut saivat 
nimensä komeaan, 2010 palkitun Toni Fohli-
nin tekemään kunniatauluun edellisvuoden 
nimien jatkoksi. Pitkä päivä päätettiin perin-
teisesti kiipeilyllä ja saunomisella.

Ajan tasalla olevat access-ohjeet, tiedottei-
ta ja lisätietoa kiipeilykielloista löytyvät sKIL 
www-sivuilta Access-osiosta ja nykyisin tie-
dotteita on myös Slouppi.net-sivustolla.

Voit lähettää tietoa accessongelmista ja kyse-
lyitä osoitteeseen: access@climbing.fi.

access-tapaaminen 2012

Viime aikaisista access-ongelmista valtaosa johtuu huonosta pysäköintikulttuurista. Väärä pysäköinti aiheuttaa helposti kallion kiipeily-
luvan menettämisen. Toimi vastuuntuntoisesti näissä asioissa, äläkä pelkää pidempää lähestymismarssia; vaikka et pääse autolla kallion 
alle tai kiven viereen, kävely toimii hyvänä lämmittelynä kiipeilyyn. Ulkomailla lähestyminen kiipeilykalliolle voi kestää usein tunteja.

Tämän sivun toisella puolella on lappu, jonka voit leikata talteen ja tarvittaessa laminoida tai päällystää muovilla. Kiitos ideasta TK-climbersille! 

•  Kun menet ulos kiipeämään, ota selvää oikeasta pysäköinnistä. Tämä lappu ei anna sinulle lupaa pysäköidä minne vain haluat.
•  Kun kohtaat paikallisia ihmisiä, ole kohtelias ja ymmärtäväinen. 
 Ongelmatilanteissa ota yhteys paikalliseen kiipeilykerhon access-vastaavaan ja kerro havaitusta ongelmasta.
•  Kun olet menossa ulos kiipeämään, etkä ole varma oikeasta auton pysäköintipaikasta, 
 jätä lappu auton sisään ulospäin näkyville.
•   Jos ohjeistettu pysäköinti on tiedossa, ei lappua kannata käyttää.
•  Kannattaa käyttää sekä köysi-, jää- että boulderkiipeilyssä.

HUOM!

2010 palkitut Toni ja Perttu ja Tonin tekemä kunniataulu.



HYVÄ TIENKÄYTTÄJÄ,
olemme lähikalliolla harrastamassa kiipeilyä, 

emmekä halua häiritä tienkäyttöä.

Mikäli automme on kuitenkin tielläsi, 

soitathan ystävällisesti alla olevaan numeroon:

Kiitos!



9 tapahtumaa
samalla lipulla!

Pääsyliput: aikuiset 15 ¤, lapset, opiskelijat ja varusmiehet 10 ¤. Perhelippu 35 ¤ (2 aik. ja alle 16-v. lapset). 
Ryhmät 10 ¤/hlö, kokoaikalippu 27/20 ¤. Liput ovelta tai Lippupalvelusta (+ toimitusmaksu alk. 2,50 ¤).

Suomen suurin liikunnan tapahtuma
HELSINGIN MESSUKESKUS 2.– 4. 3. 2012

FILLARI BALL 
SPORTS METSÄSTYSKUNTO RETKI KUVA & 

KAMERAGOLF KALASTUS HORSE 
FAIR

Hae vinkit retkeilyyn telttakylästä, makuupussimaailmasta ja melontakorttelista. Tutustu varusteisiin, tee huippuhankintoja ja hyödynnä 
ohittamattomat messutarjoukset! Lue lisää osoitteessa  www.goexpo.fi  ja valitse paras päiväsi saapua.

Kaikki ulkoilusta ja liikunnasta! Lajit bmx-pyöräilystä tankotanssiin ja juoksusta jalkapalloon – tutustu ja testaa. 
HUOM! Horse Fair avoinna vain la–su.



Teksti Hanna Pihlajaluoto   Kuvat Mikko Nieminen

suomen köysimestaruudet 2011 selvisivät 
vasta vuoden viime tunteina. salmisaaren 
Kiipeilyareena ja Kiipeilyurheilijat ry isän-
nöivät uudenvuodenjuhliin päättyneet kisat 
päätuomari Kaisa Rajalan johdolla yhteensä 
noin 30 vapaaehtoisen voimin.

Karsintaruljanssi päästiin aloittamaan aa-
mupäivällä puoli kymmenen maissa nuo-
rimpien junnujen johdolla. Kaikki finalistit 
olivat selvillä kahden jälkeen, kun suuren 
osallistujamäärän vuoksi pitkäksi venähtä-
neet karsinnat oli vihdoin saatettu loppuun. 
Osallistujien määrän kasvu selittyi suurel-
la junnukisaajamäärällä. Kisojen yhtenä 
missiona oli kannustaa junnuja osallistu-
maan tarjoamalla epävirallisia yläköysisar-
joja poikkeuksellisen paljon. Tavoitteeseen 
päästiin hienosti. Junnusarjoihin otti osaa 
yhteensä 30 kiipeilijää ja kiipeilijänalkua. 

Junnufinaalit käynnistyivät nuorimpien ki-
saajien päästessä loistamaan taidoillaan 
ensimmäisenä. Tiukaksi osoittautuneiden 
yläköysien finaalireittien johdosta hajon-
ta jäi monissa sarjoissa vähäiseksi. Jo en-
nalta koviksi tiedetyt nimet, kuten Helmi 
Puustinen ja Sonja Ajo, erottautuivat kuiten-
kin joukosta selvästi. Nuorten liidisarjoissa 
loistivat erityisesti Sami Koponen ja kotihal-
lin suosikki Samuel ”Pamu” Hammer.

Intian lomansa kisojen vuoksi keskeyttänyt 
Matilda Nordman saavutti hienosti naisten 
finaalin ykkössijan tuliaispöpöjen heikentä-
mänäkin. Toiseksi finaalissa sijoittunut Ee-
vi Jaakkola ja pronssia napannut Enni Bert-
ling tarjosivat vielä karsinnoissa Matildalle 
hyvän vastuksen, mutta hajonta oli kolmi-
kon kohdalla finaalissa jo selkeää.

Toisin kuin lasten, nuorten ja naisten sar-
joissa, miehissä kaikki kisaajat eivät yltä-
neet finaalitasolle. Miesten finaali tarjo-
si kuitenkin käsiä hikoiluttavaa jännitystä 
loppuun asti. Kuutti Huhtikorpi vei prons-
sia, mutta voittajan selville saamiseksi 
jouduttiin varsinaisen finaalin jälkeen jär-
jestämään superfinaali Anthony ”Andy” 
Gullstenin ja Anton Johanssonin välille. Fi-
naalireitiltä pahasti pudonnut ja itseään 
loukannut Anton kokosi hienosti itsensä ja 
katsojat saivat nauttia äärimmäisen tiukas-
ta superfinaalista, jonka voiton Andy niu-
kasti nappasi.  

Kisan palkintojenjaon yhteydessä luovutet-
tiin sM-cupin kiertopalkinnot ja 500 euron 
harjoittelupalkinnot vuoden 2011 voittajille 
Kuutti Huhtikorvelle ja Eevi Jaakkolalle.

 

KäDET HAPOILLA 
UUTEEN VUOTEEN

SM-köysikisat 31.12.2011

Anton antoi Andylle finaalissa tiukan vastuksen.

Naisten voittaja Matilda.
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KIDS B > 00- TYTöT
Kainulainen Sonja, Tapanilan Erä
Lappalainen Roosa, Kruxi 
Laine Viivi, Kiipeilyurheilijat

KIDS B > 00– POJAT
Mikkola Aleksi, Tapanilan Erä
Vartiainen Lassi, Tapanilan Erä

KIDS A 98–99 TYTöT
Puustinen Helmi, Kruxi 
Ajo Sonja, Kruxi 
Reijonen Minni, Kruxi 

KIDS A 98–99 POJAT
Vaaralahti Lauri,  Kruxi 
Knorn Joel, Kiipeilyurheilijat
Pohjanvaara Oula, Kiipeilyurheilijat

YK 94–97 TYTöT
Heimburger Tea, Kiipeilyurheilijat
Hiltunen Erika, Kiipeilyurheilijat

YK 94–97 POJAT
Pääkkönen Vilppu

YOUTH B 96–97 TYTöT
Haime Katariina, Tapanilan Erä
Taskinen Anitra, Kruxi 

YOUTH B 96–97 POJAT
Hammer Samuel, Kiipeilyurheilijat
Ainoa Eppu, Klondyke
Laitinen Ola

YOUTH B 94–95 TYTöT
Fager Iines, Kruxi 

YOUTH B 94–95 POJAT
Koponen Sami, Karelia
Silvola Elias, Kruxi
Paasovaara Ville, Tapanilan Erä

SM-LEAD AIKUISET, NAISET 
Nordman Matilda, Kruxi
Jaakkola Eevi, SKEY
Bertling Enni, SAKE

SM-LEAD AIKUISET, MIEHET
gullsten Anthony
Johansson Anton
Huhtikorpi Kuutti, Tapanilan Erä

TULOKSET

Suomi-Cup 2011 voittajat. Miesten kolme kovinta. Naisten palkitut.

Miesten ykkönen Andy.

Anssi Venho vääntää misten sarjassa. >
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teksti   perttu OLLiLA

Dharman kulkurit 
San FranciScon lahDella

GolDen Gate -Salmen ylittävän riippuSillan kyltit opaStavat 

autoilijoita SuoraviivaiSeen tapaanSa: ”SpeeD limit 45”, ”no u 

turn”. Sitten Silmät erottavat hämäräStä kyltin, jonka vieS-

tiin takerrun pitkäkSi aikaa: ”there iS hope – make the call”. 

Perttu Ollila, Clamydia (5.11d), Castle Rock Falls, Castle Rock State Park.
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K
yltin psykologis-uskonnollinen sisältö ei ole selvästikään 
suunnattu kiireisille autoilijoille, vaan niille, jotka ehtivät 
miettiä kaikessa rauhassa 70 metrin pudotusta sillan kaiteen 
äärellä. ”Hope springs eternal in the human breast”, kuten sa-

nanlaskussa sanotaan, mutta tällaisena yönä valtavan art deco -ra-
kennelman helakanoranssi väri on suorastaan liekehtivän hurmeista. 
Ketjusillan puolivälissä, noin puolentoista kilometrin kohdalla, olem-
me san Franciscon lahden ja Tyynen valtameren välissä, samalla jos-
sain aktuaalisen maailman ja varjojen valtakunnan välissä. Ainakin mi-
nä olen myös Neil Jordanin elokuvassa Interview with the Vampire: The 
Vampire Chronicles (1994). 

Yhtäkkiä luiset kädet suoristuvat Mustangin takapenkiltä ja vetävät 
kuskin niskan taaksepäin. Lestat de Lioncourt upottaa hampaansa toi-
mittaja Daniel Malloyn kaulaan ja imee häntä kuin rottaa. Malloyn tä-
risevien käsien ote irtoaa ohjauspyörästä, ja auto kaartaa holtittomas-
ti päin Golden Gate -sillan vastaantulevaa liikennettä. Vaaratilanne on 
Lestat’lle lähes merkityksetön; hän juo, juo ja tekee ohjauspyörällä 
vain täpärän korjausliikkeen juodessaan. Veren elvyttämä Lestat siir-
tyy etupenkille, asettaa kuolevan Malloyn valinnan eteen – ”the choi-
ce I never had” – ja ohjaa hymyillen auton san Franciscon yöhön. Elo-
kuva päättyy tyylikkäällä musiikillisella jatkumolla autoradiosta loppu-
teksteihin: Guns N’ Rosesin versio Sympathy for the Devilistä. ”Pleased 
to meet you / Hope you guess my name...”

Vilkaisen virnistäen kompaktin vuokra-automme takapenkille. sitä ei 
oikeastaan edes näy, sillä koko takatila on sullottu täyteen rinkkaa, rep-
pua, kypärää, kattilaa ja ruokakassia. sillan ylittämisen jälkeen Heik-
ki Karla parkkeeraa auton jonnekin korkeiden talojen väliseen kuiluun 
Baghdad by the Bayn yössä. Tämä ”Baghdad” pitää mottonaan lati-
nankielistä ilmausta semper vigilans, aina valpas, mutta öinen kaupun-
ki nyt vieläpä sitientibus, janoinen. Langettaessaan tuomion sanat navi-
gaattorillemme ja polttaessaan sitten hermosauhut kiivas mutta uupu-
nut kiipeilyparini näyttää kalpealta ja diaboliselta, siis sanalla sanoen 
vampyyrilta. Tilanteen epätodellisuus on myös siinä, että vastoin kaik-
kia ennakkosuunnitelmia me olemme nyt köysinemme ja camalottei-
nemme eksyksissä san Franciscossa. Eikä meillä ole edes kukkia hiuk-
sissa. Kuinka tähän on tultu?

loSt in naviGation
Olimme olleet viettämässä kiipeilysyksyä Yosemiten laaksossa, Kali-
fornian reissumme ainoaksi ajatellussa kohteessa. Lokakuussa tullut 
varhaistalvi kuitenkin teki haikailemistamme laakson pohjoisseinistä 
hyytävän luotaantyöntäviä. Oikeutemme olla Camp 4 -leirintäalueella 
tuli sekin täyteen näissä lumisissa tunnelmissa, eikä ovea avattu kol-
kuttavalle missään muuallakaan koko Yosemiten laaksossa. Full, full, 
full... Tilanne oli epätyydyttävä, mutta yksiselitteinen: meidän oli pääs-
tävä pois kodittomuudesta ja siitä limbosta, johon olimme Yosemites-
sa juuttuneet. Oli sanottava jäähyväiset mustakarhuille. 

Kaksi blondia pitkätukkapäätä lyötiin siis yhteen tarkoituksena saada 
aikaan yhteisymmärrys loppureissusta. se ei mitenkään voinut olla ko-
ko osavaltiota syleilevien halujemme ja poltteidemme mukainen pää-
tös, vaan ennemminkin realistinen ja ”viisas”, mitä tuli hupenevaan 
reissukassaan ja -aikaan. Niinpä me siis päädyimme täyteen sullotus-
sa vuokra-autossa san Franciscoon, oppaanamme Tresa Blackin to-
pokirja Rock Climbing the San Francisco Bay Area (2002) ja inspiraa-
tionamme Jim Thornburgin tuore artikkeli ”Cragging in the Bay Area” 
(Rock and Ice, Issue 198). 

Tresa Blackin kokoama topo esitteli huolellisesti 375 reittiä 24 kiipei-
ly- ja boulderointikohteessa san Franciscon lahtea ympäröivällä met-

ropolialueella, mutta kirjan toteutus ei ollut omiaan houkuttelemaan 
Yosemiten ihmeet juuri kokeneita paikan päälle. Heikki ilmaisi tyyty-
mättömyytensä teoksen visuaaliseen antiin: isoja miehiä roikkumas-
sa yläköydessä huonosti rajatuissa mustavalkokuvissa. Jim Thornbur-
gin kuvat Rock and Ice -lehdessä olivatkin meille se varsinainen kutsu. 
Jännittävän näköisen kiven ja rauhoittavan ulapan kontrasti muistutti, 
ettei kumpikaan meistä ollut vielä koskaan nähnyt Tyyntä valtamerta. 
Minä olin jo kymmenisen vuotta ollut heikkona rantakallioihin, ja nyt 
meillä olisi tilaisuus kiivetä maailman suurimman merialueen näky-
mässä. 

Heikki lopettaa taukonsa ja palaa takaisin autoon. En edes viitsi vään-
tää vitsiä siitä, että meitä ympäröivä valokuilu ei taida olla Mount 
Diablo state Park. sieltähän meidän piti Bay Cragging -reissumme 
aloittaa, ei pelkästään tuon hiekkakivialueen hienon nimen vaan 
ennen muuta maineikkaan panoraaman takia. Kuu-
lemma näkymät Mount Diablon hui-
pulta ovat Amerikan 
parhaat;

Heikki Karla, Viscious Circles (5.10c), Indian Rock, Castle Rock State Park.
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Perttu kiipeämässä Peeper Rockille, Mickey’s Beach.
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kirkkaana päivänä voi kiikareilla nähdä jopa Yosemiten Half Domen. 
Hetki sitten olimme kiusallisen liki, kirjaimellisesti Diablon suljetulla 
portilla, mutta yritys kurvata puistoon takakautta epäonnistui. syytet-
täköön siitä lempeällä naisäänellä huijannutta navigaattoriamme ja 
urbaanien kappaleiden välistä vetovoimaa. Meidät yksinkertaisesti ve-
dettiin Golden Gate -sillalle ja öiseen kaupunkiin. ”se Diablosta! Ajan 
meidät nyt meren rannalle, vaikka siihen menisi koko yö”, kiipeilevä 
merimiesystäväni ilmoittaa. Nyökkään erittäin hyväksyvästi. 

Beat
Pikkutunneilla istumme viimein tienposkessa lähellä stinson Beac-
hiä. Eläimiä on tällä reissulla nähty jo niin paljon, että luulisi ainakin 
mustahäntäpeurojen kärsineen inflaation. Kuitenkin meitä nyt terveh-
timään tulevan haarasarven entrance on visuaalinen klisee vailla ver-
taa: eläin astelee harjanteen päällä ja seisahtuu pelkkänä täyden kuun 
valaisemana siluettina tuijottamaan kohti merta. samaan aikaan jokin 
toinen eläin aloittaa toistuvan, lähes inhimillisen huudon Marinin yös-
sä. ”se on villisika”, rauhoittelen epäluuloista matkakumppaniani ja 
juhlistan hienoa hetkeä avaamalla viinipullon ateriamme kylkiäiseksi: 
”Tyynelle valtamerelle!” 

Teltan pystytämme nuuskamuikkusmaisesti säännöistä ja kielloista 
viis veisaten juuri siihen paikkaan, missä olemme. Antaessani unen 

syyden paikka”. En voi olla sovittamatta homssuista parivaljakkoam-
me näihin kirjallisiin positioihin. Meren voi niin kovin helposti korvata 
kallioilla. 

muStan aurinGon alla
Kun aamulla työnnän pääni ulos teltasta, näky on ankean harmaa. Lo-
kakuun keskimääräinen satelu tällä alueella on vähäistä varsinaisiin 
talvikuukausiin verrattuna, mutta juuri nyt, tervetuliaispäivänämme, 
sadesumu peittää meren näkyvistä. Pakenemme apeina ja kolmannen 
kiipeilemättömän päivän vieroitusoireissa lattarikahvilaan aamiaiselle. 
Emme ole suinkaan ainoita sukkien kuivattelijoita: kaikkien sääennus-
teiden vastainen ”storm system” on yllättynyt myös joukon surffaajia. 
Kukapa tietää, ehkä se oli tänään heidän onnensa. stinson Beachin ve-
sistö kuuluu nimittäin merialueeseen, joka tunnetaan pahaenteisellä 
nimellä Punainen kolmio. sinne valkohait tulevat vaanimaan merinor-
suja. Fortuna ei ole Pohjois-Kalifornian surffaajia kohtaan aina hyvän-
tahtoinen, vaan joskus suorastaan pahansuopa: koko maailman valko-
haihyökkäyksistä 11 prosenttia tapahtuu juuri Punaisen kolmion rajo-
jen sisällä. 

stinson Beachin varsinainen ranta on kuulemma Kalifornian puhtaim-
pia hiekkarantoja. Autiona ja sumuisena se on myös osavaltion me-
lankolisin paikka. Kävelemme tihkusateessa hengenpelastajan tornilta 

kuulemma näkymät mount DiaBlon huipulta ovat amerikan parhaat.
tulla mietin beat-kirjailija Jack Kerouacia ja -runoilija Gary snyderia et-
simässä vaihtoehtoa kaupallistuneelle kulttuurille luonnosta, itämai-
sista uskonnoista ja kulkurielämästä näillä lähes tismalleen samoilla 
alueilla, matkallaan Marinin piirikunnasta High sierraan yli puoli vuo-
sisataa sitten. Matka taltioitiin ”eloon-
jäämisoppaaseen” The Dharma Bums 
(1958), joka puolestaan synnytti mel-
koisen rinkkavallankumouksen. Mah-
toivatko snyder ja Kerouac selkärep-
puodysseiallaan, poistuttuaan san 
Franciscon janoisesta ja juhlivasta syk-
keestä, yöpyä juuri tällä maaperällä ja 
tämän taivaan alla?

Valtameren aaltoja kuunnellessa on 
jotenkin sattuvaa, että Jack Kerouacin 
raakilemainen esikoisteos on nimel-
tään The sea Is My Brother. Postuu-
misti vasta 40 vuotta Kerouacin kuo-
leman jälkeen julkaistussa romaanissa 
päähenkilöt Wesley Martin ja Bill Ever-
hart väittelevät, juovat ja mietiskele-
vät merellistä eristyneisyyttään. Mar-
tin on arkkityyppi vapaasta sielusta, 
kulkurista, joka tässä tapauksessa ”ra-
kasti merta kummallisella, yksinäisel-
lä rakkaudella; meri on hänen veljen-
sä ja tuomionsa”. Everhart taas on fi-
losofi ja kamarioppinut haikailemassa 
todellista kokemusta omaksutun kir-
javiisauden tilalle. Hän ”pakenee yh-
teiskuntaa merelle, mutta huomaakin 
meren olevan kauhistuttavan yksinäi-

toiselle, saniteettirakennukselta seuraavalle, ja tutkimme rantaan ajau-
tunutta kummallista merifaunaa. Ennakoimaton sadepäivä tekee reis-
suamme tähän asti hallinneesta käytännöllisestä rationaalisuudesta 
turhaa. se sallii jotain maailman ja myös omakohtaisen olemisemme 

luonteesta tulla esiin. Kaikki se, mikä 
auringossa jäisi innoltamme, optimis-
miltamme ja uusia kiipeilymahdolli-
suuksia etsivältä pyrkimykseltämme 
huomaamatta, tulee nyt esille pitkäs-
tyneisyytenä, ikävyytenä – mutta myös 
kauneutena. sateisen rannan melan-
koliassa on läsnä se, mitä reissuasen-
teemme muuten torjuu: näkymä ikä-
vän ja surun maailmaan. Kuljemme 
kahtena sanattomana pisteenä tyhjäs-
sä maisemassa kuin hidastetussa elo-
kuvassa. 

Kalifornian ”ennen aikaansa” kuol-
leet romanttiset sankarit ovat paljas-
tava kuva hyvin toisenlaisesta, indivi-
dualistisesta melankoliasta. siinä ky-
se on subjektivismin yltiöpäisyydestä: 
rajatonta vapautta seuraa helposti ky-
vyttömyys löytää lainkaan rajoja oman 
subjektiivisuutensa toteuttamiseen. 
Tässä katsannossa ei ehkä ole edes 
tarpeellista tehdä eroa Jack Keroucin 
tuhoisan elämäntavan ja liian alkoho-
linkäytön aiheuttaman kuoleman tai 
Kaliforniassa itsensä hengiltä köydet-
tä kiivenneiden Derek Herseyn ja John 
Bacharin lopun välille. Kaikille näille 
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Heikki Karla suihkussa Kings Creek -vesiputouksessa, Castle Rock State Park.
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yksilöllisille sankareille nuoruus oli ratkaiseva vaihe, eikä sen jälkeen 
tullut mitään muuta kuin nuoruuden pitkittämisyrityksiä – sen jälkeen 
ei tullut mitään. 

Kuolema on romanttisen sankarin elämään punoutuva jännite ja sel-
laisena aivan kohtuuttomasti läsnä tämän elämän jok’ikisessä päiväs-
sä. san Franciscon hippiyhteisöön kotiutuneen laulaja Janis Joplinin ja 
Etelä-Kalifornian mestarivapaasooloaja Michael Reardonin hyvin erilai-
set loput – dekadentti heroiinikuolema versus eeppinen DWs-kuole-
ma – eivät syvemmin ymmärrettyinä kerro niinkään kuolemankaipuus-
ta, elämänvoiman heikkenemisestä tai todellisuustajun puutteesta. 
Ne kertovat subjektivistisen vapauden ylistämistä hetkistä, jotka mi-
tätöivät arkiseksi taantuneen tietoisuuden tai elämän. Kuinka vaikeal-
ta voikaakaan tuntua suorittaa tuiki tavallista, arkista ja tylsää elämää 
näiden hetkien välissä, niin täynnä yksinäisyyttä ja kommunikoimatto-
muutta kuin nuo hetket ovatkin. 

Rohkenen kokeeksi ehdottaa, ehkä ennen kaikkea itselleni, että ei se 
elämän suorittaminen niin läpitunkemattoman vaikeaa ja kestämä-
töntä voi olla. subjektivistinen vapaus ja oma rajattomuus sitä vastoin 
ovat kestämättömiä. Romanttinen sankari kulkee enemmän tai vä-
hemmän tietoisesti kohti kohtaloaan eli loppuaan, sillä silloin ja vain 
silloin kaivattu raja on viimein kohdattu. siinä on individualistisen me-
lankolian kauheus ja kauneus. Janis Joplinin tuhkat siroteltiin stinson 
Beachin rantahiekkaan ja Tyyneen valtamereen. Atlantin valtameri vei 
Michael Reardonin ruumiin eikä antanut sitä koskaan takaisin. 

pohjalta huipulle ja takaiSin
siirrymme hiekkarannalta kiipeilyalue Mickey’s Beachille ja sen likeiselle 
leirintäalueelle. Steep Ravine Environmental Campground saa meidät vi-
heltämään pitkään ja tuo 0-pisteen saavuttaneeseen tietoisuuteen taas 
halun sykkeen. Steep Ravine on mahdollisesti maailman upein leirintä-
alue! Pikkuruisia mökkejä on kymmenen, telttatontteja kuusi, ja rotkon 
pohjukkaa ympäröi meri kolmelta suunnalta. Dramaattiselta paikalta 
avautuva näkymä tavoittaa san Franciscon kaupunginvalot, Bolinasin 
ja stinson Beachin. Rannan köysikiipeilyjärkäleistä pari reittiä tarjoava 
California slab ja kahdeksan reitin The Egg ovat aivan vieressä. 

selvä pyy: marssimme alueen päämajaan kirjautuaksemme sisään. 
Aggregaatti säksättää hiljaa pihalla. Meille tulee avaamaan oven sym-
paattinen, villasukissa sipsuttava mies. Tuvan miljöö imaisee meidät 
sisään melkein kutsumatta; takassa palaa tuli, ja valtava ikkuna avaa 
näkymän suoraan merelle. Kaveri on noussut juuri kirjoituspöydän ää-
restä. Puolivalmis liuska välkehtii läppärin näytöllä meri taustanaan. 
Hyvin myötätuntoisesti tämä steep Ravinen isäntä kertoo meille, et-
tä nyt on vuoden ainoa kuukausi, jolloin leirintäalue on suljettu. Huo-
menna alkaa remontti, eikä hän voi ottaa meitä asiakkaiksi. Olemme 
toki harmistuneita mutta niin ihastuneita steep Ravineen, että jääm-
me vielä pitkäksi aikaa maleksimaan alueelle. siellä täällä on pullukoi-
ta lintuja, pikkukaneja ja liskoja. 

Optimismin puuskassa nousemme steep Ravinen pohjalta Mount Ta-
malpais state Parkiin. Jos rantakallioilla tihuttaa, niin ehkä Marinin pii-
rikunnan korkein huippu on rannikkoa syleilevän sumun yläpuolella. 
Pilvimassa vilauttaa meille kuin kiusallaan huipun itäreunan ääriviivat 
– ne antavat muodon selällään makaavalle naiselle. Mount Tamalpai-
sista käytetäänkin myös nimeä ”sleeping Maiden”. Alueen kiipeilyreitit 
ovat meidän makuumme muuten aivan liian helppoja, mutta reitistön 
vaikein, jyrkkä Oberman’s Crack (5.11b) vaikuttaa lupaavalta ja sattuu 
vieläpä olemaan topokirjamme kansikuvareitti. ”Nukkuvan neidon” 
päällä tulee kuitenkin selväksi, että sateelta suojaisaa kiipeilyä ei ole 
tarjolla. Hädin tuskin saamme pakotettua itsemme ulos autosta tut-
kimaan lähemmin näitä rinteitä, joilla maastopyöräily lajina aikoinaan 

syntyi, saati sitten Muir Woodsia, Tamailpaisin alueen laajinta jättipu-
napuumetsää. 

Ilman kalliokosketustakin Mount Tamalpaisissa käynnillä on arvon-
sa, ainakin reissumme ”kerouacilaisuuden” kannalta. Dharmapum-
mit-kirjassa Kerouacin alter ego, Ray smith, nimittäin kiipeää kolmel-
le vuorelle: ensin kolmikkona Matterhorn Peakille Yosemiten kansal-
lispuiston pohjoisrajalla, sitten kaksin Mount Tamalpaisin huipulle, ja 
lopuksi yksinäisyyteen Desolation Peakille Washingtonin osavaltiossa. 
Kirjan kompleksisen päähenkilön kaikkein onnellisimmat kokemukset 
ovat juuri näiden vuorien kiipeämisessä. Ray ilmoittaa viehättävästi, 
että vuoristoilma tekee hänet lapsenkaltaisen onnelliseksi. Liikunta pa-
rantaa hänen jalkojensa tukkoisen verenkierron, eikä hän leirissä tähti-
taivaan alla kaipaa edes alkoholia ja seksuaalista hurjastelua. 

Tamalpais-vuorelle Ray ja Japhy Ryder, runoilija-eränkävijä Gary snyde-
rin alter ego, lähtevät kyllästyttyään kolmipäiväisiin bakkanaaleihinsa. 
Toisin kuin On The Road -romaanissa (1957) Dharmapummeissa pöh-
näistä päätä ei kirkasteta matkaamalla mainosvalojen kuvioimalla, yön 
kastelemalla asfaltilla, vaan tuulisilla rannoilla ja ennen kaikkea raik-
kailla vuorilla. Näille kulkureille vuorelle kiipeäminen on zen-harjoitus 
parhaasta päästä. Kiivetessään Tamalpais-vuorelle kaverukset nautti-
vat fyysisestä rasituksesta ja ovat onnellisen huolettomia, vaikka pui-
vat niinkin vakavaa asiaa kuin buddhalaisuuden ja kristinuskon dilem-
maa Rayn elämässä. sääli että Rayn – Jack Kerouacin – oli tultava alas 
vuoriltaan.

mickey’S Beach
seuraava päivä kuivaa kaiken alakulon ja asettaa loppureissullemme 
toiminnallisen alun. Marinin piirikunta on juuri niin aurinkoisen kuk-
kea, kuin olimme sateessa ja sumussa toivoneet. Allamme vesirajassa 
odottaa Red Rock Beach, kiipeilijöille ”Mickey’s Beach”. Räkkäämme 

grey Slabin topissa, Mickey’s Beach.
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parkkipaikalla sporttikiipeilyä varten ja teemme tuttavuutta urheilu-
autolla viereemme pelmahtaneeseen paikalliseen kaveriin. Mies näyt-
tää koko lailla lyhyttukkaiselta David Lee Rothilta ja osaa yhden huvit-
tavan sanan suomea: ”Outokumpu”. Hän kertoo käyvänsä Red Rock 
Beachillä noin 200 kertaa vuodessa. Meille jää toistaiseksi epäselväk-
si, mistä moinen ahkeruus johtuu. Miehen hapuilevista, kiipeilyä kos-
kevista kysymyksistä päättelen, ettei hän ole itse kiipeilijä eikä siten 
myöskään mainittu glam rock -laulaja. David Lee Roth kyllä osaisi ju-
tella kiipeilystä, sillä sen verran paljon Van Halenin solisti on roikkunut 
Kalifornian kallioilla. 

Alkaa kolme päivää kestävä piirileikki: kierrämme Mickey’s Beachin 
jättimäisiä lohkareita vuoroveden aiheuttaman vedenkorkeuden vaih-
telun mukaan. Onneksi sentään osa reiteistä on pysyvästi kuivalla 
maalla. suosikkimme Mickey’s Beachillä on kivikkoisen rannan ”Main 
Rock”. siinä on reilu 130 pulttia ja 22 reittiä, suurin osa nousuveden 
takia ajoittain tyystin tavoittamattomissa. Rannan lohkareet ovat grau-
vakkaa, hiekkakiveä, johon sementoituneet kvartsi- ja maasälpärakeet 
sekä tummat kivilajifragmentit muodostavat hienorakeisen matriisin. 
Grauvakka ei ole mitään maailman kestävintä kiveä: nopea rapautumi-
nen ja lyhyt kulkeutuminen ovat luoneet kakun, jossa väliaineen virkaa 
hoitaa kovaksi muuttunut savi. Mickeys Beachillä meren aiheuttama 
eroosio ja lohkareiden liike on vuotuinen ilmiö. Vuonna 1993 valtava 
pala päälohkareesta romahti mereen vieden mukanaan neljä suosittua 
reittiä. Harmillista kyllä, tässä rysäyksessä mereen meni myös sormi-

sanalla sanoen mieltä huumaava. Grey slab on kaikkein ulommaisin 
kiipeilylohkare. Meri lyö harmaaseen släbiin niin aggressiivisesti, että 
50 000 tonnin lohkare kuulemma liikahtaa muutaman tuuman jokai-
sessa aallon iskussa. Tiedä sitten tämän paikkansa pitävyydestä, mut-
ta niin sanottu yhdeksäs aalto ainakin lyö köyden ja varmistajan märik-
si. Meri pauhaa joka puolella ympärillämme, eikä minulla ole suoraan 
sanoen mitään käsitystä, onko merenpinta nousemassa vai  laskemas-
sa. Kiipeilyparini on kuitenkin merimies – the sea is his brother – joten 
emme voi joutua pulaan. 

Rust Never Sleepsin alku kiivetään simpukoiden narskuessa tossujen 
alla, mutta äyriäisrajan jälkeen alkaa täydellinen, lohkareen nimen lu-
paama harmaa släbi pienillä otteilla ja kahdella pultilla. Reitin alussa 
olevaan fleikkirakenteeseen olisi ilmeisesti tarkoitus laittaa luonnolli-
sia varmistuksia. Jätin ne autolle. Täytyy siis olla ajattelematta sitä Pert-
tu-rapu-simpukkakeittoa, joka syntyy jos putoan ennen ensimmäistä 
pulttia. Grey slabin toppi on niin terävä harjanne, että sillä on istuttava 
hajareisin. Kun kakkoseni pääsee viereeni, aurinko laskee näyttävästi 
Tyyneen valtamereen ja jättää meidät purppuraiseen hämärään mietti-
mään alasmenoa. Heikki skrämplää alas lohkareen pohjoisreunan, mi-
nä laskeudun ankkuripulteista. Kastelen näin loputkin köydestämme. 

Viimeisenä Mickey’s Beachin yönä auvoista tähtien tuijotteluamme 
häiritsee paikalle saapunut nuorisojengi. Olemme siirtäneet luvatto-
man telttamme pois rannan pauhusta, piiloon pensaikkoon, mutta 
nuoret löytävät silti kätketyn residenssimme. Heitämme tunnustele-

annamme ”SiSäiSten laSten” kiivetä ja leikkiä ilman kontrollia.
halkeamareitti Mickey’s Beach Crackin (5.12b) oikea puoli. Halkeama 
vailla toista reunaansa on vain terävä kantti! Tällä kivenmullistuksella 
ja pienellä chippaamisella syntyi sitten Mickey’s Beach Arête (5.13b).

Kolme stressitöntä päivää Mickey’s Beachillä taannuttaa meitä myön-
teisellä tavalla. Aikuisilta tavataan odottaa hieman erilaista käyttäyty-
mistä kuin lapsilta, mutta me annamme ”sisäisten lasten” kiivetä ja 
leikkiä ilman kontrollia. Kahlaamme kivikoissa meritähtiä ja -makkaroi-
ta sormilla tökkien, yritämme pyydystää taskurapuja käsillä, kiipeäm-
me niin kuin hyvältä tuntuu, joskus ilosta hihkuen, toisinaan kiuku-
tellen. Erehdyn toki pitkäksi toviksi tuijottamaan Holy Mackerelia 
(5.13a), sen pieniä otteita ja pitkiä muuveja suorituskatseella mittail-
len, mutta reitin alku pysyy toivottoman kosteanliukkaana. Ehkäpä sitä 
mennyttä lapsuutta saa takaisin suurempina annoksina, vaikkapa kii-
peämällä pääsee todella ison kiven päälle eikä pyllähdä heti alkumet-
reiltä takaisin kuraan. 

Heikin suosikkiliidi rannan tarjonnasta on Walk a Thin Line (5.10c R): 
pikkiriikkisiä otteita ja niiden vastapainona isoa run-outia. Topo opas-
taakin ottamaan mukaan kaksitehosilmälasit – otteiden erottamiseen 
ja Tony Yaniron asentamien pulttien tähystämiseen. Ehkäpä reitin ni-
messä on myös kuultavissa alluusio kantrilaulaja Johnny Cashin kap-
paleeseen I Walk the Line. san Quentinin vankila, jossa Cash esitti 
muiden muassa mainitun laulun, on Marinin piirikunnassa meitä lä-
hellä. Mitä tulee kiipeilyyn, pidän itse ”Thin Linea” enemmän pitkien 
kurotusten ja olemattomien jalkaotteiden reitistä Pelicans (5.12a). On 
jotenkin sopivaa kiivetä aaltojen jylyssä tämänniminen reitti, samalla 
kun Mickey’s Beachin ihka oikeat pelikaanit kalastavat ja lentelevät ym-
pärillämme. Näen nyt ensimmäistä kertaa näitä hullunkurisia lintuja 
muualla kuin luontoelokuvassa. 

Lopulta rannan suosikikseni nousee Rust Never Sleeps (5.10a) Grey 
slab -lohkareella. Ei reitti suinkaan vaikea ole, mutta se vaatii tasapai-
noilua ja huolellista jalkojen asettelua ympäristössä, joka on kahdella 

vat hyvänyön läpät ja jatkamme kukin tykönämme: me ihailemme li-
sää yötaivasta ja jengi harjoittelee kuuluvasti ampuma-aseiden käyt-
töä. Kun aamulla marssimme alas rannalle, näky on kuvottava: nuoret 
ovat levittäneet roskansa pitkin rantaa ja ulostaneet näkyville paikoille. 
Kuin tätä etovuutta kompensoimaan paikalle saapuu kaksi aasialais-
taustaista naiskiipeilijää. Minun on päästävä kiipeämään ja Heikin sa-
maan aikaan fototrollaamaan, joten joudun altistamaan henkeni siron 
mantelisilmän – ja grigrin – varmistavaan huomaan. 

Teen Mickey’s Beachin jäähyväisnousun kiipeämällä vaatimattoman 
korkuiselle Peeper Rockille sen itäseinää pitkin. Lohkareen nimi olisi 
osuvasti suomennettuna Tirkistelijäin kivi. Kun katson sieltä Red Rock 
Beachille, käy hyvin selväksi, miksi patinoitunut David Lee Rothin nä-
köinen kaveri käy siellä niin usein. Rannalla juostaan hyväntuulisina 
frisbeen perässä – kaikki alasti. Red Rock Beach on nudistiranta. Ha-
vainnosta riemastuneina riisumme vaatteet ja kirmaamme mukaan, 
ei niinkään frisbeetä heittelemään vaan taklaamaan valtameren vaah-
topääaaltoja. Tämä on vasta toinen kerta sitten Yosemiten Merced-jo-
en, kun pääsemme uimaan. Onpa tämä myös toinen kerta The Valleyn 
eteläseinien aloituksen jälkeen, kun valkoinen nahka pääsee kunnolla 
kärähtämään. 

Red Rock Beachillä tutustumme eläkeikäiseen hippiin, jolla on pitkä 
kiharainen tukka, paljon koruja ja ainakin kaksi peace-merkkiä. Alas-
ton harmaahapsi kertoo elämisen tällä alueella olevan kallista, mut-
ta hänen on saatava maksimimäärä aurinkoisia päiviä valtameren ran-
nalla. Huolestuneena alkukantaisesta telttailustamme herra neuvoo 
meitä innokkaasti Pigeon Point -majakkahostelliin santa Cruzin lähel-
le. se on kuulemma hieno päätepiste ajelulle pitkin Highway 1:tä. Ajo-
ohjeita antaessaan hän raapii hajamielisesti muniaan ja sitten kättelee 
meidät hyvästiksi samaisella kädellä. Otamme majakkaneuvosta vaa-
rin, mutta ensin meidän on saatava reissumme kiipeilyllinen loppuki-
ri käyntiin. 
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caStle rock State park 
En yleensä innostu autoteistä, mutta State Route 1 on ainakin san 
Franciscon niemimaan osuudella upeaa ajettavaa. Tie joka tunnetaan 
paremmin nimellä Highway 1, seuraa melkein koko ajan rantaviivaa! 
se onkin valittu yhdeksi UsA:n 31 aitoamerikkalaisista teistä. Minulla 
on etuoikeus ihastella maisemia, kun taas Heikki joutuu hieman tais-
telemaan, jottei valtameri iltaruskossa sabotoi liikenteen tarkkailua. 
Olemme nyt san Franciscon lahden eteläpuolella san Mateon piirikun-
nassa. Ohitamme Daly Cityn ja Pacifican, niiden jälkeen maanvyöry-
mistä kuuluisan, petollisen kallioniemekkeen nimeltään Devil’s Slide, 
sitten Half Moon Bayn kaupungin. Vähän ennen merellistä Año Nuevo 
State Parkia käännymme sisämaahan. 

Navigointi menee tällä kertaa ihan nappiin. Kapeat tiet johdattavat 
meidät perille puistoon, jossa on vieläpä parkkipaikan portti vieraan-
varaisesti avoinna. Patikoijien leirintäalueelle on tunnin kävely merkit-
tyjä peuranpolkuja pitkin. Opaskyltti ilmoittaa liikkumisen metsässä 
olevan kiellettyä auringonlaskun jälkeen. Tungemme leiriytymismaksut 
metsänvartijan laatikkoon, pakkaamme vain teltan ja nukkumavehkeet 
mukaan ja lähdemme kävelemään pilkkopimeään metsään. Vielä het-
ki sitten ajoimme rantakaupunkien loistevaloissa, nyt marssimme jän-
nityksestä innostuneina ja määränpäästä epätietoisina havujen ja kui-
vien lehtien kahinassa. Otsalamppuni valokeila osuu ajoittain pieniin 
uteliaisiin silmiin, jotka tarkkailevat meitä kuusien, madrone- ja puna-
puiden alta. Rehevä metsä näyttää jätetyn villiin, luonnolliseen tilaan-

Metsässä on ainakin tusina kiipeily- ja boulderointikohteita, noin 260 
köysireittiä, mutta selektiivinen topokirjamme tyytyy esittämään vain 
viisi suosituinta kallioita. Meille valintaa supistaa edelleen se, että 
puiston nimikkokalliolla, Castle Rockilla, on oikeastaan vain yläköysi-
reittejä – emme ole tulleet maailman toiselle laidalle yläköysittelemään 
– ja silikonilaakson näkymät tarjoava hieno summit Rock on kiipei-
lykiellossa. Tapaamme sattumalta miehen, joka osaa kertoa summit 
Rockin tilanteesta. Kolme vuotta voimassa ollut kiipeilykielto on ase-
tettu suojelemaan alueella pesivää muuttohaukkaa, maailman nopein-
ta eläintä. summit Rock on tässä piirikunnassa lajin ainoa luonnolli-
nen pesimäpaikka. Muuttohaukkapariskuntia on ilmeisesti vain kaksi, 
ja se toinen pari pesii state Park -alueen ulkopuolella san Josén kau-
pungissa. Kaveri kertoo, että Access Fund yrittää palkata lintuasian-
tuntijaa antamaan lausuntoa: että kiipeilykielloksi riittäisi vain muu-
taman kuukauden mittainen pesimäaika vuodessa. Tätä käytäntöä on 
noudatettu muilla muuttohaukkakallioilla, muun muassa Yosemiten 
Rostrumilla. 

Kiivettäväksemme jää kolme kalliota: aurinkoinen Goat Rock ja var-
joisat Castle Rock Falls sekä Indian Rock. Avara Goat Rock on kuin 
25-metrinen emmentaljuusto, täynnä poketteja ja luolia. sen toppipa-
noraama tavoittaa kirkkaana päivänä san Lorenzon laakson ja Tyynen 
valtameren. Goat Rockilla on ikävä kyllä vain yksi varsinainen liidireit-
ti, Left Side of Great Roof (5.12a), mutta kallio on silti patikoinnin ar-
voinen. Lukuisten boulderien ympäröimällä Indian Rockilla taas on jo-
kaiselle jotakin, mutta kallion parasta antia ovat varmasti sen lyhyet 

olemme muumipeikko ja nipSu taivaltamaSSa ykSinäiSille vuorille.
sa, ja hiekkakivilohkareet katsovat meitä kuin jonkin unohtuneen sivi-
lisaation sammaleiset veistokset. Monilla niistä on ilmiselvät kasvot, 
yhdellä huutoon jähmettyneen hirviön groteski ilme. Olemme Muumi-
peikko ja Nipsu taivaltamassa Yksinäisille vuorille. 

Tosiasiassa satumetsämme Castle Rock State Park sijaitsee Santa Cruz 
-vuorten korkeimmalla harjanteella. Tämä 3800 eekkerin laajuinen 
puisto kattaa korkeuserot 293 metristä 1164 metriin asti, ja me olem-
me nyt 980:ssä. Villieläimiä pitäisi olla runsaasti juuri Castle Rockin 
korkeimmilla alueilla: mustahäntäpeuroja, harmaakettuja, pesukar-
huja, kuningas- ja kalkkarokäärmeitä, puumia. Ilmoitan haluavani nyt 
nähdä puuman, se kun puuttuu vielä reissulla kohdattujen eläinten lis-
tasta. Heikki opastaa holhoavasti, että puuma on satakiloinen kissa-
eläin, joka hyppää puusta uhriensa kimppuun – esimerkiksi pitkätuk-
kaisten dharman kulkureiden. Haluan silti nähdä puuman. saavumme 
kuitenkin välikohtauksitta alkeelliselle leirintäalueelle mäntymetsään: 
Castle Rock Trail Camp. Olemme yksin. 

seuraavat viisi päivää kartoitamme kiipeämällä ja patikoimalla sitä Ee-
denin puutarhaa, johon olemme saapuneet. Jokainen päivä alkaa ja 
päättyy samalla tavalla: 4,5 kilometrin tyhjän vatsan ylämäkiaamuvael-
luksella parkkipaikalle, illalla täydellä vatsalla alamäkeä teltalle nukku-
maan. Olemme täysin sinut näiden päivittäisten patikointien kanssa. 
saamme niihin vaihtelua kävelemällä joko Saratoga Gap Trailia, Rid-
ge Trailia tai leirintäalueen huoltotietä pitkin. Kanjonipolku ja rinnak-
kainen harjupolku ovat häkellyttävien kivimuodostelmien ympäröimiä, 
hiljaisia metsäpolkuja, mutta osan matkaa ne kulkevat hyvin tyydyttä-
västi santa Cruz -vuorten länsiharjanteen avaralla reunalla. Tällöin kei-
jukaisaamuina näkymässä on vain sumun täyttämiä, syviä metsäkan-
joneita, kun taas kirkkaana päivänä korkeammalta Ridge Traililta voi 
nähdä vilauksen sinistä valtamerta. Jos Eedenimme kerubien virkaa 
hoitavat polkuja vartoivat hirviökasvoiset kalliot, niin puutarhan käär-
meinä toimivat punkit saniaisten seassa ja tammien juurten myrk-
kysumakki, yksi Pohjois-Amerikan myrkyllisimmistä kasveista. 

mutta jyrkät ja veistokselliset sporttireitit. Indian Rock sijaitsee vain 
viiden minuutin kävelyn päässä parkkipaikalta. se onkin ainoa kallio, 
jolla kiikkuu meidän lisäksemme muita kiipeilijöitä. Castle Rock Fallsin 
kalliot vesiputouksen kummallakin puolella ovat silkkaa mannaa. Ol-
koonkin, että joissakin reiteissä hiekkakivi on hieman sammaleensot-
kuista, niin parhaat, jopa 30-metriset linjat tekevät tästä silti puiston 
suosikkipaikkamme. Itsestään selvästi kiipeilypäivä kuuluu lopettaa ot-
tamalla suihku Kings Creek -vesiputouksessa patikoijien tirkistellessä 
maisemakorokkeelta Castle Rock Fallsin päältä. 

Pädien kantajista päätellen boulderointi on Castle Rock state Parkissa 
jopa köysikiipeilyä suositumpaa. Alueen hiekkakivibouldereita ovatkin 
vuosikymmenten saatossa läiskineet melkoiset tekijämiehet: 5.11-grei-
din Yosemiteen vakiinnuttaneet Jim Bridwell ja Barry Bates treenasivat 
Castle Rockilla 1960-luvulla, ”kuningaslaaksoon” sittemmin kotiutu-
neet Ron Kauk, John Yablonski ja scott Cosgrove puolestaan 1970-lu-
vulla. Castle Rockin 1980-luku oli hiljaista aikaa, mutta jo 1990-luvun 
alussa santa Cruzin oma poika, kasvuikäinen Chris sharma alkoi kier-
tää näitä hiekkakiviä isompien poikien mukana. Hyperlahjakas sharma 
kulminoi Castle Rockin lapsuutensa The Ecoterroristin (V11) ensinou-
suun vuonna 1996, vasta kolmetoistavuotiaana. Itsekin muistan kau-
an sitten katselleeni Masters of stone IV -videolta, kuinka 15-vuotias 
sharma jalat ilmassa heiluen vääntää Castle Rockin slouppereilla ai-
kuisten huutaessa ”Come on Chris, Come on Chris!”

Rohkenisinko sanoa, että Castle Rockin hiekkakivi tuntuu aivan yhtä 
mahtavalta kuin Ranskan Fontainebleaun verrokki? Ainakin olen näh-
nyt aika paljon hiekkakiveä, ja Castle Rockin kiven muodot luolineen, 
poketteineen ja sipulimaisine piirteineen ovat yksinkertaisesti mahta-
via. Alueen niin sanotussa Vaqueros-hiekkakivessä on koverien muo-
tojen lisäksi kennorakenteita ja ”tykinkuulia”, isoja palloja tai kiekkoja, 
jotka törröttävät kallion pinnassa. Castle Rockin boulderien muodolli-
set ja muuvilliset ominaisuudet toistuvat alueen 12–25 metriä korkeis-
sa sporttireiteissä. Bisarrit ja tekniset muuvit slouppereilla ja poketeilla 
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tuntuvat reissuamme tähän asti hallinneen halkeama- ja listakiipei-
lyn jälkeen aluksi turhauttavan vaikeilta, sitten sitäkin tyydyttävim-
miltä, kun oikeat ote- ja liikeskeemat on herätetty mielessä. 

Puiston vekkulin kiipeilyn helmiä ovat Castle Rock Fallsilla ainakin 
Putrefaction (5.11a), Convulsions (5.11b) ja Clamydia (5.11d).  Put-
refactionissa kiivetään ensin puntteja värisyttävä run out -släbi pik-
kupoketeilla, sitten tehdään greidiin nähden aivan kohtuuton mo-
nopokettidyno katon yli. Convulsionsionissa taas pitää vääntää jal-
ka ja käsi innovatiivisesti samaan pokettiin. se ei vaan voi mennä 
mitenkään muuten! Reitti on sekavarmisteinen tai sitten kraatteri-
riskillä kiivettävä. Clamydia on kallion ainoa viiden tähden reitti, ei-
kä syyttä. Reitissä taiteillaan ensin monimutkainen sekvenssi pik-
kuhänkillä feissillä isoja ja inhottavan pohjaavia poketteja käyttäen 
– open handia tai krimppiä reunoista – minkä jälkeen puolimantte-
loidaan seisomaan ”tykinkuulien” päälle. Ne ovat kolmen kuulan 
kasassa kuin jokin veneerinen paise. Reitin kiipeämisen jälkeen ko-
tiväelle kuuluu tietenkin lähettää häiritsevä tekstiviesti ”Reissu on-
nistunut: sain Clamydian”. 

Jollain vinksahtaneella tavalla tykkään myös kiivetä luonnollises-
ti varmistettavan reitin POS Crack (5.10c), jonka kivi on paljon 
vaaleampaa ja hiekkaisempaa kuin muualla Castle Rock Fallsil-
la. Tungen isoja camalotteja poketteihin ja slingaan ”tiimalaseja”. 
Tossujen pohjat näyttävät siltä, kuin olisin ollut hienohiekkaisella 
uimarannalla ennemmin kuin seinällä, enkä ole yhtään varma hiek-
kakivikennojen ohuiden reunojen kestävyydestä. Kakkoseni kom-
mentoikin minun liidanneen tarpeettoman vaikeasti ja jäykästi. Ylä-
köydessä on niin helppo rentoutua. Vesiputouksen vierestä nouse-
valla reitillä The Falls (5.10a) osamme vaihtuvat. Kolmekymmentä 
metriä korkean reitin seitsemän pulttia meanderoivat pitkin valta-
vaa släbiä. Viimeinen niistä jää Heikiltä sokeaan pisteeseen ja siksi 
klippaamatta. Minä saan kakkosena levollisin mielin sipsutella Hei-
kin 10-metrisen run-outin auringon laskiessa selkäni takana. 

Indian Rockin reitit ovat Castle Rock Fallsin reittejä matalampia ja 
äkäisempiä. Kiven ominaispiirteet pääsevät parhaiten oikeuksiin-
sa koverien kolojen taidonnäytteessä Vicious Circles (5.10c), päälle 
kaatuvassa puristus- ja krimppauskantissa Donkey Dong (5.11d) ja 
sen kennokulmaisessa vastinparissa Dismal Abysmal (5.11c). Vii-
meksi mainitussa voi oikein huonona päivänä saada aikaiseksi nor-
miputoamisen, sillä reitti lähtee hyllystöltä ja ensimmäiselle pultille 
pääsemiseksi pitää jo tehdä jokunen pokettimuuvi. Krokus (5.11d) 
on myös yksi Indian Rockin parhaita reittejä, vaikkei olekaan visu-
aalisesti niin näyttävä kuin edellä mainitut. siinä kyse on aretekii-
peilystä, julmettua ladonoviefektiä vastaan taistelemisesta ja vain 
muutamasta hassusta poketista feissillä. Minulle koko reissun vii-
meiseksi liidiksi jää Donkey Dong. Kun klippaan toppiankkurin, 
paikalle saapunut yleisö antaa aplodit. Jotenkin siihen tuntuu hy-
vältä päättää. sitä paitsi olemme kiivenneet san Franciscon lahdel-
la nyt kahdeksan intensiivistä päivää peräjälkeen. Minulla on pinkit 
sormenpäät, turvonneet nivelet ja jomottavat lihakset. 

Castle Rock state Park on ollut meille niin suopea, että haluai-
sin lausua osavaltiolle kiitoksen loistavan puiston perustamisesta 
ja ylläpitämisestä. Eräs metsänvartija kuitenkin kertoo jotain täy-
sin yllättävää Kalifornian poliittisesta todellisuudesta: puisto sulje-
taan heinäkuussa 2012. Toimenpide on seurausta kuvernööri Jerry 
Brownin säästöbudjetista ja osa sitä laajempaa state Parkien alas-
ajoa, jonka Arnold schwarzenegger aloitti ollessaan osavaltion val-
lankahvassa. sulkeminen ei välttämättä tarkoita sitä, etteivätkö vie-
raat lainkaan pääsisi puistoon, mutta se kyllä tarkoittaa metsänvar-
tijahenkilökunnan poistamista, siten väistämättä roskaamisen ja 
rikollisuuden lisääntymistä. 

jälkiSanaSet

Kun ajamme santa Cruzin vuorilta alas rannikolle, alkaa sataa tihut-
taa. sateen jälkeen Castle Rockin hiekkakiven pitää antaa kuivua kak-
si päivää ennen kiipeämistä. Tässä vaiheessa otamme sateen vastaan 
levollisen tyynesti; me olemme valmiit, suorastaan hajalle kiivettyjä, 
ja hajalla on myös automme. Puhjenneen eturenkaan tilalla on kotti-
kärryn pyörää muistuttava vimpula, joten ajamme mahdollisimman 
suoraan Pigeon Point -majakkahostelliin. Ei Mickey’s Beachin nudis-
tihippi paikkaa turhaan kehunut. siellä niemenkärjessä, meren suo-
laisessa tuoksussa, katselemme pelikaanien lentoa ja hylkeiden rau-
keaa leikkiä majakan juurella.

Olemme selvästi jonkinlaisessa siirtymätilassa, totuttelemassa sän-
gyn kaltaisiin mukavuuksiin ja orientoitumassa kotiin. silti, tämä 
ajatus vainoaa minua: harmaavalaiden monituhantinen kolonna on 
vasta kaukana Tyynellä valtamerellä, matkalla kohti majakkaniemeä. 
Takana on nyt kuusi viikkoa teltassa nukkumista ja taivasalla aterioi-
mista, mutta voisin helposti jäädä vielä odottamaan valaiden tuloa. 
Dharman kulkureina olemme taatusti disorientoituneet työstä, kulut-
tamisesta ja niistä vaahtoavista saippuoista, joita ihmiset haluaisivat 
salaa syödä. En tiedä, ehdimmekö lainkaan oppia riittävästi katsele-
maan tähtiä, kiipeämään, kaipaamaan. Ehkäpä rinkkaodysseia pääsi 
vasta alkamaan. 

Koska Jack Kerouacin Dharmapummit oli san Franciscon lahden hen-
kinen matkaoppaamme, annan viimeisen sanan Japhy Ryderin viinin 
siivittämälle julistukselle: ”Idea on että maailma täyttyy rinkkaselkäi-
sistä vaeltajista, dharman kulkureista, jotka eivät suostu hyväksymään 
yleistä vaatimusta, että täytyy kuluttaa ja rehkiä saadakseen etuoikeuden 
tuhlata rahansa roskaan jota ei edes halua; jääkaappeihin, telkkareihin, 
autoihin, tai ainakaan uusiin hienoihin autoihin, hiusöljyihin ja deodo-
rantteihin, tavalliseen roinaan joka päätyy viikon päästä roskikseen. Että 
on vankina työn, tuottamisen, kuluttamisen, työn, tuottamisen, kulutta-
misen oravanpyörässä. Minulla on näky suuresta rinkkavallankumoukses-
ta [– –]”. (DP 2001 s. 102, suom. Markus Jääskeläinen).

Perttu Ollila, Pelicans (5.12a), Main Rock, Mickey’s Beach.

H
ei

kk
i K

ar
la



26  KIIPEILY 1/12 

G
al

le
ri

a 
ju

lk
ai

st
aa

n 
jo

ka
is

es
sa

 k
iip

ei
ly

le
hd

es
sä

. L
äh

et
ä 

om
at

 tä
ys

os
um

as
i K

iip
ei

ly
le

ht
ee

n 
os

oi
tt

ee
se

en
: j

ar
i.k

os
ki

@
cl

im
bi

ng
.fi

N a l l e  H u k k a t a i v a l ,  D i r t y  H a r r y  V 7.  K u v a  I a n  D o r y .



 KIIPEILY 1/12  27
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Hyvin merkattu keskikohta on helppo havaita. 

Köyden keskikohdan merkitseminen helpottaa
köyden käsittelyä ja nopeuttaa toimintaa 
esimerkiksi laskeutuessa. Se tekee köysitoi-
minnasta myös turvallisempaa, sillä kenties 
yleisin onnettomuus kallio- ja seinäkiipei-
lyssä on laskeutuminen tai varmistaminen 
köyden päästä läpi. Keskikohdan merkin avul-
la varmistaja huomaa, jos liidaaja etenee 
yli puolet köyden pituudesta, jolloin alas-
laskeminen ei enää onnistu. Pitkillä rei-
teillä se auttaa arvioimaan kuinka paljon 
köyttä tai köydenpituutta on vielä jäljellä. 

Laskeuduttaessa kaksinkertaisella köydellä 
merkki helpottaa ja nopeuttaa saamaan köyden 
keskikohdan ankkuripisteeseen. Tällöin köy-
den päät ovat yhtä pitkät, eikä toinen pää 
lopu ennen toista.  Keskikohdan merkki voi 
myös auttaa havaitsemaan mahdollisen vaaran-

Köyden keskikohdan merkitseminen

Pauli Salminen

Pujota neula ja merkkausnaru köyden manttelin 
säikeiden alta. älä pujota ytimen läpi, koska se 
estää mahdollisen ytimen ja manttelin välisen 
liikkeen. 

Pujota merkkausnarua neulalla hieman siksak-
kia ja mielellään hieman köyden pituussuun-
taan. Tällöin merkkausnaru pysyy parhaiten 
paikoillaan. 

Laita köyteen 3–5 merkintänarua. Jätä narujen väliin hieman välimatkaa niin köysi 
luistaa hyvin varmistuslaitteen lävitse. Katkaise langat sopivan mittaiseksi (2–3 cm) 
ja merkintä on valmis.

paikan jo ennakkoon, jos kiipeilijä ei jos-
tain syystä ole sitonut itseään köyden pää-
hän kiinni. Käytä kuitenkin aina myös sol-
muja köyden päissä, sekä varmistaessa, että 
laskeutuessa! 

Keskikohdan voi merkitä kahdella tavalla,
erityisellä köyden merkitsemiseen tarkoite-
tulla merkintätussilla tai kirkkailla lan-
ganpätkillä. Tussimerkintään verrattuna
merkkaamiseen käytetyt langat on helpompi
havaita kuluneesta tai tummasta köydestä. 
Langat myös näkee paremmin hämärässä tai ot-
salampun valossa. Toisin kuin tussimerkin-
nät, langat voi myöhemmin poistaa tai niitä 
voi siirtää, jos köyttä esimerkiksi lyhen-
netään toisesta päästä ja keskikohdan paikka 

muuttuu.

TARVIKKEET: 
• kirkasta apunarua
  (samaa materiaalia 
  kuin kiipeilyköysi)
• neula
• pujotin narun neulan-
   silmään laittamiseen 
• sakset

Kirkasta apunarua (samaa materiaalia kuin kiipeilyköysi), neula, 
pujotin narun neulansilmään laittamiseen, sakset. Aloita merkkaa-
minen irrottamalla apunarusta noin kymmenen senttiä pitkiä säie-
kimppuja jotka mahtuvat neulansilmästä. Etsi köydestä keskikohta 
merkkiä varten. 

Hämärässä langat on helppo ha-
vaita verrattuna tussimerkintään. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Esitetty merkintätapa ei ole yleisesti käytössä oleva käytäntö, eikä edusta Kiipeilyliiton tai minkään muunkaan tahon virallista linjaa. Köysien valmistajista sa-
mantyyppistä merkintätapaa käyttää Metolius (Monster markers) köyden keskikohdan ja päiden lähestymisen merkintään.Yleisesti ottaen kiipeilyvälineiden valmistajat kieltävät välineiden 
muuttamisen tai tuunaamisen. Jos olet vähääkään epävarma siitä, mitä olet tekemässä, niin älä tee muutoksia kiipeilyvarusteisiin. Valmiiksi merkattuja köysiä voi ostaa paikallisista kiipei-
lykaupoista. Middle mark, Bi-pattern, safe Control, Bicolour, Black Limit, Duodess, Monster marker tai vastaava nimike ilmaisee yleensä sen, että ainakin köyden keskikohta on merkattu. 
Merkintätapa on esimerkiksi musta viiva, langan pätkät, värin muuttuminen tai kuvioinnin vaihtuminen. Jos keskikohdan merkillä varustettua köyttä joutuu lyhentämään, tulee lyhennystä 
tehdä yhtä paljon molemmista päistä. Tai lankamerkintä tulee siirtää uuteen keskikohtaan. Tällöin merkintä säilyy köyden keskikohdassa. 
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Oulun Kiipeilyseuran -91 ry:n teinivuo-
det päättyivät viime vuonna, kun seu-
ra juhlisti 20-vuotistaivaltaan. Jo ennen 
kiipeilyseuran rekisteröintiä Oulussa 
oli innokkaiden kiipeilijöiden porukka, 
jotka toimivat suomen Alppikerhon 
Pohjois-suomen jaostona. Vuoden 
1991 lopulla seura kuitenkin virallisesti 
perustettiin. Heti seuraavana vuonna 
Oulu sai ensimmäisen kiipeilyseinän 
ja toiminta alkoi kehittyä. 

OKs -91 jäsenmäärät ovat kasvaneet 
tasaisesti koko ajan. Tällä hetkellä po-
sitiivinen ongelma onkin, että kiipeili-
jöitä alkaa Oulussa ja lähikunnissa ole-
maan niin paljon, että kiipeilyseinät 
ovat täynnä ja toisinaan myös tukossa. 
Tänne kun eivät kaupalliset seinät ole 
vielä löytäneet. 

Viime vuoden aikana keskityimme kii-
peilyn tutuksi tuomiseen kaupunki-
laisille, jäsenten aktivoimiseen ja tie-
tenkin juhlimiseen. Alkuvuoden isoin 
tempaus oli kiipeilyseinän pystyttämi-
nen Oulun Erämessuille. siellä kävikin 
paljon lapsia ja aikuisia kiipeilemässä 
neljän päivän aikana. Erityisen hienoa 
oli huomata kuinka paljon aktiivisia jä-
seniä saimme mukaan varmistamaan 
ja pyörittämään kiipeilyseinän toimin-
taa. 

syksyllä järjestimme juhlavuosireissun 

OK
S-

91
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i Kuvat ja teksti  Heidi Saarinen Oulunkiipeilyseura -91 ry, puheenjohtaja

Kalymnokselle. sieltä on ollut esittely-
jä kiipeilylehdessä, mutta todettakoon, 
että paikka sopii erinomaisesti seuran 
reissun kohteeksi. Helpot lähestymiset 
ja monipuoliset sektorit takasivat sen, 
että kaikille löytyi tarpeeksi kiivettävää.

Oulun Kiipeilyseura -91 ry:ssä juhlittiin 
marraskuussa gaalaillan merkeissä, jo-
ka kokosikin yhteen OKs:n yhteistyö-
kumppanit, perustajajäsenet, seuran 
aktiivit vuosien varrelta, sekä nykyi-
set jäsenet. Paikalla oli myös kaikkien 
pohjoisemman suomen kiipeilyseuro-
jen edustajat. Reilun 70 hengen poruk-
ka kokoontui Ouluun juhlapuvuissaan. 
Virallisessa osuudessa kuulimme seu-
ran historiasta virallisen esitelmän Jou-
ni Aspilta sekä huumoripainotteisen 
kuvaesitelmän Aki Rautavalta. Lisäksi 
oli kiitospuheita, hyvää ruokaa ja juo-
maa, tulenpyöritysshow sekä iltaa myö-
ten kravatit löystyivät ja sauna lämpeni. 
Yön epävirallisessa osuudessa näimme 
monenlaisia kiipeilykuvashowta, sekä 
ensiesityksen Kalymnoksen kiipeilyreis-
sun pandavideosta. Illan järjestelyistä 
vastasi juhlatoimikunta ja iltaa isännöi 
Tuomo Pesonen.

20-vuotis juhlavuonna on erityisen mu-
kava huomata, kuinka Pohjois-Pohjan-
maan lakeuksilla porskuttaa vahva ja 
elinvoimainen kiipeilyseura. 

Suomipojat (ja tytöt) etsivät tauoille varjopaikat Kalymnoksen au-
ringon alla.

gaalassa paikalla olleet seuran puheenjohtajat vuosien varrelta: 
vasemmalta Jarkko Konola (1991-1997), Tuomo Pesonen (1998), 
Olli-Pekka Kaurahalme (2000-2001, 2004), Jukka Tervaskanto 
(2002-2003), Ville Kuvaja (2005), Erkki Hinkola (2010), Heidi Saa-
rinen (2011-) ja Jouni Aspi (1999, 2006-2007))

Oulun ensimmäisen kiipeilyseinän maalaus ja seinän aukaisemisvuosi 1992.
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Teksti Katja Elo | Kuvat Kaisa Rajala

Pohjois-Ruotsissa 

sijaitseva NiemiseliN 

kallio oN vaRmasti 

NimeNä tuttu moNille 

suomalaisille 

kiiPeilijöille. jyRkkää 

kiiPeilyä ja isoja otteita. 

lyhyesti saNottuNa: 

Paikka oN RuotsiN PaRas 

sPoRttikallio, mutta 

sehäN ei välttämättä 

vielä keRRo mitääN. 

sekääN ei hiRveästi 

valaise, että Paikka oN 

PaRemPi kuiN yksikääN 

suomeN sPoRttikallioista. 
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Teksti ja kuvat: Saku Korosuo

Kesä–heinäkuu lienee pahinta aikaa hyttysten kannalta, mutta 
siihen ongelmaan on olemassa niinkin hankala ratkaisu kuin 
hyttysmyrkky. Kesällä Niemiselissä on valoisaa ympäri vuoro-
kauden, joten jos keskipäivän aurinko hikoiluttaa liikaa, kan-
nattaa kiivetä ennemmän aikaisin aamulla tai myöhään illalla. 
Monet kovat nousut onkin tehty yöllä.

syys–lokakuu on Niemiselissä sitä parasta aikaa. Auringossa 
voi vielä kiivetä hyvin ilman paitaa, mutta toisaalta ei ole lii-
an kuuma ja kitka on kohdillaan. Maisematkin on ruska-aikaan 
ihan kivat.

Marraskuu on sitten jo vähän arpapeliä kelien kanssa. Niemi-
sel on siitä vähän hassu kallio, että siellä voi hyvin kiivetä sa-
teella, ainoastaan toppikahvat kastuvat. Toisaalta, kun sadetta 
on jatkunut pari päivää, alkaa vesi puskea läpi, ja sitten kal-
lio onkin läpimärkä muutaman päivän. Toisin sanoen, jos per-
jantaina alkaa sataa, voi kalliolla huoletta kiivetä viikonlopun, 
mutta jos taas koko viikon on satanut, se on ihan sama kuinka 
aurinkoista on viikonloppuna, kallio on varmasti märkä. Mar-
raskuussa kun sitä sadetta tulee aina vähän silloin tällöin, me-
nee kallio jossain vaiheessa siihen kuntoon, ettei se enää ehdi 
kuivaa aurinkoisten päivien välillä.

Mikäli kallion kosteustilanne mietityttää, kannattaa ottaa yh-
teyttä allekirjoittaneeseen ennen paikalle ajoa: korosuo@gmail.
com.

Niemisel-experience on kuitenkin paljon muutakin kuin pelk-
kää hyvää kiipeilyä. Kilometrin päässä kalliosta löytyy ilmai-
nen(!) mökki, johon mahtuu helposti neljä nukkumaan, tarvit-
taessa lattialle pari lisää. Pihalla on puusauna ja viereisessä 
joessa voi uida. Pihalta löytyy myös nuotiopaikka ja iso pöytä, 
joten iltagrillailukin on tehty varsin helpoksi. Yksi vaihtoehto 
on tietysti ajaa Råneån kylään pizzalle.

Suositeltavia reittejä:
Wild thing 7a+   
Viva las vegas 7b+
Great blondino 7b+/7c
E-type 7b+/7c

Itselle ehkä eniten silmiä avartava kokomus Niemiselin laa-
dusta oli kuukauden Espanjan turneen jälkeen todeta, ettei yk-
sikään Etelä-Espanjan laatukallioista ollut oikeastaan yhtään 
Niemiseliä parempi. Tietysti joku yksittäinen reitti saattoi ol-
la hienompi kuin joku Niemiselin retti, mutta kokonaisuutena 
Niemisel olisi suosittu sektori missä tahansa päin maailmaa.

Edellä oleva hehkutus on tietysti vain mielipide, johon kan-
nattaa suhtautua sellaisenaan. Mutta otetaanpas niitä fakto-
ja seuraavaksi:

Kallio sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Luulajasta, aivan 
Niemiselin kylän vierestä. Ajo-ohjeet löytyy paitsi sverigeföra-
renin sivuilta, myös vaikkapa google mapsista, kun laittaa koh-
teeksi Niemiselin kylän. Kallio sijaitsee kylästä noin 5 kilomet-
riäpohjoiseen (ei muuten ole se kallio, mikä näkyy tielle vaan 
siitä jatketaan vielä noin 300 metriä pidemmälle tietä pitkin)

Niemiselin reitit ovat noin 20-asteen negaa ja yleisesti ottaen 
otteet ovat isoja greidiin nähden. Muuvit on helppoja, mutta 
jatkuvuus pumputtaa. 7c:n reitillä vaikein muuvi saattaa olla 
6a:n boulderin luokkaa. Parempi siis hioa hieman kestävyyttä 
ennen kuin ajaa paikan päälle.

Vaikka kalliolta löytyykin muutama helpompi 6c:n reitti, alkaa 
ns. laatukiipeily vasta 7a+:n kohdalla. Parhaat reitit ovat 7a+ - 
8b:n väliltä.

Niemisel on 100% sporttikallio, mikä tarkoittaa sitä että myös 
pari halkeamaa on pultattu. Halkeamat pystyy kuitenkin var-
mistamaan myös omilla kamoilla, joten jos tiukat trädinousut 
kiinnostaa, ei muuta kuin räkki mukaan.

Monilla reiteillä on jatkot valmiina, mutta niihin kannattaa 
suhtautua pienellä varauksella, ovat meinaan olleet siellä het-
ken aikaa. Mikäänhän ei estä käyttämästä omia jatkoja.

Niemiselin kiipeilykausi alkaa aikaisin keväällä, yleensä maa-
liskuussa, mutta joskus jopa helmikuussa. Periaatteessa aina 
talvella, kun on aurinkoista, tyyntä ja lämpimämpää kuin –5, 
voi kalliolla hyvin kiivetä. Eteläseinä, musta kivi ja kallion muo-
to tekevät paikasta helposti lämpiävän.

Kuitenkin, huhtikuussa alkavat sulamisvedet valua alas, ja sil-
loin kallio on läpimärkä. Tätä taas kestää noin puolitoista kuu-
kautta, eli toukokuun puoliväliin asti.

Space cowboy 7c
Diablo 8a
Day in life 8b

Lisää tietoa: http://27crags.com/crags/niemisel
http://www.haukkari.net/search/label/Niemisel
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Pimeyden kutsu

Teksti Velma Aho

Eräänä krapulaisena päivänä tammikuussa 2007 
pieni ryhmä ihmisiä ryömi Turun Luolavuorelle 

nimensä antaneeseen onkaloon. 
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Osalle luolat toivat mieleen roolipelit 
tai Descent-elokuvan; itse muiste-
lin lapsena Englannissa näkemääni 

tippukiviluolaa. Vaikkei graniittilohkareikos-
ta löytämämme kolo aivan vastannut kenen-
kään odotuksia, olimme yhtä mieltä siitä, että 
taskulampun valokeilan halkomassa ahtaas-
sa pimeydessä könyäminen oli mahtavaa.

Ihmiset ovat oleilleet luolissa jo muinaisina 
aikoina, mutta varsinaisen luolatutkimuksen 
katsotaan alkaneen 1800-luvun lopulla. sil-
loin etenemistä rajoittivat riittämättömät va-
rusteet. Vasta toimivien köysitekniikoiden ke-
hityttyä, 1950-luvulla, päästiin laskeutumaan 
syviin vertikaalisiin luoliin. Kiipeilijöille nimel-
tä tuttuna luolatutkimuksen edistäjänä mai-
nittakoon Fernand Petzl, joka perusti yrityk-
sensä nimenomaan luolavarustevalmistaja-
na.

suomen järjestäytyneen luolailun historia on 
lyhyt, ja Luolavuoren retkemme oli yksi sen 
ensiaskelista. sen jälkeen kävimme aina ti-
laisuuden tullen tutkimassa suomalaisia luo-
lia. Opimme nopeasti, että ne ovat aika vaati-
mattomia: suurin kalkkikiviluolamme Lohjan 
Torholassa on noin 30 metriä pitkä. Varustuk-
seksi riittävät kypärä, otsalamppu ja likaan-

tumista sietävät vaatteet. Ruotsista löytyi 
enemmän haasteita, kuten vetinen Kopparbo 
ja Bodagrottornan valtava lohkareikko, mut-
ta todelliseen vauhtiin harrastuksemme pää-
si, kun matkustimme Walesiin maaliskuussa 
2009. Etelä-Walesin luolaseuran mökin alle 
levittäytyvä 50 kilometrin laajuinen kalkkikivi-
luolasto Ogof Ffynnon Ddu (”Mustan lähteen 
luola” kymriksi) oli aivan eri maailmasta kuin 
mikään aiemmin näkemämme.

OFD on sikäli helppo kohde, että se ei ole 
kovin vertikaalinen eikä vaadi luolaköysitek-
niikoita (SRT, Single Rope Technique). Wale-
silaiset suosivatkin mieluummin pelottavaa 
vapaakiipeilyä kuin köysiä, joiden raahaami-
nen luolassa on työlästä. Ensimmäisen ret-
kemme opas totesi sRT-lyhenteen tulevan 
sanoista Silly Rope Tricks. Kyseisellä retkellä 
päädyimme muun muassa poikkaroimaan 
Edward’s Shortcut -nimisessä paikassa kym-
menien metrien syvyisen kuilun päällä ilman 
varmistusta, kädet toisessa ja jalat toisessa 
seinässä. 

Ensihuumassa se ei tuntunut lainkaan huo-
lestuttavalta, mutta jälkeenpäin alkoi hirvit-
tää: mitä olisikaan käynyt, jos saapas olisi 
sattunut lipeämään mutaisella kivellä?

< Auringonlasku grotte Favotin sisäänkäynnillä.   
   Vercors, Ranska 2011. Kuvassa Velma Aho.

grotte de Bournillonin sisäänkäynti on Euroopan suurin. Vercors, Ranska 2011.
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Vierailimme Walesissa useita kertoja, ja 
OFD:sta tuli meille rakas kotiluola. Opim-
me varustautumaan oikein, välillä kantapään 
kautta, kun luolajoessa kasteltu puuvillai-
nen vaatetus vei hypotermian partaalle, sekä 
suunnistamaan maan alla surveytä eli luola-
karttaa lukien. 

Kesällä 2010 perustimme suomen luolaseura 
ry:n, jotta lajin harrastajilla olisi maassamme 
virallinen järjestö. Pian seuralla oli parikym-
mentä jäsentä.

Vuoden vaihteessa 2010–2011 totesimme, et-
tä olisi aika tutustua niihin hupsuihin köysi-
temppuihin. Yritettyämme turhaan etsiä kou-
luttajaa suomesta päädyimme maksamaan 
brittiläisen tuttavamme tänne meitä opetta-
maan. sRT ei ole monimutkaista, mutta se 
on hyvin erilaista kuin kiipeily. Kuten nimi 
vihjaa, tekniikassa käytetään yksinkertaista 
staattista köyttä. 

Tärkeimmät varusteet ovat ylä- ja alavaljaat, 

lehmänhännät, laskeutumislaite sekä kaksi 
nousukahvaa. Nousu tapahtuu kuten prusi-
kointi, mutta varusteet tekevät siitä sujuvam-
paa. Big wallilla tehtävään jumarointiin näh-
den suurimpana erona ovat vakiovarusteena 
käytettävät ylävaljaat. Lisäksi köysi yleensä 
roikkuu pitkiä matkoja vapaasti, eikä kiveen 
kosketa juuri lainkaan. Toinen ääripää ovat 
ahtaat röörit, joissa on hädin tuskin tilaa nos-
taa polvet koukkuun. Köysiosuuksien pituu-
det vaihtelevat parista metristä puolen kilo-
metrin syvyisiin kuiluihin.

Heinä–elokuussa 2011 minä ja Miri Pih-
laja matkasimme testaamaan taitojamme 
Ranskan Vercorsiin walesilaisten tuttujem-
me kanssa. Alue on luolaharrastajien kes-
kuudessa varsin tunnettu, koska siellä sijait-
see Gouffre Berger, ensimmäinen luola, jossa 
päästiin yli 1000 metrin syvyyteen. Bergerin 
pohjan tavoittaminen on monen päivän ope-
raatio, joka vaatii kilometrin verran köyttä. se 
ei ole aloittelijoille sopiva kohde, eikä myös-

kään ollut retken ohjelmassa. Vercorsissa on 
paljon muitakin luolastoja, jotka tarjoavat eri 
tasoisia haasteita.

Ensimmäinen sRT-luolamme, leirintäalu-
eemme vieressä sijainnut Trou qui Souffle, 
oli kaikkea muuta kuin pehmeä lasku. Köysi-
osuuksille kertyi mittaa noin 70 metriä. Las-
keutuminen maan alla oli upeaa: joka puolel-
la kiveä ja pohja kaukana pimeydessä. sen si-
jaan paluumatkan nousukahvanousut olivat 
raskaita ja tylsiä, ja ylös päästyämme olimme 
todella väsyneitä. 

Toisella sRT-retkellämme Gour Fumant -nim-
sessä luolassa olimme liiankin huolissam-
me jaksamisestamme ja päädyimme käänty-
mään takaisin turhan aikaisin.

Saints de Glace, Trou qui Souffle -systeemin 
toinen sisäänkäynti, oli luola, jossa  viimein 
löysimme köysiosaamisemme. Reissu vaa-
ti köysien lisäksi ryömimistä, poikkarointia, 
mutaisen liukumäen kiipeämistä ja kapeista 
koloista ahtautumista. Ahtaimmissa kohdis-
sa osa seurueesta joutui riisumaan valjaansa 
mahtuakseen läpi. sRT tuntui helpoimmalta 
ja suoraviivaisimmalta etenemismuodolta. 
Retken huippukohta oli laskeutuminen luo-
laston suurimpaan kammioon, jota lamp-
pumme eivät riittäneet valaisemaan, ja jonka 
katosta virtasi siro vesiputous.

Köysitoimintarutiinin lisäksi opimme Vercor-
sissa yhtä ja toista esimerkiksi suunnistami-
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Cwm Dwrin ryömintä Ogof Ffynnon Ddussa on  luola-
mittapuulla vielä kohtalaisen tilava. Wales, Iso-Britan-
nia 2010. Kuvassa Miri Pihlaja.
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Joskus luolassa eteneminen kysyy päätä. Retki Ogof Ffynnon Ddu luolan vaativampiin osiin sisälsi pitkän 
poikkaroinnin parhaimmillaan 30-metrisen kuilun yläpuolella. Wales, Iso-Britannia 2011.
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sesta: muutama ”helppo” luola eksytti paitsi 

minut ja Mirin, myös kokeneet brittiluolaili-

jat. Trou qui soufflessa jouduin eroon muus-

ta ryhmästä ja sain odotella hyvän tovin yksin 

pimeyden keskellä. Grotte de Bournillon, jon-

ka lähes 100 metriä korkea sisäänkäynti on 

Euroopan suurin, oli kesäsateiden jäljiltä nor-

maalia märempi, eivätkä edes paikalla aiem-

min käyneet britit löytäneet luolan pääreitille. 

Grotte Rochessa luovimme kahden kesken 

läpi reikäjuustomaisesta ryömintäsokkelosta 
vain päätyäksemme takaisin suureen kammi-
oon, josta olimme alun perin lähteneet.

Matkan mieleenpainuvin luola oli Grotte de 

Gournier, johon päästäkseen on ylitettävä 
hyisen kylmä maanalainen järvi. samaan ai-
kaan paikalla ollut opiskelijaluolailijaporukka 
hukkasi järveen sRT-varustesetin, kameranja-
lan sekä kaksi eri parin saapasta. Meiltä ylitys 
sujui tyylikkäästi sisäkumirenkaalla sekä vuo-
tavalla uimapatjalla. 

Alkusäädön jälkeen luola tarjosi paitsi vai-
valloista lohkareikossa etenemistä, myös yli-
maallisen kauniita ja vieraita maisemia val-
tavista stalagmiittimetsistä kirkkaanturkoo-
siin luolajokeen. Paljon jäi vielä näkemättä, ja 
Gournieriin tahdon vielä joskus takaisin.

suomen luolissa retkeily on luonnossa liikku-

mista, joka ei juuri vaadi erityisiä taitoja. Ul-
komaiset suuret kalkkikiviluolat sen sijaan 
tarjoavat aivan omanlaisensa lajin, jossa 
eteneminen tapahtuu niin kävellen, ryömi-
en, änkeytyen, kontaten, kiiveten, poikka-
roiden, kahlaten, uiden kuin köysissä roik-
kuenkin. Luolissa pääsee todella koettele-
maan rajojaan: haastetta löytyy sekä ahtaan 
että korkean paikan kammoisille, alkukan-
taisesta pimeän ja tuntemattoman pelosta 
puhumattakaan.

Kirjoittaja on suomen luolaseuran hallituksen jäsen. 

Lisää tietoa harrastuksesta löytyy muun muassa seu-

ran internetsivuilta http://caving.fi.

Luolissa on myös via ferratan tapaan kiinteästi asennettu-
ja vaijereita kuten tämä Ogof Ffynnon Ddun Bolt Traverse. 
Wales, Iso-Britannia 2011. Kuvassa Elina Saarinen.  
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SRT-harjoittelua Ogof Ffynnon Ddussa. Wales, Iso-Britan-
nia 2011. Kuvassa Velma Aho.
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Kalkkikiviluoliin syntyy erilaisia luolamuotoja veden muka-
na kulkeutuvasta ja saostuvasta kalsiitista. Kuvassa Toni 
Sihvonen ihmettelee The Column -nimistä muodostelmaa 
Ogof Ffynnon Ddu -luolassa. Wales, Iso-Britannia 2011.
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Suomen suurin kalkkikiviluola, Torholan luola, Loh-
jalla sisältää tämän suurehkon eteiskammion lisäk-
si konttausta ja ryömintää vaativia osia. Kuvassa va-
semmalta oikealle Dare Talvitie, Johannes Lundberg 
(Sveriges Speleologförbund) ja Jarkko Salmenkannas



GETU-LAAKsO KIINAN GUIzHOU-PROVINssIssA OLI PETzL ROCTRIP 2011:N KOHDE

Nuudeleita,
riisiä ja 

hyvää pössistä

Teksti Katariina Rahikainen

MATKALLA GETU-LAAKsOON TUNNEN AJAN LäHEs 
PYsäHTYVäN. IsTUN MINIBUssIssA MATKATAVARAT 
sYLIssäNI, TUIJOTTAEN ULOs IKKUNAsTA. PELLOT 

VILIsTäVäT sILMIssäNI, JA sääNNöLLIsIN VäLIAJOIN 
BONGAAN KIIPEILIJäN sILMIIN MIELENKIINTOIsIA 

KALLIOITA. 
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Vanhat miehet istuvat joutilaana tien varrella piip-
pua poltellen. Tytöt pesevät hiuksiaan tien varrella 
vaaleanpunaisesta sangosta ja vilkuttavat. Kanalau-

ma poikasineen juoksee tien yli, viimeisten poikasten juuri väistäessä 
minibussin etupyörät. Naiset kyntävät peltoa buffaloiden ja lehmien 
kanssa, ja ohitsemme kiitää skoottereita ja mopoja. Näen ennätysmäi-
set viisi pikkupoikaa mopon selässä. Romanttisen tunnelman keskeyt-
tää keskellä tietä makaava jättimäisen sian ruho, josta vuotanut veri 
on värjännyt tien punaiseksi. 

Havahdun, kun kuski pysähtyy ja sanoo olevamme perillä. Katselen 
ympärilleni; mikään ei viittaa siihen että olisimme perillä. Tuntuu, kuin 
koko kylä olisi unessa. Tien oikealla puolella on autiolta näyttävä ho-
telli 80-luvulta. sanon olevani menossa Petzlin majapaikkaan, jonka 
piti olla Getuun saavuttaessa ensimmäinen vasemmalta. Kuski kään-
tyy ympäri, ajaa 100 metriä takaisinpäin ja pysäyttää auton. Marssin si-
sään Petzlin majapaikkaan, ja heitän kamani sisään. sisällä on hiljais-
ta; Julien Nadiras Ranskasta ja Jack Yangshuosta kauhovat nuudeleita 
hiljaisesti napaansa. Kello on vasta yksi iltapäivällä, joten vielä ehtii kii-
vetä. Vaihdan muutaman sanan Julienin kanssa ja suuntaan lähimmäl-
le kaltsille kiinalaisen ystäväni Yanfengin kanssa, joka pyöräilee juuri 
paikalle. Näin alkoi viettämäni kuukausi Getussa.

Mistä kaikki sai alkunsa

Getu-laakson kiipeilypotentiaali löysi vuonna 2007 ranskalaisen Olivier 
Balman, joka kouluttaa kiinalaisia kiipeily- ja vuoristo-oppaita. Vuonna 
2010 paikalle saapui läjä Petzlin kiipeilijöitä sekä myös muita vapaa-
ehtoisia ja pulttaaminen aloitettiin toden teolla. siltikin vain murto-osa 
Getun potentiaalista on käytetty; tällä hetkellä reittejä on noin 250. Ge-
tun kiipeilyperintö ei kuitenkaan ole nuori; alunperin kiipeilyn aloitti-
vat miao-vähemmistön miehet, jotka soolosivat yli sataan metriin ke-
räämään linnunmunia. Myöhemmin myös bambukeppejä kuljetettiin 
ylös korkeuksiin ja kiinnitettiin kallionkoloihin jotta ylhäällä pystyi viet-
tämään pidempiä aikoja. Yhä vieläkin näitä bambukeppejä voi paikoin 
bongata. Paikalliset hämähäkkimiehet sooloavat yhä korkeuksiin, viih-
dyttäen turisteja ja ansaiten kuukaudessa nelinkertaisen summan ver-
raten maanviljelijöihin.

Petzl RocTrip 2011

RocTrip oli osaltani ensimmäinen; itse asiassa täytyy tunnustaa, että 
en ollut kuullut koko RocTripistä ennen viime kesää. Moni kiipeilyka-
verini Kiinasta (sekä kiinalaisia että länsimaalaisia) oli myös matkal-
la Getuun, ja itse ajoitin menoni sinne reilua viikkoa ennen varsinai-
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Alla: Avajaisseremoniassa satoi vettä. 
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Kova joukko Banyan Cavella. Cody Roth, Daila Ojeda ja Emily Harrington.
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Drill Team 7c+, getu.



sen RocTripin alkamista. Näin ehdin nauttia 
rauhassa kiipeilystä ennen massojen saapu-
mista paikalle – kiipeilijöitä odotettiin tulevan 
paikalle monta sataa (lopullinen määrä oli 
noin kuudensadan paikkeilla). 

Ensimmäisen viikon aikana meitä kiipeilijöi-
tä oli vain parisenkymmentä. Julien Nadiras 
ja Vladimir Cellier (lemppareideni “Ganesh 
8c+” ja “Cuba” -filmien tekijät) tekivät töitä 
yömyöhään tai aamuvarhaisesta ja me kiipei-
lypummit suuntasimme kaltseille aamulla, 
aamulähtöjen venyttyä myöhemmäksi päivä 
päivältä. 

Hiljalleen paikka vilkastui, ja unelias pikku-
kylä muuttui satojen kiipeilijöiden kohtaa-
mispaikaksi. Paikalliset tuskin tajusivatkaan, 
kuinka paljon maailman eliittikiipeilijöitä oli 
tullut paikalle. Kiipeily muuttui hieman – suu-
ri määrä kiipeilijöitä tarkoitti myös sitä, että 
juuri sitä haluamaansa linjaa ei päässyt kii-
peämään tai joutui jonottamaan vuoroaan. 
Tämä päti myös maailman huippuihin, jotka 
solmivat jo köyttä valjaisiinsa edellisen vielä 
ollessa reitillä. Joskus illan päätti ex tempo-
re -bileet Petzl majapaikassa tai aukiolla näy-
tetyt kiipeilyfilmit. Kaiken kruunasi viimeisen 

illan bileet, jossa mm. Lynn Hill “vihki” kiina-
laisen pariskunnan ja DJ Dave ja Vlad rokka-
sivat tanssilattiaa miksauksillaan. seuraaana 
iltana tiellä vaeltavat kiipeilijämassat olivat 
muisto vain, ja unelias pikkukylä palautui hil-
jalleen uomiinsa. 

Nautinnollisin ajankohta Getussa oli omalta 
osaltani RocTripin loputtua – massat olivat 
lähteneet, mutta meitä oli paikalla kuitenkin 
vielä jonkin verran jotta olo ei käynyt yksinäi-
seksi. Nautin Getun rauhallisesta ilmapiiris-
tä ja en halunnut vielä lähteä Yangshuon ih-
mispaljouteen – varsinkin, kun monet oli-
vat suuntaamassa Getusta sinne. Jäätyäni 
Getuun pidemmäksi aikaa hengasin enem-
män myös ranskalaisten, jenkkikiipeilijöiden 
ja 5.10. -tiimin kanssa, joiden kiipeilyä oli ilo 
katsella. Kiipeilyn tasosta riippumatta kan-
nustusta annettiin puolin ja toisin ja iloittiin 
omista ja toisten henkilökohtaisista saavu-
tuksista. 

Getusta löytyy

tusinoittain kalkkikivikaltseja, mielettömiä 
muotoja, alaspäin viettäviä poketteja, hänk-
kejä, släbejä, sairaita multipitchejä ja ei-niin-

sairaita multipitchejä joita voi kiivetä muut-
kin kuin Dani Andrada. Lisäksi sieltä löytyy 
mahtavaa ruokaa erilaisilla lisukkeilla, mut-
ta ilmeisesti kylän köyhyydestä johtuinen hy-
vin laiha valikoima (lue: ei lainkaan) hedel-
miä, joita käytiin ostamassa ziyunista lepo-
päivinä. Mahtavakin ruoka alkaa kuitenkin 
viikon-parin päästä kyllästyttämään mikäli 
vaihtoehdot ovat rajallisia (varsinkin aamui-
sin) ja ziyunista ostettu kaurapuuro maittoi 
aamulla paremmin ainaisten aamunuudelei-
den sijaan. Getussa on myös vieraanvaraisia 
paikallisia ja verrattuna turismin pilaamiin 
paikkoihin, Getussa ei yleensä tarvitse pelätä 
tulevansa huijatuksi tyhmänä turistina. 

Lisätietoja, topo ja muita ohjeita löytyy koo-
tusti Petzlin verkkosivuilta osoitteesta www.
petzl.com/en/outdoor/petzl-roctrip/china2011. 
Mikäli päädyt Kiinaan (Yangshuohon) kiipeä-
mään, Getua ei kannata missata!

Aymeric Clouet
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MISSä gETU SIJAITSEE?

Getu sijaitsee Kiinan köyhim-
mässä provinssissa nimel-
tään Guizhou. Lähin lento-
kenttä on Guiyang-nimisessä 
kaupungissa. Guiyangista voi 
joko vuokrata pienen paketti-
auton koko matkalle Getuun 
(~4–5 h) n. 80 eurolla, tai mat-
kustaa bussilla ziyuniin (~ 3 
h., 7 €). ziyunista kulkee sään-
nöllisesti pieniä pakettiautoja 
Getu-laaksoon (n. 1 h, ~1 €). 
Petzlin nettisivuilta kannattaa 
printata paikkojen kiinankieli-
set nimet, jotta paikan löytä-
minen on helpompaa. Minul-
ta voi myös kysyä lisätietoja ja 
vinkkejä tarvittaessa. 

Sasha Digiulian reitillä ”Drill Team” (7c+).
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 Dani Andrada multipitchillään, varmistajana Sean Villanueva.
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Auringonsäteet great Archin läpi noin puoli yhdeksältä aamulla.



Teksti Iines Fager  Kuvat Simo KainulainenJunnu PM-boulder TukholMa 

Vuoden 2011 nuorten PM-boulderkisat olivat 
Tukholmassa 3.–4.12. Lähdimme perjantai-
illalla Turusta Bouldertehtaalta kahdella au-
tolla kohti Naantalia, josta jatkoimme rahti-
laivalla Kapellskäriin. Mukana olivat Kaisa, 
saija, Nooa, Pamu, sami, Anitra, Katariina, 
Henri, sonja, Helmi, simo, Tommy, Matilda, 
Roosa  ja minä. 

Lauantaiaamuna jouduimme heräämään to-
si aikaisin, sillä laiva oli satamassa jo 6.30 ja 
ennen laivasta lähtöä piti ehtiä aamupalalle-
kin. Päästyämme laivasta ajoimme kisapai-
kalle, johon oli noin puolentoista tunnin mat-
ka. Ainakin meidän autossa oli koko matkan 
aika hiljaista aikaisen herätyksen seuraukse-
na. Koska laivamme oli niin aikaisin perillä, 
olimme kisapaikallakin 3 tuntia ennen hallin 
aukeamista.

Kun vihdoin pääsimme sisälle, menimme he-
ti katsomaan kisaseinää ja lukemaan reittejä, 
vaikka emme vielä edes tienneet mitkä niis-
tä ovat oman sarjamme. Karsinnat kiivettiin 
nuorimmista vanhimpiin ja nuorimpien kii-
peily alkoi jo aika pian saavuttuamme, joten 
osa alkoi lämmitellä melkein heti hallin ylä-
kerrassa olevassa boulderpaikassa. Viimei-
simpinä kiipeävillä oli omaan kiipeilyyn aikaa 
vielä monta tuntia. Kun tulimme halliin se oli 
lähes tyhjä, mutta jo tunnin kuluttua siellä oli 

sunnuntaiaamulla söimme hotellissa aa-
miaisen ja lähdimme kisapaikalle. Kaikkien 
muiden paitsi kids- sarjojen finaalit kiivettiin 
flashinä, joten Anitra, sami, Katariina, Matil-
da ja Henri joutuivat eristykseen heti kun tu-
limme halliin. Me muut raahasimme itsel-
lemme tuolit kisaseinän eteen, ja jäimme sii-
hen odottamaan finaalien alkua  ja osa meni 
boulderoimaan yläkerran boulderiin. 

Ensimmäiseksi oli Kids A-finaalit, jotka kiivet-
tiin samaan tapaan kuin karsinnatkin. Mui-
den sarjojen flashinä kiivettävät finaalit kiivet-
tiin sen jälkeen ikäjärjestyksessä nuorimmas-
ta vanhimpaan. 

Hallissa soi hyvä musiikki ja katsomossa oli 
hyvä tunnelma. Matilda ja Katariina voitti-
vat omat sarjansa ja sami tuli kolmanneksi 
omassaan.

Finaalien jälkeen lähdimme autoilla Viking Li-

Matilda Nordman.

Katariina Haime.
jo aika paljon porukkaa. Oli kiva päästä ta-
paamaan kiipeilykavereita muista maista.  

Karsinnoissa jokaisella oli 8 reittiä, joita oli 
tunti aikaa kiivetä. Yritykset laskettiin ja nii-
tä sai ottaa enintään 5 per reitti. sunnuntai-
na kiivettäviin finaaleihin pääsivät Anitra, Ka-
tariina, sami, Matilda, Henri ja Helmi. Noo-
an ja Pamun sarja oli erittäin kovatasoinen ja 
Pamu jäi niukasti finaalin ulkopuolelle.

Kun kaikkien sarjojen karsinnat oli kiivetty, 
lähdimme hallilta lyhyen ajomatkan päässä 
olevaan hotelliimme. Hotellin aulassa Kaisa 
jakoi huoneet ja kaikki kävivät heittämässä 
tavaransa omiin huoneisiinsa, ja heti sen jäl-
keen menimme syömään hotellissamme ole-
vaan ravintolaan. 

Ruoka taisi maistua kaikille aika hyvin kun ol-
tiin kiivetty koko päivä eikä oltu syöty oikein 
mitään kunnon ruokaa koko päivänä. Ruuan 
jälkeen kaikki menivät omiin huoneisiinsa ja 
rupesivat aika pian nukkumaan, koska oltiin 
herätty niin aikaisin.
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SUOMALAISTEN SIJOITUKSET

FEMALE KIDS B/YOUTH D, 00–
4. Roosa Lappalainen, Finland

FEMALE YOUTH C, 98–99
5. Helmi Puustinen, Finland

FEMALE YOUTH B, 96–97
1. Katariina Haime, Finland
7. Anitra Taskinen, Finland

MALE YOUTH A, 94–95
3. Sami Koponen, Finland

FEMALE JUNIORS, 92–93
1. Matilda Nordman, Finland

MALE JUNIORS, 92–93
4. Henri Haime

nen terminaalia kohti. Laivassa veimme ta-
varamme hytteihimme, jonka jälkeen pää-
simme syömään mahamme täyteen laivan 
buffettiin. Ruoan jälkeen meillä oli hetki va-
paa-aikaa ennen hytteihin menoa, osa käyt-
ti aikansa pelikoneilla ja osa tax free myymä-
lässä. Reissu oli kokonaisuudessaan tosi ki-
va ja ainakin osalla meni kiipeilytkin putkeen. 
Maanantaiaamuna tulimme Turun satamaan, 
josta autot ajettiin Bouldertehtaalle, josta 
kaikki sitten lähtivät omiin suuntiinsa.

Sonja Kainulainen.

Kauan odotettu kiipeilyfilmi sporttikii-
peilyn ihmelapsesta, joidenkin mie-
lestä jopa messiaasta, Adam Ondrasta 
on vihdoin valmistunut. Elokuvan 
tekijä, tsekkiläinen Petr Pavlícek, kiersi 
pari vuotta Ondran mukana kuvaa-
massa kaverin kiipeilysaavutuksia ja 
taisi olla haastavaa pistää peli poikki, kun jatkuvalla syötöllä tulee uutta kuvat-
tavaa; entistä kovempia reittejä ja projekteja. siinä vaiheessa materiaalia oli jo 
satoja tunteja, ja jos ei ole projektin alussa kässäriä ja tiukkaa suunnitelmaa, edi-
toini voikin muodostua painajaiseksi! syksylle 2010 kaavailtu julkistaminen vii-
västikin reilusti yli vuoden.

Nyt pätkä on kuitenkin valmis ja myynnissä. sain filmintekijältä ennakkoon 
ensimmäisen ”non-public”-version Kiipeilylehteen arvoitavaksi.

Filmin rakenne: kuvia ja kotifilmiä Ondran lapsuudesta ja kiipeilyn alkumetriltä, 
näissä jo näkyy hänen lahjakkuutensa ja tinkimättömyytensä. Ondran ensim-
mäinen MM-Cup kausi aikuisten sarjassa, sehän päättyi tietty Adamin juhlaan 
ja MM-Cupin voittoon, kuten seuraavan kevään boulder MM-Cupikin. Yllättävän 
paljon näytetään boulderointia, vaikka mestari itse onkin ollut enemmän parras-
valoissa köysikiipeilyn saralla. Kuvassa vilahtaa suomalaisiakin (lumisateessa 
Crescianossa, kaikki paitsi Ondra sekä Nalle ja Kuutti ovat lähteneet ”only the 
die-hard fools remain”:)). Ondran pakkomielle kiivetä KAIKKI kovat reitit Franken-
jurassa, osa toistamattomia Markus Bockin 9a-9a+ reittejä. Ehkä hienoimmat 
jaksot kuvaavat kahta jopa Ondralle vaikeaa projektia; Marine Superstar 9a+/9b 
sardiniassa ja Colpe de Estado 9b siuranassa. Ensimmäinen on Ondran ensinou-
sema ja toinen Chris Charman reitti, josta tuli ensimmäinen toistettu, ja greidil-
tään vahvistettu 9b-reitti maailmassa.  

Leffassa tulee hyvin esille, miksi Ondra on tällä hetkellä paras maailmassa: voi-
maa ja kestävyyttä on monella muullakin kovalla kiipeilijällä, mutta lisäksi Adam 
on notkea kuin huippuvoimistelija, tekniikallaan hän pesee koko muun porukan, 
ja asenne on toiselta planeetalta! Elokuvan tekijä tuntuu halunneen näyttää, että 
kukaan ei nouse huipulle, missään lajissa, pelkällä fyysisellä lahjakkuudella vaan 
tarvitaan lukemattomia tunteja hikeä ja kyyneliä sekä kannustava lähipiiri.Ondran 
suurin lahjakkuus onkin hänen sydämessään ja korvien välissä. 

Vähän turhalta mielestäni tuntuu melko pitkä jakso, jossa käsitellään ja selitel-
lään koko perheen ja Alex Huberinkin voimalla Ondran keskustelua ja netissä 
vihakommenttejakin (!!!) herättänyt tapa huutaa, tai osuvammin, kiljua ja 
murista kiivetessä ja varsinkin epäonnistuessa. Tuollaiset kommentit ja nettikir-
joittelu kannattaisi jättää ihan omaan arvoonsa. Tekijällä tuntuu olleen tarve suo-
jella Ondraa ja puolustaa häntä näiltä syytöksiltä.

Tämä elokuva poikkeaa kiipeilyfilmien valtavirrasta, leikkaus on hillitympää ja 
elokuvassa ei yritetä rakentaa Ondrasta esim. Charman tapaista sankaria vaan 
tuoda esille ihmistä ja persoonaa 

Kyseessä ei siis ole normi kiipeilypornoa, vaikka varsinkin Juran, sardinian ja 
siuranan kiipeilyjaksot ovat komeaa katseltavaa. Ja kukapa muu olisi päiväkausia 
yksin seinällä lumisateessa tuhansien kilometrien päässä kotoa kuin kaveri, josta 
tuli maailman paras!

The wizzard`s apprentice on elokuva maailman parhaimmasta sporttikiipeili-
jästä; miten hänestä tuli sellainen ja mitä se vaatii. Elokuva asenteesta ja perik-
siantamattomuudesta, rehellisyydestä, täydellisestä rakkaudesta ja pakkomiel-
teestä kiipeilyyn. suosittelen!

The wizzard's apprentice :
elokuva Adam Ondrasta
ja tahdosta

Noidan 
oppipoika

katsoi Jari Koski
Kesto: 1.50
Saatavilla: lataukset .WMV files 720P 
ja full-HD 1080P. Mahdollisesti tulossa 
myös MP4 Quick Time-muodossa. 

720-version latauksen hinta 16 €.

www.bernartwood.cz/en/



Vietin siuranassa helmi–maaliskuun 2011. 
Paikka tunnetaan espanjalaisten keskuudes-
sa kiieilyllisesti haastavana, kenties siksi, että 
tyypillinen siuranalainen reitti on aerobic-tyy-
lisen  tufarallin sijaan tekninen, muuhun Es-
panjaan verrattuna nihkeästi greidattu krimp-
pivääntö. 

Alueena siurana on massiivinen ja kiivettä-
vää löytyy lukemattomista vitosista maail-
manluokan 9b:n reitteihin sekä bouldereihin. 
Laaja skaala helpompia reittejä houkuttelee 
paikalle myös perheitä ja aloittelijoita, unoh-

Teksti Leena Rauramo

tamatta siuranan vannoutunutta kiipeily-
pummiskeneä. Jos sormenpäät huutavat 
äitiä apuun, vierestä löytyy Montsantin pit-
kät pokettireitit, missä voi puolestaan tuho-
ta sormien puolivälit. Lähistöllä on Arbolin 
kalliot ja kolmen vartin ajon päässä, toiselta 
puolelta Montsantin vuoristoaluetta  Mar-
galefin kiipeilyparatiisi. 

Kiivettävää riittää pelkästään siuranassa 
ainakin yhden ihmiselämän ajaksi. Alueel-
ta on julkaistu kaksi kilpailevaa topokirjaa, 
joista käytin uudempaa, David Brascon ja 

Agnieszka Banaszek, ”Un rato en cada postura” 8a,
sektori Can Piqui Pugui.

Natalia Campillon tekemää Guia de escala-
da en siurana-opusta. Topossa on luokiteltu 
siuranan kymmenet sektorit kolmella eri laa-
tuluokituksella ja voisin tässä esitellä itselle-
ni tutuimmiksi tulleita laatusektoreita. sekto-
rit ovat jakautuneet siuranan kylään johtavan 
tien molemmille puolille sekä itse kylän lähis-
tölle. Käytimme paljon aikaa siuranella-sek-
toreilta, mistä löytyy jokaisen neljän ilman-
suunnan mukaan nimetyt osiot. siuranellas-
ta löytyy reittejä kutosesta kasiin ja varsinkin 
7a:ta liippaavia laadukkaita krimppipläjäyk-
siä alue on täynnä. siuranellan vieressä on 
legendaarinen El Pati-sektori, missä kannat-
taa käydä ihailemassa La Ramblan molempia 
versioita ja Golpe de Estadoa. Lisäksi suo-
malaiset halkeamaekspertit voisivat innostua 
omaa silmääni suuresti hivelleestä Kaleabro-
kasta 8b. El Patin vasemmalta puolelta löy-
tyy L’olla (”Kattila”)-niminen sektori lyhyine 
ja voimallisine reitteineen, nurkan takaa oike-
alta taas Espero Primavera, mistä löytyy laa-
ja valikoima seiskan reittejä. Voin lämpimäs-
ti suositella superklassikkoa Mandragora 7b+ 
sekä jostain syystä itselleni todella vahvana 
kokemuksena mieleen jäänyttä Remena Ne-
naa 7a. 

siuranan kylän viereisestä keskittymästä en-
simmäisenä on mainittava Can pique puguin 
sektori, mistä löytyy sekä hänkkäävää boul-
dertyyppistä pokettivääntöä sekä vertikaalia 
otekiipeilyä. Kovien jätkien kannattaa mehus-
tella Alex Huberin Rich simpsonin reittiä A 
muerte 8c+ sekä Anabolicaa 8a. Leppoisam-
mista väännöistä mainittakoon Yuji Hiraya-
man Gamba gamba 7b ja sormekkaat Deli-
catessen 7a+ sekä Toca-me-la-Sam 6c+. To-
possa vain keskitason sektorin luokituksen 
saanut Can Toni Gros aiheutti minussa suu-

Lukasz Dudek A Muerte 9a, sektori Can Piqui Pugui.

Siurana
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Artikkelin kirjoittaja lämppäreitillä ”Perseidas” 6b, 
sektori Can Melafots.
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Siuranan kylä.

Mateusz Haladaj, ”Tic i toc” 8a+/b OS, sektori L’Olla.
Sponsorit: Lukasz; The North Face, 8a.pl, Rock Pillars, Climbing Technology ja Mateusz; Millet

Hotelli Mirador de Siurana, 110–250 € /yö

Cornudella de Montsantin refugio info@mont-
santnatura.cat

Cornudellassa avaa lähikuukausien aikana uusi 
suurella rakkaudella tehty refugio, mihin tullee 
majoituksen lisäksi tarjolle jooga- ja meditaa-
tiotunteja, kasvisruokaa ja kirjasto. Allekirjoit-
tanut on projektissa mukana.

Kiipeilijöitä asuu paljon myös luolissa sekä 
Can Melafots-sektorin alla ja päällä, mistä löy-
tyy erinomaisia telttailutasanteita ja huikeat 
näkymät!

TOPOKIRJA
Uutta Guia de escalada en Siurana-topoa saa 
Goma2-kiipeilyliikkeestä Cornudellasta. Van-
hempaa Arbonesin tekemää topoa saa ainakin 
Camping siuranasta.

INFOBOxI

Lento Barcelonaan ja sieltä vuokra-autolla 
eteenpäin on vaivattomin vaihtoehto. Puo-
len tunnin ajomatkan Cornudellasta sijaitse-
vaan Reusin kaupunkiin pääsee myös junal-
la (www.renfe.es) tai bussilla (www.igualadina.

com). Reusista Cornudellaan pääsee bussil-
la linjalla Reus-Prades-Vilanova de Prades 
(www.itenewebs.com/autocaresplana) tai pos-
tiautolla Cornudellaan Reusin juna-aseman 
edestä kello 7.15, 10.15 ja 14.30. Kahdeksan 
kilometrin matka Cornudellasta siuranaan 
on helppo lifatata tai kävellä.

ASUMINEN Siuranan refugio ”Ciriac Bo-
net”, majoitus 10 €/yö, +34 676 88 37 52, 
refugisiurana@hotmail.com

Siurana Camping, erihintaisia ja -tasoisia 
majoitusmahdollisuuksia, +34 977 821 383, 
www.campingsiurana.com, aarbones@gmail.com

ria riemun tunteita superlaadukkaineen 7a:n 
kieppeillä pyörivine reitteineen. Lisäksi tu-
tuksi tuli Ca la Isabel, mistä kannattaa kiive-
tä ainakin bouldermainen, sikahauska reitti 
Boys don’t cry 7c. siuranan greidaus yhdis-
tettynä allekirjoittaneen puutteellisiin näp-
pivoimiin tarkoitti numeromielessä selkeää 
nöyrtymistä paria poikkeusta lukuunottamat-
ta. siuranassa on nimittäin myös mahtavia 
pitkiä kestävyyshalkeamia ja siitähän riemu 
repesi. Olemattomiin krimppeihin turhautu-
neena koin olevani kotonani El Paradorin ja 
siuranella Estin resistanssiränneillä. 

siuranalla on oma vannoutunut  kiipeilijä- 
(pummi)skenensä ja alueelle on kehitty-
nyt myös jonkinnäköiset kuppikunnat, joista 
kumpainenkin on ehtinyt julkaisemaan oman 
toponsa. Jo mainitun Brasco-Campillo-pa-
rin lisäksi myös Toni Arbones on ehtinyt vä-

Cooperatiu. Kylästä löytyy myös kiipeilykaup-
pa Goma2, missä voi  pohjauttaa kiipeilyken-
känsä erittäin hyvällä jäljellä. Mitä sitä muuta 
ihminen tarvitsee? Autottoman lienee paras-
ta majoittua ylös siuranaan, mutta liftikin käy 
Cornusta siuranaan helposti jos ei itse jaksa 
laittaa töppöstä toisen eteen. 

siurana on Katalonian sydämessä ja kyläläi-
set puhuvat ensisijaisesti katalaania. Luon-
nollisesti kaikki ymmärtävät espanjaa tai kor-
rektimmin kastellaania, englanniksi taas on 
melko turha yrittää asioitaan toimittaa. Mei-
ninki on kokonaisuudessaan leppoisa ja ys-
tävällinen ja kastellaanin puhumisen surkea-
kin yrittäminen yleensä palkitaan - paikalliset 
lähes poikkeuksetta ovat halukkaita ymmär-
tämään vieraskielisen sönkkäämistä. Minul-
la meni muutama viikko, ennen kuin pääsin 
alueen kiipeilyyn ja tunnelmaan sisään. Joka 
tapauksessa siurana on passeli paikka  lyhy-
eenkin pyrähtämiseenkin, mutta alueella on 
myös kaikki ainekset lumota kävijänsä vuosi-
en kiipeilyhippeilyyn.

sätä topokirjan. Topon saa ostettua ainakin 
Arbonesin omistamasta siurana Campin-
gistä, joka on (luvattoman) telttailun ja au-
tossa asumisen lisäksi toinen kohtuuhintai-
sista majoitusvaihtoehdoista ylhäällä siura-
nassa. Ympäri vuoden auki oleva camping 
tarjoaa telttailumahdollisuuden lisäksi kym-
pin kustantavan dormitoriomahdollisuuden  
sekä erihintaisia bungaloweja ja huoneistoja. 
siuranan päheän kylän kupeessa, uskomat-
toman hienolla paikalla on lisäksi siuranan 
refugio, joka on avoinna keväästä syksyyn. 
Massipäälliköt puolestaan majoittuvat luon-
nollisesti viiden tähden Mirador de siurana-
hotelliin. siuranan kylästä löytyy pittoreskien 
pikkukujien ja ravintoloiden lisäksi paikallisia 
erinomaisia öljy-, manteli- ja hunajatuotteita 
myyviä kojuja.

siuranan alapuolella lepäävästä Cornudella 
de Montsantin kylästä löytyy paitsi oma re-
fugionsa myös erilaisia majataloja, muuta-
ma ruokakauppa, läjä kahviloita ja baareja 
sekä huokeasti viiniä, öljyä ja hunajaa myyvä 
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Krim on säkenöivään Mustaanmereen 
työntyvä niemimaa Etelä-Ukrainassa. se 
on kuin Eurooppa pienoiskoossa monine 
pikkukaupunkeineen ja viinitiloineen se-
kä jylhine vuoristoineen ja kallioseinineen. 
se on niin kadotettujen tataarien kotimaa 
kuin sosialististen reliikkien ja kauniiden 
rantojen outo mosaiikki, joka vuoroin tuk-
kiutuu lumesta ja kuivuu helteestä, samal-
la kuin bussiaseman kahvilassa soi neu-
vostoajan ikivihreä balladi. 

Krimin vuoristot ja kiipeilykalliot sijaitse-
vat niemimaan kaakkois- ja etelärannikol-
la. Ne tarjoavat haasteita aina boulderoin-
nista monen köyden mittaisiin sportti- ja 
trädireitteihin. Useat alueen vaikeammis-
ta reiteistä on pultannut entinen kiipeilyn 
maailmanmestari ja semeizin kylästä ko-
toisin oleva Andrew Vedenmeer. Krimillä 
onkin vankka asema niin Ukrainan kuin 
Venäjän kiipeilyhistoriassa, ja Krimin kal-
lioilla ovat niin neuvostoaikojen alppinis-
tit kuin venäläiset ja ukrainalaiset huip-
pusporttikiipeilijät treenanneet. 

Jos Krimille mielii, ei kannata unohtaa vie-
railua Krimin etelärannikon moniin pik-
kukaupunkeihin. Etelärannikko on Krimin 
kehittynein ja samalla erittäin suosittu 
rantalomanalue, ja sen helmi Jalta valloitti 
aikoinaan jopa Venäjän tsaarien sydämet. 
Etelärannikolla sijaitsevat myös Krimin 
tunnetuimmat arkkitehtuuri- ja puutarha 
nähtävyydet, kuten Pääskysen pesä, Vo-
rontsovin, Livadian ja Massandran palat-
sit, sekä Nikitskyn kasvitieteellinen puu-
tarha. Kannattaa myös nauttia paikallisia 
makeita viinejä ja konjakkia, joita löytyy 
runsaasti kylän kaupoista. 

LYHYESTI KRIMIn HISTORIaSTa
Krimin niemimaalla on rikas ja ikivanha historia, ja 
siellä ovat vuosisatojen saatossa sekoittuneet luke-
mattomat eri kansat ja kulttuurit – alueen ensimmäi-
set sivilisaatiot koostuivat niin kreikkalaisista ja roo-
malaisista kuin paimentolaistataareista ja etnisistä 
turkkilaisista jotka valloittivat laajoja alueita aina Kri-
miltä Kiinaan saakka. Vuonna 1783 slaavit valtasivat 
Krimin ja alue siirtyi osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tä-
män jälkeen niin venäläiset, ukrainalaiset, bulgarialai-
set, armenialaiset kuin saksalaisetkin alkoivat asettua 
Krimille. Toisen maailmansodan aikana eräät saksan 
ja Neuvostoliiton välisistä verisimmistä taisteluista 
käytiin Krimillä. Helmikuussa 1945 Krimillä järjeste-
tyssä Jaltan konferenssissa Livaldia palatsissa Britan-
nian pääministeri Churchill, Yhdysvaltain presidentti 
Roosevelt ja Venäjän johtaja stalin sopivat Euroopan 

sodanjälkeisestä jaosta, joka myös asetti näyttämön 
tuleville kylmän sodan vuosille. Vuonna 1954 Neu-
vostoliiton johtaja Khrushchev lahjoitti Krimin nie-
mimaan Ukrainan sosialistiselle neuvostotasavallalle 
symboolisena eleenä 300 vuotta vanhan Pereyaslavin 
sopimuksen kunniaksi. Khrushchevin lahjoituksen 
johdosta Krimin niemimaasta tuli osa itsenäistä Uk-
rainaa Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991. Vä-
rikkään ja monimutkaisen historiansa johdosta Kri-
millä on tänään kiehtova valikoima ihmisiä historialli-
sine pikkukaupunkeineen.

KIIPEILYÄ aLUEELLa
Olin Krimillä kiipeilylomalla 10 päivää marraskuussa 
2011. Venäläiset ystäväni Vasiliy Pavlov sekä Aleksei ja 
Tania Otvagin kutsuivat minut ystävällisesti mukaan-
sa vuosittaiselle kiipeilymatkalleen Krimille. Lensim-
me perjantai-iltana Aeroflotilla Moskovasta simfero-
poliin, josta matkustimme paikallisilla minibusseilla 
ensin Jaltalle, ja sieltä edelleen kohti Krasnokamen-
kan kylää ja Krimin niemimaan jylhiä vuoristoja ja kal-
lioseiniä. 

Vietimme ensimmäisen viikonlopun kiipeillen Red 
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Uarch-Kaya kallio, reitti Alina 6B. 
Kiipeilijä Tanja Otgavin.

Red Stone.

Karnival-reitti (Venäjän 4a) crux pitsi, kiipeilijä Sari Nevala.
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LYNX

www.petzl.com

Maahantuonti ja markkinointi Vandernet Oy | www.vandernet.com | vandernet@vandernet.com | p.020 7418 330

Jälleenmyyjät: CAMU Helsinki, Tampere, Turku | Mountain Shop Helsinki | Varuste.net Helsinki | Prisma Kaleva Tampere

Katso kuinka yksi jäärauta pystyy 
kaikkeen osoitteessa:
 www.petzl.com/LYNX

LYNX
Sopeutuva tekninen jäärauta, 
joka sopii kaikkiin maastoihin.

Etsitkö jäärautoja, jotka tekevät kaiken ilman 

kompromisseja? Uudet LYNX-jääraudat tarjoavat 

monipuoliset käyttömahdollisuudet ja istuvat melkein 

kaikkiin vuoristokenkiin. LYNXien suorituskyky on 

ylivoimainen lumessa, kalliolla ja jäällä. 

älä tee kompromisseja

Sopeudu... 

Sopii kaikkiin vuoristokenkiin.Vaihda helposti yhden tai kahden 
kärkipiikin välillä.

Säädä piikkien pituutta 
parhaiten maastoon 
sopivaksi
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stone -kalliolla, joka on mahtavankokoinen kalkkikivi, ja se sijaitsee kä-
velyetäisyydellä Krasnokamenkan kylästä. Red stonen kalliolta löytyy 
noin sata sporttireittiä F5a–F8c väliltä, ja reitit ovat melko pitkiä (30 
m), jotkut jopa kahden pitsin pituisia. Reitit ovat liukkaita, ja venäläis-
ten ja ukrainalaisten kiipeilijöiden mukaan ”Krimin greidit ovat Krimin 
greidejä” eli tiukkoja. Itse kiipesimme monta mielenkiintoista 6b–6c 
reittiä ja yritimme paria seiskaa, jotka tosin jäivät vain yritykseksi. sun-
nuntaina saimme seurata ja ihmetellä paikallista kiipeilyperhettä, jon-
ka 10–14 -vuotiaat tytöt ja pojat liidasivat niin helpon näköisesti seis-
kan reittejä – isän varmistaessa  vyötäröltä.

Red stonen kallion viereen voi leiriytyä, tosin paikallisten iltaohjelman 
johdosta yöunet voivat jäädä lyhyeksi. Kylän kaupoista löytyy elintar-
vikkeita ihan mukavasti ja Krasnokamenkan kylässä on pieni kiipeily-
kauppa. 

Kannattaa pitää mielessä, että Krimin sporttireitit ja pultatut multi-
pitchreitit ovat greidattu ranskalaisen luokituksen mukaan, kun taas 
tradi- ja alppireitit seuraavat venäläistä kiipeilyluokitusta. Itselleni ve-
näläinen kiipeilyluokitus on vieläkin vaikeasti ymmärrettävä, koska 
luokitus ottaa huomioon mm. korkeuden, reitin pituuden ja varmis-
tettavuuden. Karkeasti uskaltaisin arvioida, että vitosen ja helpommat 
kutosen trädireitit suomessa vastaisivat noin Venäjän 4A–4B reittejä 
Krimillä ja kutosen ja helpommat seiskan trädireitit Venäjän 5A–5B 
reittejä Krimillä.    

Viikonlopun sporttikiipeilyn jälkeen matkustimme paikallisilla mini-
busseilla jylhään Forosin kylään, joka sijaitsee Jaltan ja sevastopolin 
pikkukaupunkien läheisyydessä. Aleksei ja Tanja olivat vuokranneet 
mukavan viiden hengen huoneiston käyttöömme viikon ajaksi, ja Foro-
sin kylästä teimme päiväreissuja alueen kiipeilykalliolle. Vietimme suu-
rimman osan ajasta kiipeillen Uarch-Kayan kallionseinämällä, joka si-
jaitsee noin reilun tunnin kävelymatkan päässä Forosin kylästä. Muu-
tamana päivänä meitä laiskotti ja matkustimme kalliolle paikallisella 
taksilla. Uarch-Kayan kallioseinä koostuu 200–300 metriä pitkistä hy-
vin pultatuista reiteistä (F5a–7b), sekä useista trädireiteistä. Kiven laa-
tu oli mielestäni erittäin hyvää, reitit oli merkattu hyvin ja ne oli helppo 
löytää. Kiipesimme alueella kaksi mielenkiintoista 6–7 köydenmittaista 
sporttireittiä nimeltään Elena Prekrasnaya (6a) ja Alina (6b), sekä pai-
kallisen klassikkoträdireitin nimeltään Karnaval (Venäjän 4A). 

se mainittakoon, että Krimin kallioiden laatu ei aina vastaa Keski-Eu-
roopan (esim. Verdon) kalkkikiviseinämiä vaan paikallisten on tapana 
kiivetä helpompiakin trädireittejä vasaran, pitoneiden ja skyhookkien 
kanssa. Paikallisten mukaan pienten kamujen käyttö on Krimin kallioil-
la vaarallista, ja siitä johtuen pitoneita suositaan. Loppuviikosta kiipe-
simme Mshatka-Kaya alueella Forosin kylän pohjoispuolella trädireitin 
nimeltään Triangular (Venäjän 4B, 300 m). Reitin kaksi ensimmäistä 
köydenmittaa oli helppoa kiivettävää, mutta kovin irtonaista ja varmis-
tuksien löytäminen oli vaikeaa. Reitti kuitenkin parani loppua kohti ja 
minäkin opin käyttämään vasaraa. Tosin palatessani Moskovaan kuu-
lin ystäviltäni, että olimme kiivenneet yhden alueen vaarallisimmista 
”toppahousureiteistä”, ja että ainakin 5 kiipeilijää olisi kuollut kysei-
sellä reitillä. 

Viimeisenä kiipeilypäivänä kiipesimme mielestäni reissun parhaan rei-
tin Parus-nimisellä kalliolla joka sijaitsee kaksi kilometriä Foroksen ky-
lästä länteen. Parus-kallio on komea kallio, joka näyttää purjeelta iso-
jen kivilohkareiden keskellä. Kiipeämämme reitti oli neljän köyden-
mittainen sporttireitti nimeltään Misyachne syayvo F6b. Reitin kaksi 
viimeistä köydenmittaa seurasi pientä halkeamaa purjeen huipulle, ja 
ainakin omasta mielestäni reitin kiipeäminen kruunasi reissumme. Pa-
rus-kalliolta löytyy useita muitakin reittejä F6b–7c väliltä.

Muita varteenotettavia kiipeilyalueita yllämainittujen lisäksi ovat: Kras-

ny Kamen (Red stone), Nikita, simeiz (Koshka, Leped, shaan Kaya), 
Foros (Uarch-Kaya, Parus, Kant), Marcheka (El-Cap of Crimea), sudak, 
Batiliman ja Bakhchisarai. Krasny Kamen (Red stone), Nikita, sekä 
Koshkan ja Lepedin kalliot simeiz kylän läheisyydessä ovat yhdenköy-
den mittaisia sporttikallioita. Foros Kant, shahn-Kaya ja Batiliman kal-
lioilla on usean köydenmitan (200–300m) trädi- ja sporttireittejä.

MITEN KRIMILLE PääSEE? Lähin kansainvälinen lentokenttä si-
jaitsee simferopolissa. Moskovasta ja Kiovasta on simferopoliin 
useita lentoja päivässä. Käsittääkseni Air Baltic lentää kesäisin Rii-
kasta suoran lennon simferopoliin. EU-kansalaiset eivät tämän-
hetkisen tiedon mukaan tarvitse viisumia Ukrainaan. Krimillä on 
helpoin matkustaa pienillä linja-autoilla, jotka lähtevät simferopo-
lin keskuskadulta eripuolelle Krimin niemimaata ja liput ovat erit-
täin halpoja. Taksilla matkustaminen on myös halpaa ja myös ju-
nalla pääsee. Olisi hyödyllistä, jos joku porukasta osaisi edes aut-
tavasti venäjää, sillä paikallisten englannin kielen taito on lähes 
olematon. Myös kaikki viitat, kyltit ja ravintoloiden menut ovat ve-
näjäksi. 

MISSä VOI YöPYä? Krimin pienistä kylistä saa vuokrata edullisia 
huoneistoja. Kätevintä on asua rannikon pienissä kylissä ja tehdä 
päiväreissuja lähikalliolle. Jos ei kävely kalliolle huvita, voi aina ot-
taa taksin. Me maksoimme noin 20 € /yö viiden hengen huoneis-
tosta, tosin marraskuussa. Huippusesonkina on varmasti kalliim-
paa. Kylistä voi ilmeisesti myös vuokrata halpoja huoneita (5–10 
dollaria/päivä). Telttaillakin voi esimerkiksi sporttikallioden lähei-
syydessä, tosin paikalliset kiipeilijät varoittivat jättämättä telttoja 
valvomatta. Kuuleman mukaan Kazbekovin kiipeilyperhe olisi ra-
kentanut hostellin kiipeilijöille Krasnokamenkon kylään (Red sto-
ne kallion kupeessa), ja he puhuvat hyvää englantia.  

MISTä LöYTYY TOPOJA? Risk.ru on tehnyt ohuen topokirjan alu-
een reiteistä (myös englanniksi). Krasnokamenkan kylässä (Red 
stone-kallion kupeessa) on pieni kiipeilykauppa nimeltään RedSto-
neShop (36, Tsentralnaya St.), josta löytyy paikallisia topoja sekä 
kiipeily- ja retkeilytarvikkeita. Lisäksi simferopolin pääkadulla on 
kiipeily- ja ulkoilutarvikkeiden erikoisliike, josta löytynee alueen to-
pokirjat. Netistä löytyy useita sivuja Krimin kiipeilystä (esim. www.
baurock.ru, www.mountain.ru), joitain sivuja on jopa englanniksi. 

Lisätietoa ja kartta www.mapofukraine.net/outdoor_activities/rock_
climbing_in_crimea.html

KRIMI-INFO

Sari Nevala Alina F6b multipitch reitillä.
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A
siaa auttoi, että asun Englannin järvialueella Cumbriassa, 
trädi-kiipeilyn syntysijoilla, missä kiipeily on yleinen harras-
tus kaikissa ikäluokissa. Ensikokeilun jälkeen laji on vienyt 
mukanaan, ja mottonani ’keski-ikäinen ja keskinkertainen’ 

olen sittemmin seikkaillut ympäri saarivaltakuntaa ja kerran vauhtiin 
päästyäni kokeillut myös talvi- ja jääkiipeilyä, kanjonointia ja via ferra-
taa. suomessa kiipeily on lajina melko uusi joten laaja vanhempi har-
rastajakunta puuttuu, ja uskon että monilla on sama käsitys kiipeilystä 
nuorten lajina. Haluaisinkin kannustaa keski-iän kriiseissä kamppaile-
via ja vähän vanhempiakin kokeilemaan kiipeilyä mukavana harrastuk-
sena, jossa ei välttämättä tarvitse keskittyä greidin kohottamiseen tai 
välinehankintoihin.

Englantiin minut johdatti valokuvauskirjassa vilaukselta nähty 
kuva järvialueen tunnetuimmasta maisemasta Wastwaterin yli 
kohti Englannin korkeinta vuorta scafell Pikea. Tämä kuva hou-

kutteli useampaan vaelluslomaan Lake District National Parkissa, ja 
viimein päädyin Englantiin pysyvästi. Nimi ”järvialue” on suomalai-
selle enemmän vitsi (järviä taitaa olla kokonaista 13), mutta alueen 
upeat vuoret vetivät kulkemaan, ja vaelluksesta tuli pysyvä harrastus. 
Ajan mittaan järvialueen vuoret tulivat hyvinkin tutuiksi mutta kiipeily 
ei kuulunut mitenkään kokemuspiiriin – olin vankasti sitä mieltä, että 
vaeltamaan pääsee kuka tahansa, missä tahansa ilman kiliseviä ja pai-
navia varusteita. Miksi tehdä vuorelle nousu hankalaksi roikkumalla 
kivissä, katse poispäin hienoista maisemista, kun vieressä kulkee käyt-
tökelpoinen polku? Nyt kun asiaa ajattelee, niin vaelluspolut kulkivat 
monen kuuluisan kallion kautta ja klassikkoreittien ohi, ilman että oli-
sin edes huomannut siellä kipuavia. 

Teksti ja kuvat Erja Nikander

KOKEILIN KIIPEILYä ENsIMMäIsEN KERRAN NELJä VUOTTA sITTEN, 47-VUOTIAANA, 
JA YLLäTYs OLI sUURI, KUN TAJUsIN, ETTä LAJIA VOIVAT HARRAsTAA MUUTKIN KUIN 
TERässORMIsET JA -KUNTOIsET PARIKYMPPIsET. 
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Tähän tuli muutos neljä vuotta sitten. Olin siirtynyt uuteen työ-
paikkaan, jossa oli paljon ikäisiäni työkavereita, jotka harrasti-
vat kiipeilyä. Taisin vähän liian hanakasti esittää heille mielipi-

teitäni vaelluksesta ja sen paremmuudesta, joten siinä kävi niin, että 
eräänä kesäiltana kun lähdin töiden jälkeen iltaretkelle työkaverini 
Andyn kanssa, repusta ilmestyikin yllättäen valjaat, kypärä, köysi ja kai-
kenlaista kilisevää. Ajoimme Conistonin suuntaan, ja kun tunnin käve-
lyn jälkeen tulimme Dow Cragin juurelle ja katsoin 260 metriä korkeaa 
seinämää, niin kyllä siinä vähän mietitytti tämä kiipeilyuran aloitus. 
sen kertainen reitti (Easy Gully) oli itse asiassa enemmän scramblin-
gia eikä kokeneemmilta edes vaadi köyden käyttöä, mutta pudotusta 
ja korkeutta oli sen verran, että aloittelijalle köysi oli kyllä tarpeen. 
Onneksi Andyllä on MIC-paperit ja jokainen köysitemppu hanskassa, 
joten uskoin että hengissä tästä selvitään. Ja kun pääsin Dow Cragin 
päälle, olin jo lähes käännytetty kiipeilijäksi.

Tätä ensimmäistä yritystä seurasi kiivaassa tahdissa useita 
pitempiä ja lyhyempiä reittejä, ja vähitellen kiipeilyn maailma 
alkoi aueta. Nyt tuntuu oudolta ajatella kuinka uutta kaikki sil-

loin oli, en tiennyt mitään greideistä, opaskirjoista, tekniikoista, kii-
peilylajeista, välineistä puhumattakaan. Onneksi alue, jossa asun on 
kiipeilyn suhteen ihanteellinen, kallioita ja kolmen tähden reittejä on 
joka puolella ja niin lähellä, että kesällä ehtii pari reittiä kiivetä vaikka 
työpäivän päätteeksi. Ja kun kiipeily on Englannissa sen verran van-
hempi ja laajemmalle levinnyt laji kuin suomessa, niin opettajia löytyi 
tarpeeksi ihan työkaveri- ja ystäväpiiristä. Aika monta penniä on sääs-
tynyt kun kiipeilykonstit on opittu kantapään kautta konkareiden mat-
kassa ilman maksullisia kursseja. 

Kun kiipeilyn aloittaa tässä iässä, niin lienee turha odottaa mitään 
mullistavia E-greidin suorituksia. Itse kiipeän turvallisesti vain 
kakkosena, tekniikka on sitä mitä se on, ja vaikein greidi, josta 

olen selviytynyt kunnialla on VS 4c (Very severe), eli ihan sunnuntai-
kävelyn tasoa tosikiipeilijöille. Minulle kuitenkin greidiä tärkeämpi on 
ympäristö, maisema, seura ja perustavanlaatuinen kiipeilyn ilo, jonka 
uskon olevan meissä kaikissa lapsuudesta lähtien. Mikä on muka-
vampaa kuin kiskoa itseänsä ylös kallion tai vuoren päälle omin voi-
min! Joskus on mukava pukertaa ylös vaikeampaa ja teknisesti vaa-
tivampaa reittiä, mutta eniten pidän kuitenkin koko päivän retkistä 
kaukaisemmille kallioille jossa päivään kuuluu vaellusta, ehkä vähän 
scramblingia ja kiipeilyreitti joka päättyy vuoren päälle. Yksi parhaista 
päivistäni oli retki Buttermerestä ylös Grey Cragille, jossa kallion juu-
relle kävelemiseen meni ensin pari tuntia, ja sitten yhdistämällä kaksi 
reittiä (Mitre Buttress Ordinary–Diff  ja Oxford and Cambridge Direct 
–Severe) päädyimme Grey Cragin huipulle 800 metriin. Toinen upea 
reitti oli 200-metrinen ja 8-pitchinen Slanting Buttress Lliweddillä 

Walesissa, greidiltään vain Diff, mutta maisemiltaan ja sijainniltaan 
huippuluokkaa. Vuoren päälle upeisiin maisemiin päättyvän reitin top-
paus onkin minusta aina aivan eri luokkaa kuin tienvarren single-pitch, 
ja yleensäkin reitin sijainnilla on minulle suuri merkitys. Erityisen vai-
kuttavia kiipeilypaikkoja ovat merikalliot, joissa jännitystä lisää ensin 
abseilaus alas reitin alkuun ja sitten epävarmuus siitä riittääkö voima 
ja taito takaisin kallion päälle. Alla myllertävä meri antaa kummasti 
lisää voimia kyynärvarsiin. 

Joskus reitin nautittavuus ilmenee vasta jälkikäteen sitä muistel-
lessa. Yksi tällainen kokemus oli Corvus (Diff), helppo 8 pitchin 
reitti Raven Cragilla Borrowdalessa. Jostain syystä kyseisenä loka-

kuun päivänä mikään ei kuitenkaan ollut helppoa – kallio oli märkä, ja 
kiipeily kömpelöä isoissa vaellusbootseissa ja reppu selässä. Jo ensim-
mäisellä pitchillä jalka lipsahti, putosin ehkä vain kymmenen senttiä, 
mutta nykäisy iski naaman kallioon sillä seurauksella, että huuli halke

Sharp Edge, Blencathra, Lake District.Curved Ridge, Buachaille Etive Mhor, Skotlanti.

Sharp Edge, Blencathra (2), Lake District.



Asiaa auttoi, että asun Englannin jär-
vialueella Cumbriassa, trädi-kiipeilyn 
syntysijoilla, missä kiipeily on ylei-

nen harrastus kaikissa ikäluokissa. Ensiko-
keilun jälkeen laji on vienyt mukanaan, ja 
mottonani ’keski-ikäinen ja keskinkertainen’ 
olen sittemmin seikkaillut ympäri saarivalta-
kuntaa ja kerran vauhtiin päästyäni kokeillut 
myös talvi- ja jääkiipeilyä, kanjonointia ja via 
ferrataa. suomessa kiipeily on lajina melko 
uusi joten laaja vanhempi harrastajakunta 
puuttuu, ja uskon että monilla on sama käsi-
tys kiipeilystä nuorten lajina. Haluaisinkin 
kannustaa keski-iän kriiseissä kamppailevia 
ja vähän vanhempiakin kokeilemaan kiipei-
lyä mukavana harrastuksena, jossa ei välttä-
mättä tarvitse keskittyä greidin kohottami-
seen tai välinehankintoihin.

Englantiin minut johdatti valokuvauskir-
jassa vilaukselta nähty kuva järvialueen 
tunnetuimmasta maisemasta Wastwa-

terin yli kohti Englannin korkeinta vuorta sca-
fell Pikea. Tämä kuva houkutteli useampaan 
vaelluslomaan Lake District National Par-
kissa, ja viimein päädyin Englantiin pysyvästi. 
Nimi ”järvialue” on suomalaiselle enemmän 
vitsi (järviä taitaa olla kokonaista 13), mutta 
alueen upeat vuoret vetivät kulkemaan, ja 
vaelluksesta tuli pysyvä harrastus. Ajan mit-
taan järvialueen vuoret tulivat hyvinkin 
tutuiksi mutta kiipeily ei kuulunut mitenkään 
kokemuspiiriin – olin vankasti sitä mieltä, 
että vaeltamaan pääsee kuka tahansa, missä 
tahansa ilman kiliseviä ja painavia varusteita. 
Miksi tehdä vuorelle nousu hankalaksi roik-
kumalla kivissä, katse poispäin hienoista 
maisemista, kun vieressä kulkee käyttökel-
poinen polku? Nyt kun asiaa ajattelee, niin 
vaelluspolut kulkivat monen kuuluisan kal-
lion kautta ja klassikkoreittien ohi, ilman että 
olisin edes huomannut siellä kipuavia. 

Tähän tuli muutos neljä vuotta sitten. 
Olin siirtynyt uuteen työpaikkaan, 
jossa oli paljon ikäisiäni työkavereita, 

jotka harrastivat kiipeilyä. Taisin vähän liian 
hanakasti esittää heille mielipiteitäni vael-
luksesta ja sen paremmuudesta, joten siinä 
kävi niin, että eräänä kesäiltana kun lähdin 
töiden jälkeen iltaretkelle työkaverini Andyn 
kanssa, repusta ilmestyikin yllättäen val-
jaat, kypärä, köysi ja kaikenlaista kilisevää. 
Ajoimme Conistonin suuntaan, ja kun tun-
nin kävelyn jälkeen tulimme Dow Cragin juu-
relle ja katsoin 260 metriä korkeaa seinämää, 
niin kyllä siinä vähän mietitytti tämä kiipeily-
uran aloitus. sen kertainen reitti (Easy Gully) 
oli itse asiassa enemmän scramblingia eikä 
kokeneemmilta edes vaadi köyden käyttöä, 
mutta pudotusta ja korkeutta oli sen ver-
ran, että aloittelijalle köysi oli kyllä tarpeen. 
Onneksi Andyllä on MIC-paperit ja jokainen 
köysitemppu hanskassa, joten uskoin että 
hengissä tästä selvitään. Ja kun pääsin Dow 

Cragin päälle, olin jo lähes käännytetty kiipei-
lijäksi.

Tätä ensimmäistä yritystä seurasi kii-
vaassa tahdissa useita pitempiä ja 
lyhyempiä reittejä, ja vähitellen kiipei-

lyn maailma alkoi aueta. Nyt tuntuu oudolta 
ajatella kuinka uutta kaikki silloin oli, en tien-
nyt mitään greideistä, opaskirjoista, teknii-
koista, kiipeilylajeista, välineistä puhumatta-
kaan. Onneksi alue, jossa asun on kiipeilyn 
suhteen ihanteellinen, kallioita ja kolmen täh-
den reittejä on joka puolella ja niin lähellä, 
että kesällä ehtii pari reittiä kiivetä vaikka työ-
päivän päätteeksi. Ja kun kiipeily on Englan-
nissa sen verran vanhempi ja laajemmalle 
levinnyt laji kuin suomessa, niin opettajia 
löytyi tarpeeksi ihan työkaveri- ja ystäväpii-
ristä. Aika monta penniä on säästynyt kun kii-
peilykonstit on opittu kantapään kautta kon-
kareiden matkassa ilman maksullisia kurs-
seja. 

Lighthouse Arête, gogarth, Anglesey, Wales (Andy). Y gelynen, Craig Yr Wrysgan, Wales.
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Kun kiipeilyn aloittaa tässä iässä, niin lie-
nee turha odottaa mitään mullistavia 
E-greidin suorituksia. Itse kiipeän tur-

vallisesti vain kakkosena, tekniikka on sitä 
mitä se on, ja vaikein greidi, josta olen sel-
viytynyt kunnialla on VS 4c (Very severe), 
eli ihan sunnuntaikävelyn tasoa tosikiipeili-
jöille. Minulle kuitenkin greidiä tärkeämpi on 
ympäristö, maisema, seura ja perustavan-
laatuinen kiipeilyn ilo, jonka uskon olevan 
meissä kaikissa lapsuudesta lähtien. Mikä 
on mukavampaa kuin kiskoa itseänsä ylös 
kallion tai vuoren päälle omin voimin! Jos-
kus on mukava pukertaa ylös vaikeampaa ja 
teknisesti vaativampaa reittiä, mutta eniten 
pidän kuitenkin koko päivän retkistä kaukai-
semmille kallioille jossa päivään kuuluu vael-
lusta, ehkä vähän scramblingia ja kiipeilyreitti 
joka päättyy vuoren päälle. Yksi parhaista 
päivistäni oli retki Buttermerestä ylös Grey 
Cragille, jossa kallion juurelle kävelemiseen 
meni ensin pari tuntia, ja sitten yhdistämällä 
kaksi reittiä (Mitre Buttress Ordinary–Diff  ja 
Oxford and Cambridge Direct –Severe) pää-
dyimme Grey Cragin huipulle 800 metriin. 
Toinen upea reitti oli 200-metrinen ja 8-pit-
chinen Slanting Buttress Lliweddillä Wale-
sissa, greidiltään vain Diff, mutta maisemil-
taan ja sijainniltaan huippuluokkaa. Vuoren 
päälle upeisiin maisemiin päättyvän reitin 
toppaus onkin minusta aina aivan eri luokkaa 
kuin tienvarren single-pitch, ja yleensäkin rei-
tin sijainnilla on minulle suuri merkitys. Eri-
tyisen vaikuttavia kiipeilypaikkoja ovat meri-
kalliot, joissa jännitystä lisää ensin abseilaus 
alas reitin alkuun ja sitten epävarmuus siitä 
riittääkö voima ja taito takaisin kallion päälle. 
Alla myllertävä meri antaa kummasti lisää 
voimia kyynärvarsiin. 

Joskus reitin nautittavuus ilmenee vasta 
jälkikäteen sitä muistellessa. Yksi tällai-
nen kokemus oli Corvus (Diff), helppo 8 

pitchin reitti Raven Cragilla Borrowdalessa. 
Jostain syystä kyseisenä lokakuun päivänä 
mikään ei kuitenkaan ollut helppoa – kallio oli 
märkä, ja kiipeily kömpelöä isoissa vaellus-
bootseissa ja reppu selässä. Jo ensimmäisellä 
pitchillä jalka lipsahti, putosin ehkä vain kym-
menen senttiä, mutta nykäisy iski naaman 
kallioon sillä seurauksella, että huuli halkesi. 
Tämän mahtavan alun jälkeen reitti jatkui 
enemmän sisun voimalla kuin kiipeilyn ilosta. 

Corvuksen 6. pitch on kuuluisa hand 
traverse, upea sijainniltaan ja mah-
tava kuvauskohde, mutta sinä päi-

vänä minulle kiivettäväksi täysin mahdoton. 
Ideana on seurata hyviä käsiotteita, jaloille 
taas ei ole oikein mitään joten tarkoitus olisi 
smearata, mutta märkä kivi, isot bootsit (ja 
suoraan sanottuna kokemuksen ja teknii-
kan puute) aiheuttivat sen, että onnistuin 
putoamaan ko. poikkarilta kahdesti. Ja koska 
kyseessä oli poikkari ja selässä vielä iso 
reppu, heiluin köydessä kunnolla ja päädyin 
ylösalaisin ennen kuin edes ymmärsin, mitä 
oli tapahtunut. Kun olin varmuuden vuoksi 
toistanut tämän huvin, oli pakko luovuttaa. 
Onneksi Andyn köysitemppuihin kuului hau-
laussysteemin rakentaminen, jolla hän sai 
minut hilattua ständille. Viimeiset kaksi pit-
chiä menivät ilman sen suurempia draamoja 
ja jälleen kerran huipulla matkan vaivat unoh-
tuivat, ja retkestä tulikin yksi muistettavimpia 
kokemuksia. Ei jokainen onnistukaan putoa-
maan kahdesti Diffin reitillä...

Kiipeilyharrastukseni on laajentunut 
myös talvikiipeilyyn, joka on ehdotto-
masti myös laji, jossa ’enjoyment after 

the fact’-periaate pätee. Lumipyryssä keskellä 
Cairngormin tasankoa skotlannissa, paina-
van repun litistämänä ja miljoonan hanka-
lasti käsiteltävän varustekerroksen alla tulee 
helposti mieleen epäilys että olikohan tämän 
tarkoitus olla hauskaa? Lumi elementtinä ei 
ole suomalaiselle aivan niin vieras kokemus 
kuin Cairngormin matkakumppanit olettivat: 
snow holen kaivaminen toi mieleen lapsuu-
den lumilinnaleikit – mutta yöpyminen snow 
holessa myrskyn raivotessa ulkona oli silti 
aivan tarpeeksi extremeä suomalaisellekin. 
Aika extremeä oli myös tasapainottelu Blen-
cathran Sharp Edgellä helmikuisessa lumi-
pyryssä. Kivikossa jääpiikeistä tuntui olevan 
enemmän haittaa kuin hyötyä, ja hellittä-
mätön tuuli yritti heittää harjanteelta ja hak-
kasi lumen silmälaseihin kovaksi jäätyneeksi 
kalvoksi, mikä tosin auttoi osaltaan estä-
mällä minua näkemästä pudotusta jalkojen 
alla. silti talvikiipeilykin sopii harrastuksena 
kenelle tahansa peruskuntoiselle, mutta tietty 
epämukavuuden ja vaaran sietokyky vaadi-
taan. Olen oppinut, että vaikeinta talvikiipei-
lyssä onkin päättää, missä menee raja epä-
mukavuuden ja vaaran välillä – joskus talvi-
olosuhteet on kärsittävä asiaan kuuluvina, 
mutta joskus on aika antaa periksi. Eräällä 
skotlannin-matkalla tarkoituksena oli kii-
vetä Curved Ridge Buachaille Etive Mhorilla, 
ja melko vähälumisissa olosuhteissa pää-
simme yhden pitchin päähän huipusta, kun 
sakea lumipyry muutti tilanteen täysin. Hui-
pulle pääsy olisi kyllä onnistunut, mutta las-
keutumisreitin lumivyöryvaara olikin eri asia. 
Päätöksemme perääntyä osoittautui oikeaksi, 
koska viikkoa myöhemmin samaisella laskeu-
tumisreitillä kuoli kolme kiipeilijää lumivyö-
ryssä.

Merkittävin muisto ensimmäisestä 
talvikiipeilypäivästä oli ihmettely, 
että keski-ikäinen toimistovirkailija 

voi suorittaa moisia mahtitekoja – olin aina 
uskonut, että hakkujen ja piikkien kanssa liik-
kuvat olivat omaa erillistä rotuaan, ja yhtäk-
kiä hakku olikin omassa kädessä. Ja laajem-
massa mielessä tämä pätee kaikkiin seik-
kailuihin, joihin se ensimmäinen reitti Dow 
Cragillä on minut johdattanut. Edelleenkin 
ihmettelen jokaisen seikkailun jälkeen kuinka 
tässä näin kävi, ja mistä tämä Extreme Erja 
ilmestyi. Kiipeilystä voi kukin ottaa mitä 
haluaa, ja toivon että suomessakin laji laa-
jenee ja löytää kaikenikäisiä ja -tasoisia har-
rastajia. Meitä on moneen lähtöön, toiset 
hiovat 8b probleemeja ja toiset tippuvat Diff-
reiteiltä, mutta lajin tarjoama nautinto ja jän-
nitys voi silti olla yhtä suuri.

Symphony Crack, Rhoscolyn, Anglesey, Wales.
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Saku Korosuo on 31-vuotias Ruotsiin ka-
rannut kiipeilypakolainen. Mies harrastaa 
innokkaasti kaikkia kiipeilyn lajeja, ole-
matta kuitenkaan erityisen hyvä missään 
niistä. Erityisesti herraa kiinnostavat reitit, 
joista on mahdollista luoda vaikutelmaa 
että olisi kiivetty jotain tiukkaa ja vaaral-
lista. Vaikeat ja vaaralliset osuudet Saku 
mielellään jumaroi. Saku opiskelee digi-
taalista mediatuotantoa Umeån yliopis-
tossa ja vetää kiipeilykursseja på svenska.

Olin just vetämässä polvipädiä jalkaan kun varmistaja alkoi 
avautumaan että se on kyllä kusetusta. Yritin muistaakseni 
änkyttää jotain että mulla on jalka kipee ja tartten sitä tuke-

maan jalkaa. Ja oli mulla ihan oikeesti jalkakin kipeä, mutta eipä 
sekään hirveesti haitannu, että kneebarit menee kivuttomammin.

Kuitenkin mä aloin enemmänkin miettimään tätä kneepadia ja 
sen avustavaa vaikutusta. sehän siis on sellanen polven yläpuo-
lelle vedettävä skordari, johon on yleensä liimattu pala kumia, 
nahkaa, tai jotain muuta, joka sitten vähentää kipua ja parantaa 
kitkaa kun tehdään kneebar. (ja kneebarhan on se kun väännetään 
jalka sillain että jalkapohja ja polvi jammautuvat jotain, usein tu-
faa tai vastaavaa vasten)

Kneepadi oli kuitenkin huijausta, varsinkin nyt kun oli selvinnyt 
että kuuluisa Wheel of Life, on huomattavasti helpompi kneepa-
din kanssa. No niin varmasti onkin, miksei olisi. Eikös se ole vä-
hän niinku itsestään selvää, että jos kitka paranee ja vastaavasti 
jammin aiheuttama kipu vähenee, niin homma menee helpom-
min? Noh, mutta jos kneepadi on kusetusta niin eikös sitten jam-
mihanskat ole kusetusta? No nehän vasta kusetusta onkin. Ne-
hän samalla tavalla vähentävät kipua, ja parantavat kitkaa. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä muistaa, että käsien teippaa-
minen on edelleen helt okej, vaikka nekin tietysti vähentävät ki-
pua ja parantavat kitkaa. Lisäksi parilla lisäkierroksella saa sor-
mista näppärästi sopivan kokoiset että sormijammit menee hel-
pommin.

Mutta hetkinen... mitäs ne kiipeilytossut tekevät? Paljon enem-
män kiipeilytossut auttavat kuin joku kumilätkä reiden päällä. Vä-
hän veikkaan että aika moni reitti jäisi ilman tossuja kiipeämättä. 
Kuitenkin tossut on lähes kaikkialla hyväksytty kusetuskeino, eikä 
niiden käyttö tunnu haittaavan ketään. Mites mankka, kait sekin 
jotain helpottaa? 

No entäs C3:set ja ballnutsit? Niillä varmistetaan nykyään varsin 
mukavasti reittejä jotka joskus kulkivat nimellä ”poor protection”. 
Itse asiassa samaan osastoon voisi liittää muutkin liikkuvaleukai-
set, kaikki lienee samaa mieltä että ne helpottavat ja nopeuttavat 
kiipeilyä. 

Pitkällisen pohdinnan jälkeen tulin siihen tulokseen, että kaikkein 
suurinta kusetusta on kuitenkin köyden käyttö. Köysi vaikuttaa 
paljon enemmän suoritukseen kuin mikään muu. Ainakin näin 
teorian tasolla voisi kuvitella, että se, ettei putoamisesta seuraa 
kuolema kannustaa kokeilemaan hieman epävarmempiakin muu-
veja. 

Mutta tämähän on jokaisen helppo kokeilla kun ensi kerralla me-
nee kiipeämään. Ensin voi kokeilla kiivetä ilman kneepadia, sitten 
ilman jammihanskoja, sitten ilman kiipeilytossuja, ja lopuksi il-
man köyttä. Mikäs oli vaikeinta? 

Ai niin, jos joku on eri mieltä, niin silloin ollaan vaan yksinkertai-
sesti liian helpolla reitillä.

www.moln.fi

Vuoristovaellusta & 
kiipeilyä Himalajalla

Sakun
palat



 Tuoteuutuudet

Diamond 
Rock Pillarsin  uudistettu kenkä vibram 
xs gripp kumilla. Hyvän tuntuman 
omaava asymmetrinen tarkka kenkä, 
negasta släbille. Uuden mallin heel hook 
pysyy tiukassakin paikassa. Nahkakenkä, 
joka paranee käytössä.

Bouldertehdas | sH 124 €.

La Sportiva Xplorer & Xplorer GTX
La sportiva uusii Approach -mallistonsa 
keväälle 2012. Xplorer on yksi uusista 
malleista ja sitä on saatavana gorella 
tai ilman. Pitkä nauhoitus takaa hyvän 
istuvuuden ja kannan rakenne vaimentaa 
iskuja sekä parantaa istuvuutta.

Outdoor Action Finland Oy | sH 149 € / 
179 €.

La Sportiva Futura
No edge -konseptin uutuustossu. Tossussa on 
vivahteita speester ja solution -malleista. Raken-
ne mahdollistaa paremman tuntuman kallioon, 
sekä pitävät kanta- ja varvas-hookit. P3-välipohja 
ja Fast lacing -nauhoitus. Vibram Xs grip 2.

Outdoor Action Finland Oy | sH 155 €

La Sportiva Batura 2.0 GTX
La sportivan ja Gore -texin yhteistyössä 
kehitetty ylävuoristojalkine. Kevyt ja lämmin 
jalkine, jonka säärystimen kaksi joustavaa ja 
hengittävää Gore tex -kerrosta pitävät myös 
kosteuden loitolla. Vibram IBs -pohja. Pika-
kiinnitykset jääraudoille. saatavilla 04/2012.

Outdoor Action Finland Oy | sH 585 €.

Petzl Reverso 4 -varmistuslaite
Ultrakevyt (59g), monipuolinen laskeu-
tumis- ja varmistuslaite sporttikiipeilyyn. 
V-muotoilun ansiosta jarruvoima muun-
tuu aina sopivaksi köyden halkaisijan 
ja kunnon mukaan. soveltuu yhdelle tai 
kahdelle köydelle. Voidaan käyttää liidaa-
jan sekä yhden tai kahden ”kakkosen” 
yhdenaikaiseen tai itsenäiseen varmis-
tamiseen Reverso moodissa. Päädyssä 
reikä sulkurenkaalle, jonka avulla Rever-
so-moodissa oleva kuormitettu laite on 
helppo vapauttaa. 

Vandernet Oy

Petzl Micro Traxion, lukittava taljapyörä
Ultrakevyt (85g), erittäin tehokas väkipyörä, 
joka lukkiutuu köyteen automaattisesti. 
soveltuu tehokkaaseen taakkojen nostami-
seen ja laskemiseen, mahdollistaa myös 
mm. köyttä pitkin nousemisen. Voidaan 
asentaa köyteen joka kohdasta. Lukitus-
salpa käytettävissä myös hanskat kädessä. 
Puhdistusura.

Vandernet Oy

Dominator
Uudistettu ainutlaatuinen erityisesti 
highball bouldereita varten suunnitel-
tu padi. FTs absorbtion block systee-
min ansiosta padi on koko alueeltaan 
yhtä jämäkkä.  sisältää kenkämaton. 
Avautuu kahteen suuntaan. 
Koko 100 x132cm tai 200x66cm. 
Paksuus 14cm. 

Bouldertehdas | sH 264 €.
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