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Kiipeily on viimeisen kymmenen vuoden aikana koke-
nut suuria muutoksia. Kaupalliset hallit ovat syr-
jäyttäneet suurelta osin seurojen omat treenipaikat, 

samalla köysiseinien ja boulderhallien laatu on parantunut 
huomattavasti. Olympiastatus on nostanut lajin näkyvyyttä 
myös ei-harrastajien keskuudessa, ja erityisesti vaate- ja 
kiipeilyjalkinepuolelle on tullut mukaan isoja perinteisiä 
urheilubrändejä.

Liikunnan kansallisten lajiliittojen ja niihin liittyneiden 
seurojen toiminta perustuu kuitenkin edelleen vapaaeh-
toistoimintaan. Tässä kentässä valiokunnat ovat keskiössä 
tukemassa ja kehittämässä jäsenseurojen, ja sitä kautta 
myös seurojen jäsenten, toimintaa. Toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen, joten palkkaa toiminnasta ei makseta, 
mutta kuluja korvataan.

Kiipeilyliiton valiokuntiin haetaan kaudelle 2020 innokkaita 
ihmisiä, jotka haluavat viedä maamme kiipeilytoimintaa 
eteenpäin. Hakijalta edellytetään kiinnostusta kehittää suo-
malaista kiipeilyä ja tiimityön pitää tuntua omalta. Hakijalla 
on kiipeilykokemusta ja positiivinen asenne tekemiseen. 

Jos valiokuntatyöskentely kiinnostaa, ota yhteyttä seuraa-
viin oman kiinnostuksesi ja erityisosaamisesi mukaan:

Koulutusvaliokunta KOVA: pj. Tuomo Pesonen, tuomo.
pesonen1@gmail.com. KOVA kehittää kurssijärjestelmiä 
sekä harrastajille, ohjaajille että kouluttajille. Laadukas 
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ohjaaja- ja kouluttajakoulutus ja turvallisuus ovat tämän 
valiokunnan toiminnan ydintä. “Hakijalta edellytetään 
kiipeilykokemusta, mutta se voi olla miltä tahansa 
kiipeilyn osa-alueelta. Myös tiimityötaidoista ja tieto- ja 
viestintätekniikan taidoista on etua. Vaatimuksena on 
kiinnostus kehittää suomalaista kiipeilyä.”

Nuorisovaliokunta NUVA: pj. Markku Moilanen, 
moilanen.markku@hotmail.com. NUVA toimii lasten 
ja nuorten kiipeilyn parissa. Valiokunta auttaa seuroja 
aloittamaan junnutoimintaa, järjestää junnuohjaajille 
koulutusta ja nuorille leirejä. NUVA toimii junnujen har-
rastuskiipeilyn parissa, kun taas nuorten kilpakiipeily on 
enemmän KIVA:n alla. ”Hyviä tyyppejä haetaan ja totta 
kai kokemuksesta junnutoiminnasta plussaa.”

Kilpailuvaliokunta KIVA: Jari Koski, jari.koski@climbing.
fi. KIVA:n tehtävänä on urheilukiipeilyn kansallisen tason 
kohottaminen ja kansainvälisen tason saavuttaminen. 
Tähän pyritään järjestämällä kansallisia kilpailuja ja 
kehittämällä maajoukkueiden tasoa valmennuksen 
ja maajoukkueleirien avulla. Tuomareita koulutetaan 
kilpailuihin. KIVA toimii yhdessä kilpailuja järjestävien 
kiipeilyhallien kanssa. “Kilpakiipeilyn parissa pääsee 
näkemään uskomatonta lahjakkuutta ja kokemaan 
suuria tunteita.”

Viedään yhdessä suomalaista kiipeilyä eteenpäin  
– päätoimittajanne Jari Koski

To
ni

 S
jö

ro
os

  KIIPEILY 2/19  3



Spotteri 6
Alppispotteri 10 

Seurat: Karelian Kiipeilijät 14  

Boulder SM 2019 18 

Boulder PM 2019 20 

SM Lead 2019 22 

Korouoma 24
Jäsenseurat ja liitto järjestävät 28
kalliotalkoita 

Migreenin väsyttämä keho voimaantui 30
kiipeilyseinällä

Tuhkolman kiipeilyhallit 32

sisällys
Galleria 35
Women's bouldering festival:  42
Fontainebleaun metsässä 

Kiipeilyä helleenien maalla 46
Kiipeilypäiväkirja 54
Sakun palat 57
Park Jurajskij 58
Harakka – helmi keskellä Helsinkiä 62
Perturbaatioita 65
Finnish Alpine Awards 2019 66
Rapala 71
Tiedotteet 74

Oliver Petäjä laskeutuu reitiltä Drei Zinnenissä, Fontainebleaussa.

T
im

o 
Ju

n
tt

ila

4  KIIPEILY 2/19



T
im

o 
Ju

n
tt

ila

  



SPOTTERI
mään. Nukuimme myös autossa koko kuu-
kauden ajan pädien päällä, joten ei ollut mi- 
tään rajoituksia kämpän suhteen. Alunperin 
oli tarkoitus kiivetä puoliksi köyttä ja boul-
deria, mutta sateiden takia kiivettiin käytän-
nössä koko reissu pelkkää köyttä hänkeillä, ja 
kävimme myös Innsbruckin hallilla köysitte-
lemässä.

Ulkokallioille päästyämme tuliaisina oli Elec-
tric Avenue 8a ja Rain Man 8a, Bachhexe-
kalliolta sekä Space 8a, Monkey Island:lta. 
Viimeksi mainittu oli ihan kolmen tähden ly-
hyt ja ytimekäs reitti, joka koostuu isoista 
liikkeistä hänkillä. Reissu painottui vahvasti 
vaikeampien reittien projektoimiseen.

Yhdet 8a+ ja 8b jäivät ikävästi hampaanko- 
loon, kun tajusimme Erikin kanssa kokeilla 

Aleksi Mikkolan vuosi 2019
Teksti: Aleksi Mikkola

Kiipeilyt ovat sujuneet kivasti tänä vuonna. On 
ollut monta siistiä reissua ja muutamat kisat-
kin. Alkuvuodesta kävimme El Chorrossa kii-
peilyreisussa. Sieltä tippui mukaan Conexion 
Pelirroja 8a ja useampi makea helpompi reitti. 
Keväämmällä oli Fontsun reissu, joka jäi kii-
peilyn osalta vähän lyhyeksi, kun flunssa 
iski puolessa välin reissua. Kuitenkin viime 
reissulta hampaankoloon jääneen Symbiosen 
7C:n sain kiivettyä tosi helposti verrattuna 
viime reissuun (tyyliin toisella yrittämällä). 
Fontsuun jäi toki yhä paljon projekteja.

Kesäkuussa teimme Viljami Tuomiston ja Veik- 
ka Volotisen kanssa nopean visiitin Ahvenan-
maalle ja minulla ainoa tarkotus oli kiivetä Pas- 
kapäivä 8A. Viimeisten parin reissun aikana 
lähetys on ollut tosi lähellä. Tällä kertaa löy-
sinkin itseni topista. Sanoisin, että tuo on 
varmaankin makein boulderi minkä olen kii-
vennyt. Tiesin kyllä ennen reissua, että se me-
nee hyvin todennäköisesti. 

Jo viime vuonna olimme Erik Valkilan kans-
sa suunnitelleet että lähtisimme tänä kesänä 
kuukaudeksi Zillertaliin kiipeämään. Lautta 
Tallinnaan, siitä autolla Baltian, Puolan ja Tse- 
kin läpi Itävaltaan. Reissu oli kokonaisuutena 
tosi jees, ehdottomasti paras reissu minkä 
olen tehnyt. Maisemat oli hienot ja oli täysi 
vapaus tehdä sekä mennä mihin vain kiipeä- 

niitä vasta reissun loppupuolella. Keväällä  
kävimme Grazin Euro Youth Cupissa totea-
massa muiden ylivoimaisuuden. Tuntui vah-
valta ja oli hyvä flow, mutta toppeja ei tullut 
kuin kaksi kahdeksasta. Kolme reittiä oli to-
si lähellä, mutta en saanut niitä kasaan viidel-
lä yrkällä.

SM-bouldereissa Tampereella meni tosi hyvin 
ja olin neljäs. Jäi ikävän vähästä kiinni toinen 
sija, mutta ensi vuonna sitten vahvempana. 

Olen treenaillut nyt aika sekavasti. Minulla 
on ollut treeniohjelma, jota en ole noudatta- 
nut kovinkaan tarkasti. Ainoastaan campus- 
lautaa olen tehnyt tosissaan. Muut treenit 
ovat vain menneet kierrellessä pk-seudun 
halleja ja yrittäessä flässätä vaikeita reittejä 
hyvällä fiiliksellä. Tuntuu, että voimaa on tullut 

El Chorro 7c+ talvella 2019.

Roosa Sipoossa reitillä Idefix, 7C. 
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 viime vuoteen verrattuna lisää. Tänä vuonna 
olisi vielä tarkoitus kiivetä Affikselta Dodo 
sitstart 7C+, joka oli melko lähellä kesällä. 
Köysipuolelta projekteina Nummesta Estrella 
8b ja Olhavalta Oma Planeetta 8a+. Nämä ke-
lien salliessa. 
 
 
Elämänsä kunnossa –
Roosa Huhtikorpi

Roosa Huhtikorvella on ollut kova kunto ku- 
luneella kaudella. Vaikeita reittejä on mennyt 
niin boulderissa kuin köydelläkin. Pidempään 
oireillut olkapää on tullut parempaan kun- 
toon ja Roosa on säästynyt turhilta vammoil- 
ta. Käsilläseisontaan hurahtanut Roosa on 
saanut treenistä hyvää tasapainoa lihaksis- 
toon ja epäilee sen sekä raksatyön olevan ol-
kapään kuntoutuksessa vaikuttavina tekijöi-
nä.

Kisarintamalla Roosa jäi SM-köysikilpailuissa 
Salmisaaressa kovan kamppailun jälkeen tä-
pärästi kakkossijalle. Kisoista jäi erittäin hy-
vä mieli yleisfiiliksen ja yleisön kannustuksen 
myötä.

Boulderin PM-kilpailuissa 27.10. Espoon Boul- 
derkeskuksella Roosa varmisti pronssin lo-
pun huikealla taistelulla!

Boulderit Suomessa: 
Hottentotti 8A 
Kuntorasti 8A?? 
One love 7C+ 
Style wars 7C+ 
Usual suspect 7C+ 
Hamsteri 7C/+ 
Hobolow 7C / + 
Isildur assis 7C 
Reloaded 7C 
Idefix 7C 
Melankolia assis 7C 
Elegia 7C 
Eliittikumppani 7C 
Kompressööri assis 7C 
Booty 7B+ 
Piru 7B+ 
Spa 7B+ 
Superstylin 7B+ 
Herkules 7B+ 
Metropolis 7B 
Hobo 7B 
Persepolis 7B

Köysireitit Siuranassa: 
Ramadan 8a+/8b 
Pren nota 8a 
Marihuana 8a

Suomen vuoden kovimpia  
kiipeilysuorituksia 
– Samuel Hammer
Haastatteli: Timo Junttila

Samuel ”Pamu” Hammer on ollut kovassa  
iskussa. Kokosimme miehen kanssa kulu- 
neelta kaudelta hieman saavutuksia ja mie- 
leenpainuvimpia reittejä.

 
Kauden top3 -reitit: 
1. Still Life 8c+, ensinousu

Tämä reitti oli vuoden suurin juttu.

Reitti sijaitsee Nummen legendaarisella kal-
liolla ja on varmaan kallion toisiksi viimeinen 
selkeä projekti. Nummi on vakiintunut Suo-
messa sporttigreidien nostopaikkana. Num-
mesta löytyy mm. Suomen ensimmäinen 7c 
(Alibi), 8a (Sheriffi), 8b (Estrella) jne.

Henkka Suihkonen pulttasi kyseisen linjan ai-
koinaan. Henkan alkuperäinen visio oli lähteä 
oikealle reitin puolessä välissä. Tämä Henkan 
visio on todella vaikea, mutta myös mahdol-
linen. Kokeilin sitä yhtenä päivänä ja veikkai-
len, että reitti voisi olla ainakin 9a+:n luokkaa.

Katselimme joskus iskän, Peter Hammerin 
kanssa, että Henkan visioiman linjan voisi kii-
vetä myös tikkusuoraan ylös. Suora linja on 
todella siisti ja seuraa koko matkan selkeää 
mustaa raitaa. Pete pulttasi linjan suoran ver-
sion, joka mahdollisti reitin yrittämisen. Kii-
tos siitä!

Tätä reittiä tuli työsteltyä enemmän kuin mi-
tään muuta reittiä aikaisemmin. Edellinen ja 
pisin projekti oli Syncro 8c+ samalla kalliolla. 
Siihen meni kuusi päivää ja Still Life vei yh-
teensä 15 päivää. Tänä vuonna reitti onneksi 
meni melko nopeasti kolmessa päivässä, kun 
kunto oli viime vuotista parempi.

Itse reitti on fantastinen! Täydellistä kiveä ko-
ko matkan ja reittiä pystyy työstämään myös 
kuumalla, kun siinä ei ole yhtään terävää otet-
ta. Vaikeus lähtee heti maasta. Alussa on hie-
no 7B:n introboulderi. Siinä vaikeus perustuu 
pitkälti jaksaako vetää tarpeeksi kovaa yhdel-
lä kädellä sloupperista. Alun jälkeen tulee rei-
tin kruxi. Kahden liikkeen 8A:n boulderi. Siinä 
tehdään pitkä olkapäälukko oikean käden kol-
men sormen openkrimppiin. Ote on hassus-
sa kulmassa ja se pitää kaivaa kunnolla, jotta 
seuraava muuvi on mahdollinen. Tämän jäl-

Still Life 8c+.
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Lopun kruunaa 6A:n mantteli. Jalat ovat sil-
loin kahdeksassa metrissä, joten lopusta tip-
puminen on epäsuotavaa. Iso kiitos kaikille, 
jotka toivat meille pädejä! Ilman niitä olisi 
reitti jäänyt kiipeämättä.

3. Hiidenkirnu 8a, trädi

Tästäkään ei linjat juuri parane!

Hiidenkirnu on Tomi Nytorpin avaama, luon-
nollisilla varmistuksilla kiivettävä reitti Män-
tyharjulla. Se on noin 20 metriä korkea aito 
hiidenkirnu. Keskellä kirnua menee ylös ko-
ko matkan halkeama, joka mahdollistaa rei-
tin kiipeämisen.

Tämä oli minulle huikea kokemus. Ensinnä-
kin isoin kiitos Joonas Sailarannalle. Ilman 
Joonasta kiipeilystä ei olisi tullut yhtään mi-
tään.

Edellinen trädikokemus ennen tätä oli Ma-

javan Paluu on-sight vuonna 2013. Sekin oli 
silloin vasta toinen trädiliidini. Eli aikaa oli ku-
lunut pitkälti viime kerrasta, kun olin laittanu 
kiiloja tai liikkuvaleukaisia kamuja, eli “fren-
dejä” halkeamiin.

Olin superinnoissani kun näin linjan ensim-
mäistä kertaa. Joonas viritti siihen yläköyden 
ja pääsin testaamaan liikkeitä. Alkukiipeily on 
raskasta, noin 7b+:ssan kiipeilyä. Isoja muu-
veja ja hyviä otteita. Keskellä on hyvä lepo, 
jonka jälkeen tulee pari helpompaa muuvia 
ennen reitin vaikeinta kohtaa.

Kruksi on eeppinen. Siinä joudutaan kaiva-
maan yhden sormen yhden nivelen underi-
jammiin vasemmalla kädellä. Siitä nostetaan 
jalat kitkalle ja vedetään oikea käsi hyvään ko-
loon. Sen jälkeen on vielä muutama vähän 
herkkä muuvi ennen kuin pääsee nousemaan 
kallion päälle.

Amen Corner 7C+.

keen tulee outo jalan nosto ja brutaali ristirii-
punta. Olkapäät ja sormet ovat kovilla reitin 
kruxissa.

Näiden kahden muuvin jälkeen kiipeily muut-
tuu boulder-tyylistä enemmän köysikiipeilyn 
puolelle. Reitin vaikeus on noin 8b toppiin 
kruxin jälkeen. Keskellä reittiä on vielä uniik-
ki all-out dyno yhdellä kädellä. Siitä muuvista 
jos tippuu niin saa pitkät lennot. Loppuhui-
pennuksesta huolehtii reitin viimeinen vaikea 
osuus. Still Life kiipeää saman loppukruxin 
kuin Sulttaani 8a+. En onneksi kertaakaan tip-
punut tästä, vaikka potentiaali oli suuri.

Reitin vaikeudesta on vaikea sanoa tarkkaa 
arvioita. Se tuntui vaikeammalle kuin esimer-
kiksi Syncro. Yritettiin Sami Koposen kanssa 
keväällä Frankenjuran reissulla yhtä 9a-reittiä, 
joka tuntui myös vähän helpommalta kuin tä-
mä. Greidit ovat aina niin henkilökohtaisia, 
että niitä on vaikea vertailla.

Fiilis oli aika uskomaton kun sain reitin vih-
doin kiivettyä. Kiipesimme vielä samana päi-
vänä Sami Koposen kanssa ehkä Suomen 
siisteimmän boulderin. Kyseinen reitti on itse 
asiassa listalla seuraavana jonossa.

Kävimme vielä vetämässä päivän lopuksi 
mäkkärissä överit. Siitä eivät kiipeilypäivät 
hirveästi parane!

2. Amen Corner 7C+, team ensinousu

Huhhuh! Tästä tuli aivan sairas reitti... 
Olemme pitkään katselleet Koposen Samin 
kanssa Nummen vasemmassa laidassa ole-
vaa linjaa. Se on noin 10 metriä korkea, ja li-
säksi alla ländinä on huono, viettävä rinne. 
Monet ovat miettineet, että pitäisikö tämä 
kiivetä trädina, eli luonnollisilla varmistuksil-
la vai jopa pultata sporttireitiksi? Pieninä rei-
käpäinä minä ja Sami visoimme, että senhän 
voisi ehkä kiivetä boulderina.

Putsasimme sen yhdessä edellisenä päivänä 
ja ensinousut kiivettiin seuraavana, eli sama-
na päivänä kun Still Life 8c+.

Aloitusotteet ovat täydelliset. Kahden metrin  
korkeudessa on kahva, josta reitti alkaa. Sel-
keä seisomalähtö siis ja helpoin tapa ylös. 
Ei tarvitse mennä istumaan kivenkoloon tai 
miettiä millä otteilla saa kiivetä. Boulderoin-
tia parhaimmillaan!

Sanoisin, että Amen Corner on reittinä aika 
täydellinen paketti. Se ei sisällä selkeää kruxia.  
mutta kiipeily on todella jatkuvaa ja liikkei-
tä tulee yhteensä varmaan yli 20! Reitti on 
puhdasta kompressiota, alussa kapeampaa 
ja ylempänä leveämpää kiven halailua. Oi-
kea käsi menee suureen, veden hiomaan 
halkeamaan ja vasen käsi jatkaa läpsyttelyjä 
kantissa. Jalkaotteet ovat kehnot ja asennot 
epämukavia, etenkin yläosassa.
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Sain kaikki muuvit tehtyä ekalla roikunnalla. 
Joonas yritti suostutella minut vielä toiseen 
harjoitteluun yläköydellä, mutta tunsin itseni 
valmiiksi liidiin.

Ekat kaksi liidiyritystä eivät menneet ihan put-
keen. En saanut laitettua ekaa kunnon frendiä 
sisään alkuhänkillä. Meinasi mennä hermo, 
koska sain sen yläköydessä sisään ekalla.

Pieni tauko ja uusi yritys. Sain varmistuksen 
sisään, mutta kiipeily tuntui aivan hirveältä. 
Taistelin lepoon asti, mutta levossa olin niin 
rikki, että teki mieli oksentaa. Koko kroppa oli 
todella pumpussa, varsinkin jalat. Tämä yritys 
jäi siihen yhden sormen underijammiin. Nos-
tin jalat kitkalle ja oikea jalka lipesi saman-
tien. Tipuin kuin lahna ja olin varma, ettei ole 
enää voimia uuteen yritykseen.

Pidin melkein kahden tunnin levon ennen 
seuraavaa yritystä. Kiipeily itseasiassa tuntui 
todella hyvältä heti alusta alkaen ja reitti me-
ni tosi solidisti. Tunne oli maaginen kun sain 
pidettyä kruximuuvin ja kiivettyä kallion pääl-
le. Maisemat olivat henkeäsalpaavat ja fiilis 
priimaa.

Nousuni oli neljäs kyseiseen reittiin. Tomin, 
Johanneksen ja Andyn jälkeen. Sain myös nos- 
tettua trädigreidini suoraan 7a:sta 8a:han :)

Muita kauden suorituksia:

Olen yrittanut tänä vuonna kiivetä niitä vii-
meisiä Suomen yli kasin reittejä, joita en ole 
vielä kiivennyt. On niitä sen verran paljon kui-
tenkin, etten kaikkea kerennyt kiivetä.

Boulder

Sain kesällä kiivettyä mukavan läjän uusia 
bouldereita ympäri Suomea. Yhteensä noin 
25 uutta boulderia 7C+:n ja 8B:n välillä. Olen 
myös innostunut nykyään enemmän boul-
dereiden flashäämisesta. Jokusen kerran on-
nistuin ja sain fläshättyä muutaman 8A:n ja 
yhden 8A+:n. 

Listaa parhaista bouder-reiteistä:
Amen Corner 7C+, ensinousu
Fat Lizard 7C+, toistonousu
Opa 8A, ensinousu
Veto Production Extended 8A+, toistonousu
Hips Don’t Lie 8A

Sportti

Kesä meni pääasiassa etsien vikoja kasin reit-
tejä, jota en ollut vielä kiivennyt. Kolme jäi vie-
lä jäljelle kahden tunnin ajomatkan sisään.

Frankenjuran kevään reissun lukien olen saa-
nut kiivettyä noin 20 reittiä 8a+:n ja 8c+:n vä-
liltä. Muutama hieno ensinousu tullu myös 
tehtyä!

Listaa parhaista reiteistä:

Suomi
Still Life 8c+, ensinousu
Gollum 8b, ensinousu
Adieu Lasse 8b+, ensinousu
Bruce Lee Variaatio 8a+
BabaBabaGurGur 8a+, flash
 
Frankenjura
Kaum Zeit Zum Atmen 8a+
Amadeus Schwarzenegger 8a+
Subway 8b
Polymorphie 8a+
Bastard 8a+

Trädi

Hiidenkirnu 8a

Kisaaminen ei tällä hetkellä inspiroi minua. 
Uskon kyllä, että kisamotivaatio voisi tulla ta-
kaisin, jos joskus saan oikean käteni voimata-
soja ylös. Talven treenien pääpaino keskittyy 
pitkälti siihen.

Tänä vuonna on tullut reissailtua yllättävän 
vähän. Suomikiipeily on jostain syystä mais-
tunut hyvältä. Olisi kyllä siistiä lähteä johon-
kin pidemmäksi aikaa.

Kausi on mennyt todella putkeen. Turpaan ei 
ole tullut kun muutamalta reitiltä ja olen saa-
nut kiivettyä melkein kaiken mitä olen halun-
nut, muutama reitti toki jäi hampaankoloon. 
Toivottavasti saan hyvän talven treenien suh-
teen ja pysyn terveenä.

Vuoden yksi suurimpia juttuja on myös pe-
rustamamme Youtube-kanava ClusterClim-
bing. Kannattaa kaikkien käydä tsekkaamassa 
ja tilaamassa! Olemme saaneet tehtyä paljon 
hienoja ja hauskoja videoita Suomen laaduk-
kaasta kiipeilystä. Lisää on myös tulossa niin 
kauan, kun matskua vaan riittää.

Hiidenkirnu, Trad 8A.
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SPOTTERI

Alppikiipeilyn saralla on tapahtunut niin Nor-
jassa, Alpeilla kun Perussakin. Pääasiassa 
reittejä on kiivetty hakuilla, mutta onpa mu-
kana häivähdys magnesiumpölyäkin.

Peru
Arttu Pylkkänen on pitänyt maamme lip-
pua korkealla Perun Cordillera Blancalla ja 
Huayhuashilla. Miehen kariutuneet Gasher-
brum-suunnitelmat kuulostavat onnenpot-
kulta, sillä sen verran jämerän oloisen kauden 
herra vietti Perussa. Vaikuttavimpana vetona 
uusi reitti Siula Grandelle, joka tunnetaan par-
haiten Simon Yatesin selkäpiitä karmivasta 
”Touching the Void” kirjasta. Annetaan Artun 
tiivistää itse kesän tapahtumat:

Minä, Nathan Heald (USA/Peru), Luis Cris-
pin (Peru), Thomas Schilter (Peru) ja Benja-
min Billet (Ranska) kiipesimme kesällä Perun 

Teksti: Juho Knuuttila

Andeilla uuden reitin ikoniselle Siula Grand-
elle (6 344m). Peruana Supreme -reittimme 
sijaitsee etelä-/kaakkoisseinällä ja yläleiristä 
huipulle on noin 1000 metriä matkaa. Reit-
ti oli vaikeudeltaan TD (WI4) ja kesti meiltä 
noin 16 tuntia yläleiristä huipulle. Alastuloon 
meni noin 11 tuntia. 

Jäätikkö ennen yläleiriä oli hyvin rikkinäinen 
labyrintti, mutta löysimme onneksi reitin sei-
nän juurelle. 60–70 asteisen seinän kiipeämi-
nen oli helpohkoa kruisailua, mutta ennen 
huippuharjannetta liidasin pienen pätkän hy-
vin surkealaatuista jään ja lumen sekoitusta. 

Kyseisessä kohdassa ei oikein voinut luot-
taa täysin mihinkään raajaan. Tämän kruksin 
jälkeen oli taas noin 70 asteisen kovan jään 
kruisailua 100 metrin verran, sekä hieman 
kävelyä. Alastullessa jään löytäminen hidasti 
meitä merkittävästi, koska lumiankkureita ei 
ollut loputtomiin ja alas kiipeäminen ei hou-
kutellut.

Ennen Siulaa kävin akklimatisoitumassa Ishin- 
can laaksossa kiiveten ensiksi yksin Uruksen 
(5 420m) ja sen jälkeen Benjaminin, sekä Thibo 
Hildin (Ranska) kanssa Tocclarajun (6 035m), 
perusreittiä pitkin. Jälkimmäisellä vuorella olin 

Siula huippu.

Siula Granden huippu lähestyy.
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kolmannen kerran elämässäni, ensimmäi-
sellä kerralla railo esti pääsemästä aivan hui-
pulle perusreitillä ja toisella kerralla kiipesin 
jyrkemmän länsiseinän. 

Tämän jälkeen minun ja Benjaminin piti kek-
siä jotain Siula Granden aikataulujen puit-
teissa, joten yritimme yhden yön taktiikalla 
Chopicalquita (6 354m). Lumi oli syvää, kii-
peily tylsää ja motivaatio nollassa, joten kään-
nyimme takaisin reilussa kuudessa tonnissa. 

Siula Granden jälkeen koitimme kiivetä Benja-
minin kanssa Huandoy Sur:ia (6 160m), mut- 
ta meillä oli hieman ongelmia reitin löytymi-
sen kanssa. Tämä kuitenkin oli onnekasta, 
koska sääennusteet olivat pettäneet meidät 
täysin ja sää muuttui todella kehnoksi. Kor-
kealla seinällä olisi voinut olla kurjaa silloin. 

Kyseisen epäonnistumisen jälkeen punta-
roimme Caraz 1:n ja Artesonrajun välillä, mut-
ta päädyimme jälkimmäiseen, jotta hieman 
kokemattomampi ystävämme Thibo voisi 

liittyä seuraan. Matkalla yläleiriin Thibo tip-
pui railoon. Pieni ranskalainen mies oli hy-
vin hädissään, mutta minun sekä Benjaminin 
kohdalta löytyi hyvää jäätä, joten saimme ra-
kenneltua mainiot ankkurit eikä vaaraa näin 
oikeastaan edes ollut. 

Noin puoli tuntia myöhemmin Thibo onnis-
tui myös menettämään tuulelle telttansa, jo-
ten vietimme seuraavan sekä viimeisen yön 
kolmistaan pienessä absidittomassa kahden 
hengen teltassa. Thibon motivaatio oli nollis-
sa, joten lähdimme seuraavana yönä huippua 
kohti kaksistaan Benjaminin kanssa. 

Käytännössä katsoen kaikki tunnetut lin-
jat eteläseinällä olivat valtavien serakkien al-
la, joten kiipesimme täysin toisella laidalla 
hieman jyrkempää variaatiota. Jäätikkö oli 
todella kamalassa kunnossa puuterisine lu-
misiltoineen, mutta kaikki sujui silti mainios-
ti. Artesonrajun (6 025m) huiputus ja paluu 
yläleiriin kesti noin 17 tuntia. Alastulo sujui 
myös ongelmitta.

Viimeisenä vuorena kiipesimme Salkantayn 
(6 271m) Cuscon ja Machu Picchun lähellä. 
Aluksi sää oli surkein mitä olen koskaan vuo-
rilla kokenut lumi- ja vesisateineen. 

Perusleirissä olimme oikeastaan lähinnä huo-
lissamme miten saamme edes tavaramme 
alas, koska muulit eivät välttämättä vuoris-
tossa pysty liikkumaan syvässä lumessa jyr-
killä osuuksilla. Sää kuitenkin kirkastuikin ja 
kiipesimme vuoren nukkuen noin 6 100 met-
rissä lumiluolassa ennen huiputusta. 

Alastulo sujui ilman ongelmia ja matkalla ta-
kaisin sivistyksen pariin yövyimme myös Nat-
hanin ”loma-asunnolla” alempana laaksossa 
grillaten makkaraa ja vaahtokarkkeja. Edes jo-
tain etäisesti Suomen kesää muistuttavaa tu-
li siis myös koettua.

Siula feissi.

Siula reitti.

Siula Grandella.
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Uutta reittiä Siula Grandella.
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Alpit

Kevättalvella Juho Knuuttila kävi opettelemas-
sa vapaalaskun kikkakolmosia Chamonixissa, 
mutta hakkujen heilutuskin maistui tuttuun 
tapaan. Juho ja Etienne Journet (Ranska) kii-
pesivät maaliskuussa Aiguille de Drun (3754 
m) pohjoisseinän halkaisevan Lesueur -reitin 
(850 m, M7) yhdellä bivillä. Linja piti sisällään 
paljon jyrkkää dry toolausta ja varsin haasta-
vaa mixtaa. 

Kuivahkon kallion kiipeäminen hakuilla jatkui 
Aiguille du Planin (3673m) länsiseinällä Bon-
nington/Tejada-Floresilla, joka ensinoustiin ke-
sällä 1963. Talvella lähestyminen pääseinän ja 
vaikean kiipeilyn alle onnistui helpoiten Cou-
loir Valentinen kautta. Samaa taktiikkaa käytti-
vät toistonousun vasta vuonna 2014 tehneet 
Jeff Mercier ja Korra Pesce, jotka kiipesivät 
reitin vapaasti M7:na. 

Juho ja Etienne olivat mitä todennäköisem-
min kolmas köysistö reitillä ikinä, vaikka 
eivät harmittavasti ihan huipulle asti jatka-
neetkaan, vaan kääntyivät Midi-Plan traver-
sen yhtymäkohdassa alas yön edellä. Kiipeily 
oli kuitenkin vaikeinta mitä herrat ovat vuo-
rilla kokeneet. Mercierkin oli lyhyen keskuste-
lun jälkeen valmiina antamaan kruksille M8 
merkinnän. 

Huhtikuun lopulla parivaljakko kiipesi vie-
lä Grandes Jorassesin (4208 m) pohjoissei-
nällä Croz Spurin slovenialaisten reitin alulla 
(1000 m, M6, 6a). Linja taipui päivässä Les-

SPOTTERI

chauxin majalta Boccalatten majalle. Seinän 
alaosa oli hyvässä jäässä, mutta yläosassa 
miehet joutuivat kiipeämään paljain käsin ir-
tonaista 6a:n kalliota, eikä laskeutuminen Ita-
lian puolelle whiteoutissa sujunut myöskään 
kovin ripeästi. Aikaisemmin Croz Spurin ovat 
kiivenneet suomalaisista Tatu Autio, Ode Sii-
vonen ja Sami Modenius vuonna 2011. 

Norja 

Norjan vuoria ja jääputouksia kovasti ko-
lunneet Juha Sillanpää ja Antti Hartikainen 
piipahtivat maaliskuussa Senjan saarella ensi-
nousuhommissa. Roaldenin (862 m) pohjois-
seinä sai uuden reitin nimeltä Amon Armath. 
Tässä Juhan reittikertomus:

Roalden muistuttaa taruolentoa. Pohjoissei-
nän harjanteet valuvat huipulta kohti vuonoa 
kuin mustekalan lonkerot. Harjanteiden vä-

lisiä jyrkkiä seinämiä täplittävät lumi- ja jää-
muodostumat. Seinät olisivat täynnä reittejä, 
jos mäki olisi Alpeilla ja lähempänä sivistys-
tä ja kiipeilijöitä. Ennen kevättä 2019 Roalde-
nin pohjoisseinällä oli kaksi talvireittiä, jotka 
kummatkin ovat Ines Papert & Co köysistön 
nousemia. Myös suuresta osasta Senjan uu-
sista talvireiteistä ovat vastanneet vierailevat 
ulkomaiset kiipeilijät.

Maaliskuussa 2019 sain houkuteltua mukaan 
Oulun vuorijodan Antti ”Härski” Hartikaisen. 
Olosuhteiden ja kelin pitäisi olla kunnossa. 

Juho Couloir Valentinen jääportaalla. 
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Etienne kakkostelee Aiguille du Planin länsiseinällä.
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Antti lähestyy reitin alkua Senjalla.
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Lumen vähyyden ja jäätikön pienenemisen 
takia jouduimme kiipeämään simulina lähes-
tymisen reunarailon yläpuolella. 

Ensimmäinen köydenpituus oli kuivempi 
kuin kolme vuotta sitten. Reitti kulkee pitkin 
isoa heikkoutta/halkeamalinjaa, jonka alussa 
on noin kolme köydenpituutta jäätä/alppijää-
tä osittain ohuelti kallion päällä. Yläosa koos-
tuu kahdesta köydenpituudesta lumijäätä ja 
muutamasta mixta-boulderstepistä. 

Varmistuksia saa, muttei paljoa. Lyhyet ruu-
vit, lyöntikama ja kaikki mahdolliset kikat kan-
nattaa ottaa käyttöön. Myös ständejä ei saa 
kaikkialla kiven kompaktiuden ja halkeami-
en vähyyden takia. Samasta syystä viereisellä 
Breitindillä on kiivetty 100m köysillä. 

Ensimmäisen ständin yläpuolella oleva erit-
täin kuumottava iso irtofleikki oli irtautunut 
alareunastaan n. 50 cm kolmessa vuodessa. 
Fleikki muistuttaa Baugenilla Bastiljen-reitin 
giljotiinia. Tosin se on suoraan ständin ylä-
puolella eikä muuta vaihtoehtoa juuri ole. 
Kun siitä pääsee ohi niin voi nauttia ilmavas-
ta, herkästä ja hienosta alppikiipeilystä todel-
la upeassa paikassa. Klassikkoainesta. 

Reitti toppaa v-muotoiseen solaan, jota edelsi 
Lyngen tyylistä sokerilumi kahlaamista, otsa-
lampuilla totta kai. Lumilipan läpikaivautumi-
nen ja noin viisi laskeutumista eteläseinälle 
johdattaa uuteen sokkeloiseen jäätikkölaak-
soon, jossa kannattaa valita poistumisreitti 
tarkasti. Ensimmäinen ja toinen laskeutumi-
nen ovat nyt kiinteistä ankkureista, solassa 

loppu kp olikin ihan riittävän tuskanen hom-
ma päästä edes ylös piisseistä kiskoen.”

Kuukauden sportti- ja Baugenkiipeilyn jälkeen 
Elias ja Larissa Rimpiläinen pyörähtivät Blå-
mannenin topissa tsekkaamassa, josko seinä 
olisi vihdoin täysin kuiva. Larissan ehdotus 
kannatti, sillä olihan se!

”Toisella yrityksellä kelikin oli miellyttävämpi 
ja kun reittikin oli tuttu niin kiipeilystä pää-
si vähän nauttimaankin. Kaikki köydenpituu-
det meni ekalla yrkällä ja ehdittiin nukkuakkin 
bivihyllyllä ihan kaikessa rauhassa.  Ihan hel-
polla ei lähetys kuitenkaan tullut vaan kyllä to-
pissa tunsi jo ihan kiivenneensä.”

Aikaisemmin Atlantiksen ovat suomalaisista 
vapaasti kiivenneet Lauri Hämäläinen ja Ad-
rian Pollard.

Mixtakiipeily

Viime talven loppupuolella tehtiin vielä muu-
tama mainittavan arvoinen nousu Rovanie- 
mellä. Mira Alhonsuo klippasi mainosti Neu-
rovelhon D9 + ketjuille. Samalla jokisektorilla 
Tapio Alhonsuo ensinousi reitin Posio Blasters 
ja Samuli Pekkanen niin ikään linjan nimeltä 
Raja Ram. Kummatkin M9 paikkeilla heiluvia, 
jyrkkiä teoksia. 

nauhalenkeistä ja toinen kiilat kalliossa. 

Reitti on n. 260 m pitkä ja 5 köydenpituutta:  
1. 60 m jäätä,  
2. 50 m jäätä ja mixtaa 
3. 40 m kruxi ohutta jäätä 
4. 50 m lumijäätä 
5. 60 m mixtaa ja lumijäätä. 
 
Kokonaisgreidi on noin AI5 M5 R, varmistet-
tavuudesta R-merkintä. Reitin nimi: Amon 
Amarth, tuomionvuori Tolkienin tarustojen 
mukaan. Ja kyllä, on se myös ruotsalainen 
black metal -yhtye.
Senjan talvikiipeilystä on tulossa topo seu-
raavalle kaudelle, topon takana on paikallinen 
vuoristo-opas Bent Eilertsen. Menkää, kiivet-
kää ja nauttikaa seikkailusaaren elämyksistä!

Pitkät kallioreitit

Pysytään vielä Norjassa, jossa Bohuslänissä 
itsensä mainioon halkeamakiipeilyvireeseen 
piiskannut Elias Annila tikkasi vapaanousun 
Stora Blåmannin pohjoisseinän klassikkoreit-
ti Atlantikseen (400m, 7b+).

Ensimmäisellä yrityksellä Joni Kallion kanssa 
vapaakiipeily kariutui toiseksi viimeiseen kö-
ydenpituuteen (7-), joka oli varsin märkä ja 
muistutti suihkussa kiipeilyä.

”Mulla katkesi henkinen selkäranka märäs-
sä sisänurkassa stemmaillessa. Kun ei jam-
mitkaan tuntunu millään pysyvän märässä 
halkeemassa niin tartuin kiinni piissistä ja 

Amon Amarth.

Ju
ha

 S
ill

an
pä

ä

Elias Atlantiksen bivihyllyllä. Kuvakin jo kertoo, että 
seinällä on keskitytty kiipeilyyn. 
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Keidas

Teksti: Antti Turunen 2019

Seuraa perustettaessa 1994 kiipeilypaikkoja 
ei Joensuun seudulla juurikaan ollut. Seuraa-
van vuoden syksyllä kiipeilijät saivat luvan 
muuttaa Joensuun silloisessa Palloilukeitaas-
sa (nykyinen Kuntokeidas) yhden squash-hal-
lin kiipeilykäyttöön. 

Aluksi suoriin betoniseiniin porattiin kierre- 
holkit, joihin otteita saatiin kiinni. Vertikaalit 
seinät kävivät pian tylsiksi ja lähes vuosit-
tain seuralaiset talkoilivat profiileita kak-
kosnelosesta ja vanerista. Yläköysipisteitä 
rakennettiin koulutusta varten. Keitaan kopis-
ta muodostui peruspiste seuratoiminnalle. 
Kurssit, junnutoiminta ja seuran vuorot pi-
dettiin hallissa. Lasten ja nuorten kerhot ovat-
kin johdattaneet mukaan kiipeilyyn ja seuran 
jäseneksi monia nuorukaisia. Kiipeilyn perus-
kurssi on taas toiminut harrastuksen starttina 
varttuneemmille kiipeilijöille. Peruskurssin 
pääasiallisen sisällön koostuessa yläköysi-
varmistamisesta, on aina viime vuosiin as-
ti köysikiipeily ollut enemmistön harrastus 

Kiipeilyliittoa ei olisi ilman sen jäsenseu- 
roja. Suurin osa toiminnasta tapahtuu seu- 
rojen kautta tai vapaaehtoisvoimin – seu- 
rojen toimijoiden työpanoksella. Eri seurat 
painottavat erilaisia asioita. Ydinajatuksena 
on kuitenkin hyvä meininki, kiipeilyn edis- 
täminen ja tietysti loistava kiipeily. Ja hei – 
hyvässä seurassa kiipeilykin on kivempaa!

Seuran vuoro Areenalla.

seuralaisten keskuudessa. Lähikalliolle ja kii-
peilyreissuille lähdettiin monesti ”Keitaan” 
pihasta. Kimppakyydillä ajettiin kuukausittain 
lähimmälle köysikiipeilyseinälle Jyväskylän 
Hutunkiin, ennen sisäseinien rakentamista 
Joensuuhun. Kilpailemassa käytiin esimerkik-
si Kinkku- ja kalakukkoboulderihin. Seura on 
aina tukenut kilpailuun lähtijöitä, tasosta riip-
pumatta, ainakin osallistumismaksun verran. 

Vuosittaiset kisat järjestettiin myös Joensuu-
hun, jolloin ahtauduttiin Keitaan halliin kisai-
lemaan Loppiaisbouldereihin. Tämä olikin 
hyvä syy vuosittain pestä kaikki otteet ja pis-
tää halli uuteen kuosiin. Vaikka kisareitit te-
ki nimetty porukka, sai keitaalla tehdä reittejä 

SUOMEN 
KIIPEILYLIITON 

JÄSENSEURAT OVAT  
TOIMINNAN 
KESKIÖSSÄ

KARELIAN KIIPEILIJÄT
Karelian Kiipeilijät eli tuttavallisesti Karkii on  
perinteikäs jo vuonna 1994 perustettu Itä- 
Suomen kiipeilijöitä yhdistänyt joensuulainen  
kiipeilyseura.

TOIMINTA 
• Jäseniä: noin 80
• Puheenjohtaja: Antti Turunen
• Toimintaa: köysikiipeilysisäseinien ote-  

ja reittihuolto, seuran vuorot, ulkokalli- 
oiden hoito, reittien teko ja access-asiat 

 
www.kiipeilijat.net

Karelian kiipeilijät

SEURAT

kuka tahansa. Loppuajasta reittien uusimis-
ta vauhdittamaan tehtiin seuran vuorojen 
Susirajacup. Ideana oli, että tehdään vuoron 
alussa reittejä ja sitten pidettiin pienet kisat 
perään.

Kalliot ja kivet

Ulkokiipeilyn keskipiste Joensuun seudulla 
on ollut Vuorivaara. Siellä toiminta alkoi Olli 
Pyykösen toimesta vuonna 1994. Olli ja Jani 
Lunnas olivatkin ensinousseet vuosituhan-
nen loppuun mennessä kalliolle 18 reittiä. 
Näistä reiteistä löytyy kallion parhaimmat, 
paikalliset klassikot, kuten Tommy Taberman, 
Hyllydemo, Rocinante ja Mopolla tähtiin. Vuo-
rivaaraa seurasi Havukkavaara ja vuosituhan-
nen vaihteessa Notko. 

Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella alkoi 
myös ulkoboulderointi Kivilahden bouldereit-
ten löydyttyä. Tätä seurasi kiivas kivien etsin-
tä, joka johti mm. Jeron ja Nunnanlahden 
löytymiseen. Pohjois-Karjalan boulderoinnin 
huipentuma oli Penttisen Pasin vuonna 2006 
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Costa Blanca 2017.

ensinousema Mahjongg 8A Nunnanlahdessa. 

Pasi on ollut myös seuran pitkäaikaisin pu-
heenjohtaja toimiessaan noin kymmenen 
vuoden ajan Itä-Suomen kiipeilyn edistäjä-
nä. Vasta tänä vuonna ollaan saatu lisää 8A-
tason bouldereita uusien boulderpaikkojen 
löytyessä. Tosin sitäkin enemmän, jopa vii-
si kappaletta Koposen Samin motivoituneen 
toiminnan tuloksena.

Viimeisin kiipeilykallioiden kehitystyö seura-
laisten toimesta on tehty Moisseenvaaraan, 
jossa on 26 reittiä. Moiseenvaara onkin mai-
nio paikka aloittevalle liidaajalle, hyvin pul-
tatuista, pitkistä reiteistä johtuen. Myös 
muutama mainio trädireitti kalliolta löytyy, 
joista korkein noin 35 metriä.

Urheilukiipeilyä sisäseinälle

Pohjois-Karjalan köysikiipeily nousi uusiin 
ulottuvuuksiin Joensuun Areenalle rakenne-
tun köysiseinän johdosta. Vuonna 2005 val-
mistunut seinä oli valmistuessaan Suomen 
korkein, kiipeilypituuden ollessa 22 metriä. 
Karelian kiipeilijät pääsivät mukaan järjes-
tämään Areenalle kiipeilyn SM-kisoja sekä 
myöhemmin PM-kisoja 2006. PM-junnujen 
kisoissa oli mukana ensi kertaa kisaamassa 
lahjakas nuorukainen Sami Koponen. Kisojen 
johdosta tuli Samille paikka maajoukkuee-
seen, mikä nopeuttikin Samin kisamaailmaan 
lähtemistä vuosilla. Samin kiipeily toi junio-
rina boulderoinnin PM-kultaa ja aikuisenakin 
SM-pronssia boulderoinnista ja liidistä. 

Uusi boulderhalli

Seuran sisällä suunniteltiin uutta boulderhal-
lia vuosia. Seuran pyörittämä halli ei kuiten-
kaan tuntunut järkevältä ja onneksi itsenäiset 
yrittäjät löytyivät. ”Keitaan kopin” purku teh-
tiin rakentamisen tavoin seuran talkootöinä 
kesällä 2018. Syksyllä uusi halli, Kiipeilykeskus 
Ote aloitti toiminnan. Kerhotoiminta ja pe-
ruskurssit päätettiin siirtää Otteelle. Tämä on 
helpotus talkootyön puolesta, mutta seuran 
toiminta on luonnollisesti pienentynyt. Kui-
tenkin uusi halli on rikastuttanut Joensuun 
seudun kiipeilyä ja tuonut uusia harrastajia 
lajille ja jäseniä kiipeilyseurallekin.

Hyvä henki

Parasta seuratoiminnassa on kiipeilykaverit. 
Yhdessä kiipeilemään pääsevät kaikki, ulos 
ja sisälle, riippumatta oletko ensikertalainen 
vai kokeneempi krimppaaja. Vaikka kiipei-
lyreissuja ei seuran nimissä järjestetäkään, 
löytyy monesti seuran foorumeiden kautta 
autoihin lisää porukkaa. Myös talkoohenkeä 
löytyy vuosi toisensa jälkeen. Otteiden pesu 
ja uusien reittien teko sisäseinille vaatii viit-
seliäisyyttä, mutta hyvässä porukassa on ki-
va puuhastella reittejä ja onhan sitten kaikilla 
uutta kiivettävää.

VUORIVAARAN HISTORIA

Teksti: Jani Lunnas

Aloitin kiipeilyn alkutalvesta 1994 asuessa-
ni vielä Rovaniemellä. Tuolloin tuli tutuksi 
Rovaniemen luolan sisäkiipeilyseinä ja he-
ti keväästä alkaen silloiset Lapin kalliokiipei-
lypaikat Hiidenkirnut, Sonka, Ruoppivaara, 
Pyhätunturi, Sodankylän Hirveäkuru ja tuli 
myös piipahdettu Ruotsin puolella Död-Lars 
Bergetillä. Heti alkuun pääsin hyvään Rova-
niemen porukkaan mukaan ja kiipeämään 
mm. Lavian Rikun, Routalan Mikon, Oksma-
nin Sakarin, Leinosen Juhan, Uusitalon Ilkan 
ja Manner-Raappanan Markon kanssa. 

Syksyllä oli sitten edessä muutto opiskele-
maan Joensuuhun ja edessä karu arki ilman 
kiipeilyn talvitreenimahdollisuutta ja ulkokal-
lioita. Ainoa paikallisten kiipeilijöiden tunte-
ma kallio sijaitsi Onttolassa n. 10 km päässä 
Joensuusta ja siellä tuli käytyä boulderoimas-
sa  ja matkojen taittuessa sujuvasti fillarilla. 
Otin yhteyttä samana vuonna perustettuun 
kiipeilyseuraan Karelian Kiipeilijöihin. Seuran 
aktiivit kertoivat suunnittelevansa sisäkiipei-
lypaikan rakentamista. Sisäseinä ”saapuikin” 
Joensuuhun, mutta sitä jouduimme odot-
tamaan aina seuraavaan syksyyn v. 1995 ja 
Palloilukeitaan Sakun meidän käyttöön luo-
vuttamaan squash-halliin. Siihen asti kiipei-
lyni rajoittui itse kyhäämäni sormilaudan 
kanssa treenaamiseen ja satunnaisiin viikon-
loppuvisiitteihin Lappeenrannan sisäseinäl-
le  ja Rovaniemellä viettämiini lomiin. Syksyn 
aikana kovan punnerruksen tuloksena raken-

tamamme bouldertila antoi todellisen sykä-
yksen Joensuulaisten kiipeilijöiden iloksi ja 
harrastajamäärät alkoivat kasvaa. 

VUORIVAARA

Toinen Pohjois-Karjalaista kiipeilyä vauh-
dittava tekijä oli Vuorivaaran ”löytyminen”. 
Tuohon aikaan kutsuimme kalliota Heinä-
vaaraksi tai Heinikseksi ja Pyykösen Ol-
li Kastelammentien kallioksi. Myöhään 
syksyllä 1995 kävin kalliolla ensimmäis-
tä kertaa. Tuolloin siellä oli jo neljä valmis-
ta reittiä Pyykösen Ollin toimesta: Mopolla 
tähtiin, Moro-moro-mies, Hyllydemo ja Abolt-
ti. Olli asui tuolloin jo Helsingissä, mutta 
vieraili (kuten vielä tänäkin päivänä) usein 
kotikonnuillaan kiipeilemässä. 

Seuraavana kesänä Vuorivaara olikin pie-
nen Joensuulaisen kiipeily-yhteisön mie-
lenkiinnon kohde numero yksi. Vuosina 
1996–2000 elettiin paikan kulta-aikaa, jol-
loin suurin osa kallion reiteistä pultattiin ja 
ensinoustiin. Muistan lukuisat reissut kal-
liolle aluksi Altin ja Erolan Johannan kans-
sa ja myöhemmin myös Penttisen Pasin ja 
useiden muiden joensuulaisten kiipeilijöi-
den kanssa. Erityisen hyvin ovat mieleen 
jääneet muilta paikkakunnilta vierailleet 
vanhat ja uudet kaverit sekä Joensuussa 
vaihto-opiskelemassa olleiden ulkomaalais-
kiipeilijöiden visiitit kalliolla.

Kallio ei ole järin korkea (8-15m), mutta 
moni sen reitti vaatii kohtalaisen kestävyy-
den kruksien ollessa usein reittien yläosis-
sa. Otteet ovat pääosin eri kokoisia listoja 
kiven laadun ollessa kohtalaisen sileää ja 
näin sormiystävällistä (jos jätetään huo-
miotta, että monet listat ovat pienehköjä 
incutteja, jotka varmasti saavat sormet ve-
rille kun niitä tarpeeksi koskettelee). Yhte-
nä poikkeuksena voidaan pitää Hyllydemoa 
(6c), jossa otteet ovat pääasiassa tasaisia ja 
hyllymäisiä ja kun reitti on sopivasti hänk-
käävä, sopii se erinomaisesti lämmittelyyn.

DULCINEA

Tuona aikana onnistuin tekemään useita 
mieleenpainuvia ensinousuja, joista kuiten-
kin ykköseksi nostaisin Dulcinean. Reitti si-
jaitsee Vuorivaaran kallion korkeimmalla 
kohdalla (reitin pituus noin 15m). Kun ke-
sällä 1997 (palattuani ensimmäiseltä Es-
panjan reissulta Granadasta) olin saanut 
kiivettyä reitit Tommy Taberman 7a+, Fica 
7b ja Prinsessa Diana 7b+ (reitille oli jo val-
miiksi toinen nimi mietittynä. Mutta kun 
mukana ollut Johanna huomautti, että näin 
Prinsessa Dianan kuolinpäivänä lienee jo-
kin arvokkaampi nimi olisi paikallaan, pää-
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dyin vaihtamaan mielikuvituksen tuotteeni) 
aloin olla selkeää projektia vailla. Olli kui-
tenkin vinkkasi, että voisin kiivetä kallion 
korkeimmalle kohdalle hänen pulttaaman-
sa linjan, kun hän ei kuitenkaan ehtisi reittiä 
aktiivisesti työstelemään eikä se ollut heti 
menossa. Kiitin tarjouksesta ja heti kevääl-
lä 1998 aloin reittiä työstämään. 

Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että tarvit-
sisin aika paljon lisää treeniä, mahdollises-
ti joitain vuosia ennen kuin voisin kuvitella 
kiipeäväni linjan.

Onneksi pidin mieleni avoinna ja huomasin,  
että yläosa oli kenties mahdollista kiivetä 
suoraan (projekti-linja kulkee tuossa kohtaa 
muutaman metrin oikealle). Lisäsin suo- 
raan linjaan yhden pultin ja ankkurin ja aloin 
työstämisen. Kohtalaisen nopeasti sain 
muuvit tehtyä ja aloitin varsinaiset yritykset. 

Lähetysiltana neljännen yrkän jälkeen ajet-
tiin Penttisen Pasin kanssa läheiselle huol-

toasemalle kahville nuolemaan haavoja, 
mutta kun vielä oli tunne että reitti voisi men-
nä palasimme takaisin. Vielä kaksi yritystä 
lisää ja reitti antautui. Yhteensä tein reitil-
le 18 liidiyrkkää. Ristin linjan Rocinanteksi ja 
greidiksi annoin 7c/7c+. Reitti tuntui paljon 
vaikeammalta, kuin mikään siihen asti kii-
peämäni (kolme 7b+:n reittiä), mutta en kui-
tenkaan uskaltanut antaa puhdasta 7c+:aa 
(johon greidi on ilmeisesti nykyään asettu-
nut). 

Sitten vuorossa oli taas vuosi Espanjassa ja 
tällä kertaa Baskimaan pääkaupungissa Vi-
toriassa. Palatessani Suomeen 1999 heinä-
kuussa menin Helsinkiin kesätöihin (heti 
Ilosaarirockin jälkeen) ja kun tulin taas Jo-
ensuuhun syksyllä oli kausi käytännössä jo 
ohi alkuperäisen projektin osalta. (Reitti va-
luttaa jonkin aikaa sateiden jälkeen ja itse 
kiipesin sen heinäkuun loppupuolella, kun 
reitti oli hyvin kuivana. Kallio jää varjoon jos-

sain vaiheessa illansuussa. Lämpiminäkin 
kesäpäivinä reittiä voi siis kiivetä kunhan 
malttaa odottaa, että se on ollut jonkin ai-
kaa varjossa). 

Kesällä 2000 (kun maailmanloppua ei vuo-
situhannen vaihtuessa tullutkaan) palasin 
alkuperäiselle linjalle ja useiden työstöker-
tojen jälkeen aloin uskoa, että reitti on kii-
vettävissä vaikka kruksimuuvit olivatkin 
vielä tekemättä. Lopulta löysin bulgen yli-
tykseen mielikuvituksellisen ja notkeut-
ta (ainakin itsellä) vaativan sekvenssin ja 
muutamalla lisätyöstökerralla onnistuin 
myös pitkissä traversen deadpoint- muu-
veissa. Ja eikun köysi alas ja yrittämään.

Heinäkuun lopulla vihdoin onnistuin reitin 
kiipeämisessä 21 liidiyrkän jälkeen. Taas oli  
greidi mietittävänä. Espanjassa en ollut 
7c:tä kovempaa kiivennyt, kun olin lähinnä 
keskittynyt on-saittaamaan. Yhdestä 8a:sta 
olin tipahtanut jo helpolla loppuosuudel-
la ja Dulcinea tuntui tuota reittiä selkeästi 
vaikeammalta. Edellisenä kesänä olin Hel-
singin reissulla onnistunut kiipeämään Ali-
bin 7c kohtalaisen nopeasti ja Rocinante 
oli siis toinen referenssini Suomen maa-
perällä. Dulcinea tuntui kuitenkin paljon 
vaikeammalta kuin edelliset ja päädyin juh-
lalliseen 8a:han.

Dulcinea, 8a

• Sijaitsee Vuorivaaran kallion eteläseinäl-
lä noin 35 km Joensuusta Ilomantsin suun-
taan

• Vajaa 15 metriä pituutta

• Alun noin 7–8 m pystysuoraa listakiipeilyä 
~6c+, jonka jälkeen bulgen ylitys ja 6 muu-
vin kruksisekvenssi ja lopun pari helppoa 
muuvia loivalla negalla

• Vaatii sormivoimia ja tarkkuutta jalkojen 
kanssa sekä hyvää boulder- ja kestävyys-
kuntoa

• Ensinousu: Jani Lunnas v. 2000, toisto-
nousu Pasi Penttinen 2007, kolmas nousu 
Sami Koponen 2012

HORISONTIN LAAJENNUS

Heti muutettuani Joensuuhun kävin visiitil-
lä Simpeleen Haukkavuorella, kun se sat-
tui sijaitsemaan kohtuu lähellä Joensuuta 
(vain 175 km) ja sattui löytymään Määttä-
län Leon Suomi-toposta. Kiipesin tuolloin 
muutamia olemassa olevia trädireitte-
jä. Seuraavana kesänä Lempiäisen veljes-
ten kanssa kävimme siellä muutaman 
päivän reissulla lähinnä yläköysittelemäs-
sä ja ihmettelemässä kalliota. Sitten kallio 
jäi odottamaan aikaa parempaa, kun meil-
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lä Joensuussa oli kädet täynnä Heinävaaran ja muiden Joensuun lä-
hialueiden kallioiden kanssa. Näistä mainittakoon Havukkavaara, 
Kiihtelysvaaran boulderit ja Notko, sekä myöhemmin vuosituhan-
nen vaihteen tienoilla alkaneen boulderbuumin mukana Kolin alu-
een boulderit ja Kivilahden boulder-muuri. 

Paikat löytyivät usein jonkun ”naapurin isännän” kertomuksista ta-
kapihansa korkeista kallioista tai Pyykösen Ollin loputtoman kallioi-
den ja kivien etsimisen seurauksena Pohjois-Karjalan visiiteillään. 

Oman kortemmekin kannoimme kekoon lukemattomilla vihjeiden 
tarkastuksilla ja Karttakeskuksen karttoja selailemalla. Tuohon ai-
kaan ei netissä vielä karttasovelluksia oikein ollut tarjolla ja ainoa 
vaihtoehto oli aina ostaa Karttakeskuksesta jotain potentiaalisen nä-
köistä aluetta koskeva kartta ja käydä paikan päällä tarkastamassa ta-
vara. Yleensä kiipeilykäyttöön ei löytynyt mitään…

Vuoden 2000 syksyllä marraskuun alussa toteutin jo vuosia mieles-
säni kyteneen ajatuksen ”retkikunnasta” Haukkavuorelle. Tätä ennen 
olin onnistunut selvittämään alueen viisi eri maanomistajaa ja saa-
nut muutamalta heiltä kiipeily- ja pulttausluvat (jotka käsittivät kalli-
on potentiaalisimmat alueet) Viimeisenä sykäyksenä oli Hinkkasen 
Mika, jonka vanhemmat asuivat vain muutaman kilometrin päässä 
Haukkavuoresta ja pääsimme heidän mökilleen reissun ajaksi. Mu-
kana oli minun ja Mikan lisäksi Ila Tuunanen, Markus Kuusela ja An-
sa Hirvonen. 

Puhdististelimme ja pulttailimme linjoja parin päivän ajan ja Ila on-
nistui ensinousemaan reitin Illan viimeinen juuri ennen kuin auton 
nokka oli suunnattava kohti Joensuuta ja Kerubia ennen kuin valo-
merkki ehtisi yllättää… joulukuussa itsellä oli taas vuorossa parin 
vuoden Espanjan visiitti, mutta Mika urakoi seuraavana kesänä mu-
kavan kattauksen uusia sporttireittejä. 

Heti palattuani Espanjasta vuonna 2002 keskitin osan reitintekotar-
mostani Haukkavuorella. Tällöin asuin vaihteeksi Rovaniemellä, mi-
kä hieman hidasti reittien syntyä. Onneksi Rovaniemellä oli tarjolla 
taas uutta kiivettävää...

Vietin Joensuussa vuodet 1994–2000 kahta Espanjaan suuntautu-
nutta vaihto-opiskelujaksoa lukuun ottamatta. Tämän jälkeen on Jo-
ensuun alueen kiipeily kehittynyt mukavasti muiden kiipeilijöiden 
toimesta, mutta ehkä enemmän boulderoinnin suuntaan. 

Lisäksi laadukkaan köysikiipeilyseinän valmistuminen, sekä Palloilu-
keitaan bouldertilan purku ja uuden bouldertilan rakentaminen ovat 
varmasti vieneet joensuulaista kiipeilyä eteenpäin. Henkilökohtainen 
mielipiteeni on, että Joensuusta löytyy Suomen paras sisäkiipeilypro-
fiili köysittelyyn (yli 20 metriä pitkä ja sopivan jyrkkä).

HIENOIMMAT MUISTOT JOENSUUN AJALTA:

Kuten kiipeilyssä yleensäkin, liittyvät parhaat kokemukset Joensuun 
ajalta kiipeilyreissuihin ja kiipeilyn ympärillä puuhailemiseen. 



Naisten sarjan voittaja Katariina Haime finaalireitillä nro 4.

Boulder SM 2019
KILPAILUT /// 

Tampereen Kiipeilykeskus 25.5.

Boulderoinnin suomenmestaruudet ratkais- 
tiin Tampereen Kiipeilykeskuksen (TK)  Lielah-
den hallissa 25.5.2019. TK:n henkilökunnan 
ja Kiipeilykerho Vertikaalin jäsenten panok- 
sesta halli valmisteltiin kilpailukuntoon 21.–  
24.5.2019; reittien purku, eristyksen ja katso- 
mon rakennus sekä tuomarointi toteutettiin 
lähes kokonaan talkoovoimin. Kilpailupäivänä 
stream-tuotannosta vastasivat Boulderkes-
kuksen Henna Mäkinen ja Samuli Tiainen.

SM-finalistit selvitettiin viidellä karsintareitil-
lä. Reitit suunnitellaan ja rakennetaan niin, 
että kilpailijoiden välille syntyy eroja; reitit tes-
taavat kilpailijoiden kiipeilytaidon osa-aluei-
ta; reitinlukutaitoa, koordinaatiota ja voimaa. 
Pääreitintekijä Sami Romppainen (Voema) 
johti nelihenkistä reitintekijätiimiä. Yhdes-
sä Romppainen sekä reitintekijät Kalle-Pekka 
Lappalainen (Voema), Olli Antikainen (Boul-
derkeskus) ja Tommi Rytinki (Tampereen Kii- 
peilykeskus) suunnittelivat ja rakensivat kol-
men päivän aikana finaali- ja karsintareitit.

Finaalireittien värimaailma hiveli esteetikon 
silmää – onko Suomessa koskaan nähty yh-
tä näyttävää reittien kokonaisuutta SM-kilpai-
luissa?

Teksti: mukaillen TK:n blogitekstiä  |  Kuvat: Rami Valonen / ramivalonen.net

Kilpailujen Facebook Stream katsottavissa:
Karsinnat: https://www.facebook.com/TampereenKiipeilykeskus/videos/323757908320287/
Finaali: https://www.facebook.com/TampereenKiipeilykeskus/videos/2296191283970428/

TK:n Instagramin tarinasta löytyy kooste kisajärjestelyistä ja kisapäivästä.
#tkLielahti #boulderSM2019

Kiitos kilpailun sponsoreille:
Karhu Varuste, Tenaya Finland, the Good Guys  
Kombucha ja Suomen Urheilukiipeily ry
Kilpailun mahdollistivat yhteistyökumppanit:
Suomen Kiipeilyliitto, Kiipeilykerho Vertikaali ry,  
Voema – Kuopion Kiipeilykeskus ja Boulderkeskus.

SM-MITALISTIT

Naiset
1. Katariina Haime
2. Nea Tuohimaa
3. Sanja Collin

Miehet
1. Anthony Gullsten
2. Jaakko Sarin
3. Osmo Aspi

Ikänaiset
1. Teresa Lämsä
2. Taru Calonius
3. Susanne Tanskanen

Ikämiehet
1. Sampo Kiesiläinen
2. Olli-Petteri Manni
3. Eero Virtanen
3. Jussi Heinonen

Laura Loikas naisten ensimmäisellä finaalireitillä.

Mitalistien on helppo hymyillä!
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Yllä: Emmi Rautkylä tasapainoilee 
naisten toisella finaalireitillä.

 Jaakko Sarinin tyylinnäyte.

Kiipeilykerho Vertikaa-
lin nuoret puhdistavat 

viimeiset finaalireitit 
kultamitalisteille 

Katariina Haimeelle ja 
Anthony Gullstenille.

Yleisö ihailee Sanja Collinin tasapainottelua.

Reittikatselmus.
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Boulder PM 2019
KILPAILUT /// 

Boulderkeskus Espoo
Teksti: Inka Gysin  |  Kuvat: Rami Valonen / Boulderkeskus

Suomella oli ilo emännöidä kisoja boulde-
roinnin Pohjoismaiden mestaruudesta tä-
nä vuonna. Erityislaatuisen kisoista teki se, 
että osallistujamäärältään kilpailut olivat 
suurimmat PM-kilpailut kautta aikojen: kil-
pailijoita saapui sankoin joukoin jokaisesta 
Pohjolan maasta, yhteensä lähes 180. PM-
kilpailut järjestettiin Boulderkeskus Espoos-
sa lokakuun viimeisenä viikonloppuna ja 
tunnelma oli ulkona tuiskuttavasta räntäsa-
teesta huolimatta kuuman jännittynyt.

Suomeen saatiin mitaleja viidessä sarjas-
sa: kultaa kolmessa sarjassa ja hopeaa sekä 
pronssia toisissa sarjoissa. Onnittelut kai-
kille mitalisteille!

Youth B-tyttöjen finaalireitin kurkottelua.

Youth B-tyttöjen finaalireitillä nähtiin onnistuneita suorituksia.
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Youth B-tytöt 
1. Edel Lemvik (NOR)
2. Sunniva Øvre-Eide (NOR)
3. Anine Hjort Alstrup (DEN)
 
Youth B-pojat 
1. Teodor Kirkeboe (NOR)
2. Tomas Kaartinen (FIN)
3. Magnus Hjorth Sierslev (DEN)

Youth A-pojat
1. Tuukka Simonen (FIN) 
2. Truls Mikaelsen (NOR) 
3. Tobias Reidel (NOR)
 
Youth A-tytöt
1. Laura Loikas (FIN) 
2. Sofie Asterling (SWE) 
3. Ingrid Kindlihagen (NOR) 

Junior-pojat
1. Ymer Alber (SWE)
2. Samuel Wingårdh (SWE)
3. Anton Y. Nielsen (DEN)
 
Junior-tytöt
1. Regine Stora (NOR)
2. Pernille Seter (NOR)
3. Isabella Nyhuus (DEN)
 

Miehet 
1. Anthony Gullsten (FIN)
2. Ymer Alber (SWE)
3. Thilo Schröter (NOR) 
 
Naiset 
1. Sunniva Haave (NOR)
2. Linda Sjödin (SWE)
3. Roosa Huhtikorpi (FIN)

Roosa Huhtikorpi ja Anthony Gullsten ”simultaanitoppasivat” finaalien viimeisen reitin tuoden naisten sarjasta Suomeen pronssia ja miesten sarjasta kultaa.

Tuukka Simonen kiipesi Youth A poikien sarjassa kultaa Suomelle.Suomeen saatiin kultaa miesten sarjassa Antho- 
ny Gullstenin taidokkaan kiipeilyn johdosta.
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SM Lead 2019
4.5.2019 Helsingin KiipeilyAreena Kuvat: Mikko Nieminen

Leadkiipeilyn vuoden 2019 SM-kilpailut järjestettiin 4.5. 
Helsingin Salmisaaressa KiipeilyAreenan hulppeilla sei-
nillä. Kilpailuissa ratkottiin sekä aikuisten että junnujen 
ja ikämiesten ja -naisten mestaruudet. Halli oli ääriään 
myötä täynnä, kun yleisö kannusti kilpailijoita huippu-
suorituksiin! Ne jotka eivät päässeet paikan päälle, pys-
tyivät seuraamaan finaaleja suorana lähetyksenä ruutu.
fi-lähetyksessä. Ohessa sarjojen mitalistit.

Anthony Gullsten, miesten voittaja finaalireitillä.

Roosa Huhtikorpi, naisten sarjan hopeamitalisti.

Youth B tyttöjen voittaja  
Inka Kivimäki.

Youth A tyttöjen voittaja 
Laura Loikas.

>
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Miesten hopealle kiivennyt kisalegenda Tomi Nytorp.

Naisten sarjan voittaja Maria Skyttä.

Naiset
1. Maria Skyttä, Kiipeilyurheilijat ry.
2. Roosa Huhtikorpi, Kiipeilyurheilijat ry.
3. Sanja Collin, Kiipeilyurheilijat ry.

Miehet
1. Anthony Gullsten, Kiipeilyurheilijat ry.
2. Tomi Nytorp, Klondyke Wall ry.
3. Axel Lindfors, Kiipeilyurheilijat ry.

Ikänaiset
1. Helena Siipi, Kruxi Turku
2. Katja Saavalainen, SKEY ry.
3. Eerika Lipsanen, Kiipeilyurheilijat ry.

Ikämiehet
1. Olli-Petteri Manni, Bouldertehdas, Turku
2. Sampo Kiesiläinen, Klondyke Wall ry.
3. Valtteri Rintamäki, Kiipeilyurheilijat ry.

Youth A-tytöt
1. Laura Loikas, Kiipeilyurheilijat ry.
2. Heta Mattila, Kiipeilyurheilijat ry.
3. Iida Silvola, Kiipeilyurheilijat ry.

Youth A-pojat
1. Mikael Suihkonen, Kiipeilyurheilijat ry.
2. Ilmari Piiroinen, Kiipeilyurheilijat ry.
3. Atte Siirtola, Tampereen Vertikaali ry.

Youth B-tytöt
1. Inka Kivimäki, Lahden Kitka ry.
2. Wilma Savonen, Kiipeilyurheilijat ry.
3. Netta Alanen, Kiipeilyurheilijat ry.

Youth B-pojat
1. Elias Rintamäki, Kiipeilyurheilijat ry.
2. Tomas Kaartinen, Tampereen Vertikaali ry.
3. Elias Haavisto, Kiipeilyurheilijat ry.
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KOROUOMA ON PALJON MUUTAKIN  

KUIN VAIN RUSKEA VIRTA,  

MAMMUTTI JA
 JA

SKA JO
KUNEN.  

ESITTELEMME NELJÄ REITTIÄ,  

JOTKA JO
HDATTAVAT SYVEMMÄLLE  

KANJONIN SALOIHIN.

Teksti: Riku Lavia

Kuvat: Tapio Alhonsuo
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”Haimme vaikeinta linjaa, ja se näytti Masiinan jyrkim-
mältä reitiltä."
Näin Tapio Alhonsuo kuvailee Lucky Luken alkuhetkeä.

Oli sydäntalvi Korouomassa joskus 2000-luvun alku-
puolella. Tapsa ja Johan Lindemark oli kiivenneet Ma-
siinasektorin silloiset kaksi reittiä, ja janosivat uutta 
haastetta.

Nyt sellainen oli löytynyt, ja Tapsa ja Johan tarttuivat 
toimeen. Pultit hakattiin käsin, 60 minuuttia per pultti. 
Myöhemmin Tapsa lisäsi vielä yhden haan.

"Minua häiritsi, että linja piti panostaa yläkautta ennen 
kuin saattoi ruveta kiipeämään. Nyt sitä voi lähteä työn-
tämään ground up", Tapsa kertoo.

Hän teki ensinousun pulttausta seuraavana talvena. 
Lucky Luke on ensinousijan mukaan ”hyvin suomalai-
nen” mixtalinja. 

"Se on tekninen ja herkkä.  Samalla se on vielä jyrkkä, 
eivätkä muuvit eivät ole mitään pimplausta. Lucky Luke 
on takuulla vaikea reitti kiivetä on sight."

Oman haasteensa antaa reitin sijainti kanjonin eteläreu-
nalla. Masiinan jäät sulavat pois yleensä heti, kun aurin-
ko alkaa kunnolla paistaa maaliskuussa. Niinpä Lucky 
Luke on kiivettävä sydäntalven pakkasilla.

Muutamaa vuotta myöhemmin Tapsa teki Lucky Lukeen 
vielä toisen koopeen. Trädinä kiivettävä M6 on vuodes-
ta riippuen hivenen tai erittäin hankala varmistaa, mutta 
ehdottomasti kiipeämisen arvoinen, jos on ensin onnis-
tunut taistelemaan itsensä ykköskoopeen ankkurille.

Enni Bertling kurottaa itsensä ohi lobotomiamuuvin ja Lucky Luken 
kruksin. Reitin ensimmäinen kruksi oli vetää fruittarit jalkaan, sillä 
Ennin nousun aikaan pakkasta oli helmikuiselle Korouomalle tyyp-
illinen rapiat parikymmentä astetta.

Pirunkirkon vasemmassa alanurkassa sijaitsee 
hänkki, jota on katseltu sillä silmällä oikeastaan sii-
tä asti, kun Pirunkirkolla on kiivetty.

Vuosikausien jahkailun jälkeen Aki Rautava puhdisti 
ja pulttasi hänkin hienoimman näköisen linjan. Seu-
raavana porakoneeseen tarttui Samuli Pekkanen. 
Syntyi Beastmode, koko sektorin eniten kiivetty reitti.

Beastmodessa moni asia loksahtaa kohdalleen. En-
sin tanssahdellaan hyllyltä hyllylle pari kolmen pul-
tin jälkeen, ja sitten alkaa työ: ulkoneva leikkaus, 
jossa otteet ovat isoja ja vedot pitkiä.

Leikkaus päättyy hyllylle, jossa saa todella hyvän 
levon. Sampan mielestä lepo oli suorastaan liian 
hyvä, ja koetti rautakangen avustuksella päästä hyl-
lystä eroon. Meidän muiden onneksi se ei onnistu-
nut.

Varsinainen kruksi on päästä hyllyltä loppusläbille, 
jonne selvittyään moni huokaisee helpotuksesta. 
Tikki on kuitenkin taskussa vasta kun ketjut on kli-
pattu, ja släbiltä onkin otettu useammat kuin yhdet 
pitkät ilmalennot.

Mira Alhonsuo ja Beastmode. Pirunkirkon hänkin kivi on paikoin 
irtonaista. Kypärän käyttö on erittäin suositeltavaa, myös varmista-
jille.
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Jo Leo Määttälän jääkiipeilyoppaassa 
mainitaan ”alajuoksulla sijaitseva kor-
kea jääputous”. Tiettävästi putous sai 
kuitenkin olla rauhassa parikymmentä 
vuotta, ennen kuin Johan Lindemark ja 
Ulla Tiikkainen lähtivät katsastamaan 
sitä tositarkoituksella.

Reissun lopputulos oli yksi Korouoman 
hienoimmista ensinousuista ja Rosvo-
sektorin ensimmäinen reitti.

Kaksikolla kävi muutenkin tuuri, sillä 
nykytietämyksen mukaan Kaunein on 
kiipeilykunnossa vain noin joka kol-
mas vuosi.

Kaunein on ehkä Korouoman pisin jää-
putous. 60-metrisillä köysilläkin kakko-
nen joutuu ottamaan lentävän lähdön, 
mikäli ylös halutaan päästä ilman vä-
liständiä.

Itse kiipeily koostuu kolmesta jyrkästä 
portaasta, joista ensimmäinen on reitin 
kruksi. Yläosassa kiivetään vielä rännin 
pohjalla olevaa jäärantua. Ne, jotka ei-
vät ole käyneet Chamonixissa ovat yhtä 
mieltä siitä, että ränni on kuin suoraan 
Chamonixista.

Kaunein ei ole kiivettävässä kunnossa läheskään joka talvi, ja 
hyvänäkin talvena alakruksi voi olla rehellistä mikstaa. Tällöin ota 
mukaan kamu tai kaksi, kuten Tapio Alhonsuo tekee kuvassa. 
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Korouoman hienoimman linjan alkuun lyötiin ensim-
mäisen kerran haka jo 90-luvun alkupuolella. Silloisil-
le tekijöille yli 50-metrinen ulkoneva seinä oli kuitenkin 
liikaa, ja linja painui unohduksiin seuraavaksi reiluksi 
20 vuodeksi.

Sitten alkoi taas tapahtua. Aki Rautava, Tapio Alhonsuo 
ja Samuli Pekkanen kiinnostuivat linjasta, ja ensimmäi-
set tunnustelut tehtiin talvella hakuilla. Seinässä on 
kuitenkin tiettyä herkkyyttä, joka sai Sampan lopulta to-
teamaan, että linja oli parempi kiivetä kesäkelillä ja pal-
jain käsin.

Vaikeudet osoittautuivat moninaisiksi: kiipeily oli vaike-
aa ja linja epäselvä, kivi irtonaista, varmistukset vaikeita 
laittaa ja aivan liian harvassa, ja seinä oli märkä yleensä 
suurimman osan kesästä, joskus koko kauden.

Samppa putsasi vain välttämättömän, koska halusi säi-
lyttää myös talvinousun mahdollisuuden. Seinään ei tu-
le jäätä, ellei siinä ole sammalta siellä täällä.

Ensimmäisen nousun hän teknosi soolona, A3. 

Teknonousun antamalla energialla ja tietämyksellä va-
paanousu onnistui muutamaa viikkoa myöhemmin. 
Samppa kiersi vaikeimman tekno-osuuden rannaamal-
la seinän vasenta kanttia kymmenisen metriä - ja hyvin 
lähelle tonttipannun mahdollisuutta.

”Koko kauneus on noin 53 metriä pitkä ja lievä hänk-
ki lukuun ottamatta kanttia, joka on släbiä. Yläkerrassa 
on yksi haka, ja piissejä laitoin muistaakseni 25, kaikkea 
mikrokiiloista nelosen kamuun. Niistä osa on klusterei-
ta, joiden päälle sitten kiivetään.”

”Kruksi on vaikeudeltaan ”noin 7+””, Samppa arvioi.

”Corona ei millään tahtonut antautua ja ajoin itseni useamman kerran umpikujaan vaikeuden, varmistusten tai niiden puutteen, kiven irtonaisu-
uden, linjan eheyden ja rannareiden takia. Kokonaisuus on melkoisen kompleksinen, ja juuri siinä piilee reitin viehätys”, Samuli Pekkanen sanoo.
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KOROUOMA

• Suomen paras jääkiipeilypaikka Posiolla.

• Jääkiipeilykausi alkaa yleensä marras-
kuussa ja kestää huhtikuuhun. Pirunkir-
kolla on kiivetty sporttia jo maaliskuussa.

• Lucky Luke sijaitsee Masiina-sektorilla  
alle kilometrin päässä Piippukodalta. 
Reitti on helpoin saavuttaa Saukkovaaran 
parkkipaikalta käsin.

• Beastmode, Kaunein, Unelmahalkeama 
ja Corona sijaitsevat lännempänä kan-
jonissa. Niille kuljetaan Koivukönkään 
parkkipaikan kautta. Beastmodelle käve- 
lee reilut 20 minuuttia, muille reiteil-
le varttitunnin pidempään. Metsäauto-
tie valtatieltä parkkipaikalle menee kiinni, 
kun lumet satavat maahan. Tällöin lähes-
tymistä tulee pari kilometriä enemmän.

• Korouoma on luonnonsuojelualue. Kanjo-
nissa kannattaa yöpyä Piippukodassa 
tai sen lähellä sijaitsevalla laavulla (Luc- 
ky Luke) tai Pirunkirkon laavulla (artikke-
lin muut reitit).

Lisää Korouoman reittejä www.27crags.com.
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Suomen Kiipeilyliiton jäsenseurat isännöivät 
usein alueellaan sijaitsevia köysikiipeilykallioita. 
Toisinaan kalliot kaipaavat kohennusta. Roskia ja 
irtomaata kerääntyy reiteille, otteille ja halkeam-
iin. Kaatuneet puut ja pudonneet oksat vaikeut-
tavat kiipeilyä ja kulkemista. Alusta saattaa 
irtokivineen olla vaikea, jopa vaarallinen kulkea. 

Paikallisseura voi tällöin järjestää talkoot, joita 
SKIL tukee. Vapaaehtoiset kokoontuvat paran-
tamaan kiipeilypaikan olosuhteita, liiton kustan-
taessa välineitä ja auttaessa tiedotuksessa. Jos 
kyseessä ovat seuran ensimmäiset kalliotalkoot, 
saatta liitto lähettää paikalle oman erkoisa-
genttinsa, joka auttaa organisoimaan tapahtu-
man ja tulee paikan päälle opastamaan työssä.

Jäsenseurat ja liitto  
järjestävät kalliotalkoita

KAUHALA

Teksti: Hanna Hesse
Kuva: Ville Kyllönen

Alppikerhon ja Kiipeilykerho Orangin yhteistyössä 
järjestämät Kauhalan talkoot pidettiin toukokuun 
2019 alkupuolella Kirkkonummella Kauhalan kiipei-
lykallioilla. Talkoot olivat jatkoa viime vuodelle, jol-
loin Kauhalan talkoissa harjattiin jo osa sektoreista. 

Tänä vuonna sateisesta säästä huolimatta paikal-
le saapui noin 20 vettä ja likaa pelkäämätöntä har-
jaajaa. 

Talkoiden suunnittelusta vastasi Alppikerhon edus-
taja yhdessä Kauhalan isännän Jan Juslenin kanssa. 
Jan oli scoutannut kallioiden harjaamattomat sekto-
rit etukäteen ja tehnyt listan reiteistä, jotka vaativat 
puhdistamista. Työlistalla oli myös reittien yläpuo-
lella olevan maa-aineksen perusteellinen puhdista-
minen. Talkoissa puhdistettiin reitit sektoreilta 5–7, 
ja ainakin sosiaalisen median mukaan näiden sek-
torien reitit ovatkin nähneet tänä kesänä uusia nou-
suja. 

Talkoiden jälkeen harjakansa palkittiin saunaillalla 
ja hodaribuffetilla. Talkoiden harjojen kustannuk-
sista vastasi Suomen Kiipeilyliitto ja tarjoiluista jär-
jestävät seurat. Kiitos kaikille aktiivisille mukana 
olleille!

Talkoovälineet ja 
virvokkeet Luhdin 

kalliolla.

Aktiivinen talkoolainen Anssi Johansson harjaamassa. 
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Teksti ja kuvat: Teemu Ojala 
Talkoiden isäntä ja SKIL access-valiokunnan jäsen

Luhdin kallio on yksi Etelä-Suomen hienoimmista kii-
peilypaikoista. Kallion jyrkkä profiili ja ainutlaatuinen 
kiviaines ovat saaneet vankan suosion kiipeilijöiden kes-
kuudessa.

Kallio oli vuosien mittaan sammaloitunut ja polut kas-
vaneet lähes umpeen. Maanomistajan suostumuksel-
la kalliolla järjestettiin SKIL access:in toimesta talkoot 
25.5.2019.

Talkoopäivä alkoi sateisena, mutta onneksi sade taukosi 
juuri sopivasti talkoiden ajaksi.

Paikalle saapui 10 innokasta talkoolaista, joista suurin 
osa oli aiemminkin osallistunut eri kallioiden kunnos-
tukseen. Osa keskittyi reittien puhdistukseen ja muut 
panostivat risukon raivaamiseen. Moottori- ja raivaussa-
halla saatiin hyvää vauhtia avattua kallion edustaa au-
ki ja samalla tehtiin polku vanhalle, vähemmän käytössä 
olleelle sektorille joka sijaitsee pääkalliosta hieman kaak-
koon päin.

Talkoot sujuivat hyvällä vauhdilla ja iltapäivään mennes-
sä suurin työ oli tehty sateen jälleen alkaessa. 

Suuri kiitos kaikille osallistujille!

LUHTI

MISSÄ?  Luhdin kallio (Haukkastenkallio) sijaitsee Monnin- 
kylän Luhdissa, lähellä Hanko-Porvoo-tietä.

PYSÄKÖINTI? Pysäköinti tapahtuu pienehkölle heinikkoiselle 
alueelle Viljamaantien varteen, vasemmalle puolelle pari sataa 
metriä joen jälkeen. Autoja mahtuu parkkikselle 4-5 kpl.

Kallio avautuu koilliseen, joten aurinko paistaa seinälle vain 
aamuisin keskikesällä. Ilmansuunnasta huolimatta kallio pysyy 
hyvin kuivana.

Kallio on pystyä/negaa ja korkeudeltaan n. 15-20 m. Kivi on erit-
täin hyvälaatuista, kiinteää ja otteikasta. Reitit ovat suurimmalta 
osaltaan pultattuja, myös jokunen luonnollisesti varmistettava 
reitti löytyy.

TOPO:  Topo ja reittilistaus löytyy SKIL:n topokirjasta sekä 
27cragsistä, jossa reittejä on tällä hetkellä 36 kpl vaikeusasteel-
taan 5-7c+. Suurin osa reiteistä on kutosta.

REITIT: Kallion suosituimmat reitit ovat Mineral-p 6a+, Keema 6b, 
Ma route 6b+, La cashette 6c, Fissure 7a ja Kansipoju 7b.

Huom: keväisin Kansipoju-reitin hyllyllä pesii korppi, joten kiipei-
lyä kallion siinä osassa olisi syytä välttää. Viime vuosina kalliolla 
on myös ollut ampiaispesä Keema-reitin halkeaman yläosassa.

LUHDIN KALLIO INFO

Sammal sai kyytiä Pirjo Tuomen harjatessa.

Alla: Kallion pienemmälle sektorille raivattiin polku ja umpeen kas-
vanut edusta avattiin.
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MIGREENIN VÄSYTTÄMÄ 

KEHO VOIMAAN
TUI 

KIIPEILYSEINÄLLÄ

Teksti: Pia Salmijärvi   Kuvat: Matti Salmijärvi

Maria yritti liikkua ja ajatteli kuvittelevansa oi-

reet, kun tuntui epäuskoiselta, että 30-vuoti-

as keho muuttuu toiminnaltaan 80-vuotiaan 

kehoksi. Seikkailumatkaillen vietettyyn aiem-

paan elämään kontrasti oli kova. Maria yritti 

hoitaa työtään hyvin, mutta jatkuvasti sairas-

tellen. 

”Liikunta jäi kokonaan elämästä pois ja sa-

malla rapisi luottamus omaan toimintaky-

kyyn”, Maria kertoo.

Puheterapeutti Maria Widenius sai vuonna 2017 hemiplee- 

gisen migreenin diagnoosin. Aiemmin liikunnallinen, aktiivinen  

ja energinen nainen kärsikin nyt jatkuvasta uupumuksesta.

”Jatkuva aivosumu painoi päätä ja sanat katosivat puheesta. 

Kohtaukset lamaannuttivat kehon oikean puolen kasvoista jal-

koihin. Toinen puoli kasvoista roikkui, kättä pisteli, motoriikka 

heikkeni ja kävely laahusti. Tuttu keho tuntui vieraalta.”
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Muutos – ja epäuskoa onnistumisista

Sitten kollega houkutteli Marian kiipeile-

mään. 

”Pysyin hädin tuskin seinässä kiinni ja suurin 

osa liikkeistä oli aivan liian vaikeita. Jokin sii-

nä toi sisua, kun päätin, että ensi kerralla on 

aivan pakko päästä seuraavaan otteeseen!”

Kahden kerran jälkeen Maria oli koukussa kii-

peilyyn, vaikka migreenin väsyttämä keho ai-

heutti epäuskoa.

”Oli järisyttävä tunne, kun ensimmäisen ker-

ran olin kiivennyt köysiseinällä reitin ylös asti, 

Välillä Maria harmittelee, ettei löytänyt kii-

peilyä jo aikaisemmin. Ehkä sen oli tarkoi-

tus ilmestyä elämään sellaisena hetkenä, kun 

tarvitsi jotain voimauttavaa enemmän kuin 

koskaan. Harrastuksesta tulee kuntoilua mer-

kittävämpää, jos se mekaanisen suorittami-

sen sijasta herättääkin toivon:  

”Jos pystyn tähän, mihin muuhun saatan vie-

lä pystyä?”

Hemipleginen migreeni

Hemiplegisessä migreenissä auraoireena 

esiintyy toispuoleinen halvaus, joka vaihte-

lee lievästä vaikeaan. Kohtaus alkaa usein 

käden puutumisena sormista kohti olkapää-

tä. Oireita voi tulla myös jalkaan, poskeen ja 

suupieleen. Kieli voi tuntua paksulta ja köm-

pelöltä, nielu puutuneelta ja puhe vaikealta. 

Sen jälkeen voimat heikkenevät kädessä ja 

usein myös jalassa. Myös hemiplegisiin koh-

tauksiin voi joskus liittyä tajunnantason las-

kua ja hyvin harvoin kouristelua.

Ero tavalliseen migreeniin

Tavallisessa migreenissä auraoireet menevät 

normaalisti ohi alle tunnissa. Hemiplegises-

sä migreenissä ne voivat kuitenkin pitkittyä 

ja kestää useita tunteja, pienellä osalla poti-

laita jopa päiviä tai viikkoja. Kuten tavalliseen 

migreeniin, myös hemiplegiseen migreeniin 

liittyy voimakasta päänsärkyä, valo- ja ääni-

herkkyyttä sekä pahoinvointia. Toisaalta po-

tilaat voivat saada myös migreenikohtauksia 

ilman neurologisia auraoireita. 

LÄHDE: Suomen Migreeniyhdistys ry http://migreeni. 

org/paansarkysairaudet/migreeni/hemipleginen-mig-

reeni/

16 metriin. Seisoin kiipeilyhallissa epäuskoi-

sena, että migreenistä rikki oleva kehoni pys-

tyi tuohon!”

Kiipeilyn positiiviset puolet Maria luettelee 

mutkattomasti:

”Kehonhallinta, liikkuvuus, voima, dynaami-

suus, ongelmanratkaisu, kärsivällisyys, läs-

näolo, pelkojen voittaminen, voimautumisen 

tunne.”

Entäs se kääntöpuoli? ”Turhautuminen, pe-

lot, toisiin liika vertailu ja ylisuorittaminen. 

Ehkä tämän lajin tunneskaala onkin se, mikä 

tekee siitä koukuttavan”, Maria pohtii.

Arki jatkuu migreenin kanssa, mutta 

itsetunto on palautunut

”Hyvinä kausina voin kiivetä 2-3 kertaa viikos-

sa. Huonolla kaudella voi tulla 1-2 kuukauden 

tauko liikunnasta. Pelko hiipii päälle, että mi-

tä jos kadotan tekniikan, voiman ja liikkuvuu-

den”, Maria kertoo.

Tähän asti Maria on saanut yllättyä positiivi-

sesti, sillä paluun hetkellä keho on palautu-

nut äkkiä, kun aloittaa varovasti.

”Sairastelutauot toimivat muistutuksena, et-

tä keho kaipaa lepoa kehittyäkseen. Ehkä opin 

elämään hyväksyen sen, että sairaus tulee ja 

menee. Vielä en ole oppinut.”
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T U K H O L M A N  K I I P E I L Y H A L L I T 

Kiivettävää kaikille
Kiipeilyseura MosaClimbers ry:n porukka kävi viime helmikuus-
sa tutustumassa Tukholman kiipeilyhallitarjontaan. Jos sisäkii-
peily Tukholmassa kiinnostaa, tässä jengin arviot eri halleista.

Teksti: Pasi Kiuru

Klätterverket Gasverket.

Mosan porukka Klättercenterissä Telefonplanetilla. 
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KLÄTTERVERKET SICKLA, Nacka 

Klätterverket oli meille entuudestaan 
tuttu paikka. Se on aika pieni, mutta 
hyvinkin viihtyisä ja sijaitsee Nackassa 
Södermalmin kupeessa. Kiivettävää sei-
nää on ihan kivasti saatu noinkin pie-
neen tilaan ja jatkoja on usealla seinällä, 
joten päivän visiitti kannattaa. Köysilin-
joja on 36, joista seitsemässä autobe-
lay-itsevarmistus. Lisäksi boulderalue.

Ma–pe: 10–22
La–su: 10–20
Marcusplatsen 17, 13134 Nacka
www.klatterverket.se/en/

KARBIN KLÄTTERHALL, Hägersten

Karbinissa ei lead-kiipeilijää kovin paljoa 
hemmotella reittien määrällä. Yläköysi-
reitttejä oli kyllä sitäkin enemmän, mut-
ta lead-seiniä on vähän. Boulderia oli ihan 
mukavasti tarjolla parissa kerroksessa, 
tosin paikka on vierailemistamme pienin. 
Visiitti tänne on ehkä välipäivänä ihan 
kannattava, mutta jos Tukholmassa ha-
luaa kokea jotain hienoa, kannattaa vali-
ta toinen halli. Karbin sijaitsee Hägersten 
kaupunginosassa.

Ma–pe: 10–22
La–su: 10–21

Västberga allé 60, 126 30 Hägersten
https://karbin.com
Kuva seuraavalla sivulla

KLÄTTERCENTRET, Telefonplan 

Klättercentret Telefonplan on suurin ja 
kaunein. Paikka vakuuttaa suuruudellaan 
ja seinien profiileilla. Ihmetystä herätti se, 
että todella monilla seinillä on vain yläköy-
det ja jatkoja ei seinille ole viety kuin vain 
osaan reiteistä. No, omilla jatkoilla saa on-
neksi kiivetä. 

Telefonplanetin seinät ovat todella hienot 
ja keskellä hallia seisova Elefanten tarjo-
aa kiivettävää kaikentasoisille kiipeilijöille. 

Tukholma kiipeilyhallit

• 7 hallia, joissa Bouldering Stockholm-
hallissa vain boulderointia, muissa se-
kä köysireittejä että bouldereita 

• Sisäänpääsymaksut noin 100-155 SEK, 
eli 10–15 euroa

• Valmistaudu tekemään varmistustesti, 
kaikissa paikoissa ei vaadittu

• Hallit julkisilla helposti saavutettavissa 
laivamatkan tai lennon jälkeen. Myös 
omalla autolla pääsee. 

Boulderseiniä on ripoteltu kolmeen eri paik-
kaan ja niistä löytynee reittejä ja seinäprofii-
leja jokaiseen makuun. Tätä voi suositella 
visiitin kohteeksi vaikka kävisi useampana-
kin päivänä.

Ma–pe: 7–22.30
La–su: 9–20
Tellusgången 22–24, 126 37 Hägersten
www.klattercentret.se/telefonplan/english/
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LISÄÄ HALLEJA

Tällä kertaa tutustumatta jäivät Klättercentret Solna ja vasta avat-
tu Bouldering Stockholm -halli Globenin kupeessa. Kaiken kaikki-
aan on sanottava, että Tukholmassa on hyvä tarjonta sisäkiipeilyyn 
ja lisää on tulossa, kun Klätterverket avaa syksyllä 2019 uuden hal-
lin Klättercenter Gasverket lähellä Tallinkin & Silja Linen satamaa.

Meillä vierähti pitkä viikonloppu helposti halleja kierrellessä ja seu-
ra oli mitä mainiointa. Osa porukasta kävi myös kurkkaamassa hel-
mikuun ulkokiipeilymahdollisuuksia. Sää oli vielä liian kylmä, sillä 
kohde, Ekoberget, sijaitsee meren rannalla, joten ulkokiikut päätet-
tiin jättää keväämmälle.

BOULDERING STOCKHOLM
Ma: 10–22
Ti–pe: 12–22
La–su: 10–20
Vain boulderointia

Slakthusgatan 26, Johanneshov (Globenin kupeessa)
www.boulderingstockholm.se/

KLÄTTERCENTRET SOLNA 
Ma–pe: 10–22
La–su: 10–20
Köysikiipeilyä ja boulderia

Banvaktsvägen 20, 171 48 Solna
www.klattercentret.se/solna/

KLÄTTERVERKET GASVERKET
Ma–pe: 10–22
La–su: 10–20
55 köysilinjaa, 10 autobelay-linjaa. Tukholman korkein sinä, 17 met-
riä boulderointia. Köysikiipeilyä varten varmistuskortti “green card” 
pakollinen 

Gasverksvägen 15, 115 42 Stockholm
www.klatterverket.se/sv/klaetterverket-gasverket

KLÄTTERCENTRET, Akalla

Tukholman uusin köysikiipeilyhalli, Klättercentret Akalla, 
on kaupungin pohjoispuolella ja kauimpana keskustas-
ta, mutta hallille on helppo päästä autolla. Halli on pit-
kä ja kapea, mutta hyvin valoisa. Kapeus haittaa, sillä tilaa 
on kuitenkin riittävästi. Köysireittejä on pääasiassa yh-
dellä seinällä ja neljällä erillisellä tornilla. Eri sektoreille 
on annettu leikkisiä nimiä kuten Lillabohuslän, Byxan ja 
Långkalsongen. Hauska seinä on myös päätyseinällä ole-
va Cyklopen, jossa on pyöreä reikä ylhäällä. Aukkoon voi 
kiivetä poseeraamaan.

Akallan hallissa jatkui tuttu teema, eli yläköysireittejä on 
liidireittejä enemmän. Boulderia on melkein koko hallin 
matkalla lattiatasolla. Boulderista osa on La Sportiva Le-
gend -seinää, johon tehdään joka kuukausi kisareittejä. 
Reitit muodostavat kolme eri circuitia, joiden greidit on 
teipattu aloitusotteisiin (siniset greidiä 4–5, punaiset 6A–
6C ja mustat 7A->). Paikka on aika viihtyisä ja tunnelma 
oli mukavan rento.

Ma-pe: 9–22

La-su: 9–20

Vandagatan 3, 164 74 Kista
www.klattercentret.se/akalla/english/
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jä
, 

Le
 P

ip
el

 7
A+

 o
r 

7B
, 

M
ou

li
n 

de
 R

oi
sn

ea
, 

Fo
nt

ai
ne

bl
ea

u.
 K

uv
a:

 T
im

o 
Ju

nt
ti

la
.

  KIIPEILY 2/19  35



H e i k k i  R i i k o n e n ,  L e  F a u x  B a q u e t  g a u c h e  6 A ,  F r a n c h a r d  I s a t i s ,  F o n t a i n e b l e a u .  K u v a :  T i m o  J u n t t i l a .

L a u r i  K o s k i ,  E u p h o r i a  7 C ,  G r ö n a v ä g g e n ,  V ä s t e r v i k .  K u v a :  T i m o  J u n t t i l a .
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S o r i a  M o r i a  t r a v e r s e ,  K v a l ø y a .  K u v a :  H e n n a  P a a l a n e n .
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T i m o  J u n t t i l a ,  D e  F i l  e n  A i g u i l l e  6 C + ,  C u i s i n i è r e  C r ê t e  S u d ,  F o n t a i n e  b l e a u .  K u v a :  M i a - E l i n a  A i n t i l a .
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T u o m a s  K o s k i ,  ( L a u r i  K o s k i  S p o t t i n g ) ,  D a n i s h  D y n a m i t e  7 B ,  R ö d ä  V ä g g e n ,  V ä s t e r v i k .
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WOMEN’S BOULDERING FESTIVAL

FONTAINEBLEAUN METSÄSSÄ

Women’s Bouldering Festival 
järjestettiin toista kertaa ja se 
oli jälleen menestys – yli sata 

naista ympäri maailman valtasi 
kuuluisan Fontainebleaun  

metsän Ranskassa. 

Teksti: Rita Tuohimaa

Zof on Women’s Bouldering Festivaalin perustaja sekä Fontainbleau-aktiivi.
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Evan ensikosketus hiekkakiveen. 
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Tänä vuonna tapahtuma oli vielä suurempi – festivaalilla oli häm-
mästyttävä ohjelmavalikoima, mukaan lukien master class Karoli-
ne Sinnhuberin kanssa ja reitinteko-workshopit Jacky Godoffen ja 
Nataleigh Bellin kanssa. Festivaalilla oli myös keskusteluiltoja, jot-
ka olivat omistettu metsän monimuotoisuuden ja ympäristöasioi-
den edistämiseen. Aiheet koskettivat myös kiipeilyn mentaalipuolta 
ja kiipeilyvammojen ehkäisyä. 

Ilmassa väreilee pieni jännittyneisyys kilvan auringon kanssa. Olem-
me Franchad Isatiksessa, Fontainebleaun, tuttavallisemmin Font-
sun, varmasti kuuluisimmalla alueella. Naiskiipeilijät jakaantuvat 

Yhdessä kiipeämisen riemua on motivoida ja inspiroida muita. 
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Yaël näyttää mallia miten voi haastaa itsensä släbillä.

  KIIPEILY 2/19  43



hiljalleen crashpadit selässään pienempiin 
ryhmiin mentoreidensa johdolla. Tällä kertaa 
ryhmät ovat pienempiä verrattuna viime vuo-
den ryhmiin: yhdessä ryhmässä on vain 5-8 
kiipeilijää ja jokaisessa jopa kaksi mentoria. 

Parannusta on myös tehty ryhmien jaossa, 
jonka vuoksi taso ja kiipeilykokemus ryhmis-
sä on tasaisempaa. Kun crashpadit katoavat 
metsän siimekseen, nappaan tapahtuman 
perustajan, Zofia Reychin, itselleni. Tuttavalli-
semmin häntä voi kutsua Zofiksi, ja näin sosi-
aalisen median aikana hänet tunnetaan myös 
Instagram -nimellä ”Upthatrock”. Festivaa-
lin osallistujat olivat saaneet 27Cragsiltä käyt-
töoikeuden premium-sisältöön viikon ajaksi, 
joten tutkailemme puhelimestani löytyvän 
valmiiksi ladatun Isatiksen topoja ennen kuin 
lähdemme alueelle. 

”Ilmoittautuneita oli jälleen kerran ympäri 
maailman!” Zof iloitsee. Totta tosiaan, kuu-
len monia muita kieliä englannin ja ranskan 
lisäksi – ruotsia, espanjaa, hollantia, tanskaa 
ja tutumpaa suomen kieltä. ”Halusin luoda 
alustan, jossa kaiken tasoiset naiskiipeilijät 
löytävät toisensa, tapaavat samanhenkisiä 
kiipeilijöitä sekä oppivat kokeneilta mento-
reilta.” kertoo Zof festivaalin taustoista. 

Toinen syy on tuoda esiin se seikka, että yli 
13 miljoonalla vierailulla vuodessa on usko-
mattoman vaikea minimoida ihmisen toi-
minnan kielteisiä vaikutuksia Fontainebleaun 
metsässä. Suurin osa kävijöistä on retkeilijöi-
tä ja turisteja, mutta vaikka tarkkaa tietoa ei 
ole, näyttää siltä,   että kiipeilijät ympäri maa-
ilmaa ovat heti toisena. Läsnäolomme suuri 
määrä aiheuttaa eittämättä ongelmia: melu-
saasteet, kasvillisuuden polkeminen, ihmisen 
aiheuttama eroosio ja roskaantuminen ovat 
ilmeisimmät. Lisäksi keskustelun aiheena on 
kiipeilyspesifit jutut, kuten kuinka hiekkakiveä 
kohdellaan hyvin, ettei märällä tai kostealla 
kivellä saisi kiivetä, ja että kengät pitää olla 
puhtaat. 

Ensikertalaisten ryhmästä kuuluu ilon kiljah-
duksia, kun joku toppaa elämänsä ensimmäi-
sen reittinsä ja helpottuneita huokauksia, kun 
pädien päälle tippuminen ei sattunutkaan. 
Pädit näyttävät uunituoreilta, ja Zof mainit-
seekin pädinvuokrauspalvelu Padadisen tar-
jonneen ne festivaalin käyttöön: ”Onhan 
meillä metsässä näitä Bleausardseja, vanhoja 
fontsu-pappoja, jotka kiipeilevät ilman päde-
jä, mutta halusimme tietenkin turvata putoa-
miset. Ja samalla opettaa spottaamisen jalon 
taidon.” 

Kun ryhmä on menossa seuraavalle keltaisel-
le circuitille,  jutustelen hetken aikaa suoma-
laisen Evan ja irlantilaisen Caoimhen kanssa. 
He kertovat olevansa ensimmäistä kertaa 
Fontsussa ja takanaan heillä on vasta muuta-

ma ulkoboulderointikerta. ”Olen oppinut en-
nen kaikkea hengittämään! Parasta on tämä 
yhteisö, tämä ryhmähenki ja että nämä grei-
dit on just meille sopivia. On saanut kyllä sitä 
rohkeuden tunnetta ja että hei mähän osaan. 
Vaikkei saa verrata, niin kyllä sitä vähän tulee 
olo että on huonompi, jos aina kiipee koke-
neempien kanssa.” 

Ruotsalainen Yrsa puolestaan kiittää, että 
mentori on ylhäällä kivellä, ja toinen vieres-
sä neuvomassa miten kiivetä. ”Tulee luotta-
vaisempi olo.” Ja nauraa perään: ”Itse olen 
oppinut ettei täällä ole otteita, ei jaloille eikä 
käsille.” 

Matkalla seuraavalle boulderille, jossa pide-
tään masterclass Karo Sinnhuberin johdol-
la, Zof toteaa olevansa tyytyväinen mentorien 
määrästä. Hakemuksien ja haastattelujen pe-
rusteella valittiin 25 mentoria, jotka ovat ky-
vykkäitä jakamaan tietouttaan ja taitojaan 
kiipeilyssä. 

Suurin osa mentoreista on naispuolisia kii-
peilijöitä, mutta mentoreina on myös miehiä. 
Craig, vanhan liiton kiipeilijä ja yksi mento-
reista, sanoo hymyillen ohi kävellessään: ”Oi-
keastaan ei sillä ole väliä mitä kiipeät vaan 
miten motivoit ja inspiroit muita.” 

Näinhän se varmasti on. Voi olla, että seu-
raava on vain minun henkilökohtainen koke-
mus, mutta jotenkin tuntuu, että tekemisen 
meininki on paljon vapaampaa ja rennompaa 
aloittelijoiden ja keskitason ryhmissä verrat-
tuna kokeneempien ryhmissä. 

Ehkä tavoitteet kiivetä kovempaa luovat pai-
neita. Silti en voi väittää, etteikö lähes jokai-
sen kasvoilla ole onnellisuus läsnä. Jokainen 
on omalla henkilökohtaisella tasollaan ylittä-
nyt itsensä. 

Viime vuodelta tuttu mentori Helen, Bettybe-
tan perustaja, on innoissaan päivän kulusta ja 
omasta keskitason ryhmästään. 

Elina tanssii La Gratinée släbiä.
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”Me aloitimme halaamalla puita ja asenne 
meillä on saada hyvät naurut.” Kuulen myös 
hänen ryhmäläisiltään monen tehneen uusia 
ennätyksiään, ja jokaisen suusta pulppuaa kii-
tosta rohkaisevasta ja hauskasta tunnelmas-
ta, kun jätän heidän ryhmänsä, ja Helenin 
jatkamaan valmennustaan. 

”Nosta vasenta jalkaa korkeammalle ja pidä 
kehon jännitys, hyvä, just noin, allez allez!” 
Aplodit raikaavat metsässä. 

Itävaltalaisen, jo ”eläkkeelle” jääneen ammat-
tikiipeilijän, Karo Sinnhuberin mastertunnilla 
keskityttiin kiipeämään L’Angel Ben’siä, joka 
on jalkoihin luottamisen peruskoulu. Käsil-
le otteet ovat ihan siedettävät, mutta yhtään 
oikeaa jalkaotetta ei löydy. Monen naisen ko-

WOMEN’S BOULDERING FESTIVAL 
Järjestäjätaho: Voittoa tavoittelematon 
yhdistys, L'Association Internationale des 
Bleausardes 

Lokaatio: Fontainebleaun metsä, Ranska 

Tapahtuman vastaava: Zofia Reych
https://www.womensbouldering.com/

Kirjoittaja: Rita Tuohimaa, joka kuuluu 
festivaalin järjestäjätahoon L’Association 
Internationale des Bleausardes -yhdistyk-
seen ja on toiminut Women’s Bouldering 
Festivals tapahtumamanagerina  vuonna 
2018

          @license_to_climb

hokohta olikin topata tämä reitti, ja näitä on-
nistumisia tuli liuta. 

Aurinko laskee ja metsä hiljenee. Les Prés lei-
rintäalueella alkaa pian iltaseminaarit, jon- 
ne moni on jo lähtenyt. Huominen näyttää 
sateiselta ja festivaali siirretään Fontsun kes-
kustan liepeillä sijaitsevaan Karma-kiipeily-
halliin. Myös sadepäivän ohjelma on hyvin 
rakennettu ja tarjolla on kiipeilyn lisäksi käsil-
läseisonta-workshop, aamujoogaa sekä met-
sän siivoamista. Tämä päivä meni paremmin 
kuin hyvin. Ilmaan jäi viipyilemään positiivi-
nen asenne ja kannustava ilmapiiri. Zof heh-
kuttaa, että ensi vuonna järjestetään kolmas 
festivaali, ja toivottaa jälleen naisia mukaan 
sekä vapaaehtoiseksi että kiipeilemään. 
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Asya ja L’Angle Ben’s.
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 Rita tankkaa energiaa.
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Women’s Bouldering Festival, Fontainebleau, Ranska. 

A
n

d
y 

D
ay

  KIIPEILY 2/19  45



Kävimme katsastamassa kiipeilymahdollisuuk-
sia Manner-Kreikassa, jossa päädyimme etsi-
mään kirkkaassa auringossa hohtavia vaaleita 
kalkkikivikallioita Ateenan lähistöltä sekä Pelo-
ponnesoksen niemimaalta Nafpliosta, Leonidi-
osta ja Kyparissista. Totesimme, että Kreikasta 
löytyy laatukiipeilyä muualtakin kuin Kalym-

noksen saarelta.

Matkamme oppaana toimi kiipeilyn osalta Aris 
Theodoropoulosin erinomainen Kreikan yleis-

topo Greece, Sport Climbing: The Best Of.

MAILLA

Teksti ja kuvat Ville Lestinen

HELLEENIEN
KIIPEILYÄ
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Topon ja netin selailun jälkeen koh-
teiksi valikoituivat Ateena, Nafplio, 
Leonidio ja Kyparissi. Ateena on 
Kreikkaan saapumisen takia luon-

teva paikka aloittaa Kreikan kiipeilyyn tutus-
tuminen. Loput kolme kohdetta sijaitsevat 
merellisessä ympäristössä Peloponnesoksen 
niemimaalla, joka on erittäin kaunis ja rauhal-
linen alue.

Ateena – sielun ja ruumiin  
kulttuuria

Ateenan lähistöllä on kiivettävää yllättävän 
paljon. Alueen omasta toposta Athens Clim-
bing Guidebook, A. Chaziris, G. Chaziris, A. 
Markou löytyy 33 eri sektoria ja yli 1100 reittiä. 
Myös kotoisesta 27Cragsistämme löytyy kii-
tettävä määrä kallioita Ateenan ympäristöstä. 

Sateen takia emme päässeet Ateenassa kiipe-
ämään. Ateenassa riittää satellakin ulkoilma-
harrastajalle tekemistä, esimerkiksi Parnithan 
vuorten erinomaiset maastopyöräreitit ja pa-
tikointi. Päivä pyörän selässä oli kiipeilynkin 
kannalta hyödyllinen, koska oppaamme Fotis 
osasi pyöräilyn lomassa kertoa Ateenan kii-
peilymahdollisuuksista. 

Kovemmasta greidistä pitäville Fotis suosit-
teli seuraavia kallioita: Mavrosouvala, Spi-
lia Rousou, Magoula, Spilia Daveli (Marble! 
- myös helpompia greidejä), Lelaki ja Vraho-
kipos. Näistä Spilia Davelin kivilaatu on suo-
malaiselle hieman erikoisempaa marmoria ja 
sieltä löytyy myös helpompia reittejä. 

Kiipeilykierroksemme helleenien mailla suuntautui 
Ateenasta Peloponnesoksen niemimaalle Nafplioon, 
Leonidioon ja Kyparisiin.

Näillä opaskirjoilla pääsee Kreikan kiipeilylomalla jo 
pitkälle. Topot kannattaa tilata etukäteen netistä tai 
niitä voi metsästää paikan päällä.

Kreikka

Kyparissi

Náfplio

Leonidio

Ateena

8 h 52 min
574 km

Suositellut helpommat kiipeilykalliot: Lea-
ra Odos, Mikri Varasova, Strofes, Platosi, 
Sesi, Korakofolia, Red Crag and Tripios Vra-
hos, Epos Fylis, Acharneis, Pano Alogopet-
ra, Dionyssos ja Kakia Thalassa. Kaikki muut 
paitsi Vrahokipos, Red Crag ja Tripios Vrahos 
löytyvät 27Cragsistä. Dionyssos soveltuu ke-
säkiipeilyyn ja Kakia Thalassa voi yhdistää 
kiipeilyyn uimisen. Filopapou sijaitsee aivan 
Acropoliksen kukkulan kupeessa. Arma ja Fla- 
bouri taas ovat paikkoja, joissa voi harrastaa 
useamman köyden mitan trädikiipeilyä.

Ateenassa monille kallioille pääsee julkisil-
la kulkuvälineillä, joten siellä kiipeilylomasta 
voi selvitä ilman auton vuokrausta. Auton tai 
skootterin vuokraus esimerkiksi Ateenan len-
tokentältä kuitenkin laajentaa kiipeilyaluetta.

Ateena on täynnä kulttuuria, kahviloita ja ra-
vintoloita sekä eri tasoista majoitusta. Sinne 
matkustaminen on varsinkin kesällä helppoa. 
Norwegianilla on suoria lentoja Helsingistä  
Ateenaan huhtikuusta lokakuuhun. Talvikau- 
della Lufthansan siivillä pääsee Ateenaan yh-
dellä vaihdolla varsin edullisesti ympäri vuo-
den. 

Ateenasta on helppo jatkaa myös eteenpäin. 
Auton vuokraaminen on yleisin vaihtoeh-
to, mutta myös bussilla pääsee hieman koh-
teesta riippuen. Itse vuokrasimme auton ja 
jatkoimme seuraavaksi kohti Nafplion ranta-
kaupunkia.

P
äi

vi
 S

aa
la

Vehreät vuoret ympäröivät Kyparissia ja niiden rinteiltä löytyy paljon vaikeampia reittejä rauhallisessa ympäristössä. 
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NAFPLIO

Seuraava kohteemme oli Nafplio, joka si- 
jaitsee Myrtóonmeren Argoliinlahden poh- 
jukassa noin puolentoista tunnin ajomat-
kan päässä Ateenasta. 

Nafplio on suhteellisen iso kylä (tai pieni 
kaupunki), jonka satamassa kelluu pitkä 
rivi hienoja huvijahteja. Nafplio on eläväi-
sen oloinen, ainakin jossain määrin venei-
lyn ympärille keskittyvä rantakaupunki.

Nafplion lähellä on ihan mukavasti kii-
vettävää. Koko Kreikan topossa esitellään 
alueelta viisi eri kalliota, joissa kaikis-
sa muissa paitsi Anatolissa on useampi 
sektori. Vaikeustasoja löytyy nelosista ka-
seihin. Kallioiden kivi näytti ihan hyvältä, 
samoin pulttaus ja reittien profiilit. Nafp-
lion kylää lähimpänä olevat kiipeilyreitit 
lähtevät rantaa pitkin kulkevalta maisema-
reitiltä vain muutaman minuutin kävely-
matkan päästä kylältä. 

Anatoli-nimisellä kalliolla noin vartin ajo-
matkan päässä Nafpliosta lähestyminen 

MISSÄ: Kreikan pääkaupunki Ateena sijaitsee  
Kreikan eteläosassa.

MITEN: lentämällä Helsingistä, kesäkau-
della Norwegianin suora lento ja ympäri 
vuoden Lufthansalla yhdellä vaihdolla.

MILLOIN: Ateenassa voi kiivetä ympäri 
vuoden. Kesällä voi olla kuumaa, mutta var-
joisiakin kallioita löytyy.

MAJOITUS: Ateena on suurkaupunki, josta 
löytyy majoitusta joka lähtöön; leirintäaluei-
ta, hostelleja, huoneistoja ja monentasoisia 
hotelleja.

RUOKA: Ateenasta löytyy kaikkien budjetille 
sopivia ruoka- ja kauppavaihtoehtoja miltei 
rajattomasti.

TOPO: Greece, Sport Climbing: The Best Of, 
Aris Theodoropoulos, Athens Climbing Gui-
debook, A. Chaziris, G. Chaziris, A. Markou 
tai 27Crags.com.

KIIPEILY: Ateenan ympäristössä reitit ovat 
pääosin yhden köyden pituuden sporttia, 
mutta myös pari trädimultipitch-kalliota 
löytyy. Kivi on pääosin laadukasta kalkki-
kiveä tai marmoria. Pulttaus on hyvää tai 
erinomaista. Kallioita löytyy hyvin erilaisia; 
on släbiä, hänkkiä ja tufaa. Reittien greidit 
ovat hieman tiukempia kuin muualla Krei-
kassa.

PLUSSAT

+ helppoa ja edullista matkustaa Suomesta

+ runsaasti valinnanvaraa kallioissa ympäri  
Ateenaa

+ hyvälaatuista kalkkikiveä ja marmoria 
miellyttävällä pulttauksella

+ kiipeily mahdollista aivan Acropolisin 
kulttuurihistoriallisten muistomerkkien lä-
heisyydessä

+ Ateena on suurkaupunki, jossa pääsee naut- 
timaan suurkaupungin iloista (ja suruista)

+ paljon erilaisia majoitusvaihtoehtoja

+ kiipeilyn ohessa voi tutustua kulttuurikoh-
teisiin tai maastopyöräillä tai retkeillä esi-
merkiksi Parnithalla

MIINUKSET

– liikenne voi olla tukkoista Ateenassa

– hintataso on hieman kalliimpi kuin muu-
alla Kreikassa

– rauhaa etsivälle Ateena ei ole oikea kohde

ATEENA

Nafplion yläpuolella sijaitsevalta linnoitukselta on upeat näkymät kylän yli merenlahdelle ja vastapäisille vuo-
rille. Lähimmät kiipeilykalliot sijaitsevat kuvassa näkyvän niemen reunamilla ja niille pääsee suoraan niemeä 
kiertävältä kävelytieltä.

oli vielä lyhyempi, auton sai parkkiin ai-
van kallioiden viereen. Anatoli soveltuu 
erinomaisesti keskitason kiipeilijöille, reit-
tejä löytyy kolmosista alkaen aina 6c:hen. 
Anatolin kalkkikivi on todella laadukasta ja 
miellyttävää ja pulttaus mukavan tiheää. 

Olimme ainoita kiipeilijöitä kalliolla, jos-
ta maisemat olivat todella komeat. Täl-
lä kertaa emme ehtineet katsastaa muita 
kallioita Nafplion suunnalla, mutta kuulo-
puheiden mukaan laadukasta kalkkikivikii-
peilyä löytyy alueelta enemmänkin. 

Nafplion kylä tarjoaa käytännössä kaikki 
tarvittavat palvelut. Ruokaravintoloita on 
joka lähtöön ja monenlaista shoppailua 
voi harrastaa. Kiipeilykauppaa tosin ei löy- 
tynyt. Majoitusta löytyy moneen makuun 
ja hintaluokkaan. Nafplioon pääsee Atee-
nasta myös bussilla, mutta jos haluaa 
katsastaa kiipeilykohteita laajemmin Naf- 
plion ympäristössä, niin auto on välttämä-
tön. 
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Anatolilla kiivetään hyvälaatuisella vaalealla kalkkikivellä merellisessä ympäristössä. Anatolilla on reittejä vaikeus-
asteilla 3-6b+, mutta Nafplion läheltä löytyy kiivettävää myös seiskan osaajille ja aina 8a:han saakka.

Anatoli sijaitsee kauniin 
merellisellä paikalla. Autol-
lakin pääsee aivan kallion 
juurelle ja kuumemman 
kiipeilypäivän jälkeen voi 
käydä vaikkapa pulahta-
massa meressä läheisellä 
rannalla.

NAFPLIO
MISSÄ: Nafplio sijaitsee noin 1,5-2 tunnin 
ajomatkan päästä Ateenasta Argoliinlah-
den pohjukassa.

MITEN: Ateenasta Nafplioon pääsee linja-
autolla tai vuokraamalla auton.

MILLOIN: Nafpliossa voi kiivetä ympä-
ri vuoden. Ilmasto on talvellakin erityisen 
leuto, joten sitä pidetään yhtenä Kreikan 
parhaista talvikiipeilypaikoista. Kesälläkin 
kiipeily onnistuu kunhan valitsee sopivan 
varjoisan kallion.

MAJOITUS: Nafpliossa ja lähiseudulla löy-
tyy eri laatuista ja hintaista majoitusta.

RUOKA: hyvä valikoima ravintoloita, kahvi-
loita ja ruokamarketteja.

TOPO: Greece, Sport Climbing: The Best Of, 
Aris Theodoropoulos ja 27Crags.com.

KIIPEILY: yhden köyden pituuden sportti- 
reittejä pääosin miellyttävällä punaisella,  
keltaisella tai valkoisella kalkkikivellä, mut-
ta myös hieman terävämpää harmaata 
kalkkikiveä löytyy. Pulttaus on hyvää tai erin- 
omaista. Kalliot ovat pääosin suoria tai hie-
man negatiivisia ja sijaitsevat upeissa me-
rimaisemissa.

PLUSSAT

+ lyhyehkön automatkan päässä Ateenasta

+ Ateenasta Nafplioon pääsee myös bus-
silla

+ hyvälaatuista ja miellyttävästi pultattua 
kalkkikivikiipeilyä

+ Nafplio on elävä pikkukaupunki, joten 
siellä on paljon vaihtoehtoja majoituksen, 
syömisen ja muunkin viihteen suhteen

+ itse Nafpliossa on helppo liikkua jalan, 
myös lähimmille kallioille pääsee kävellen

+ hyvä kiipeilykohde, kun Suomessa talvi

+ kallioilla oli rauhallista

MIINUKSET

– Nafplio on hieman ”yläluokkainen” ja tu-
ristisoitunut ainakin loma-aikoina

– varsinaista kiipeilijäyhteisöä Nafpliossa 
ei tuntunut olevan tai ainakaan se ei näky-
nyt näin nopealla vierailulla
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LEONIDIO

Seuraava kohteemme oli uutena Kalymnokse-
nakin mainostettu Leonidio. Kiipeilyn määrän 
ja laadun puolesta näin varmasti on, mutta 
muuten Leonidio on hyvin erilainen kohde 
kuin Kalymnos. Kalymnoksen kiipeilyn kes-
kus, Massourin kylä, ikään kuin ”avautuu” 
merelle kohti Telendoksen saarta, kun Leoni-
dion kylä on ennemminkin käpertynyt kome-
an punakiviseinän (Kokkinovrachos) ja kylältä 
lähtevän vuoristolaakson syleilyyn. 

Kalymnoksen raitti on vilkas ja elävä, Leonidi-
ossa taas enemmänkin unelias. Massourissa 
on iloisen ja avoimen rantakaupungin tun-
nelma, Leonidio taas on tunnelmaltaan hä-
myinen ja sulkeutunut eteläeurooppalainen 
vuoristokylä, joka elää rauhallista elämään-
sä komean Kokkinovrachosin punakiviseinän 
halauksessa, sen kummemmin kiipeilijöis-
tä tai muustakaan maailman menosta välit-
tämättä.

Leonidiossa kiipeilyvälineiden ja muiden tar- 
peiden tarjonta on huomattavasti Kalymnosta 
vähäisempää. Kylässä on yksi kiipeilykauppa 
sekä paikallisen osuuskunnan pitämä kiipei-
lykahvila Panjika, jossa oli myynnissä joitain 
kiipeilyvarusteita ja -tarvikkeita. Lähtiessä kii-
peilyreissulle Leonidioon kannattaa siis ottaa 
kaikki kiipeilyvarusteet kotoa mukaan. Leoni-
diossa kaikki matkailijalle välttämätön löytyy: 

Kokkinovrachos upea punakiviseinä vartioi Leonidion rauhallista vuoristokylää. Tänne tehtiin Leonidion ensimmäiset trädimultipitch-reitit ja seinämillä on myös lukematon 
määrä yhden köyden pituuden sporttireittejä helposta todella vaikeaan.

pari minimarkettia, jokunen laadukas ravinto-
la ja kahvila, kala- ja lihakaupat sekä pankkiau-
tomaatti. Paikallisen topon voi ostaa kylästä. 
Leonidion kiipeilyalue on laaja. Kiipeily on al-
kanut kylän yläpuolella sijaitsevalta Kokkinov-
rachosin punakivikalliolta. 

Ensimmäiset trädimultipitchi-reitit tälle vai-
kuttavalle seinämälle tehtiin jo 80-luvun lop-
pupuolella. Nykyisin seinältä löytyy noin 
150–250 metriä pitkiä multipitchejä, jot-
ka ovat osittain trädiä ja osittain pultattuja. 
Pääosa komean seinän reiteistä on kuitenkin 
yhden köyden pituuden sporttia laajalla grei-
diskaalalla. Kiipesimme sektorilla Rocspot ja 
kiipeily oli jälleen erinomaista! Kalkkikivi on 
hyvälaatuista ja miellyttävää ja pulttaus kes-
kitason kiipeilijää ilahduttavaa. Kulku kalliolle 
on myös, kuten yleensäkin tällä alueella, erin-
omaisesti viitoitettu.

Kiipeilyalue ulottuu rannikolta alkaen ylös 
vuoristoon jatkuvan laakson perukoille. Pai-
kallisessa Leonidion ja Kyparissin yhteises-
sä topossa on reittejä yli 1600, joista pääosa 
Leonidiossa – ja lisää reittejä on tulossa. Kii-
vettävää on jokaiselle kiipeilytasosta riip-
pumatta. Paikalliset selkeästi arvostavat 
kiipeilijöiden Leonidioon ja sen ympäristöön 
tuomaa bisnestä ja elämää. Me majoituimme 
naapurikylässä Poulithrassa mukavassa huo-

neistohotellissa noin 10 minuutin ajomatkan 
päässä Leonidiosta. Auton kanssa tämä ma-
joitusvaihtoehto toimi hyvin. Majoitusta Leo-
nidiosta ja sen läheisyydestä löytyy kuitenkin 
paljon ja varmasti kaikkien mieltymyksiin so-
pivan tasoista. Leonidiolla on ehdottomasti 
suuri potentiaali tulla aivan yhtä merkittäväk-
si kiipeilykohteeksi kuin Kalymnos.

Helpoiten Leonidioon pääsee vuokra-autol-
la Ateenasta, joko suoraan mantereen kaut-
ta hieman nopeampaa reittiä tai hitaampaa, 
mutta kaunista rannikkoreittiä. Mantereen 
kautta aikaa kuluu reilu kolme tuntia ja ran-
nikkoa pitkin ehkä neljä. Argoliinlahden ranta 
Nafpliosta Leonidion kautta Kyparissiin saak-
ka on yksi hienoimpia reittejä, joita olen elä-
essäni ajanut. Maisemat ovat jonkinlainen 
yhdistelmä Ranskan ja Italian Rivieran väli-
merellistä vuoristomaisemaa ennen kuin tu-
rismi pilasi sen, Kolumbian vuoriseutujen 
vehreyttä ja Toscanan klassisia maisemia.

Jos ei kuitenkaan halua vuokrata autoa, niin 
Ateenasta pääsee paikan päälle myös linja-au-
tolla. Leonidiossa oma kulkupeli on kuitenkin 
välttämätön. Tarjolla on ainakin Trochanisin 
huoltoasemalla polkupyöriä hintaan 5€/päivä 
ja skoottereita hintaan 15€/päivä. Auto kan-
nattaa vuokrata Ateenasta, koska Leonidiossa 
auton vuokraaminen on kalliimpaa.
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KYPARISSI

Viimeinen kohteemme Kreikan mantereel-
la on Kyparissi, rauhallinen ja idyllinen kylä.  
Kyparissi tarkoittaa sypressiä, jota kylästä ja 
sen ympäristöstä löytyykin runsaasti. Pääosin 
klassisen valkoinen kylä asettuu kauniin me-
renlahden rantaan ja nousee siitä kohti vuo-
ria. 

Majoituimme miellyttävässä huoneistossa 
aivan kylän keskustan tuntumassa. Muuta-
ma kapea kuja puikkelehti kauniiden talojen 
keskellä ja tunnelma oli rauhallinen ja idylli-
nen. Palveluita ei kannata liiemmin etsiä. Mi-
nimarketista saa perustarvikkeita ja pienen 
sataman lähistöltä myös hedelmiä sekä vi-
hanneksia. Kylässä on muutama ravintola ja 
kahvila, joista ainakin kaikki testatut olivat 
erinomaisen hyvälaatuisia. Lisäksi kaunis ui-
maranta ja tietysti kiipeilykalliot.

Kyparissi on perinteisesti kovempien kiipei- 
lijöiden kohde. Me kävimme kiipeämässä  
kahdella kalliolla. Ensimmäisenä päivänä 
suuntasimme Kastrakin kalliolle, joka vartioi  
kylää aivan kirkon takana. Toisen päivän koh-
teemme oli Playground, joka sijaitsee lyhyen 

MISSÄ: Leonidio sijaitsee Peloponnesoksen 
niemimaan itärannikolla noin 3-3,5 tunnin 
ajomatkan päästä Ateenasta ja noin 1,5 tun-
nin ajomatkan päässä Nafpliosta

MITEN: Ateenasta Nafplioon pääsee linja-au-
tolla tai vuokraamalla auton

MILLOIN: Leonidio on miellyttävän ilmaston- 
sa vuoksi erinomainen talvikiipeilykohde. Pa-
ras kiipeilykausi on marraskuulta huhtikuulle, 
mutta myös kesällä voi kiivetä varjoisilla kal-
lioilla

MAJOITUS: Leonidiossa ja sen läheisyydessä 
löytyy majoitusta leirintäalueista eritasoisiin 
huoneistoihin sekä hotellimajoitusta

RUOKA: Leonidiossa ja sen ympäristössä on 
useita ravintoloita ja kahviloita, joissa saa 
laadukasta kreikkalaista ruokaa. Suurempia 
ruokamarketteja on turha etsiä, mutta mini-
marketteja ja hedelmäkauppoja löytyy ja niis-
tä saa periaatteessa kaiken mitä tarvitsee 
myös omaan kokkaamiseen.

TOPO: Greece, Sport Climbing: The Best Of, 
Aris Theodoropoulos - Climbing Guidebook, 

Leonidio&Kyparissa, Panjika Cooperative - 
27Crags.com (Karathona, Neraki Bay ja Acro-
nafplia)

KIIPEILY: Pääosa Leonidion kiipeilystä on yh-
den köyden mitan sporttia, myös usean köy-
den mitan reittejä löytyy. Kiipeily on hyvin 
monimuotoista kalkkikivikiipeilyä, myös tu-
faa ja luolia. Kivilaatu on hyvää, mutta kiipeily 
on vielä sen verran uutta alueella, että kypä-
rän käyttö on suositeltavaa irtokivien varalta 
sekä kiipeilijälle että varmistajalle. Pulttaus 
on pääosin miellyttävää ja pultteja on uusit-
tu paljon viime vuosina, joten nekin ovat hy-
välaatuisia.

PLUSSAT
+ kohtuullisen automatkan päässä Ateenasta

+ Ateenasta Nafplioon pääsee myös bussilla

+ majoitusvaihtoehtoja on paljon Leonidios-
sa ja sen läheisyydessä

+ hyvälaatuista ja miellyttävästi pultattua mo-
nipuolista kalkkikivikiipeilyä, myös klassisia 
multipitch-reittejä

+ paljon eritasoisia reittejä, myös helppoja 
aloittelijoille

+ itse Leonidiossa kaikki on lähellä ja kyläs-
sä on hyvin erikoinen eteläeurooppalaisen 
vuoristokylän tunnelma

+ Leonidiosta voi vuokrata pyörän tai skoot-
terin

+ hyviä ruokapaikkoja löytyy suhteellisen 
paljon

+ hyvä talvikiipeilykohde

+ kallioilla on rauhallista

+ Leonidiossa on aktiivinen kiipeilyosuus-
kunta, joka kehittää aluetta hyvällä otteella

MIINUKSET
– Leonidiossa ei ole suurta valikoimaa kaup-
poja, joten tarvittavat kiipeilyvarusteet kan-
nattaa ottaa kotoa mukaan

– kalliot sijaitsevat melko laajalla alueella, 
joten auto tai muu kulkupeli on tarpeen, jos 
haluaa tavoittaa muita kuin aivan kylän lä-
himpiä kiipeilykohteita

ajomatkan päässä ylempänä vuorilla. Kastra-
kin reitit ovat komeita, pisin 6a on 35 metri-
nen. Kivi on kuitenkin hyvin terävää harmaata 
kalkkikiveä ja greidaus tuntui hieman nor-
maalia kreikkalaista greidausta tiukemmalta. 
Playground on suunnattu enemmän harjoit-
telijoille ja sieltä löytyi ihan hyvä valikoima vi-

tosen reittejä ja muutama 6b. Kivi täällä on 
paljon miellyttävämpää kuin Kastrakin ja riit-
tävän pienikokoinen mahtuu kiipeämään ly-
hyen tunnelin lävitse. Playgroundin ympäristö 
on myös hyvin idyllinen ja maisemat merelle 
ovat todella upeat. Kyparississa on jonkin ver-
ran kiivettävää myös keskitason kiipeilijöille, 

Kyparissin kylä on kaunis ja hiljainen. Kyparississa on useampikin ravintola, joista saa erittäin 
maukasta kreikkalaista maalaisruokaa ja annoskoot ovat vähintään riittävät.
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mutta ennen kaikkea Kyparissiin kannattaa 
suunnata, jos on rauhallista ympäristöä ar-
vostava seiskan tai kasin kiipeilijä.

Kyparissiin pääsee helposti vain autolla. 
Ajomatka rantaa pitkin Leonidiosta on alle 
kaksi tuntia ja suoraan vuorten yli Ateena-
an nelisen tuntia. Ajomaisemat ovat todel- 
la mykistävän kauniita. Alkumatkan Leoni- 

Kokkinovrachosin punakivikalliolla erityisesti multipitchit näyttivät upeilta, mutta myös yhden köyden mitan sporttia riittää moneen 
lähtöön. Kokkinovrachos on hyvä paikka aloittaa tutustuminen Leonidion kiipeilyyn, mutta hienoja kallioita ja sektoreita kyllä riittää 
eritasoisille kiipeilijöille pidemmänkin reissun tarpeisiin. 

diosta tie kiertää ylempää vuoren kautta hie-
man kapeampaa vuoristotietä pitkin. 

Google Mapsin mukaan loppumatka  kulkee  
vuorten yli, mutta kannattaa ajaa Fokianosin 
kylän kautta, jossa on varsin kaunis uima- 
ranta ja mahdollisuus syödä lounasta. Loppu- 
matkaksi tie levenee ja upeat vuoristoiset 
 rantamaisemat jatkuvat Kyparissiin saakka. 

Takaisin ajoimme nopeampaa reittiä vuor- 
ten yli ja upeat maisemat jatkuivat siellä- 
kin. Näimme muun muassa maakilpikon- 
nan ylittämässä tietä. Ei kotona tuollaiseen 
törmää. Ja jos ajelee sisämaan kautta kan- 
nattaa pysähtyä Spartin kylässä Alexia’s ni-
miseen kahvilaan lounaalle tai kahville. 
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MISSÄ: Kyparissi sijaitsee Peloponnesoksen niemi-
maan itärannikolla noin 4 tunnin ajomatkan päästä 
Ateenasta ja noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Leoni-
diosta.

MITEN: Ateenasta Nafplioon ei pääse julkisilla vaan 
sinne pääsemiseksi täytyy vuokrata auto.

MILLOIN: kiipeilykausi kuten Leonidiossa. Meren lähei-
syys tekee kesän kuumuudesta miellyttävämpää ja tal-
ven vilpoisista päivistä viileämpiä.

MAJOITUS: Kyparissi on erittäin pieni paikka, mutta 
pieniä edullisia huoneistoja ja hotelleja löytyy yllättä-
vän hyvin.

RUOKA: hyviä ruokapaikkoja on yllättävänkin monta ja 
jopa pari erinomaista kahvilaa. Kaksi minimarkettia ja 
kylän leipomosta saa leivän lisäksi hedelmiä. Kaikkea 
tarvittavaa ei saanut yhdestä kaupasta ja ne sijaitsivat 
kylän eri laidoilla, joten kaupassa käynti vaatii pientä 
vaivannäköä.

TOPO: Greece, Sport Climbing: The Best Of, Aris Theodo-
ropoulos - Climbing Guidebook, Leonidio&Kyparissa, 
Panjika Cooperative - 27Crags.com (Karathona, Nera-
ki Bay ja Acronafplia)

KIIPEILY: Kyparissin läheisyydessä on paljon erittäin 
laadukasta ja monipuolista kalkkikiveä. Reittien paino-
piste on kuutosista ylöspäin. Suurin osa reiteistä on 
melko uusia, joten pulttauskin on hyvälaatuista. Kypä-
rän käyttö on suositeltavaa. Vaikka Kyparissi on nimen-
omaan kovien kiipeilijöiden rauhallinen tyyssija, on sen 
kallioilla kehityspotentiaalia myös helpommille reiteille.

PLUSSAT
+ kohtuullisen automatkan päässä Ateenasta
+ majoitusvaihtoehtoja ja ruokapaikkoja on paljon
+ hyvälaatuista ja monipuolista kalkkikiveä erityisesti  
 koville kiipeilijöille
+ kylä on todella idyllinen ja sijaitsee erittäin kauniilla  
 paikalla
+ soveltuu kiipeilyyn ympäri vuoden
+ kallioilla on rauhallista
+ Leonidio on lähellä

MIINUKSET

– Kyparississa ei ole kiipeilykauppoja, joten kaikki tar-
peelliset kiipeilyvarusteet kannattaa muistaa ottaa ko-
toa mukaan

– auto ja lompakko on syytä täyttää ennen kylään saa-
pumista, bensa-asemaa tai raha-automaattia ei ole

– minimarkettien valikoimat eivät ole kovin laajat ja 
siestan aikaan kaikki on kiinni

– kalliot sijaitsevat laajalla alueella, joten auto tai muu 
kulkupeli on tarpeen, jos haluaa katsastaa muita kuin 
aivan kylän lähimpiä kiipeilykohteita

– Nafplioon ei pääse julkisilla

YHTEENVETO JA PLUSSAT SEKÄ MIINUKSET

Peloponnesoksen niemimaan kiipeilykohteet ja seutu ylipäänsä yllättivät po-
sitiivisesti. Kreikan mantereella tunnelma on täysin erilainen kuin saarilla ku-
ten Kalymnoksella. Alueet, joissa liikuimme, tuntuivat olevan jonkinlainen 
yhdistelmä Välimeren eri osista: vaikutteita oli ainakin Espanjasta, Ranskas-
ta, Italiasta ja myös Afrikan puolelta.

Paikallisten englannin kielen taito on kiitettävän hyvä. Ateena oli positiivinen 
yllätys – todella monipuoliset kiipeilymahdollisuudet yllättivät vaikka oma-
kohtainen testaaminen jäikin seuraavalle reissulle. Sekä Ateena, Nafplio, 
Leonidio että Kyparissi olivat kaikki hienoja kiipeilypaikkoja ja varmasti tulee 
käytyä tässä osassa Kreikkaa tulevaisuudessakin. 

Peloponnesoksen rannikko on todella kaunista ja ennen kaikkea rauhallista. Pienet tiet 
kiemurtelevat vehreiden rannikkovuorien ja kauniiden rantojen välissä halki viihtyisien 
kreikkalaisten kylien. 

Vehreät vuoret ympäröivät Kyparissia ja niiden rinteiltä löytyy paljon vaikeampia reittejä rauhal-
lisessa ympäristössä.
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19:30 Pyörät parkissa Kräkiniemessä. Jot-
kut joukkueet olivat tässä vaiheessa jo 
kiivenneet ensimmäisen reittinsä. Vikke-
lää toimintaa, ei voi muuta sanoa. Kii-
peilyporukoita ja tapoja olla kalliolla on 
monenlaisia; jotkut kokkailevat enemmän 
ja kiipeilevät vähemmän, ja sitten on nii-
tä, joilla on ihan jäätävä vauhti päällä. 

Derbyssa oli näitä ääripäitä ja kaikkea 
siitä väliltä, mutta yleisesti ottaen kii-
peilijät kalliolla nauttivat keskivertoa 
enemmän, ja miksipä eivät: kelit oli-
vat kohdillaan, kamat katsottuna, 
vesipisteitä tarpeeksi sekä varma 
tieto siitä mitä elämällään tekee 
seuraavat 23 tuntia ja 30 minuut-
tia.

Perjantaina 29.6.2019 kello 19:00 

Kustavin saarten kiipeilykisan lähtö-

laukaus pamahti ilmaan. Pamausta 

seurasi muutama ilon huuto ja 

riemukas kiljahdus, jonka jälkeen 27 

kiipeilyparia liikkui pyörillä jonossa 

kapeaa asfalttitietä pitkin kohteinaan 

Hopia, Isoniittu, Riskeläinen, Kräki-

niemi, entinen Mordor, Ruuhivuori 

jne. Näin alkoi Kustavi Derby, kilpailu 

joka houkutteli trädittelijöitä paikalle 

mainoslauseella ”Klassikko jo synty-

essään”.  Kovat oli lupaukset.

Teksti: Miro Jerohin    Kuvat: Eero Alho

 Ihanaa railoa Kräkiniemessä.
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taidetaan olla yön pimeimmissä tunneissa. 
Sovitaan että kello on: 01:00 Meidän teamin 
ekat kunnon pannut tuli joskus näihin aikoi-
hin. Niiden jälkeen totesimmekin, että ehkä 
on pian huilin aika. Vaikka palasimme ma-
joitusalueelle ja oikein teltan uumeniin noin 
02:30, niin kroppa heräsi kello 5:00 sillä asen-
teella, että mitä tässä nyt makoillaan. Ennen 
aamu-tv:n lähetystä oltiinkin jo jokunen reit-
ti kiivetty. 

Näihin aikoihin kisaan lähti myös muutama li-
sätiimii, jotka osallistuivat 12h-kisaan. Suurin 
osa oli 24h-maratonissa ja valtaosa siitä poru-
kasta oli pistänyt hetkeksi pitkäkseen kallion-
koloon tai kallion päälle, moni taivasalle. 

Aika moni oli onnistunut ajoittamaan ”nuk-

Kräkiniemessä joukkueemme ”Spandex Hau-
kat” viihtyi jonkin aikaa ja saatiin monta reittiä 
kiivettyä, mutta jos olisimme halunneet opti-
moida, olisimme varmaan kiivenneet 5 reittiä 
lisää kyseiseltä kalliolta. Rupesimme mietti-
mään optimointia vasta seuraavana päivänä 
kello 15, kun kisaa oli vielä jäljellä reilut nel-
jä tuntia.

Tiimiämme ohjasi jonkinlainen flow-tila. Ai-
na kun jonkun kallion halkeamat alkoivat 
tökkimään, hyppäsimme pyörän selkään ja 
siirryimme seuraavalle kalliolle. 

Olen edelleen häkeltynyt siitä, miten hyvin 
pyöräily ja kiipeily toimivat yhteen. Hevonen 
olisi kyllä myös ollut tosi siisti menopeli, ni-
mimerkillä ratsastanut viimeksi vuonna 2010. 

Suurin opetus OLI  
ymmärtää, taas  
kerran, miten haus-
kaa kiipeily ON kun 
vaan KIIPEää.

”

 Tauon paikka.

Mätsäystä.

Mutta jos sinä, hyvä lukija, olet joskus muka-
na järjestämässä kiipeily-Derbyä, niin kirjoita 
sääntöihin, että hevonen on sallittu ja auto ei.

Ajatuksenjuoksu rupeaa tekstissä olemaan 
sen verran pimeällä alueella, että kisa-ajassa 
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Syvällä Hopian Ensimmäisessä Pioneerissa.

KUSTAVI
Kustavissa on kaikkiaan 12 kallio-

ta, joissa kiipeilyreittejä yhteen-

sä noin 400. Näistä kisoihin oli 

valjastettu 11 kalliota (muut pait-

si Hooperinvuori) ja noin 300 

reittiä. 

Kustaviin on ajettava Taivassa-

lon kautta, jossa lähialueineen 

on vielä 5 loistavaa kalliota lisää. 

Kaikkiaan reittejä alueella on mel-

kein 700, joista luomureittejä on 

yli 550. 

Vaikeustaso: Riskeläisvuoren 

3:sta (Luolamies) Kuulivuoren 

9:ään (Das Ding).Tarkemmat 

kallioreittitiedot osoitteesta 

http://www.jammi.net

kumaan menonsa” niin, että kun makuupus-
si oli suljettu, syvä huokaus päästetty, vähän 
nukkumisasentoa haettu ja silmät suljettu, 
niin öinen pikku sade alkoi. Tämä sade ajoi 
monet takaisin kallion juurelle pystyasen-
toon.

Me aloitimme lauantain kiipeilyt Hopialla. 
En tiedä, mistä se johtui, mutta ensimmäi-
set kolme tuntia kiipeilyä oli vähän niin kuin 
rautakangella kiven vääntämistä; kankeaa, 
raskasta, liukasta ja paikat jumittavat tai ju-
mittuvat. Siinä vaiheessa hiipi pieni epäusko 
mieleen, että tätäkö tämä nyt on loppuun as-
ti. Onneksi jumi katosi, kun sain kiivettyä Las-
tenhuoneen Pioneerin 5+:n. 

Meidän tiimin ehkä paras kiipeilyboogie oli 
kisan viimeisen kahden tunnin aikana. Sil-
loin tuntui siltä, että tätä voisi jatkaa ikuisesti. 
Näin retroperspektiivissä se on hieman huo-
lestuttava merkki. 

Eräs ystäväni sanoi kerran talon maalaukses-
ta näin: "Niin kauan kun vähän ottaa vastaan 
niin voi jatkaa, mutta kun on sellainen olo, et-
tä voisi maalata vaikka koko talon, niin silloin 
tietää hengittäneensä liikaa maalihöyryjä." 

Me selvisimme kisasta ilman haavereita. El-
jas Honka-Hallila sanoikin palopuheessaan 
juuri ennen lähtölaukausta, että onnistuneen 
kisasta tekee se, että kaikki ylittäisivät maa-
liviivan elämänsä voimissa. Ja suurin osa oli 
elämänsä voimissa, eli jokunen kiipeilypyhi-
mys oli läsnä. 

Team ”Kovat puheet, kiiltävät kamat” heitti 
läppää ja tarjosi jotain ihanaa piirakkaa Isonii-
tun pääsektorilla lauantai-iltapäivänä. Törmä-
simme ”Team Kiviliittoon” Hopialta lähtiessä 
ja Sofia liikkui kyynärsauvoilla pyörän ja kalli-
on välillä. Se on asia, jolle aina nostan hattua 
inspiroituen yhden ihmisen tahdonvoimasta. 

Nämä kaksi tapahtumaa ovat pieni otanta 
kaikista kohtaamisista Derbyn aikana. Sellai-
sia kohtaamisia, jotka jäävät mieleen, ja ovat 
yhtä tärkeitä kiipeilykokemuksia kuin jonkun 
projektin selättäminen tai itsensä ylittäminen 
reitillä. 

Kirkkain muistikuva Derbystä on yhteisöllisyy-
den tunne ja välittävä tunnelma. Sen mahdol-
listi hyvin tehdyt järjestelyt. Itse en kertaakaan 
viikonlopun aikana ajatellut tapahtuman to-
teutusta, mikä on todella hyvä merkki.

Entä mikä on suurin opetus? Köysivälppäyk-
set, ankkurit ynnä muut voi tehdä paljon te-
hokkaammin kun niihin on joku hyvä syy. 
Tämä tapa on pysynyt. 

Toinen asia: yleensä sitä menee kalliolle, kii-
peää pari lämppää, ja sitten luultavasti siirtyy 
jollekin vaikealle reitille tai jonkun projektin 
kimppuun, ja vääntää sitä kunnes on aika läh-

teä. Siinä vierähtää 3–5 tuntia, ja pari-kolme 
reittiä saa ehkä kiivettyä. 

Kaava on varmasti monelle tuttu. Derbyn 
24h-sarjassa 27 paria kiipesi yhteensä 803 
reittiä, eli keskimäärin 29,7 reittiä per joukkue 
+ pyöräilyä noin 50 km (villi veikkaus). Välil-
lä määräkin on laatua, koska kalliolla on vaan 
niin nättiä liikkua. Suurin opetus oli ymmär-
tää, taas kerran, miten hauskaa kiipeily on 
kun vaan kiipeää.

Kaikki pääsivät maaliin ja vain yksi joukkue oli 
myöhässä. Cateringin tekemä ruoka oli her-
kullista, oli musiikkia, upea kesäyö, saunassa 
tuli hiki ja juttua riitti. Mistä porukka puhui? 
Vuorokauden urotöistä tietty, ja niitähän riitti. 
Kiitokset kaikille ja toivottavasti nähdään seu-
raavissa Derbyissä!

56  KIIPEILY 2/19



Saku  Korosuo 

Saku Korosuo on Ruotsin kautta Itävaltaan karannut kiipeilypakolainen. 
Mies uskoo halkeamien pultittomuuteen ja seisomalähtöihin. Saku viihtyy 
parhaiten pitkillä reiteillä, ja mieluiten vielä yksin, jolloin kukaan ei ole näke-
mässä jatkoista vetämistä. Mies on kiipeilyn sekatyöläinen ja julkaisi juuri 
esikoiskirjansa Suomalainen kiipeilyopas.

Katso myös kirjoittajan nettisivut osoitteessa korosuo.com.

Saku Korosuo on Ruotsin kautta Itävaltaan karannut kiipei-
lypakolainen. Mies uskoo halkeamien pultittomuuteen ja 
seisomalähtöihin. Saku viihtyy parhaiten pitkillä reiteillä, ja 
mieluiten vielä yksin, jolloin kukaan ei ole näkemässä jat-
koista vetämistä. Mies on kiipeilyn sekatyöläinen ja julkaisi 
juuri esikoiskirjansa Suomalainen kiipeilyopas.

Monet kiipeilijät unelmoivat ulkomaille muutosta. Mitäs 
jos viikonloppuisin ajaisikin Olhavan sijaan Dolomiiteille 
tai Chamonixiin? Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi mitä 
ulkomaille muutto oikeasti tarkoittaa. Ja en nyt puhu siitä, 
kun säästetään rahaa ja pidetään puolen vuoden pidennet-
ty loma, vaan siitä että muutetaan ulkomaille pysyvästi. 

Jos kiipeilyn takia halutaan ulkomaille, kannattaa tietys-
ti muuttaa sellaiseen paikkaan missä on paljon kiipeilyä. 
Mikäli on tarkoitus käydä normaalisti päivätöissä, lähellä 
olevat kalliot ovat erityisen tärkeitä. 45 minuutin ajomatka 
ja lyhyt lähestyminen tuntuu olevan se kipuraja, jonne on 
järkevä ajaa vielä illalla töiden jälkeen. Viikonloppukohteet 
olisi syytä olla kolmen tunnin ajomatkan päässä. Vaikka 
viikonloppuna ehtii hyvin ajaa kuusikin tuntia suuntaansa, 
on se pidemmän päälle rasittavaa viettää puolet viikonlo-
pusta autossa. Hyvä sisäseinä on myös tärkeä, vaikka ulko-
na voisikin kiivetä vuoden ympäri. 

Olemme vaimon kanssa asuneet vakituisesti neljässä eri 
maassa. Kaikki muutot ovat opettaneet jotain, viimeisim-
pänä muutto Itävallasta Italiaan muistutti siitä, että joka 
maalla on omat sääntönsä. Esimerkiksi auton rekisteröin-
nin voi hoitaa joko niin, että noudatetaan Itävallan lakeja, 
tai sitten noudatetaan Italian lakeja. Itävallan mukaan asia 
menee niin, että Itävallasta saa pois muuttaessa väliaikai-
set kilvet, joilla saa ajaa viikon. Siinä ajassa auto pitää re-
kisteröidä Italiaan. Kuulostaa hyvältä siihen asti, kunnes 
saavut italiaan ja saat kuulla, että auton rekisteröinti kes-
tää kaksi kuukautta. Tosin voi se kestää puolikin vuotta. Eli 
tässä heti ensimmäinen vinkki: Jos molempia lakeja ei voi 
noudattaa saman aikaan, kannattaa mieluummin suutut-
taa sen maan viranomaiset, josta on muuttamassa pois. 

Maasta toiseen muuttaessa on järkevintä pitää kirjat edel-
lisessä maassa siihen asti, kunnes muutto on tehty ja 
rekisteröidytty uuteen maahan. Sitten voi jälkikäteen il-
moittaa, että nyt ollaan muutettu pois. EU-maiden välillä 
voi muuttaa maasta toiseen väliaikaisesti kolmeksi kuu-
kaudeksi ilman muuttoilmoituksen tekemistä, mikä hel-

pottaa esimerkiksi auton rekisteröinnin ja sosiaaliturvan 
säätämisen kanssa.

Verot maksetaan lähtökohtaisesti asuinmaahan. Verovi-
rastossa, tai virastoissa yleensäkään ei ole Pohjoismaita 
lukuun ottamatta mahdollista hoitaa asioita englanniksi. 
Mikäli paikallinen kieli ei ole hallussa, on järkevintä palka-
ta veroasiantuntija hoitamaan verot.

Kun muutetaan maasta toiseen, liitytään yleensä myös pai-
kallisen sosiaaliturvan piiriin. Varaudu yhtään erikoisem-
missa tilanteissa kuukausien paperisotaan paikallisella 
kielellä. EU:n vapaa liikkuvuus ei ole mennyt ihan perille 
vielä sosiaalitoimistoissa. Suomen puolelta asiaa hoitaa 
Eläketurvakeskus, joka tietää asiasta suunnilleen saman 
verran kuin kiipeilykeskuksen alkeiskurssilainen copper-
headien asentamisesta. Joka tapauksessa sosiaaliturva ja 
vakuutusasiat kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon. 
Terveydenhuollon tasoa ei parikymppisenä paljon mieti, 
mutta siinä vaiheessa kun löytää itsensä sairaalan sängys-
tä, modernia terveydenhuoltoa arvostaa aika paljon. 

 Mikäli kiipeilyn lisäksi harrastaa jotain muuta, kannattaa 
tutustua lähiseudun harrastustarjontaan. Crossfittunteja ei 
järjestetä joka alppikylässä. Kiipeilykohteet ovat usein hie-
man kauempana suurkaupungin sykkeestä ja todennäköi-
sesti pitää valita haluaako asua kallioiden vai palveluiden 
lähellä.

Töiden saanti ulkomailta voi olla hankalaa, varsinkin jos ei  
ole kielitaitoa. Euroopassa palkat ovat yleisesti ottaen al-
haisemmat kuin Suomessa, mutta myös eläminen on huo-
mattavasti halvempaa. Norja ja Sveitsi on tietenkin pieniä 
poikkeuksia. Yksi vaihtoehto on myös tehdä etänä töitä 
suomalaiselle työnantajalle. Mikäli tämä ei onnistu, on aina 
vaihtoehtona lähteä ulkomaille opiskelemaan. Esimerkiksi 
Ruotsiin voi hakea yliopistoon opiskelemaan, jos on kir-
joittanut ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Viimeisenä vaih- 
toehtona on lähteä ulkomaille työttömäksi työnhakijaksi.

Jos pariskuntana on muuttamassa ulkomaille, ei kanna- 
ta olettaa, että molemmat saisivat heti töitä ja ulkomail- 
le muutto olisi taloudellisesti joku lottovoitto. Todennäköi- 
sesti elintaso tulee putoamaan huomattavasti. Mutta enem- 
mänkin kannattaa miettiä sitä, kuinka paljon sitä rahaa oi-
keasti tarvitsee, jotta voisi viettää mielekästä elämää siellä, 
minne muut tulevat kerran vuodessa viikoksi lomailemaan.
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Elämyshakuinen kuluttaja

Suunnittelemme Anna-Maija Lehtosen kans-
sa muutaman päivän road tripiä elokuun lo-
pulle. Vuokrataan auto, kierrellään Kustavit, 
Jyväskylät ja Olhava. Joustava, matkalipuis-
ta riippumaton reissu ei pakota olemaan 
tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, vaan saam-
me elää säiden mukaan. Yövytään telttaillen‚ 
meillä kummallakin on intressejä selviytyä 
reissusta matalalla budjetilla. Tärkeitä ovat 
myös suunnitelman ekologiset arvot. Lento-
matkailusta on tullut vähän häpeällinen juttu. 
Lajien joukkotuhoa ja ilmastonmuutosta voi-
si lietsoa ainakin vähän vähemmän kuin jos-
kus aiemmin.

Reilu viikko ennen reissua alan miettiä: en-
täpä, jos säät menevät tukkoon koko Suo-

Teksti: Jukka Laajarinne

messa? Pitäisikö meillä olla jonkinlainen 
B-suunnitelma? Olisiko esimerkiksi järkevää 
mennä laivalla Tallinnaan ja ajella siitä kes-
kemmälle Eurooppaan? Onko esimerkiksi 
Puolassa jotain kiivettävää?

Netti vastaa kysymyksiini, että Krakovan luo-
teispuolella olisi hyvinkin runsaasti kalkkiki-
visporttia. 15 tunnin ajomatka suuntaansa 
on kuitenkin vähän liikaa niissä raameissa, 
jotka kalenteriin on onnistuttu varaamaan.

Mutta Puolahan on edullinen maa. Mitä 
Puolan Juralla kiipeily maksaisi? Jos suunnit-
telemisen aloittaa ajoissa – mitä me emme 
tehneet – suorista lennoista voi selviytyä al-
le neljällä kympillä suuntansa. Auton vuok-
raaminen minimivakuutuksin tekisi kympin 

päivässä, majoitus naamaa kohden saman 
verran.

Vaikka olemme myöhään liikkeellä, alkaa näyt-
tää siltä, ettei Puolan-reissusta muodostuisi 
olennaisesti kalliimpi kuin mitä joutuisimme 
maksamaan askeettisesta Suomen-kiertuees-
tamme. Jurakautiset kalkkikivimuodostumat 
kutsuvat, ja samassa suunnitelma B on jo il-
mastosta tai sääennusteista piittaamatta va-
littu toteutettavaksi. Lentoliputkin on ostettu, 
ennen kuin kenenkään mieleen juolahtaa, et-
tä myös välilaskupaikka München olisi voinut 
olla ihan kelpo rantautumiskohde.

Tämä ihan vain tällaisena esimerkkikuvaukse-
na siitä, miksei ilmaston ja jäätiköiden pelas-
tamista voi jättää kuluttajavalintojen varaan. 
Tarvitsemme poliittista ohjausta.
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Krakovan-Częstochowan-ylänkö  
aloittelijoille

Muutaman sata metriä paksu kalkkikivilaat-
ta on mennyt Krakovan ja Częstochowan 
välillä ruttuun ja muodostaa kumpuilevan, 
lukuisten jyrkänteiden ja rotkojen rikkoman 
ylängön. Maisemat vaihtelevat tiheästä kylä-
verkostosta peltoihin ja luonnonsuojelualui-
den metsiin. Alueen historia on näyttävästi 
läsnä. Ylämaan halki johtava Kotkanpesien 
vaelluspolku kulkee peräti 25 keskiaikaisen 
linnan ja raunion kautta, joista muutamat 
ovat aivan kiipeilykallioiden läheisyydessä. 

Kiipeilijälle Puolan Jura on kelpo kohde. Rei-
lun sadan kilometrin mittaiselle ylängöl-
le sijoittuu kymmeniä kallioita ja tuhansia 
reittejä. Kiipeily Krakovan tienoon laaksois-
sa alkoi jo viime vuosisadan alussa. Keskei-
simpinä kohteina mainittakoon Będkowskan 
ja ja Kobylanskan laaksot sekä Bolechowicen 
tienoo. Kukkuloiden pohjoisosat ”löydettiin” 
vasta 1950-luvulla. Jälkensä jyrkänteille ovat 
jättäneet niin Kukuczka kuin Kurtykakin, ja esi- 
merkiksi Rzędkowicen ja Podlesicen ympäris-
töt ovat kallioita täynnä.

Aloitimme omat reippailumme Mirowissa, 
Kukuczkan tornina tunnetulla kalliolla, joka 
antoi varsin edustavan näytteen seudun kii-
peilystä. Nousut Juralla ovat pääsääntöises-
ti positiivisia tai korkeintaan pystyjä. Siellä 
täällä on toki kattoreittejäkin. Tyypillisin kalli-
on korkeus on 15 metrin huippeilla, ja otteik-
si tarjoillaan etenkin poketteja. Lähestymiset 
ovat lyhyitä ja helppoja. Viikonloppuisin ja 
viikollakin kallioilla roikuskelee paljon po-
rukkaa, mutta reittien runsaudesta johtuen 
mistään ruuhkista ei voi puhua. Aikaero pe-
laa sitä paitsi täälläkin suomalaisten hyväksi: 
olimme aamuisin hyvissä ajoin liikkeellä, kun 
taas monet puolalaiset saapuivat paahteisil-
le pelipaikoille vasta, kun oikeasti alkoi jo olla 
liian kuuma kiipeilemiseen.

< Ogrodzieniecin linna.
Mirowin linna.

  KIIPEILY 2/19  59



Alla: Anna-Maija  
Ogrodzieniecin kivillä.

< Rzędkowice.

Turnia Kukuczki. >

Pultit ovat ikuisia.
Nokkonen (Urtica dioica).
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Puolalaisilla on kylmäpäisten kiipeilijöiden 
maine, joten odotimme kohtaavamme pit-
kän sorttisia pulttivälejä. Tässä suhteessa 
meidät otettiin kuitenkin vastaan suorastaan 
lempeästi, eikä lamauttava kuolemanpelko 
iskenyt koko reissun aikana päälle kuin pari 
kertaa. Myös Mirowin kallioiden juurella kas-
vavat nokkoset ovat leppoisia, ehkäpä eri laji-
ketta kuin pohjoiset serkkunsa. Niiden varsi 
on kuivakan puiseva, polte mieto ja miellyttä-
vän lyhytkestoinen.

Kiillottunutta

Toisen kiipeilypäivämme vietimme Rzędko-
wicen alueella. Aloitimme nousemalla ensim-
mäisen vastaan tulevan raukin päälle. Nämä 
Juralla varsin tavalliset eroosion muotoilemat 
kivipilarit ovat omiaan herättämään lapsen-
omaista innostusta. Juuri tällaisten patsaiden 
vuoksi kalliokiipeilyä tarvitaan!

Rzędkowicen merkittävimmät seinät kohoa-
vat 30 metrin korkeuteen. Niiden alla avautuu 
viehättävää lehtipuumetsää, idyllisiä pikku  
niittyjä ja – hieman etäämmällä –  avaraa maa- 
laismaisemaa kylineen ja kirkontorneineen.

Luonnossa liikkuessaan Anna-Maijan sormet 

mitään en oikeastaan tarvitse. Pitäisikö uusia 
vaatekaappi? Samassa mieleeni muistuivat 
reiteillä näkemäni ammoniittien painaumat 
ja liitukauden lopulla tapahtunut lajien suu-
ri joukkotuho. Joukkotuho! Sain itseni hillittyä 
enkä ostanut mitään tarpeetonta. Kaupasta 
tarttui matkaan ainoastaan uusi varmistus-
sulkkari, mutta sellainen minun oli pitänyt 
hankkia jo pitkään.

Ilman topokirjaa jatkoimme kuten siihenkin  
mennessä: haimme tiedot verkosta. Infoa 
onkin ihan mukavasti tarjolla. 27crags toi-
mii hyvin paikkojen etsimisessä. Puolalai-
silta nettisivuilta taas löytyy etenkin vanhan 
ajan tyyliin piirrettyjä topoja. Niissä vaikeus il-
maistaan Kurtykan skaalalla, joka on eräänlai-
nen laajennus 70-luvun UIAA-greidaukseen. 
VI tarkoitti vaikeinta mahdollista kiivettävää, 
mutta vaikein mahdollinen ei Wojciech Kurty-
kalle riittänyt. Asteikkoa oli venytettävä: VI+, 
VI.1, VI.1+, VI.2 jne. 

Tällä hetkellä kovin Juralla kiivetty reitti on 
nimeltään Stal Mielec, VI.8/8+, mikä vastaa 
ranskalaista 9a:ta ja ehkä plussaa päälle. Kal-
taisteni sunnuntaikiipeilijöden iloksi sanotta-
koon, että ranskalaista vitosta ja kutostakaan 
ei seudulta tarvitse erityisesti etsiä. Sitä kyl-
lä piisaa.

Jännittävät valokuvat johdattivat meidät Og-
rodzieniecin linnan nurkille. Siellä raukit ovat 
eksoottisemman muotoisia – aivan ihania! – 
ja nokkoset ärhäkämpiä kuin aiemmin koh-
taamamme. Kuvauksellinen paikka.

Viimeisenä kiipeilypäivänämme ajelimme 
kauniiksi mainostettuun Będkowskan laak-
soon, jossa sijaitsee Juran korkein jyrkänne, 
Sokolica (Haukkakallio). Aivan leirintäalueen 
vieressä kohoavalla seinämällä on korkeutta 
60 metriä. 

Reittien pituudet vaihtelevat 15:stä 80 metrin 
ja parin kolmen kp:n mittaan, ja vaikeusas-
teet asettuvat ranskalaisen 5:n ja 7c:n välille. 
On trädiä, on sporttia. Kaikille jotakin.

Hamuamme alkajaisiksi mahdollisimman 
pitkää trädireittiä, mutta eihän siitä mitään 
tule. Kärsin kirvelevän tappion jo viiden met-
rin korkeudessa, kun lyön käteni halkeamassa 
kasvavaan nokkoseen. Kasvitieteelliset silmä-
ni avautuvat, ja tajuan, että tätä herkkua on 
edessä vielä moneen otteeseen. Teemme niin 
kuin muutkin: kävelemme sivukautta noin 15 
metrin korkeudessa olevalle hyllysysteemille, 
josta suurin osa reiteistä vasta alkaa.

Puhtaampaa kiveä puiden yläpuolella.

Ylhäällä kaikki on parempaa.

ovat tavallisesti mustikoista siniset. Villien 
marjojen syöminen suoraan puskista on yksi 
hänen luonnettaan vahvimmin määrittelevis-
tä piirteistä. Ei olekaan yllättävää, että meistä 
kahdestä juuri hän kiinnittää ensimmäisenä 
huomionsa puista pudonneisiin keltaisiin, 
peukalonpään kokoisiin marjoihin.

”Ovatkohan nuo syötäviä?” hän aprikoi. ”Pi-
täisikö maistaa?”
”Luultavasti tappavan myrkyllisiä”, arvaan.
”Tuo nainen poimii niitä.”
”Parasta varoittaa häntä.”

Menemme juttelemaan marjoja puusta nyp-
pivän retkeilijän kanssa. Villejä luumuja! Ja 
pikkuruisesta koostaan huolimatta  aivan jär-
kyttävän makeita ja hyviä! Miten mikään villi 
voi maistua niin hyvälle?

Vaihdamme muutaman muunkin sanan, ja 
saamme kuulla, että nainenkin on kiipeilijä. 
Hänellä on ystävineen tapana telttailla näissä 
maisemissa, joissa Puolan legendaarisimmat 
vuoristoäijätkit ovat aikoinaan harjoitelleet. 
Kallioiden pitkä historia ei kuitenkaan ole pel-
kästään etu. Puolalaiset eivät tule tänne enää 
pidemmille lomille, vaan suuntaavat mie-
luummin vaikkapa Espanjaan.

”Because the rock is so”, hän sanoo ja tekee 
hiomista kuvaavia eleitä käsillään, ”I don’t 
know the word in English…”

”Polished.”

Polished! Tajuatteko? Haha, hillitöntä! Haha! 
Polished!

Ja nyt kun pääsimme kielitieteeseen… Pieni 
varoituksen sana: puolalaiset rakastavat kon-
sonantteja. He käyttävät niitä säästelemät-
tä ja yhdistelevät niitä tavoilla, joita on ilman 
slaavilaisten kielten opiskelua lähes mahdo-
ton hahmottaa, eivätkä kirjoitetut sanat jää 
ihan helposti mieleen. Kun keskustelukump-
panimme kysyi, missä kämppäsimme, emme 
– nolo juttu! – osanneet vastata. K:lla se alkoi. 
Emme oppineet kylämme nimeä koko mat-
kan aikana.

Vielä pari päivää

Illalla ajattelimme vielä palaavamme pitto-
reskiin Rzędkowiceen, jossa moni houkutte-
leva seinä ja reitti jäi vielä kapuamatta. Ehkä 
palaammekin joskus, mutta emme vielä tällä 
matkalla. Halusimme kokea lisää, halusimme 
nähdä uusia paikkoja.

Enemmän tai vähemmän kattavia topokirjo-
ja Juralta on muutamia. Podlesicessa on kii-
peilykauppa, josta emme löytäneet juuri sitä 
topoa, jota kaipaamme, mutta jonka kiipei-
lyvaatevalikoima on aivan käsittämättömän 
laaja. Toinen toistaan tyylikkäämmät huppa-
rit ja teepaidat herättivät ostohaluni, vaikka 

Kiipeilyä Sokolicalla.
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Teksti Sampsa Jyrkynen

Kirjasarjaksi kääntynyt uusi topoprojekti 
on edennyt siihen vaiheeseen, että sarjan 
ensimmäinen osa – Kiipeilyreitit Etelä- 
Suomi – on jo painokoneiden monistet- 
tavana. Valmiit kirjat ovat tulossa  joulu- 
markkinoille marras-joulukuun taittee- 
seen. Kiipeilijän joululahjan ostaminen  
on tänä vuonna helppoa!

Etelä-Suomen topo-kirjassa on monta ”uut-
ta” kalliota ja yksi näistä on Kaivopuiston 
edustalla sijaitseva Harakka. Paikka on suu-
relle yleisölle vielä melko tuntematon, vaikka 
siellä on kiivetty  vähintään 1980-luvulta lähti-
en. Harakan saari sijaitsee Helsingin edustal-
la, Särkän- ja Uunisaaren välissä.

Harakan mereen rajoittuva seinämä ei ole ko-
vin korkea, mikä on myös sen vahvuus. Seinä-
män 8 metrin pystyulottuvuus on juuri sopiva 
DWS-kiipeilyyn, joskaan putoamista ei voi 
suositella. Jos jostain syystä molskahtaa ve-
teen, on syytä pudota jalat edellä, sillä vettä 
on vain 3,9 metriä. Tämä siis nollaveden ai-
kaan eli matalan veden aikaan vettä luonnol-

Harakka, helmi keskellä Helsinkiä

lisesti sitäkin vähemmän. Muutamia kiviäkin 
on löydetty etenkin kallion vasemmasta lai-
dasta. 

Jos ei välitä uimisesta tai vedenalaisista kivis-
tä, Harakka on myös loistava merellinen ylä-
köysikohde. Se sijaitsee lähellä kaupungin 
sykettä ja on julkisen liikenteen varrella. Ke-
sällä Harakkaan vie Merenkävijät ry:n yhteys-
alus. 

Talvella Harakkaan pääsee jalan jäitä pitkin. 
Jäältä pystyy muutamana päivänä vuodessa 
myös liidailemaan reittejä, jos sormet kes-
tävät alkukevään kirpsakkaa keliä. Aurinko 
paistaa kalliolle, joten kivi itsessään voi olla 
hyvinkin lämmintä kevään aurinkoisena pik-
kupakkaspäivänä.

Harakan rajoitukset

Saari avattiin yleisölle vuonna 1989 ja se on 
suosittu kaupunkilaisten virkistysalue. Ha-
rakka oli ennen avautumista puolustusvoi-
mien suljettu sotilassaari, mikä ei kuitenkaan 
haitannut ensimmäisiä kiipeilijöitä. Nykyään 
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Petri Lintinen Harakassa 1980-luvulla.Harakan korkein ja helpoin reitti on Kahvaralli (4+).
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saarella toimii Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskuksen luontotalo sekä Harakka ry:n tai-
teilijatalo.

Harakka on yksi Helsingin merkittävimmistä 
lintusaarista. Saarelle ei siksi saa tuoda koi-
ria.

Joska saarella pesii poikkeuksellisen paljon 
lintuja, on kävijöiden syytä liikkua saarella 
rauhallisesti ja vain valmiita polkuja pitkin. 
Kiipeilijän merkittävin haaste on, että alku-
kesästä kiipeily on vaikeaa, jos ei mahdotonta 
lintujen pesinnän vuoksi. Harakan linnustos-
sa on paljolti lokkeja ja muuta merilintukan-
taa, ja lokit tunnetusti puolustavat pesäänsä 
muun muassa syöksyjä tekemällä. 

Veden hiomaa graniittia

Harakassa on kymmenkunta reittiä. Greidit 
soveltuvat kaikille alkaen 4+:sta ja päätyen 
6c:hen. Vaikeampiakin reittejä on vielä mah-
dollista tehdä. Helpot reitit ovat jyrkkää kah-
vakiipeilyä. 

Haastavammilla reiteillä kivi kallistuu enem-
män yli, otteet pienenevät ja kiipeily menee 
muutenkin teknisemmäksi.

Harakan paras kiipeilykausi ajoittuu loppu-
kesään heinäkuusta lähtien, kun lintujen pe-
sintä on ohi ja kun vedet ovat lämmenneet. 
Toinen hyvä sesonki on alkukeväällä helmi-
maaliskuussa ennen kuin meren jää on su-
lanut. 

Jyrkänne ei valuta juurikaan ja kuivuu no-
peasti sateen jälkeen. Kallio on pystyjyrkkä 
ja enimmäkseen lievästi ylikalteva. Kivi on 
punertavaa, ensiluokkaista veden hiomaa 
graniittia. Reippaammalla merenkäynnillä al-
lokon pauke lisää kiipeilyyn villin ja vapaan 
tunnelman.

Harakan topo ja lisätietoa Harakan kiipeilystä 
on uudessa topo-kirjassa. Digitaalinen versio 
Harakan toposta on 27cragsin .premiumissa.

Logistiikka

Kesällä yhteysaluksen laituri on osoit-
teessa Ehrenströmintie 3, 00140 Helsin- 
ki. Samassa osoitteessa toimii myös Ca-
fe Ursula. Matka vie noin 5 minuuttia 
ja menopaluun hinta on viitisen euroa. 
Lauttaa operoi Merenkävijät ry. ja mak-
suvälineenä käyvät sekä maksukortti et-
tä MobilePay.

Kevättalvella jääreitti seuraa yhteysaluk-
sen kesäreittiä. Jäällä kävellessä on hyvä 
pitää mukana naskaleita ja tarvittaessa 
myös tuuraa, jos jään paksuus yhtään 
epäilyttää. Houkuttelevinta ja lyhyintä 
jääyhteyttä Uunisaaresta tulee välttää, 
sillä saarten välissä on virtauskohta ja 
jää on niillä kohdin usein heikkoa.

Punaista veden hiomaa graniittia keväällä 2019.
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Nopeinta reittiä alas painovoiman avulla. Riku Laakson mallisuoritus.

Sampsa Jyrkynen
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Anthony Gullsten, 2014

Huom!Harakka on lintujen pesimäsaari. Harakassa pesii poik-

keuksellisen paljon lintuja, minkä vuoksi saarella tulee 

liikkua rauhallisesti. Harakkaan ei saa tuoda koiria!

Harakan paras kiipeilykausi on ennen ja jälkeen lintujen 

pesimäkauden. Lintujen pesintää ei saa häiritä. 
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Länsi Aurinkoinen 11 4+…6c  7  m Varauksin

60.1516212, 
24.9546782

Ehrenströmintie 3, 
00140 Helsinki

5 min, 200 m 

15 min 
800 m

20 min 
3 km

Kaivopuiston edustalla sijaitseva Harakan saari on luonnoltaan monipuolinen. 

Harakka on entinen puolustusvoimien saari, joka avattiin yleisölle vuonna 1989. 

Saarella sijaitsee Helsingin kaupungin luontokeskus.

Iltapäiväaurinko paistaa suoraan Harakan kalliolle ja kivi kuivuu nopeasti. Kallion 

edustalla on melko syvää vettä. DWS-kiipeily edellyttää veden syvyyden selvit-

tämistä ennen kiipeilyä. Harakan ja Uunisaaren välillä on vilkas veneilyreitti.

Kesällä Harakkaan pääsee parhaiten yhteysaluksella Cafe Ursulan rannasta.  

Venematka maksaa muutaman euron. Kevättalvella saareen kävellään jäitä pitkin. 

Kallion osoite on yhteysaluksen laiturille, jonka lähistöllä on muutama kiekkopaik-

ka. Maksullista parkkitilaa on Ehrenströmintien varressa. Lähin raitiovaunupysäkki 

on Laivasillankadun ja Tehtaankadun risteyksessä. Pyöräilymatka on laskettu Hel-

singin rautatieasemalta. 
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Harakkaan kevättalvella

Jäillä liikkumisesta on tärkeä ymmärtää, että merijää on hauraampaa kuin ma-

kean veden jää. Erityisesti varottavia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot, 

niemenkärjet, jokien ja purojen suistot, kaislikot, laivaväylät, sillat ja laiturit.

Lyhintä jääreittiä Uunisaaresta suoraan Harakkaan tulee välttää. Saarten välinen 

kapeikko on tyypillinen virtauspaikka, jossa vesi liikkuu jatkuvasti jään alla sulat-

taen jäätä. Kallion edustan jään paksuus on siksi syytä varmistaa ennen jokaista 

talvikiipeilykertaa. Turvallisin reitti jäätä pitkin kiertää virtaavat kapeikot.
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Kiipeilyreitit Etelä-Suomi

• 28 kalliota, yli 600 köysikiipeilyreittiä
• Kalliot tunnin ajomatkan sisällä Helsingistä
• Valokuvamuotoiset reittikuvaukset
• Ajo-ohjeet ja pysäköintipaikat päivitetty
• Julkisen liikenteen reittiohjeet kalliolle

• Lähestymisohjeet maastokartalla
• Esittely jokaisesta kalliosta
• Tietoa jokamiehenoikeuksista
• Tietoa reitinteosta ja historiikki

• Koko A5, 272 sivua
• Kestävä liimalankasidottu kirja
• Laminoidut kannet liepeillä
• Julkaisija Suomen Kiipeilyliitto ry.

Suomen Kiipeilyliitto ylpeänä julkaisee kirjan Etelä-Suomen kalliokiipeilyreiteistä.  
Etelä-Suomen alueen kirja on ensimmäinen osa kirjasarjaa, joka tulee kattamaan koko 
Suomen. Kirjasarja pohjautuu aiempaan Suomen Kalliokiipeilyreitit 2008 -kirjaan. 
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Harakkaan kevättalvella

Jäillä liikkumisesta on tärkeä ymmärtää, että merijää on hauraampaa kuin ma-

kean veden jää. Erityisesti varottavia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot, 

niemenkärjet, jokien ja purojen suistot, kaislikot, laivaväylät, sillat ja laiturit.

Lyhintä jääreittiä Uunisaaresta suoraan Harakkaan tulee välttää. Saarten välinen 

kapeikko on tyypillinen virtauspaikka, jossa vesi liikkuu jatkuvasti jään alla sulat-

taen jäätä. Kallion edustan jään paksuus on siksi syytä varmistaa ennen jokaista 

talvikiipeilykertaa. Turvallisin reitti jäätä pitkin kiertää virtaavat kapeikot.
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Kiipeilyreitit Etelä-Suomi

• 28 kalliota, yli 600 köysikiipeilyreittiä
• Kalliot tunnin ajomatkan sisällä Helsingistä
• Valokuvamuotoiset reittikuvaukset
• Ajo-ohjeet ja pysäköintipaikat päivitetty
• Julkisen liikenteen reittiohjeet kalliolle

• Lähestymisohjeet maastokartalla
• Esittely jokaisesta kalliosta
• Tietoa jokamiehenoikeuksista
• Tietoa reitinteosta ja historiikki

• Koko A5, 272 sivua
• Kestävä liimalankasidottu kirja
• Laminoidut kannet liepeillä
• Julkaisija Suomen Kiipeilyliitto ry.

Suomen Kiipeilyliitto ylpeänä julkaisee kirjan Etelä-Suomen kalliokiipeilyreiteistä.  
Etelä-Suomen alueen kirja on ensimmäinen osa kirjasarjaa, joka tulee kattamaan koko 
Suomen. Kirjasarja pohjautuu aiempaan Suomen Kalliokiipeilyreitit 2008 -kirjaan. 

Ilm
estyy 

28.11.

2019

Mainos_K-ES_10_FINAL.indd   1 4.11.2019   12.03.42

kulttuuriseen vaikenemiseen, 

yritystä paljastaa kuoleman kiel-

tävän asenteen onttous. Siinä kuo-

leman todellisuuden tajuaminen 

on täysiarvoisen elämän välttämä-

tön ehto.   

Kiipeilijöille saattaa toisinaan paljastua tavanomaisen kuolemasuhteen val-

heellisuus ja avautua sen myötä rohkeampi ja rehdimpi elämä. Heidegger 

kutsuu tällaista kuolematietoisuudessa elettyä elämää autenttisuudeksi, var-

sinaisuudeksi. Suuntautuessamme kohti omaa kuolemaamme vapaudumme 

yhdenmukaistavasta sosiaalisesta paineesta, saamme mittakaavan toimin-

tamme arvioimiseen, tulemme päättäväisiksi ja yksilöidymme. Autentti-

suuden analyysi etenee Heideggerilla kulttuurikritiikistä elämänprojektin 

valintaan. Kuolematietoisuudessa ihminen ensisijaistaa itselleen tärkeät 

tavoitteet eikä lankea maailman tarjoamiin helppoihin mahdollisuuksiin 

eläen, ikään kuin aikaa olisi loputtomiin. Autenttisina kohtaamme mahdolli-

suuksiemme rajallisuuden ja kannamme tietoa siitä, että jonkin elämänpro-

jektin valinta sulkee muita pois. 

Kiipeilijä voi autentikoida itseään käymällä niin sanotusti rajalla, enemmän 

tai vähemmän vaaralle alttiisti. Heidegger ei tarjoaa mitään rationaalisia kri-

teerejä eksistentiaalisen valinnan tekemiseen. On siis aivan mahdollista, 

että kiipeilykokemuksesta nouseva tietoisuus rajallisuudestamme saa meidät 

valitsemaan juuri kiipeilyn elämänprojektina. Kehässä ei ole mitään väärää. 

Itse asiassa kiipeily saattaisi olla yksi autenttisuuden kestoa pitkittävistä teki-

jöistä: eläisimme pitäen kuoleman tosiasian jatkuvasti sormenpäissämme. 

Tällä tiellä ei kuitenkaan voi tukeutua enää Heideggeriin. Hänelle luonnos-

teluni tarkoittaisi sitä, että yritän kiiveten neuvotella kuoleman ehdottomuu-

den kanssa ja saada sen kontrolliini. 

Filosofi Karl Jaspers sen sijaan kirjoittaa rajatilanteista, hetkistä, joita ei mil-

lään saa ammennettua käsitteellisesti tyhjiin. Niitä ovat esimerkiksi kuo-

lema, kärsimys, taistelu – eksistentiaalikiipeilijän räkin sisältöä! Kiipeily 

voi viedä vahvimpaan rajatilanteeseen: oman kuoleman mahdollisuuden 

äärelle. Tällaiseen kokemukseen voi liittyä syvä vapauden tunne; elämäni ja 

vapauteni täyttyvät, kun koen hallitsevani myös kuolemaani. Useimmat elä-

mämme valinnat ovat banaaleja – puuroa vai mysliä – mutta reitillä irti pääs-

täminen kokemuksessa läsnä olevana valinnan mahdollisuutena syventää 

koettua. Tärkeää on elämys, potentiaalisuus, ei aina kiistaton hengenvaara. 

Kiipeily on parhaimmillaan kuolemakeskeistä, kun valitsemme sekä ver-

tauskuvallisesti että kokemuksellisesti elämän ja kuoleman vaihtoehdoista 

intensiivisesti elämän. 

Minua on syytetty kiipeilyni kuolemakeskeisyydestä. 

Moittijat itse kannattivat tuttua ajatusta kiipeilystä pelkojen käsittelemisenä 

ja voittamisena. Alkuun pääsemiseksi ehdotan, että pelko on pohjimmil-

taan kuoleman pelkäämistä – myös yläköydessä matalalla nelosen reitillä. 

Sitten arvioin kiipeilyä strategisena osana parissa erilaisessa tavassa suhtau-

tua kuolemaan. 

Kuolemaa halveksivat nousut ja kuolemalle haistattelun voisi yhdistää kyy-

niseen suhtautumistapaan. Sen mukaisessa kiipeilyssä ei edes haeta uutta 

tapaa ajatella kuolemaa, vaan paljon enemmän: uutta suhtautumista koko 

olemassaoloon. Hyvin viritetty kyynikkokiipeilijä ei dramatisoi kuolemaa 

eikä edes ahdistu sen äärellä, sillä lopultakaan millään ei ole merkitystä. 

Suhtautumistapa pohjaa päätelmään, jonka mukaan kuolemanpelko saa 

osin voimansa uskostamme elämän, sen sisältöjen ja vaiheiden, korvaamat-

tomuuteen. Hanskaamme kuoleman, sikäli kun opettelemme suhtautu-

maan viileämmin elämäämme. Kiipeily olisi kyynikolle sarja demonstroivia 

ja vahvistavia akteja. 

Yleiskyynisyyttä on kiipeilijöistä kuitenkin vaikea löytää. Nekin, jotka näyt-

tävät valmentaneen ainakin itsensä tiettyyn kuolemaa halveksivaan asen-

teeseen, eivät yleensä pääse kauas kallioilta, ennen kuin rakastuvat ja 

takertuvat elämänsä pikku seikkoihin. Kyyninen lähestymistapa näyttää 

olevan johdonmukaisesti toteutettuna varsin haastava. Toinen ongelma on 

kasvatuksellinen: haluammeko todella johdattaa itseämme ja muita tähän 

suhtautumistapaan? Onnistuneesti läpi vietynä kyyninen asenne varmasti 

toimii hämmentäessään elämän ja kuoleman välisen eron, mutta se vaatii 

meitä maksamaan tästä erittäin korkean hinnan. 

Kiipeilyssä voisi olla otolli-

sempikin suhtautumistapa 

kuolemaan. Kytken sen tiet-

tyyn ajattelun traditioon ja 

nimeän siksi eksistentiaali-

seksi. Filosofi Martin Hei-

degger kirjoittaa sattuvasti 

ihmisten tavanomaisesta, 

jokapäiväisestä kuolemasuh-

teesta. Siinä keskeisintä on 

kuoleman ajatuksellinen väis-

täminen ja lykkääminen, yli-

malkaisuus, abstrahoiminen, 

toisia koskevuus ja asenteen 

pakotettu tyyneys. Eksistenti-

aalinen suhtautumistapa taas 

on suoraa reaktiota tällaiseen 

P E R T U R B A A T I O I TA

Latinan perturbáre tarkoittaa niin 
psyykkisen hämmingin kuin liik-
keellisen huojunnankin aiheutta-
mista. Perttu Ollila on turkulainen 
ajatustyöläinen ja opettaja, jonka 
yritykset vastailla periaatteelli-
siin kysymyksiin ja kiivetä vaikeita 
halkeamia ovat usein perturbaa-
tioiden kyllästämiä. Perttu pitää 
ajatuksensa ja muuvinsa kurissa 
daimonin ja hauisten avulla. 

Killed by Death
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2017

 I crane my neck back 
and stare straight up in-
to the sky. ”What is the 

sun doing way up there?”, 
I wonder. The tempera-
ture is +30°C and still ri-
sing. It’s New Year’s Eve 
in Buenos Aires, Argen-
tina. Having left a frozen 

and dark Tampere just 
20 hours before, my body 
and mind have yet to ad-
just to this new reality.

FINNISH
ALPINE 

AWARDS 

Teksti: Alan Goldbetter

Written July 30th, 2019 
Starikatchan Base Camp, 

Great Himalaya Range, India

A cold, clear, and beautiful morning breaks over  
the Paine Massif, Torres Del Paine National Park, Chile.  
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Artikkeli julkaistaan alkuperäis- 
asussaan kääntämättömänä
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Having spent time 
climbing in Patagonia 
before, I knew the 
odds were stacked 
against success.

The kilograms of down feathers and syn-
thetic insulation packed in my luggage seem 
overkill, and it would be, if this was my final 
destination. For me though, the journey still 
continues. 2500 km to the south lies my first 
stop, the small town of El Chaltén. Home 
to both Fitz Roy and Cerro Torre, two of the 
world’s most infamous and admired moun-
tains, El Chaltén is the gateway to Patagonia. 
This is where I will spend the first half of my 
trip. 

In 2017 I was a recipient of the Finnish Alpine 

Award for my proposed two-objective trip to 

South America. First, I planned to spend one 

month in El Chaltén, Argentina where I hoped 

to climb in the Fitz Roy Range, with the ulti-

mate goal of ascending the Afanassieff Route 

on Fitz Roy itself. The following month would 
be spent across the border in Chile attempt-
ing to climb a big-wall style aid route (Rosso 
Di Sera) on the East Face of the Central Tower 
of Paine, the single most inspiring wall I have 
ever laid eyes on. 

Having spent time climbing in Patagonia be-
fore, I knew the odds were stacked against 
success. Notorious bad weather, often appall-
ing climbing conditions, and long approach-
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Nearing the summit of Aguja Guillaumet, Fitz Roy Range, El Chaltén, Argentina.
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An alpine start on an attempt of the Central Tower of Paine,Torres Del Paine 
National Park, Chile.  

A beautiful alpine dawn on approach to Aguja Guillaumet, Fitz Roy Range, El Chaltén, Argentina.
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es and descents take their toll on a climber’s 
dreams. Still, I was feeling optimistic and look-
ing forward to the challenges.

My month in El Chaltén turned out to be so-so. 
I had some wins (ascents of Aguja Guillaumet, 
De l‘S, and Mojon Rojo) and some losses (at-
tempts on Aguja Bifida, De l‘S, and St. Exupery). 
Unfortunately, a multi-day weather window nev-
er appeared, offering no opportunity to try Fitz 
Roy. With the month coming to a close, it was 
time to head west. 

The journey to Torres Del Paine was an adven-
ture unto itself. Border crossings, drug dogs, 
threats of jail for starting illegal campfires, and 
meetings with park rangers consumed almost 

a week of our time. With the bureaucracy out 
of the way, we finally reached our basecamp, 
happy to at last be at our home in the hills. We 
shared our camp with only a few other climb-
ers, most notably a pair of professionals who 
came to free climb a different aid route on the 
same face.

Up: A fiery morning light greets the east face of the Fitz Roy Range. Los Glaciares 
National Park, Argentina.
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Hiking on the Southern Patagonian Ice Field en route to Aguja Bifida. The author climbing high on Aguja D l’S, Fitz Roy Range, El Chaltén, Argentina. 

Alpine climbing is  
a long-term game.  
Success in the 
mountains often 
does not come  
fast or easy.

Unfortunately our luck with the weather 
ran out in a big way. Constant precipita-
tion kept the rock coated in a layer of wet, 
heavy snow. 

During our weeks in the park the furthest 
any team managed to make it to the base 
of the wall. In the end we left Torres Del 
Paine without ever tying into a rope. 

While it is nice to have the support of 
one’s community during the good times, 
it is often critical during the bad. During 
the Finnish Alpine Award application pro-
cess, a committee consisting of some of 
the most accomplished alpine climbers in 
Finland had reviewed my expedition plan 
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FINNISH ALPINE AWARDS 
kannustaa ja tunnustaa esimerkil-
listä suomalaista kiipeilytoimintaa 
jakamalla vuosittain yhdelle tai 
useammalle merkittävälle suoma-
laiselle kiipeilyhankkeelle rahallista 
tukea ja antamaan sille ansaittua 
näkyvyyttä. 

Stipendi jaetaan hakemusten poh-
jalta asiantuntijaraadin osoittamalle 
hankkeelle. Hakemuksissa kuvail-
laan mm. kohde, toteutustapa, bud-
jetti ja hakijoiden kiipeilyhistoria. 
Raati arvioi hakemuksia kokonai-
suuksina, mutta erityistä huomiota 
annetaan stipendin arvoille. 

Lue lisää alpineaward.fi

and found both it and my past climb-
ing experience to be adequate for the 
goals I was attempting. Knowing this 
helped me to keep my head up upon 
my return home, even in light of such 
a ”failed” expedition. 

Alpine climbing is a long-term game. 
Success in the mountains often 
does not come fast or easy. Lessons 
are learned from each experience 
that can make the next ones safer 
and more rewarding. I believe it to 
be more than just coincidence that 
this past January, upon my return to 
El Chalten, I had my most success-
ful season yet, including an ascent 
of Fitz Roy’s North Pillar and St. Ex-
upery.

I would like to offer my sincere thanks 
to the Finnish Climbing Association, 
The Finnish Alpine Award, and its 
various sponsors and committees 
for their continued belief and com-
mitment to the climbing communi-
ty they serve. 

The Finnish Alpine Award is so much 
more than just a euro amount; it is 
the support of a whole community as 
one pursues their climbing goals. It is 
for this that I am most grateful.

View from the summit of Aguja De l’S, Fitz 
Roy Range. A
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Vaikka ensimmäiset reitit 
avattiin jo 2013 yksittäiseen 
kiveen nimeltä Ukkokivi, ke-
hitys on ollut tasaista. Kuten 
kaikki reittejä avaavat kiipeili-
jät tietävät, maastokarttaa on 
kaluttu kilometritolkulla lähes 
kymmenen vuotta. Nyt saaliik-
si on jäänyt noin 20 sektorin 
kokoelma lohkareita ja seinä-
miä kaikissa muodoissa sekä 
kokoluokissa. 

Kaikista näistä kuitenkin on 
ehditty avata vasta pieni osa, 
mutta reittejä riittää jo kaiken 
tasoisille kiipeilijöille useam-
paa reissua varten. Viimeisim- 
pänä alueena julkaistu Salme- 
lanlampi on näistä ehkä eniten 
huomiota ansaitsevin. Edelli- 
sen kesän aikana melkein kaik- 
ki jäljellä olevat selvimmät ja 
näyttävimmät linjat saatiin 
puhdistettua ja avattua.  

Keskeisenä alueen kehitykses-
sä on ollut harkittujen linjo-
jen avaaminen. Niin sanottu 
”tästä ylös”-periaate on val-
linnut alusta asti. Yhteensä 
kolmella avatulla pääalueella 
löytyy noin 60 reittiä kaikilla 
vaikeustasoilla 3–7c+ ja uusia 
tulee jatkuvasti tasaisella tah-
dilla. Nämä alueet ovat Ukko- 
kivi, Kivelänlampi sekä Salme- 
lanlampi.  Kaikkien alueiden lä- 
hestymiset onnistuvat autolla 
ja kävelymatka ei missään ole 
viittä minuuttia pidempi.

Alueet itsessään ovat lähek-
käin Rapalanniemen alueella 
maksimissaan noin 10 minuu- 
tin ajomatkan päässä toisis- 
taan. Helsingistä matkan tait- 
taa kahdessa tunnissa. Sen voi  

Teksti ja kuvat: Oliver Petäjä

RAPALA ON UUDEHKO KEHITTYVÄ KIIPEILYALUE LAADUKKAALLA  
KIVELLÄ SEKÄ REITEILLÄ. ALUE SIJAITSEE NOIN KAHDEN TUN-
NIN AJOM

ATKAN PÄÄSSÄ HELSINGISTÄ PÄIJÄNTEEN ITÄRANNAL-
LA SYSM

ÄN ETELÄPUOLELLA. ALUETTA KEHITTÄÄ OLIVER PETÄJÄ. 

Rapala
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ajaa moottoritietä lähes koko matkan, mut- 
ta kauniimpi tie Vääksyn kautta Pulkkilan- 
harjua pitkin tekee matkanteosta nautin- 
nollisempaa. Lisäksi Vääksyssä voi pysäh- 
tyä maukkaalle lounaalle Kanavan Kunkku 
-nimiseen ravintolaan. Heidän tarjoilemansa 
”päivän kala” on erinomaista ja suoraan Päi-
jänteestä. 

Tähän asti avattuna löytyy vain lohkareita, joi-
den muoto ja koko vaihtelevat 2 metriä kor-
keista hänkkipätkistä yli 5 metriä korkuisiin 
teknisiin balladeihin. Löytyy släbiä, hänkkiä 
ja kaikkea niiden väliltä; krimppejä, slouppe-
ja, kantteja ja kompressiota; jopa hiipimistä 
ja runnomistakin. 

Alastulot on raivattu ja tasoitettu siten, että 
kaikki reitit on mahdollista kiivetä kahdella 
keskikokoisella pädillä turvallisesti. Korkeim-
missa linjoissa toki ylimääräisistä pädeistä ei 
koskaan haittaakaan ole, etenkin jos lähesty-

minen on helppo. Kivenlaatu on ollut myös 
korkea kriteeri ja avatuilla reiteillä se on kaut-
taaltaan hyvää. 

Erittäin tärkeä osa uusien alueiden avaami-
sessa on ollut turvallisuus, irtokivet on revitty 
huolella irti sekä alustat on raivattu ja tasoi-
tettu. Access-asiat on hoidettu paikallisten 

maanomistajien kanssa hyvin, mutta kuten 
aina kun mökkejä on lähellä, tulee kiipeilijöi-
den käyttäytyä sen mukaisesti. 

Oliverin suosikkireittejä: 

UKKOKIVI: Ruosteroodeo 5+ on helppoa ki-
peilyä sopivan jännittävällä topilla. Sun-
ny Side Up 6B+ on tekninen kanttihiiviskely 
monella eri vaihtoehtoisella tavalla kiivettä-
väksi. Fiilistelyn Kulminaatio 7B on erittäin 
monipuolinen ja tekninen ”puhdas” reitti 
halkeamaa pitkin ylös. Ukon Alakantti 7C on 
uniikki tekninen layback-kantti, joka vaatii tek-
nistä osaamista ja sopivan määrän voimaa.  
 
QUETE: Ukon Alakantti 7C ”Hieno. Runttu al-
ku ja hieno herkkä loppu” - Marko Siivinen

KIVELÄNLAMPI: Ernesto 6C+ ”Looks like a 
walk in the park”. Fury Toad 7C+ on lyhyt mut-
ta ytimekäs. 

Kivenlaatu on ollut myös 
korkea kriteeri ja avatuilla 
reiteillä se on kauttaaltaan 
hyvää.

,
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SALMELANLAMPI: Rapadallaus 4+ on korkea,  
helppo ja laadukas släbi näyttävällä kivel-
lä. Haluisin Kertoa Luciferista 7A on kerras-
saan ihana test piece släbi. Rapalyyperi 6B 
on näyttävä pieni hänkki ja kantti moni-
puolisilla muuveilla. Rapahali 7B on kom-
pressio runtturalli sisäkiipeilyotteilla ja  
muutamalla yllätyksellä. Mummy Middle 
Finger 7B+ on monipuolista teknistä kii-
peilyä upealla kivenlaadulla ja muodoilla.  
 

QUETE: Mummy Middle Finger 7B+ ”Upea 
reitti. Sopivan hankala alkusekvenssi, joka 
huipentuu korkeammalla tehtävään herkem-
pään kiipeilyyn. Must do tämän greidin kiipei-
lijöille! - Timo Junttila

Tulevina kausina uusien avattavien listalla on 
enimmäkseen lohkareita, mutta myös alu-
eelta löytynyt trädihalkeamilla ja vaikuttavilla 
seinillä varusteltu 20 metriä korkea kalliosei-
nämä. Tämä on herättänyt jopa boulderoin-
ti-innokkaan Oliver Petäjän mielenkiinnon 
köysittelymaailmaan. 

Karkean arvion perusteella Rapalanniemen 
alueelle avautuu noin 200 boulderreittiä se-
kä lisäksi kaksi vierekkäistä köysikalliota.  Te-
kemistä siis riittää vielä moneksi vuodeksi 
eteenpäin. Huomio on ollut vielä vähäistä, 
mutta kasvavaa. 

Ymmärrettävästi helpoimmat linjat ovat saa-
neet eniten huomiota, mutta muutamat vai-
keammatkin reitit ovat saaneet toistoja. 

”Yksin reittien avaaminen on melko työlästä 
mutta erittäin palkitsevaa. Heti kiipeilyn aloi-
tettuani rupesin uusia mestoi scouttaamaan 
ja putsaamaan. Jotenkin vaan uuden reitin 
kiipeäminen ei käy koskaan tylsäksi, kun on 
mahdoton sanoa miten se tulee menemään. 
Sopivasti tuolta mökin lähettyviltä löytyi to-
ta kiivettävää yllättävänkin paljon, joten mi-
tä sen parempaa tekemistä keksisi.” – Oliver 
Petäjä 

Topot löytyvät kaikki 27crag:stä artikkelissa 
mainituilla nimillä.  

Sopivasti tuolta mökin lähet-
tyviltä löytyi tota kiivettävää 
yllättävänkin paljon, joten 
mitä sen parempaa 
tekemistä keksisi.

,



SKIL SUOMEN KIIPEILYLIITTO KTO-kurssia ja Kiipeily-lehden aineistoa 
koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle, 
mieluiten sähköpostilla.

VALIOKUNNAT:

NUVA
NUORISOASIAT, JUNNUOHJAAJA- 
KOULUTUKSET JA LEIRIT 
puheenjohtaja Markku Moilanen,  
moilanen.markku@hotmail.com

KOVA
OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKOULUTUS
puheenjohtaja Tuomo Pesonen,  
tuomo.pesonen1@gmail.com

KIVA  

KILPAILUASIAT kilpailu@climbing.fi
puheenjohtaja Nora Isomäki,  
nora.isomaki@gmail.com
2020 alusta: jari.koski@climbing.fi

ACCESS
KALLIOIDEN LUPA-ASIAT JA REITINTEKO 
YHDESSÄ JÄSENSEUROJEN KANSSA
sähköposti, access@climbing.fi

SKIL kotisivuilla www.climbing.fi:
• liiton jäsenseurat paikkakunnittain ja 

yhteystiedot
• valiokuntien esittelyt ja yhteystiedot
• SKIL julkaisujen esittelyt, hinnat ja tilaa-

minen
• liiton ohjaajakoulutuksen esittely, kurssi-

paikat, hinnat ja ilmoittautumisohjeet
• jäsenseuroille seuratukien hakuohjeet
• access-ohjeita ja rajoituksia
• tapahtumakalenterissa kaikki tulevat 

tapahtumat – ohjaajakurssit, muu kou- 
lutus, kilpailut ym.

• linkit SKIL ja SKIL accessin Facebook-
sivuihin www.facebook.com/kiipeilyliitto/

     ja www.facebook.com/skilaccess/
• tietoa kiipeilylajeista

SKIL HALLITUS 2019
pj. Sampsa Jyrkynen,  jäsenet Otto Lahti 
vara-pj, Pasi Kiuru vara-pj, Hanna Hesse, 
Paavo Hahtola, Enni Bertling, Marja Tyni, 
Laura Kosonen

SKIL HALLITUS 2020
pj. Sampsa Jyrkynen,  jäsenet Otto Lahti, 
Pasi Kiuru, Paavo Hahtola, Enni Bertling, 
Laura Kosonen, Juho Risku, Henri Länsi- 
puro

SKIL POSTIOSOITE:
Suomen Kiipeilyliitto ry.
Erätie 3
00730 HELSINKI

Toiminnanjohtaja, Kiipeily-lehden 
päätoimittaja, KTO -kurssivastaava:
Jari Koski
jari.koski@climbing.fi 
p. 040-586 8123

Hiking in heavy loads into the Paine Massif, Torres Del Paine National Park, Chile.
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Helsingin Kiipeilykeskus
Erätie 3, 00730 Helsinkiwww.kiipeilykeskus.com

PUODISTA PUKINKONTTIIN!
Kiipeilykeskuksen

3 köysihallia,     
    2 bouldertilaa &      
 16 metriä korkeutta!

Tervetuloa           
kiipeilemään   

uusituille    
       seinillemme!         seinillemme!  

HELSINGIN KIIPEILYKESKUS

Ocun 
Tsunami Jacket
149€ (svh 185€)

LePirate varmistuslasit
+ köysikassi yht. 55€

(svh 79€)
Kaikki loput 
Ocunin padit

-30%

Lisäksi paljon muita huikeita alennuksia, tule tutustumaan!

 Wild Country REVO
129€



Beal Birdie soveltuu aloittelijoista pro-tason kiipeilijöille,
8,5 – 10,5 mm kiipeilyköysille.

• Automaattisesti lukkiutuva
• Ei aiheuta kiertymää köyteen
• Löysien antaminen vaivatonta
• Täysmetallinen ja kulutusta kestävä
• Ei muoviosia
• Kitkapinnat ruostumatonta terästä 
• CE EN15151 ja UIAA sertifioitu
• Paino 210 g
• Maksimikäyttöikä rajoittamaton

New!

Maahantuonti: Vandernet Oy • Jälleenmyyjät: Kiipeilykaupat kautta maan

Birdie
laskeutumis- ja varmistuslaite

BEAL – putoamissuojaimia ja kiipeilyköysiä jo vuodesta 1950
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