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Ei se Poketti vaan Se Krimppi – jätti jälkensä nahkaan!

Suomessa on vihdoin kiipeilijä, jolla on
kaikki mahdollisuudet jopa arvokilpailuvoittoon maailmalla erittäin suositussa kilpailulajissa, boulderoinnissa. Nalle Hukkataival
on lyönyt kaikki, itseni mukaan lukien, ällikällä tämän vuoden suorituksillaan. Hänen ulkobouldereilla kiipeämiensä reittien sarja hakee
vertaistaan suomalaisessa kiipeilyssä mutta
vielä huomattavampaa on Nallen vakaa kisamenestys. Arvokilpailuissa menestyminen kun
vaatii lajissa kuin lajissa huippufysiikan ja –
taidon sekä kunnon ajoittamisen osaamisen
lisäksi vahvoja psyykkisiä ominaisuuksia. Lahjakas 18-vuotias on sijoittunut viiden parhaan
joukkoon jokaisessa kansainvälisessä kisassa
johon hän on kuluneen vuoden aikana osallistunut. Ja joukossa on kaksi ehdottomasti maailman kovatasoisimpaa ja arvostetuimpaa kilpailua: Boulder MM ja Arco Rockmasters kutsukilpailu!
Nalle on tätä kirjoittaessani maailman suosituimman kiipeilysivuston, 8a:n maailman
rankingissa boulderoinnissa kolmantena heti
Dai Koyamadan ja Dave Grahamin jälkeen.
Vaikka meissä kaikissa kiipeilijöissä ei olekaan ainesta maailmanluokan tähdiksi, on kuitenkin inspiroivaa tietää, että myös täältä kylmästä ja kosteasta pohjolasta voidaan nousta
hätyyttelemään aivan maailman kärkeä.

Jyrki Kauko

Suomessa kiipeilyn harrastajien määrät ovat
viime vuosina kasvaneet uusien sisähallien
myötä. Kauan kiipeilyä harrastaneiden parissa on pelätty kallioidemme ruuhkautumista ja
siitä johtuvia ongelmia. Onko tällaisia ongelmia odotettavissa? Kiipeilijämäärien kasvusta
suurin osa on kuitenkin näkynyt vain sisäseinillä, useimmat sisällä ”kuntokiipeilyn” aloittaneista eivät siirry kallioille. Useat, jotka käyvät yhden talven seinätreenin jälkeen innokkaina kokeilemassa kalliokiipeilyä, perääntyvät
muun muassa seuraavien syiden takia: ”Siellä satoi ja kallio oli märkää!”, ”Kimpussa oli
hyttysiä ja hirvikärpäsiä!”, ”Parkkipaikalta piti
rämpiä metsässä kalliolle!” tai ”Otteita ei löytynyt!!!”.
Kalliokiipeily ei siis sovi kaikille, mikä on
kyllä ihan hyvä asia ajatellen rajallista köysikiipeilykallioiden määrää maassamme! Boulderkiipeily luonnossa on edelleen jatkanut kasvuaan, mutta koska kiipeilypaikkoja on paljon ja
koko ajan löytyy uusia kiviä, sulautuu tämä porukka maastoon paremmin.
Samanaikaisesti kun köydettömän kiipeilyn kasvu jatkuu, on jopa eteläisestä Suomesta löytynyt useita uusia köysikallioita kiipeilykäyttöön. Näistä joitakin on jo julkistettu ja
jatkoa varmasti seuraa ensi kesänä. Myös luomukiipeilykäyttöön on saatu lisää kalliota, varsinkin Kustavin alueella, joten myös tällä rintamalla kallioiden tilanne näyttää hyvältä! On
kuitenkin paradoksaalista, että samalla, kun
jotkut ryhmittymät pelkäävät kiipeilijämäärien kasvun vaikeuttavan kallioiden käyttöä, kasvaa Suomessa lukuisia reittejä umpeen kiipeilyn puutteessa! Tämä ilmiö on tuttu jokaiselle
kauan Havukalliolla ja Olhavalla käyneelle.
Kiipeilylehteen uutisia haluavan lehden
päätoimittajan näkökulmasta köysitapahtumien puute kompensoituu boulderuutisten laadulla! Sekä Tomi Nytorp että Nalle Hukkataival ovat olleet kesän aikana uskomattoman
kovassa kunnossa.
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Kiipeily-lehti jaetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille.
Muille tilaukset osoitteeseen:
eva-liisa.aunio@climbing.fi. Vuoden kestotilaus 16 `/vuosi. Irtonumerohinta 6 `.
Osoitteenmuutokset ja muut postitukseen
liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Ota yhteys omaan seuraasi.

Ilmoitusmyynti: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi. Mediakortti osoitteesta: www.climbing.fi.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä
materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisällön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri mistään
muustakaan…
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skil
skil tiedOttaa
SKIL hallitus 2005
Puheenjohtaja: Marko Virtanen
Jäsenet: Juha Aho, Sampsa Jyrkynen
Otto Lahti, Henrik Suihkonen, Kevät Aalto
Ossi Eskola
skil jäsenseurat
CLIMBING CLUB ry. PORI
ERÄSEIKKAILUYHDISTYS ry. KOKKOLA
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
HILLWALKERS ry. HAMINA
KARELIAN KIIPEILIJÄT ry. JOENSUU
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.

kova
KTO-KLUBIN JÄSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden liittymisestä eli KTO-kurssin mod 2:lle osallistumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuodessa kotiisi ja voit osallistua SKIL/KTO kouluttajapäiville omakustannushintaan.
Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen
vuoden jälkeen on 20 euroa/vuosi.
skil avoimet ohjaaja- ja kouluttajakurssit
syksyllä 2005
Kurssit ja kokeet Helsingissä ellei muuta mainittu
10-10.10.
KTO 1 Hoikan Opisto, Karkku
31.10.-1.11. KTO 2 Hoikan Opisto, Karkku
12.11.
KTO koe, Joensuu
11.11.
KTO koe, HKI
kevät 2006
11. -12.3.
KTO 1 HKI
15-19.3.
Talviturvallisuuskurssi TaTu,
Posion Korouoma
25. - 26.3.
KTO 2, HKI
25. - 26.3.
KTO 3, Hoikan opisto, Karkku
Päivämääriin voi tulla muutoksia; ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL
kotisivuilla: www.climbing.fi > koulutus > kurssi- ja koekalenteri. Ajankohtaiset hinnat ovat
sivuston kurssihinnastossa.
kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuksessa Helsingissä:
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LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI
ry. TURKU
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO HELSINKI
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO ry. JYVÄSKYLÄ
YLIVIESKAN KIIPEILY JA SEIKKAILU ry.
Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.

men Kiipeilyliitto ry Radiokatu 20 00093 SLU
(kv. Yhteyksissä FIN-00093 SLU) Puh. 09-3481
3135 Toimistonhoitaja: Eva-Liisa Aunio Email:
eva-liisa.aunio@climbing.fi
Toimisto sijaitsee SLU-talon 7. kerroksessa
huone 771. Auki arkisin klo 9.00-16.00
TOIMINNANJOHTAJA, LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA, SKIL TIEDOTTAJA, KTO-KURSSIVASTAAVA: Jari Koski, 040-586 8123
09-224 32 907, jari.koski@climbing.fi
KTO-kurssia koskevat tiedustelut suoraan Jari
Koskelle!
seuraava lehti
Kiipeilylehden kesänumero ilmestyy helmikuussa 2006. Lehden aineistopäivä on 15.1.2006

Materiaalimyynti, osoiterekisterit ja jäsenseurojen asiat/SLU-Lajipalvelutoimisto: Suo-

www.kiipeilykeskus.com
KTO Karkku ja KTO 3-moduulit; Hoikan Opistolla www.hoikka.fi
KTO Joensuu; Joensuun palloilukeitaalla
www.palloilukeidas.com ja lähikalliolla
KTO Jyväskylä; Hutungissa, www.hutunki.fi ja
lähikalliolla
KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouomassa Posiossa.
Lisätietoa www.santasport.com ja
www.climbing.fi
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yrityksille ja opistoille.
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ilmoittautuminen tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin tehdään seuraaville henkilöille:
KTO Helsinki, Joensuu ja Jyväskylä sekä KTO
3: Jari Koski jari.koski@climbing.fi
tai 040 586 8123
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen
oula-matti.peltonen@roiakk.fi
tai 040 7547613
KTO Hoikan Opisto: Petri Laukamo
petri.laukamo@hoikka.fi tai 0400 976716
KO: Jari Matsinen jari.matsinen@nokia.com
tai puh 040 765 6670
KKK: Tuomo Pesonen
tuomo.pesonen@kolumbus.fi
tai 050 379 4472
KO – ja KKK -kursseille Ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi

huOm! Jos sinulla on sairauksia jotka voivat
vaikuttaa kurssin läpikäymiseen (esim. diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) tai olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle.
suomen kiipeilyliitto sai kesäkuussa 2005
kansainvälisen koulutusseminaarin yhteydessä sustenpassissa sveitsissä uiaa -leiman
päivityksen. skil kkk-tason koulutus on täten
uiaa:n hyväksymä vuoteen 2010 asti.
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy
SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

nuva
etsitään nuorisovaliokunnan toiminnasta
kiinnostuneita!
Valiokuntaan tarvitaan puheenjohtaja ja jäseniä. Puheenjohtajan tehtävänä on koota valiokunta joka toimii suomalaisen kiipeily nuorten toiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi.
NUVA ei puutu nuorten kilpakiipeilyyn. Toimintaympäristönä ovat jäsenseurat ja nuorten leirit.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Jari Koski,
040 -586 8123 jari.koski@climbing.fi

korjaus ...
Edellisen lehden ”Feissi”-jutussa on virheellisesti ilmoitettu Roosa Huhtikorven iäksi 18
vuotta. Roosan oikea ikä on 15.

kiva
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja vaihtuu.
Kaudella 2006 puheenjohtajana toimii Mari
Rautiainen (Tapanilan Erä). Hän on kilpailuvaliokunnan jäsen sekä vastannut aiemmin
tuomari- ja antidopingtoiminnasta.
Kilpailuvaliokunnan tulevan kauden tavoitteena on Suomi-Cupin vakiinnuttaminen ja kilpakiipeilyn tuominen suuren yleisön tietoisuuteen. Kauden 2005-2006 kilpailukalenteri on
vielä työn alla. Kalenteri päivitetään osoitteeseen: www.climbing.fi > Kilpailut > Kilapailukalenteri
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi
Ossi Frustille ja Pia Knuuttilalle ISO KIITOS
viime kausien työstä KIVAssa!

iCeFest -JÄÄkiiPeilYtaPaaminen
Viime keväänä Kilpisjärven lähiputouksilla järjestetyn KKK II- moduulin (SKIL RCI -kurssin
jääohjaaja moduuli) innoittamana kyseiselle kurssille osallistuneet Osku ”Ode” Siivonen ja Jarkko-Juhani Henttonen päättivät järjestää ensi keväänä samassa paikassa kaikille
avoimet jääkiipeilysessiot. Sekä Siivonen että
Henttonen ovat viettäneet paljon aikaa Kilpisjärven maisemissa, lähinnä harrastamassa laskettelua, mutta myös kiipeilyä, ja pojat
ovatkin todenneet alueen olevan vähintään
erinomainen nimenomaan jääkiipeilyyn.
Putouksia löytyy kaiken tasoisia ja korkuisia:

hyvää kiipeilyä skaalassa 10-200+ m on tarjolla niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin, ainakin WI5 greidiin asti. Koska kolmen valtakunnan rajapyykin takana Norjassa on myös varsin hulppeita vuoria, (ks.
Lyngen artikkeli tässä lehdessä) on vuorikiipeilykin mahdollista. Aiempi kokemus
jää- tai vuorikiipeilystä ei ole edellytys osallistumiselle, noviiseille voidaan tarvittaessa järjestää kurssitusta lajin alkeista. Jääsessio järjestetään 11.-18.3.2006. Tiedustelut
majoitusmahdollisuuksista yms. s-postilla
osku.siivonen@cohkka.fi

seurat
sake
Vaalikokous 30.11.2005 klo 18.00 Liikuntamyllyn kokoustilassa. Valitaan hallitus vuodelle 2006 sekä muut esityslistassa olevat asiat. Ota yhteyttä osoitteeseen
info@suomenalppikerho, mikäli olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, tarjolla on taatusti mielenkiintoisia hommia hyvässä porukassa! Vaalikokouksen esityslista julkaistaan
marraskuussa kerhon www-sivuilla. Kiipeilyvuorot jatkuvat edellisvuoden malliin Tapanilassa (valvottu vuoro tiistai-iltaisin), Kumpulassa (vapaata kiipeilyä joka päivä) sekä
Liikuntamyllyssä (vapaata kiipeilyä joka arkiilta).
Syksyllä on myös luvassa kaksi todella kovan
luokan kerhoiltaa, seuratkaa ilmoittelua liittymällä sähköpostilistalle tai käykää seuran
www-sivuilla (www.suomenalppikerho.fi). Sivuilla myös tietoa kursseista yms: </TIEDOTUS > Juha Evokari Tiedottaja SAKE

klondyke Wall
Klondyke Wall ry on rakentanut uuden caven
Koivukylän entiseen asemarakennukseen. Seinäpinta-alaa yli 200 m²! Jäsenyystiedusteluihin vastaa Ville Mustonen 0400–973753 tai
bongorumpu@luukku.com

Spotterin tietolähteenä on käytetty lukuisia
suomalaisia kiipeilijöitä sekä slouppi.net-sivustoa, sivuston ylläpitäjien luvalla. Kiitokset
Rami Haakanalle!

kiipeilijät Ode siivonen ja kalle Pulli, putouksella bogelva aka bogey-man signaldalenissa
norjassa, 14/4/05.
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kisat
olisi riittänyt, mutta itse jouduin lähtemään takaisin majapaikkaani kesken tulevien Sherpa oppaiden harjoittelusta ja valmistautumisesta
kertovan dokumentin.
Finaalipäivänä ehdin paikalle naisten finaalin puolivälissä. Ukrainan Olha Shalalgina otti
voiton kiivettyään kaikki finaalireitit kertasuorituksella. Tuosta oli muiden hankala laittaa paremmaksi. Naisten saatua urakkansa päätökseen, alkoi välittömästi miesten finaalireittien
rakentaminen. Kuusi monipuoliselta vaikuttavaa reittiä, vaikka todella jyrkkiä profiileita ei
mukana ollut.

KIIPEILYN
MM-KISAT
MÜNCHENISSÄ
teksti ja kuvat rami haakana
1–5.7.2005, münchen

Kilpakiipeily on niitä marginaalisia urheilulajeja, jotka TV:ssä joutuvat useimmiten väistymään rahakkaampien massalajien tieltä. Takana ovat ajat, jolloin Eurosport lähetti tuhdin
koosteen jokaisesta kauden maailmancup liidikisasta. Viime heinäkuussa Münchenissä
järjestettyjen kiipeilyn MM -kisojen yhteydessä saatiin kuitenkin esimakua siitä, mitä mahdollisuuksia kehittyvä tekniikka tuo tullessaan. Vai mitä voisi todeta nettisaitista, josta
kiipeilijän suoritusta saattoi seurata reaaliajassa videoruudulta, samalla kun viereisellä
tuloslistalla sijoitus parani ote otteelta kanssakilpailijoihin nähden? Aika kauas on tultu putkiradioista!
No, kaikilta osin ei tekninen toteutus ollut
aivan valmis. Ehkäpä sana mainiosta tulospalvelusta levisi maailmalla, koska kisan myöhemmissä vaiheissa ruudulla päivittyi vain
tuloslista ja sekin ainoastaan refresh -nappia hakkaamalla. Tulevina vuosina saataneen
myös kaistanleveys vastaamaan kysyntää, ja
jokainen näppisurheilija voi todeta liikkuvan
kuvan määritelmän toteutuvan näyttöruudullaan.
Kyseiset Münchenin kisat sisälsivät kaikki kilpakiipeilyn kesälajit: on-sight, boulder- ja no-
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peuskiipeilyn. Suomea edustivat Tomi Nytorp
on-sight kisassa ja Nalle Hukkataival boulderissa. Kavereiden menestymistä on mielenkiintoista seurata, sillä he lienevät ainoat kansainvälisen tason kiipeilijämme tällä hetkellä.
Kärki on siis terävääkin terävämpi. Erityisesti Nalle on osoittanut, että Pohjolan tasamailta voi tulla lahjakkuuksia, joiden kiipeilytaidot
ja fysiikka saavat perinteisten kiipeilymaiden
sankarit kalpenemaan.
Tomin mainioista on-sight karsintasuorituksista onnistuin seuraamaan toisen lähes katkoitta mainitulta nettisaitilta. Onnekkaan yhteensattuman seurauksena pääsin seuraamaan
boulderkisoja paikan päälle Müncheniin. Tapahtuma järjestettiin kaupungin uudessa messukeskuksessa, josta kilpailuille oli varattu yksittäinen halli. Tätä ehkäpä hehtaarin kokoista tilaa hallitsi suvereenisti mahtava liidiseinä,

jonka rinnalle rakennettu boulderseinä näytti
aluksi perin vaatimattomalta. Leveyttä muurilla kuitenkin riitti ja sitä tarvittiinkin, sillä ensimmäisenä päivänä finaalipaikasta karsi hulppeat 112 kisaajaa. Tämähän ei ollut tietenkään
mitään verrattuna legendaarisiin Kinkkubouldereihimme. Tosin, taso oli hivenen kovempi
eikä näissä mittelöissä ollut toppahousu- tai
sunnuntaikiipeilijöiden sarjaa.
Jatkoon otettiin 12 parasta ja Nallen sijoitus
oli karsintojen jälkeen jaettu kolmas Ranskan
Daniel Dulacin ja Slovenian Tomás Mrazekin
kanssa. Tulos oli ilahduttava ja siihen mennessä paras saavutus suomalaiselta kansainvälisissä kisoissa! Oli selvää, että finaali tulisi tarjoamaan mielenkiintoista seurattavaa. Karsintapäivän iltana ohjelmassa oli Banff Mountain
Film Festival, eli kiipeilyaiheisia filmejä videotykin täydeltä. Mielenkiintoista ohjelmistoa

Finaali vietiin läpi virallisen kaavan mukaan:
jokainen kiipeilijä sai yrittää reittiä 6 minuuttia, jonka jälkeen oli vuorossa samanmittainen
palautumis- ja odottelujakso eristystilassa. Jokainen reitille käytetty yritys laskettiin, joten ei
ollut ensinkään yhdentekevää, monennellako
kerralla reitin sai kiivettyä.
Nallen kiipeily oli jokaisella reitillä vakuuttavan ja kypsän näköistä. Ensimmäisen viiden
ﬂash -suorituksen jälkeen myös yleisö oli aplodien määrästä päätellen havainnut, että kyseessä ei ollut mikään onnenkantamoinen.
Reittejä kiipesi selvästikin epätavallisen lahjakas kaveri. Kuudennella eli viimeisellä reitillä
raju putki katkesi ja tämä reitti jäi myös ainoaksi, jota Nalle ei finaalissa kiivennyt. Huikea
tulossarja riitti kuitenkin viidenteen tilaan ja
uskaliaimmatkin odotukset lienevät ylittyneen.
Sijoituksesta tuli suomalaisittain paras kautta
aikojen.

Kilpailijoiden suorituksista saattoi havaita, että taso kilpaboulderoinnissa on todella
kova. Monet kisaajista, voittaja Salavat Rakhmetovista lähtien, ovat erittäin kokeneita kilpailijoita, joilla on kansainvälisiä koitoksia takana toista sataa. Näin kovaan sakkiin pääseminen osoittaa, että Nalle on viimeaikojen
lahjakkaimpia kiipeilyurheilijoita, otettiin mittapuu mistä tahansa.

suomella on vihdoinkin kiipeilijä, joka pystyy kamppailemaan tasapäisesti maailman
parhaiden kanssa kansainvälisten kisojen
kärkipaikoista: huippulahjakas 18-vuotias
nalle hukkataival, joka on kaikissa vuoden 2005 kisoissa ollut viiden parhaan
joukossa.

Pm-boulder aalborg

munich mm-kisat
1. RAKHMETOV Salavat
2. FISCHHUBER Kilian
3. POUVREAU Geromé
4. KAZBEKOV Serik
5. HUKKATAIVAL Nalle

RUS
AUT
FRA
UKR
FIN

Eräs mielenkiintoinen seikka finalisteja tarkastellessa oli siinä, että suuri osa heistä oli myös
huipputason on-sight kiipeilijöitä, sekä kisois-

Tanskassa sade pilasi ulkoilmassa pidetyt kisat
ja miesten superfinaali ratkesi isäntämaan kilpailijan hyväksi.
MIEHET
1. VEDEL Claus
2. HUKKATAIVAL Nalle
NAISET
1. LINDL Angelica
2. HODAN Anja
3. JOENSUU Eija

DEN
FIN

sa että ulkokallioilla. Voidaankin spekuloida
lähtisikö homma toimimaan myös toiseen
suuntaan. Olisiko kiipeily enää entisellään, jos
Nalle saataisiin näyttämään miten boulderointi onnistuu köyttä vieden, kirvelevän maitohapon antaessa lisävastusta. Pelottava ajatus…
Lisäinfoa, videota ja muuta materiaalia kisoista löytyy mm. nettiosoitteista:
http://www.digitalrock.de/2005/05_wm/
http://www.slouppi.net/

boulder menestyksen jälkeen. Kisoihin kutsuttiin vain seitsemän maailman huippuboulderoijaa!
1. FISCHHUBER Kilian
2. GAIDIOZ Loïc
3. HUKKATAIVAL Nalle

AUT
FRA
FIN

Firminy mm-cup
SWE
SWE
FIN

arco rockmaster
Maailman arvostetuin kiipeilyn kutsukilpailu
Arcossa sai ensimmäisen suomalaisen osallistujan, kun Nalle Hukkataival sai kutsun MM-

1. OLEKSY Tomasz
2. DULAC Daniel
3. FISCHHUBER Kilian
4. HUKKATAIVAL Nalle

POL
FRA
AUT
FIN

Nallen taakse jäivät mm. LAURENCE Ludovic, POUVREAU Jerome, CORE Christian ja
MEYER Jerome.
teksti Jari koski
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teksti Joonas sailaranta
kuvat eevi Jaakkola

28.8.2005

king 25–
m-kisat Pe

nuorten m

Kiinan muurilla

elokuun lopussa nuorten maajoukkue
matkusti kiinaan nuorten mm kisoihin,
jotka tänä vuonna olivat kautta aikojen
suurimmat nuorten kisat. kisoihin osallistui yhteensä 347 kilpailijaa 37 eri maasta. suomen joukkueesta lähetettiin matkaan neljä nuorta: roosa ja kuutti huhtikorpi, eevi Jaakkola sekä heini merikallio,
allekirjoittaneen toimiessa huoltajana/valmentajana.
Nuorten Maailman mestaruuskisat ovat ICC:n
(International Council for Competition climbing) yksi merkittävimpiä ja suurimpia kilpailuja, sarjoja ollessa kolme sekä pojille että tytöille niin vaikeuskisassa kuin nopeuskiipeilyssäkin. Parhaiden junnukiipeilijöiden taso
on tänä päivänä myös maailman kärkitasoa ja
monet kahmivat jo palkintoja aikuisten sarjoissakin, sekä kiipeävät kovia reittejä ulkona, tyylin ollessa usein kisanomainen onsight. Nimet
kuten Charlotte Durif tai David Lama, saavat
koko kisayleisön villiintymään ja uusia kykyjä nousee joka vuosi kuin sieniä sateella. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Norjan Magnus Midboe joka otti sarjassaan tänä vuonna
oman sarjansa maailmanmestaruuden näytöstyyliin.
Junnukisat eivät ole ainoastaan maailman
parhaiden kamppailu paremmuudesta, vaan
mukana on myös paljon pieniä ”kiipeilymaita”
joiden yksi tavoite on jo saavutettu kun päästään osallistumaan mukaan hienoon urheilutapahtumaan. Myös suuret maat kuten Usa
tai Kanada ovat mukana rennolla mielellä ja
on suuri yllätys huomata että taustalta puuttuvat isot sponsorit ja ammattimainen valmennus. Monet joutuvat itse kustantamaan
matkansa toiselle puolelle maailmaa ja kilpailijoiden perheet matkustavat mukana lomailufiiliksellä. Kaikki nämä ihmiset luovat kisapaikalle tunnelman joka saa kisat tuntumaan
enemmänkin koko perheen urheilutapahtumalta kuin MM-tason kilpailuilta. Mukana on
paljon nuoria jotka ovat kiipeilleet vain vuoden
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tai pari ja silti päässeet mukaan
maansa nimeämään joukkueeseen. Maiden kuten Ranskan,
Sveitsin tai vaikkapa Itävallan
kohdalla panostus näkyykin jo
selvästi tuloksissa. Näissä perinteikkäissä kiipeilymaissa kiipeilykulttuuri ja harrastajapohja on
paljon suurempi ja myös voittajasuosikit löytyvät yleensä juuri
näistä valtioista.
Joukkueemme laskeutui Kiinaan jo hyvissä ajoin viisi päivää
ennen tapahtumaan ja aikaa jäi
mukavasti turistina pyörimiseen.
Kisareissuilla on kerta kaikkiaan
nähtävä muutakin kuin satoja neliöitä kiipeilyseinää ja Pekingissä nähtävää riittää. Forbidden city,
Temple of heaven, The Great Wall…
lista on loputon, mutta jostain piti
valita. Viikon sisällä olimme nähneet mm. Kiinan muurin, kuulleet
luennon kiinalaisesta lääketieteestä, kohteliaasti kieltäytyneet ostamasta noin sataa erilaista matkamuistoa ja postikorttia. Turistina oleminen on yksinkertaisesti
raskasta ja jalat alkoivat jo loppuviikkoa kohden painaa. Oli
aika keskittyä itse kilpailuun.
Ennen kisaa käytävä ”technical meeting” (kisajärjestäjien ja valmentajien välinen tapaaminen jossa käydään läpi
kisan kulku ja säännöt) järjestettiin kisaa edeltävänä iltana ja oli taas kerran pelkkä
muodollisuus. Meetingissä
joukkueen johtajat, valmentajat ja huoltajat vaihtavat
kuulumisia ja joskus innostuvat kehumaan kisaajiaan kilpaa. Tunnelma
on näissä tilaisuuksissa joka tapauksessa lämmin ja välitön. Myös monet kisaajista tuntevat toisensa tavatessaan kisoissa sekä kiipeilykallioilla pitkin maailmaa. Maajoukkueesta
vain Huhtikorven sisarukset kiertävät säännöl-

lisesti nuorten Eurooppa cupeissa sekä muissa nuorten kilpailuissa ja he toimivatkin usein
joukkueen konsultteina kun tarvitaan muiden
kiipeilijöiden tärkeitä tietoja kuten nimiä, kiipeilytasoa tai muuta vastaavaa. Jos kukaan
joukkueesta ei tiedä jonkun yksittäisen kisaajan nimeä, annetaan hänelle Suomen joukkueen puolesta nimi jonka kaikki varmasti yhdistävät henkilöön. Ilmaukset kuten ”Itkupilli on
nyt sinua pari pistettä edellä” saattavat kuulostaa tylyiltä, mutta tarkoitus on vain yhdistää oikeaan henkilöön. Kisaajien kesken meininki on kerta kaikkiaan mahtavaa ja voidaan
todella puhua hyvästä urheiluhengestä. Kaikki
kannustavat toisiaan ja tuntuu kuin kilpailijat
eivät edes kisaisi toisiaan vastaan, vaan olisivat vain yhdessä nauttimassa hyvästä seurasta
sekä omasta suorituksesta. Ehkä kisakiipeily ei
sittenkään eroa tässä kohtaa ulkokiipeilystä?
Nelipäiväiset kilpailut järjestettiin Pekingin
Long Tan Parkissa, joka on viihtyisä tekojärven rannalla sijaitseva puisto lähellä Pekingin
keskustaa. Suurkaupungin hektinen elämänrytmi ei tuntunut ulottuvan Long Tan Parkiin,
vaan ympäristö oli mitä rauhallisin aamuisine Taiji-sessioineen. Puistoon oli pystytetty yli
20 metriä korkea ja 20 metriä leveä kisaseinä.
Lämppäri- ja eristystila jossa kisaajat odottavat omaa kiipeilyvuoroaan oli rakennettu jär-

Loppuseremonia ja mitalistit

Kisaseinä

kisapaikalle
la
l
a
k
t
a
m
rk,
Longtan pa

ven rannalle.
Kahtena ensimmäisenä päivänä kisattiin
läpi karsinnat, joissa kumpanakin päivänä kiivettiin yksi karsintareitti. Nuorten kisoissa karsinnat kiivetään ”ﬂashina” eli kilpailijat saavat
seurata toistensa suorituksia ennen omaa kiipeilyvuoroaan. Reiteistä lasketaan yhteistulos painottaen kuitenkin parempaa suoritusta. Tämä antaa kilpailijalle ikään kuin toisen
mahdollisuuden jommankumman suorituksen epäonnistuessa. Ensimmäisenä karsintapäivänä nähtiin vain muutama toppi joita
karsintareiteillä tulee yleensä useita. Tämä oli
monelle pienoinen yllätys reittien ollessa erittäin teknisiä ja jopa kruxikkaita. Toisen päivän
karsintareiteiltä monet odottivat hieman helpompaa linjaa mutta reitintekijät olivat päättäneet pitää päänsä, ja toisena päivänäkin nähtiin nuorten tippuvan toinen toisensa jälkeen
monesti alkumetreiltä. Myös 30 asteen kostea ilma teki tepposet monelle ja kisasuoritus päättyi monen osalta liukasteluun. Parhaat
saatiin kuitenkin ratkottua semifinaaleja varten, ja Suomen joukkueesta vain Roosa Huhtikorpi pääsi jatkoon.
Semifinaalit jatkuivat karsintojen tavoin
ja olosuhteet sekä reitit olivat todellakin uskomattoman vaikeat. Ainoastaan muutamat
voittajasuosikit toppasivat reittejä ja heistäkin
osa selvisi vain täpärästi finaaliin liukasteltuaan limaisilla otteilla. Roosan matka katkesi semeihin ja sunnuntain finaaliin
pääsi kahdeksan finalistia kustakin kategoriassa.
Finaaleissa tunnelma oli katossa vaikka sitä (siis kattoa) ei
kisapaikalta löytynytkään. Kaikkien kolmen sarjan finaalit,
sekä tyttöjen, että poikien käytiin läpi samanaikaisesti. On
hienoa nähdä kisaseinällä samaan aikaan kuusi maailmanluokan kiipeilijää Pearl Jamin
ja Rammsteinin soidessa taustalla. Ongelmaksi muodostuu vain se että silmiä on vain
kaksi ja nekin katsovat yhteen
suuntaa kerrallaan:). Seinän
ollessa yli 20 metrinen, vaadittiin kisaajilta kovaa kestävyyttä
ja maksimiajan ollessa 10 minuuttia, ei aikaa ollut tuhlattavaksi lepopaikkoihin. Maksimiaikasääntö ei aina suosi kiipeilijöitä joiden stamina riittäisi vaikka koko
päiväksi seinällä roikkumiseen. Tällainen kestävyys löytyy useilta kiipeilijöiltä jotka ovat kiivenneet paljon ulkona. Hyvänä esimerkkinä
mainittakoon 15-vuotiaan ranskalaisen Charlotte Duriffen suoritus. Tasaisen varma kiipeily päättyi ajan loppuessa viimehetken hätäilyyn kun reitistä oli vielä jäljellä useita metrejä. Tämän sarjan reittiä ei finaalissa topattu ja

Charlotte voittikin suorituksellaan maailmanmestaruuden, mutta yleisö olisi varmasti halunnut nähdä enemmän. Ongelmia ei näyttänyt olevan Itävallan David Lamalla, joka yksinkertaisesti juoksi reitin ylös. Vasta viimeinen
muuvi näytti tuottavan pienen hikipisaran otsalle.
Koska finaalissa ei nähty suomalaisia, pidimme kaikki peukkuja Norjan Magnus Mitdboelle joka karsinnoista lähtien ja ehkäpä jo
ennen kisoja oli selkeä ennakkosuosikki.
Kaveri tunnettiin pitkään nimellä ”Lilla
Magnus” johtuen pienestä koostaan mutta
kasvaessaan hieman pituutta, rupesi tapahtumaan. Vuoden 2004 kisoissa Edinburghissa
Magnus oli viides, viime kevään aikuisten PMkisoista tuli voitto ja kesän aikana hän kiipesi
kovia reittejä kuten Le Cadren (8c) Ceusessa.
Sarja jatkui ja tämän vuoden palkintoseremonioissa soi Norjan kansallishymni jota kisajärjestäjät kiireellä etsivät käsiinsä: ”You are finnish right?
So you must recognize norwegian national
hymn? Could you please help us?”. Finaalista
saatiin yhteensä 18 mitalistia (+speedsarjat)
Juttu Jatkuu sivulla 37 >>

tulOksia (difﬁculty)
a POJat
1. Midtboe Magnus

NOR

2. Neumärker Felix

GER

3. Anma Sachi

JPN

b POJat
1. Lama David

AUT

2. Schubert Jacob

AUT

3. Dzybyak Yuriy

UKR

JuniOrit POJat
1. Winkler Daniel

SUI

2. Badia Nicolas

FRA

3. Kaourov Ivan

RUS

39. Huhtikorpi Kuutti

FIN

a tYtÖt
1. Januel Caroline

FRA

2. Chereshneva Yana

RUS

3. Noguchi Akiyo

JPN

26. Huhtikorpi Roosa

FIN

33. Merikallio Heini

FIN

b tYtÖt
1. Durif Charlotte

FRA

2. Malysheva Alexandra

RUS

3. Wurm Juliane

GER

JuniOrit tYtÖt
1. Markovic Mina

SLO

2. Pinet Florence

FRA

3. Conan Fanny

FRA

29. Jaakkola Eevi

FIN
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suomi:
Hattori Hanzo 8A Fläsh

Paremmin Hymy-lehdestä (nro 10/2005, terveys -Hymy), tunnettu Anton Johansson on
paranemassa pitkäaikaisesta sormivammasta
ja on kiivennyt Vaasassa jo 8A:n tuntumassa
olevia bouldereita. Toivottavasti sormi kestää
ja Anton pystyy pistämään kampoihin Nallelle ja Tomille.

kÖYsirintama
Köysikiipeilystä ei ole kuulunut paljoa uutta
tänä syksynä. Niemiselissä, Ruotsin rajan tuntumassa Jari Pöllänen kiipesi reitin Diablo
8a+. Samaisella kalliolla reitti Swing It 8a taipui paitsi Jarin, niin myös Sami Haapakosken

huOm! ÄlÄ lue JOs haluat Onsightin... : )

ja Jani Lehtolan edessä. Muutamia muita 8a:
n tuntumassa olevien reittien ensinousuja on
tapahtunut, mutta vasta kehitteillä olevien kallioiden kehittämisen turvaamiseksi niistä ei
vielä voida reportoida. Näistä siis uutisointia myöhemmin. Olli Mannin toimesta on Angelniemeen syntynyt uusia köysireittejä. KTS.
juttu sivulla 14.

”ikaros” vapautettu Olhavalla
Teemu Tapaninen kiipesi vapaasti Kari Laitilan
vuonna 2001 ensinouseman teknisen reitin.
Legendan mukaan Laitila käräytti sen verran
siipiään ensinousun aikana, että sairaalakäynti oli tarpeen. Teemu arvioi greidin olevan 8+:
an tienoilla.

Reitin erikoisuutena ovat sormijammit sekä hartioiden käyttö läpi
kruksin. Köysien käyttö ja varmistukset kannattaa miettiä tarkkaan
ennen suoritusta, sillä muuten voit joutua irrottautumaan köysistä jos
aiot päästä topiin. Köydet jumiutuvat helposti. Eroja ”Cro Magnoniin”
on hyvä varmistettavuus ja kiipeilyn voimallisuus.

Tomi Nytorp

High Spirit 8B, Magic Wood
Nothing changes 8A
Never ending story part 2, 8A
Fat boy 8A
No liberty 8A
Pønk 8A
Frogger 8A/+
Rosswell 8A+
Electroboogie 8A+
Bodycount 8A+
Sofa surfer 8A+
The left hand of darkness 8A+
Bamlamusa? 8A+
Steppenwolf 8B
Amber 8B, High spirit 8B
The riverbed 8B
Deep throat 8B(+?)
Ganymede takeover 8B+.

Fyysikko 8B
Nurmijärvi: 7 Veljestä 8B
(Nallen ensinousu keväällä).
Espoo: Super Mario 8B
Ahvenanmaa: Dodo assis 8B.

”ikaros”: kari laitila / harri hyppänen 2001,
(vap.) teemu tapaninen 2005.

Jyrki Kauko

bOulder
nalle hukkataival kiipeili sveitsissä aalborgin Pm-kisojen ja arcon rockmastersin
välisenä aikana hurjan sarjan bouldereita:

P. Päiviö

spotteri

spotteri

Suomeen palattuaan Nalle kiipesi tiettävästi vaikeimman maamme kamaralla suoritetun boulderin ﬂäshin, selvitettyään Anssi Venhon Hattori Hanzo:n 8A, ensimmäisellä yrittämällä!
Nalle oli toistanut viime vuonna järjestäen lähes kaikki Tomi Nytorpin yli 8A:n boulderit. Nyt uskomattomaan kovaan voimakuntoon päässyt Tomi on viime kuukausien aikana maksanut potut pottuina ja vuorostaan
toistanut Nallen vaikeimpia reittejä.
Ensimmäiset toiston saivat seuraavat Nallen 8B:n boulderit: Hypergravity Sipoossa, 7
Veljestä Nurmijärvellä ja ’Dodo’ assis Ahvenanmaalla. Myös Anton Johanssonin ensinousema Super Mario 8B sai toiston.
Tomi on ehtinyt työstämään myös uusia
linjoja: Kuumalinja 7C+ ja Poketti ja krimppi
7C+ Vaasassa sekä Unesco 7C ja upean näköinen poikkari Fyysikko 8B Jyväskylässä. Jyväskylän vanhin testpiece, Juha Saatsin ikivanha
Nakit ja muusi 7C+, joutui myös antautumaan
Tomin päättäväisyyden edessä. Samalla vauhdilla Tomppa ﬂässäsi reitin Vakiopaine 7C+.

Samuli Lehtonen

Olli manni, baletti 8a

Anssi Venho kiipesi
Vaasassa rantatien projektin “Hitman” 8A, ja
Marko Kauko “Poketti ja krimppi 7C+/8A”reitin.

tomi suomessa
SIPOO: Hypergravity 8B
VAASA: Kuumalinja 7c+
Poketti ja krimppi 7C+/8A
Jyväskylä: Vakiopaine 7C+ ﬂäsh,
Nakit ja muusi 7C+, toistonousu Juha Saatsin
ikivanhaan ongelmaan,
Unesco 7C

itÄ-suOmen ensimmÄinen 8a? Jojensuussa kurkotuslähtönä jo kiivetyn mahjonng 7a+:n istumalähtö. 3 tunnin projektoinnin jälkeen Pasi Penttinen sai
kaikki muuvit tehdyksi. “herkältä tuntuu, mahdolliselta ja sopivan haastavalta.”

hitman 8a, anssi venho

tomi nytorp kiipesi kuukauden sisällä suomen kaikki 8b boulderit! tässä Fyysikon (8b) ensinousu, Jyväskylä.
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KKK DOLOMITI
teksti Jarkko henttonen
kuvat tuomo Pesonen ja marko virtanen

Kiipeilyliiton koulutusjärjestelmän haastavin moduuli, kalliokiipeilykouluttaja IV, järjestettiin tänä vuonna Italian Dolomiiteilla. Kurssille osallistui seitsemän kokelasta ja vajaan
parin viikon mittaisen kurssin aikana paitsi kiivettiin, myöskin
opeteltiin kaikenlaista muuta aiheeseen liittyvää.
Kurssi alkoi 18. kesäkuuta. Oppia oli saamassa Johannes Kärkkäinen
(SAKE), Jarkko-Juhani Henttonen ja Jaakko Lehto Helsingistä, Antti Joensuu Keravalta, Osku ”Ode” Siivonen Lahdesta, Juha Suviola (Vertikaali) Tampereelta ja Kalle Pulli (Tornioravat) Torniosta. Kouluttajina
toimivat SKIL:n puheenjohtaja Marko Virtanen, Teemu Tapaninen ja
Justus Kelloniemi Kiipeilyliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtajan
Tuomo Pesosen johdolla.
Kouluttajat olivat saapuneet Cortina d’Ampezzoon, jossa ”retkikunnan” perusleiri sijaitsi, hyvissä ajoin ennen kurssin alkua tutustumaan
kiivettäviin reitteihin ja olosuhteisiin. Ennen kurssin alkua alueella oli
vielä ollut varsin kylmä, jopa satanut lunta. Kurssin alettua ilmat onneksi lämpenivät, ja olivatkin sitten koko kurssin ajan pääsääntöisesti hyvät, Dolomiiteille luonteenomaisia iltapäiväukkosmyrskyjä ja paria
muuten sateisempaa päivää lukuun ottamatta.
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Kaksitoistapäiväinen kurssi oli pituudestaan huolimatta varsin intensiivinen. Liikkeelle lähdettiin yleensä
hyvissä ajoin ennen kukonlaulua, jopa
niinkin aikaisin kuin kello kaksi aamulla,
ja luennoista koostunut iltaohjelma loppui
yleensä vasta iltayhdeksän aikaan.
Kokelaiden koulutus aloitettiin kiipeämällä kaksi
parisataa metristä, tosin helpohkoa (UIAA IV) reittiä, ohjaajien liidaamana Falzarego solassa. Tahti jatkui läpi kurssin samanlaisena, ja kiipeilyä
tulikin lähes joka päivä useampia satoja metrejä. Parhaimmillaan kalliota noustiin reilut 400 metriä päivässä ja lähestymiset huomioiden yli kilometrin. Kiipeämässä käytiin useissa eri paikoissa, Suomessa parhaiten
tunnettu kurssikohde lienee Cinque Torre, josta löytyy Matti A. Jokisen
upea reitti Via Finlandia. Via Finlandian kurssilaisista pääsivät kiipeämään Ode Siivonen ja Antti Joensuu yhdessä Teemu Tapanisen kanssa,
muiden kurssilaisten temutessa neljän muun tornin reiteillä.
Kurssiohjelmaan kuului paitsi osallistujien omien kiipeilytaitojen kehittämistä (= kiipeilyä) myös erilaisia pelastustekniikoita, luentoja säästä, varusteista, ensiavusta, navigoinnista, harjoittelusta, suomalaisen kiipeilyn historiasta, alppi- ja retkikuntakiipeilystä, lumivyöryistä ja kiipeilyn
opettamisesta sekä lajin psykologiasta. Haastavimpiin pelastustilanteisiin kuului ylimmän varmistuksen yläpuolella hyllyllä olevan tajuttoman
liidaajan pelastaminen, hauskin luento oli ehkä Antin pitämä esitelmä

Cinque torre

kiipeilyn psykologiasta. Useimmille kurssilaisille uusi tuttavuus oli myös via ferrata, joka
ennakko-odotuksista huolimatta oli luolineen
ja ilmavine polkuineen varsin hauska kokemus. Hupia saatiin myös short-rope tekniikoita opetellessa.
Kurssin kiipeilyllisiä kohokohtia Via Finlandian nousun lisäksi olivat Tofana-vuoren
450 metrisen ykköspilarin sekä Cima Granden
Dulfer -reitin kiipeäminen. Tofanan hulppean
pilarin kiipesivät kesken kurssin kotiin (vaipanvaihtopuuhiin) lähtenyttä Odea lukuun ottamatta kaikki kurssilaiset, Dulferia, kaikkien
off-width halkeamien äitiä, taas pääsivät kiipe-

ämään vain Antti ja Kalle yhdessä Marko Virtasen kanssa.
Ajoittain fyysisesti ja psyykkisestikin haastava kurssi päättyi lopulta heinäkuun 3. ja uutta
osaamista sekä tietoa täyteen ahdetut kurssilaiset suuntasivat kohti kotimaan kallioita.
Seuraava KKK-kurssi alkaa talvella 2007. Lisätietoa SKIL:n koulutusjärjestelmästä löytyy
nettiosoitteesta www.climbing.ﬁ.

SPORTTIA JA TRADIA
KESÄLLÄ, JÄÄTÄ
TALVELLA OLKAA HYVÄ…

Kaisa Rajala

Mesta

reitit
1. Hessun reitti 6a
Tiuhaan pultattu, reittinä oiva ja hyviä otteita
löytyy kun etsii.
Alkuläpsyttelyn jälkeen kruxi suorastaan
pakottaa putoamaan.

3. Jääreitti

Kantin toinen puoli jännä ja äärettömän
herkkä, vaara pudota kantin väärälle puolelle
alussa ai ai.

12. Ekoterrori 7c
”boulder miesten suosikki”, alussa pitkä kruxi
sessio.

8. Iizi 7a

13. Titanik 7a

4. Hyllykävely 7b

Släbi kikkailua, keskellä hyvä lepo.

Kiva herkkä kantti linja, tiukka boulder alku.

9. Tuplahalkeama 7b

14. Baletti 8a

Tuplahalkeama släbi taiturointia, boulder alku,
kallion korkein reitti.

Ekan pultin jälkeen lepoa topissa, jossa
harmittaa kun ei jatku pitempään
erittäin hienot muuvit.

Hyviä otteita, tasainen, ei mitään selkeästi
vaikeampaa kohtaa (henkinen kruxi ehkä ;)
Alku mukavaa 6c+ kiipeilyä, nimi johtuu
toppauksesta! Jännä!

10. Kaisan projekti 6b
Sisäkulmaa myötäilevä tekninen linja.

reitin tekijät
eivät vastaa reittien likaisuudesta, rikkoontuvista otteista, mahdollisista ongelmista pulttien kanssa ym...
eli jokainen kiipeää täysin
omalla vastuullaan
angelniemessä.
!!!!

hyllykävelyä, kiipeilijä Jouni
OPM

Kaisa Rajala

kukesän sitten auto suuntasi lähes päivittäin
1-tietä itään ja koko kesän teräsharja soi Angelniemellä. Toistaiseksi kalliolla on 13 reittiä,
joista Jouni ja Teppo ovat kumpikin tehneet ensinousun yhteen uuteen reittiin. Lisäksi kalliolla on kaksi vanhaa alun perin jääreittiä, joista
toinen on kiivetty vapaasti ja lisätty yläankkuri,
toinen säilyköön jääreittinä toistaiseksi.
Reitit ovat greidiltään välillä 6a->8a(?), tottahan toki reitit vaativat nousuja ennen lopullista varmuutta greideistä. Kallion reiteistä nimittäin 7 on vielä vailla toistonousua.
Yhtä trad-reittiä lukuun ottamatta kaikki reitit on pultattu alusta loppuun, jossa odottaa
klipattava ankkuri. Reittien pituudet vaihtelee
8-20m. Reitit on monipuolisia, suurimmaksi osaksi pystysuoralla profiililla, toki muutama negapätkäkin mukaan mahtuu. Seassa on
kyllä myös taitoa vaativaa släbiäkin. Pääasiassa kivi on sormi ystävällistä. Kallion vanhat
jääreitit sijaitsevat sen vasemmassa laidassa.
aJO OhJe: sama kuin Suomen kalliokiipeily oppaan ohje Angelniemen boulderille. kallio näkyy n. 2km ennen boulderia pellon takana vasemmalla. Autot parkkiin oikealle liittymään/metsäaukealle, peltotien liittymän
kohdalla. Liikennettä ei missään nimessä saa
tukkia!
huOm! Kävelyreitti kalliolle: ensin peltotietä, jonka jälkeen ojanlaitaa pitkin kallion
oikeaan laitaan. Maanomistaja on istuttanut
kallion ja pellon väliin kuusen taimia, joita ei
saa talloa, joten suositeltavaa pysytellä mahdollisimman lähellä kalliota. Kallion vasemmassa laidassa on pieni mökki ja sen takana alkaa istutettu metsäalue, joka rajattu narulla, joten sieltä tulee pysyä poissa! Säännöt
on tehty noudatettaviksi, sillä emmehän halua
uutta hienoa paikkaa kiipeilykieltoon! Ja tämä
kallio on tarkoitettu kiipeilyyn, ei laskeutumisporukoille.

Luonnollinen linja, toppaus samaan ankkuriin
reitin 10 kanssa, kiertää oikealta, napakka
boulder alku, muuten tasainen.

Huom. ei kiivetty vapaasti.

5. Pelkokerroin 7a+
Viime vuonna kävin silmäilemässä Angelniemen boulderille ajettaessa vasemmalle mansikka peltosen taakse jäävää kalliota, jonka
vasemmassa reunassa talvisin kiivetään jääreittejä. Jutellessani kalliosta muille oli kallio
yleisesti kaikkien tiedossa, mutta mielipiteenä oli, ettei sinne saa muuta kuin pari helppoa linjaa.
1.5.05 pulttasin hienon negakantin, jota
olin pari kertaa projektoinut yläköydellä. Reitin
kiivettyäni ajattelin, että noin hieno kantti kaipaa seuraksi jonkun muunkin reitin, koska ei
kukaan yhtä reittiä tule kiipeämään. Tästä johtuen laskeuduin joka mahdollisen linjan. Al-

11. Luomutila 7a

7. Tupletti 7a+

2. Punikki 6c+

teksti Olli manni

6. Kulmahammas 7c
Kallion eka vapaa reitti, hieno kantin
negapuoli.

las

/a

s
Ylö

1.
Jääreitit

2.

5.

3.
4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

kanto

Pelto

bouldermesta

Olli ja Pelkokerroin
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Kiipeilyparatiisi pohjoisessa

LYNGEN

Pohjois-norjassa, kivenheiton päässä manner-suomen läntisimmältä raja-asemalta, sijaitsee vuonojen ympäröimä lyngen-niminen niemimaa. lyngen on täynnä toinen toistaan upeampia vuoria,
ja sitä voi suositella matkakohteeksi kenelle hyvänsä vuorikiipeilystä kiinnostuneelle.

TEKSTI JARKKO HENTTONEN

Jari Salo

L

yngeniä ympäröi vuonot kolmelta suunnalta. Niemeksi sen rajaa
idässä Storfjord, lännessä Ullsfjord ja etelässä Balsfjord. Lyngen on sen eteläpäästä pohjoiskärkeen suunnilleen 80 kilometriä pitkä ja leveyttä niemimaalla on isoimmillaan parisenkymmentä kilometriä.
Käytännössä koko niemen yli 1500 neliökilometrin pinta-ala on upeaa
vuoristoa: Lyngenissä on satoja yli 1000 metrisiä huippuja. Tuhanteen
viiteensataan metriin nousee kymmeniä vuoria, 1600 metrisiä on useita
ja Lyngenin korkeimman vuoren, Jiehkkivarrin, laki on 1833 metrin korkeudessa. Vuoria on monen mallisia, monet ovat loivempia tuntureita,
mutta suuri osa alueen vuorista on jyrkkäprofiilisia ja vetää kauneudessaan vertoja vaikkapa Alppien hienoimmille vuorille. Alueella on myös
kymmeniä hienoja jäätiköitä. Suurin, Koppang-strupbreen, on Norjan
14. suurin jäätikkö ja sillä on pinta-alaa yli 15 neliökilometriä.
Lyngenissä on kiipeilty jo yli sata vuotta. Vuonna 1898 alueella vieraili
englantilais-gentlemanni nimeltä Geoffrey Hastings seuranaan William
Cecil Slingsby ja Walter Perry Haskett-Smith, jota on muuten nimitetty
myös englantilaisen kalliokiipeilyn isäksi. Herraseurue teki ensinousuja mm Store Jägervastindille, Store Lennangstindille ja Stortindille, jotka
kaikki ovat Lyngenin upeimpiin kuuluvia vuoria. Hastings palasi takaisin
vielä vuonna 1899 ja nousi ensimmäisenä Jiehkkivarrin huipulle.
Ennen englantilaisten saapumista Lyngenin vuorilla ja etenkin sen
laaksoissa on toki myös liikuttu. Ruijassa, Norjan pohjoisella rannikkoalueella, on ollut asutusta tuhansia vuosia. Muutaman tunnin ajomatkan päästä, parin vuonon takana idässä, Altassa on löydetty koko Norjan vanhimmat jäljet ihmisasutuksesta. Vanhimmat niin kutsutun komsakulttuurin jäänteet ovat ainakin 10 000 vuotta vanhoja. Kirjoitetusta
historiasta Ruija löytyy jo ensimmäisen vuosituhannen lopusta, ja 1000luvun alussa käytiin alueelta jo vilkasta kauppaa etelään; pohjoisen turkiksia kulkeutui kauas Keski-Eurooppaan asti.
Pohjois-Norjan ja samalla tietysti myös Lyngenin esihistoriaan ja historiaan kuuluvat olennaisesti saamelaiset. Lyngeninkin laaksot ovat palvelleet saamelaisia poronhoitajia kesälaitumina, ja palvelevat edelleenkin. Saamelaisten merkitys alueelle paljastuu pelkästään karttoja tutkimalla: Lähes kaikilla alueen paikannimillä on joko sekä norjan- että
saamenkielinen tai pelkästään saamenkielinen nimi. Norjaan asettuneilla suomalaisillakin, jotka tunnetaan kveeneinä, on oma osuutensa Ruijan historiassa, ja niinpä myös suomenkieliset paikannimet ovat varsin
yleisiä. Lyngenin suomenkielinen nimi on Jyykeä.
Ensimmäisiä, jos ei nimenomaan ensimmäinen, suomalaiskiipeilijä, joka vieraili Jyykeän vuorilla, on nykyään Helsingissä kiipeilykauppa
Mountain Shopia pitävä Leo Määttälä. Määttälä asui aiemmin PohjoisSuomessa ja teki perheensä kanssa 70- luvulla lomamatkoja Norjaan.
Vuonomaan hulppeat maisemat aiheuttivat Leossa kiipeilykärpäsen pureman, ja 80- luvun alussa hän liittyi Suomen Alppikerhoon.
Käytyään ensin Alpeilla ja Dolomiiteilla, sai Määttälä 80 -luvun puolivälissä käsiinsä Tromssan kiipeilykerhon lehden, jonka jutut saivat Leon
kiinnostuksen heräämään myös talvikiipeilyä kohtaan. Kevättalvella -86
Leo lähtikin ensi kertaa Lyngeniin. Reissu oli upea ja koska matka Pohjois-Suomesta oli lyhyt, vierailtiin Lyngenissä useinkin.

Määttälän kanssa Lyngenissä 80-luvun lopussa kävivät Juha Nurmi,
Heikki Ravela, Esa Turunen, Mikko Valanne, Matti Pennanen ja Olavi
Lumme. Retkiä tehtiin vuosittain ja yhteensä Leo Määttälä on käynyt
Lyngenissä ainakin 17 kertaa. Reissujensa aikana Leo köysistöineen on
tehnyt yli 50 kiipeilynousua.
Hienoimpana ja mieleenpainuvimpana Määttälä pitää ensimmäistä
Store Lakselvtindille tekemäänsä, perusreitin variaatioreittiä kulkenutta
ilmavaa nousua. Lakselvtinda-ryhmän lisäksi Määttälä on kiivennyt reittejä Kjostindanella, Iskartindanella, Lenangstindanella, Goverdalenissa,
Fugledalenissa, Ellendalenissa, Piggtindillä, Jägervasstindanella, Stortindilla, Fornesbreenillä, Koppangsbreenillä ja lisäksi jääputouksia Isfjelletillä, Oksfjelletillä ja muissakin paikoissa
Kiipeily Lyngenissä on varsin monipuolista. Kevättalvisin siellä voi
kiivetä lumi- ja mixed -reittejä sekä jääputouksia, kesäisin voi tehdä jäätikkövaelluksia, ja ensilumilla marraskuussa luminousuja. Myös boulderointiin on vähintäänkin loistavat puitteet. Paras ajankohta lumi- ja mi-

leo määttälä koppangsbreenillä -90
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xedreittien kiipeämiseen on maaliskuussa, jäätikkövaellukseen heinä-elokuussa ja jääputousreitit
ovat parhaassa kunnossa helmikuulta maaliskuun
puoliväliin. Luminousuille korkeutta voi tulla parhaimmillaan Jiehkkivarrin verran, ja haasteita löytyy
kovahermoisimmankin makuun. Mixed-kiipeilijää
odottaa lähemmäs 1000 metriset, vaikeimmillaan
ED-tasoiset reitit ja jään nakuttajalle on tarjolla WI5
greidin yli 200 metrisiäkin nousuja. Kalliota Lyngeniin ei ehkä kannata lähteä kiipeämään, siihen löytyy otollisemmat olosuhteet hiukan lännenpää Kvalöyan saarelta, mutta boulderoijalle tosiaan löytyy
loputtomasti puuhaa: Suurimmat Lyngenin irtolohkareista ovat hyvinkin 3-4 kerroksisen talon korkuisia, ja kivien laatu on yllättävän hyvää. Alueelle
ensi kertaa suuntaavalle Määttälä suosittelee Store
Kjostindiä ja Istindiä luminousuiksi, jäätikkövaellukseen Koppangsbreeniä ja jääkiipeilyyn Okstindanen putouksia. Bouldereita löytyy melkeinpä joka
paikasta.
Jiehkkivarrille menee useita reittejä. Kevättalvisin helpoin reitti kulkee lännestä Goverdalenin
suulta Blåisenin kautta. Nousu on helppoa lumikiipeilyä, jonka voi hyvissä olosuhteissa nousta myös
suksilla nousukarvoja käyttäen. Fauldalen- Fugledalen laaksosta Kveitan kautta nousee tosi helppo
reitti, joka ei ole mistään kohdasta yli 30 asteinen.
Reitti on kuitenkin todella pitkä ja sopii jäätikkövaellukseksi paremmin kovakuntoisille, varsinkin kesäaikaan kun yöt ovat valoisia. Jiehkkivarrin itäpuoli
on jyrkkä. Kesäisin voi kalliokiipeilyvarustein kiivegoalborrin lumiräystäällä- 88

koppangsbreen- jäätikkö kuvattuna goalborrin huipulta
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LYNGEN
tä Lyngsdalenista keskivaikeaa reittiä, mutta pitää muistaa
että reitti, joka on harvoin kiivetty, on pitkä ja kiven laatu
on varsin kehnoa.
Lyngenissä on mukava liikkua, olipa vuodenaika mikä
hyvänsä: Vuorten mataluudesta johtuen ohut ilma kun ei
kiipeilijää Lyngenissä kiusaa. Kesäaikaan on läpi yön valoisaa ja kiivetä voikin vaikka 24 tuntia vuorokaudessa.
Sydäntalvella, kaamoksen aikaan, pimeää on läpi vuorokauden, mutta toisaalta kaamoskiipeilyssäkin on omat
hienot puolensa. Vähäisen valon värileikit vuorten kupeilla voivat olla omaa luokkaansa, usein näkyvistä revontulista puhumattakaan. Helmikuun puolivälistä lähtien valoisaa on joka tapauksessa riittävästi ainakin 68 tunnin retkiä varten. Lyngenin hyviin puoliin kuuluu
usein myös lyhyet lähestymiset, monille kiipeily- ja hiihtovaellusreiteille voi lähteä suoraan autolta. Kalliokiipeilyä rajoittavan kivilaadun lisäksi Lyngenin huonoihin puoliin kuuluu Määttälän mukaan oikukas, valtameren läheisyydestä johtuva sää ja Norjan kallis hintataso.
Kiipeilijöiden lisäksi Lyngenin ovat löytäneet myös hiihtovaellusta ja freeride- sekä extreme –laskemista harrastavat
hiihtäjät ja lumilautailijat. Alamäen ystäville Lyngen onkin
vähintään yhtä oivallinen kohde kuin kiipeilijöille. Kaiken
jyrkkyisiä mäkiä löytyy loputtomasti ja vaikka varsinainen
sesonki onkin kevättalvella, on laskettavaa lunta usein ympäri vuoden. Helmikuulta huhtikuun alkuun, ja tosinaan
paljon pidempäänkin, on Lyngenissä luvassa maailmanluokan puuterilaskut. Niin kiipeilijöiden kuin laskijoidenkin kannattaa pitää mielessään, että Lyngen on mataluudestaan huolimatta oikea vuoristo, jossa on myös oikean
vuoriston vaarat, ja valitettavasti Lyngenissäkin on suomalaisia menehtynyt lumivyöryonnettomuudessa.
Puitteet hyvään vuoristossa vietettyyn lomamatkaan
ovat joka tapauksessa kunnossa, muutenkin kuin vuorten
puolesta. Niemimaalla asuu muutamia tuhansia ihmisiä
kapealla vuorten ja meren välisellä kaistaleella, ja Lyngenistä löytyykin kaikki matkailijan kannalta olennaiset peruspalvelut ruokakaupoista ja ravintoloista postiin, pankkiin ja majoitusta tarjoaviin hotelleihin. Parissa kylässä on
jopa ajoittain kohtalaisen elävät baarit. Varsinaista yöelämää on kuitenkin tarjolla noin tunnin ajomatkan päässä
sijaitsevassa ”Pohjolan Pariisissa”, Tromssassa, jossa on
lähemmäs sata kahvilaa, ravintolaa, baaria ja yökerhoa.
Matkaa Pohjois-Norjaan voi siis huoletta suositella, monenlaista hauskaa kun on varmasti luvassa niin vuorilla
kuin tasaisemmallakin maalla.

leo määttälä mixtailee sture kjostindin eteläseinämällä -89
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stortindin huippuharjanteella -88

sture lakselvtindin länsiseinämällä -86

Yosemite

teksti: kalle viira

– ei sittenkään niin kaukana!

R

oikun köyden päässä valtavalla kallionseinämällä, koitan löytää otsalampun
kapean valokeilan avulla kiintopistettä. Laskeudun yhä alemmas ja köysi alkaa loppua. Viimein allani on jonkinlainen puu. Köysi
loppuu kesken. Taistelen olaltani pari slingiä ja
heitän ne puun ympärille, uskon saaneeni itseni
turvallisesti kiinni. Saan taisteltua köyden ulos
ATC:stä ja tiirailen ympärilleni. On täysin pimeää.
Seuraava laskeutuja saapuu luokseni. Tajuamme pian ettei hän ylety slingeihini eikä puuhun jossa olen kiinni. Kiipeän kaarevan rungon
päälle ja huomaamme muutaman metrin pässä
ylempänä pienen hyllyn sekä toisen puun. On
edelleen pimeää ja olen lisäksi typerässä paikassa. Tyttö pääsee puulle ja yritän itse tutkailla taas ympärilleni, turhaan. Sekoilen slingien
kanssa rungon päällä, kiipeillen pienessä kanjonimaisessa muodostelmassa. Mietin pääsiskö sitä kulkemaan alaspäin. Kourun päässä siintää ilmeisesti hylly jossa kasvaa puita!? Yrityskin
tuntuu liian vaaralliselta.
Jonkun ajan päästä olen säätänyt itsenikin
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toiselle puulle. Meitä on pienessä tilassa neljä,
minä ja kolme kalifornialaista kiipeilijää. Olemme edenneet liian hitaasti, aloittaneet liian myöhään, vain kaksi on ottanut otsalamput matkaan
ja vesi on loppunut jokunen tunti sitten. Olen
liidannut 15:n köyden mitan edestä graniittia
kohdaten chimnejä,sormijammeja, nyrkkijammeja, ylileveitä halkeamia, kitkatraverseja, fleikkejä, pendulumin ja paljon muuta. Nyt olemme
11 KP:n laskeutumisreitillä, tai ainakin jossain
sen lähettyvillä. Pariin köyden mittaan en ole
nähnyt mitään kiinteitä varusteita mutta suunta on sentään oikea!
Royal Arches reitti edustaa ehkä parhaiten
sitä mitä lähdin Yosemitesta hakemaan. Halusin kumota medioiden nostaman harhaluulon
ettei ”Laakso” olisi kuin suurten nousujen, suurten seinien ja suurten sankareiden leikkikenttä! Olin haaveillut tästä paikasta pitkään ja otollisen tilaisuuden tullen rohkaisin mieleni. Pakkasin kaikki retkeily ja kiipeilyvarusteet mitä
omistin ja suuntasin yksin matkaan.
Olin katsastanut kaiken netistä löytämäni
informaation ja nostattanut tunnelmaani. Su-

pertopos.com sivujen tarjotessa parasta tietoa.
Katsastin sivuilta lukuisia klassisia vapaakiipeilyreittejä jotka soveltuisivat vaikeusasteeltaa hienosti omille kyvyilleni. Yhteydet näyttivät toimivan hyvin ilman omaa autoa ja kiipeilyseuraakin piti löytyä. Tottakai tarkoitus oli yöpyä,
missä muuallakaan, Camp 4:ssa!
Kaikki sujui kuin rasvattu! Koneen laskeutuessa iltapäivällä,vietin ensimmäisen yön kaukaisen tuttavan luona Napa Valleyssä ja jatkoin
varhain aamun koitteessa ensimmäisellä bussilla kohti lopullista määränpäätäni. Myöhemmin
junassa törmäsin kahteen englantilaiseen kiipeilijään, joille laakso oli entuudestaan tuttu. Pienimmätkin avoimet kysymykset saivat vastauksen jo hyvissä ajoin ennen perille pääsyä!
Yosemitessa vierailee miljoonia turisteja vuosittain ja palvelut ovat tietysti sen mukaisia. Ainoastaan Camp 4:n järjestelmä on hieman sekava ja itsekin odottelin tovin ennen kuin puistonvartija saapui ottamaan meidät vastaan ja jakoi
telttapaikat. Leirintäalueen palveluihin kuuluu
astioiden pesupaikka sekä wc, mutta suihkuja
joutuu etsimään muualta! Leirintäalueen hal-

litsevin maamerkki on Columbia-boulder, josta
löytyy mm. legendaarinen Midnight Lightning
V8 reitti.
Laaksossa kulkee ilmainen sukkulabussi, joka vie kätevästi paikasta toiseen ja lähemmäs useimpia kiipeilysektoreita. Joillekin kallioille on silti tuntien kävelymatka, iso osa löytyy
kuitenkin varsin pienen patikan päästä. Myös
omasta autosta on toki etua. Usein alkumatka
taitettiin löytämieni kiipeilypartnerien autoilla.
Palveluiden kirjoon kuuluu myös kiipeilykauppoja. Ensitöikseen kannattaa hankkin esim.
Super Topon opaskirja!
Yosemitessa köydenpituus tarkoittaa usein
täysin toisenlaisia metrimääriä mihin suomessa tai urheilukiipeilyssä tottuu. Köysi kiivetään
jopa lähes suoraksi, rajana ainoastaan hyvät
ständien paikat. Kaikki väliankkurin tehdään
itse ja vaikka lyhyitäkin reittejä löytyy, ovat hienoimmat reitit vähintään parin kolmen paikallisen kp:n mittaisia.
Jo telttapaikkaa jonottaessani löysin kolmikon jolle kelpasi neljäs kiipeilijä mukaan! Britit olivat tulleet kiivetäkseen El Capitanin legendaarisen Nosen enkä itse ollut aivan samoilla linjoilla.
Otimme ensimmäisenä iltana mittaa läheiseltä Swan Slab sektorilta. Seuravana päivä-

nä kiipesimme Nut Crackerin, legendaarisen
parin sadan metrin mittaisen 5.8:n. Kohtalainen
boulderi muuvi ja sitä seuraava mantteli toimivat reitin kruksina viidennen ja viimeisen köyden mitan alussa. Reittien varrelta saattaa löytyä suomipojalle täysin uudenlaisia elementtejä.
Varmistusvälineitä on hyvä olla reilusti mukana
ja jokainen köydenmitta kannattaa suunnitella
hyvin. Pitkiä slingejä täytyy olla runsaasti eikä
korkeutta kannata säikähtää! Lisäksi hienoimmilla reiteillä saattaa juuttua jonottamaan. Nut
Crackerin jälkeen kiipesimme vielä Munginella 5.6 reitin joka saa nimensä ylhäältä valuvan
lian ja hiekan johdosta, meille se oli kuitenkin
melko puhdas ja erittäin nautinnollinen kahden
KP:n iltapala!
Illalla ehdotin seuraavalle päivälle pitkää
Royal Arches 5.7 reittiä. Aloittaa piti aikaisin aamulla. Vaikeusaste oli testattu ja matkan pitäisi taittua päivässä, vaikkakin pitkässä sellaisessa. Reitille tulee mittaa kaikkiaan lähes puoli kilometriä.
Iltapalan aikaan metsän siimeksestä saapuu
luokseni tummahiuksinen hahmo. Murtavalla englannilla brasilialaiseksi osoittautuva henkilö pyytää lupaa saada nukkua telttapaikallani.
Takana on kuulemma seisemän päiväin mittainen solonousu ja varusteet on piilotettu met-

sään odottamaan seuraavaa reittiä. Muutamalla hieman sekavalla lauseella saan kuullakseni
vielä lyhyen yksinkiipeilyä ylistävän lausunnon,
mutta en ole kovin vakuuttunut!
Herään aamulla aikaisin, hieman jännittyneeneä kasaan varusteet ja herätän muut. Sen
kummemmin arvostelematta, hieman amerikkalaiseen tyyliin, aamutoimet hoidetaan melkoisen verkkaisesti! Ajamme auton reitin juurelle ja saan kunnian aloittaa! Hmm! Vaikeudeltaan 5.6 oleva chimney näyttää täysin sileältä,
vasta jonkin matkan päässä on jumittunut kivi
johon saan varmistuksen. Vyöllä on puolitoista settiä kamuja, pari settiä kiiloja ja reilu valikoima jatkoja sekä slingejä. Selässä parin litran
camelback. Hohhoijaa ja liikkeelle. Ensimmäinen rykäisy sujuu kovalla puhinalla mutta kohtuu moitteettomasti. Vai että 5.6…hmm! Vastaa
taulukon mukaan suomalaista 4-:aa…täysin otteeton chimney, no sopivan levyinen kuitenkin!
Iso osa Yosemiten reiteistä on kiivetty vuosikymmeniä sitten jolloin vaikeusasteet olivat hieman toisenlaiset ja 5.10 oli ehdoton katto. Edelleen saattaa törmätä ns. ”old school greideihin”
ja niihin kannattaa suhtautua vakavasti. Super
topot erittelevät onko kyseessä 5.6 chimney , 5.6
pinscars tai 5.9 off widht. Nämä kannattaa ottaa
huomioon sillä ainakaan kotimaassa moisiin
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ovat täysin tietämättömiä laakson kiipeilystatuksesta, enkä ala virhettä korvaamaan. Hetken kuluttua esiin kaivetaan mahtava kaasugrilli. Ovat
kuulemma ensimmäistä kertaa telttailemassa. Illan grilliherkkuvalikoima saa suomalaisen
joulupöydän näyttämään eväsretkeltä. Itse tyydyn nuudeleihin ja purkkinakkeihin!
Viimeisenä päivänä nauttin ajatuksesta hengailla legendaarisessa Camp 4:ssa. Boulderoin
lähikivillä ja summaan kokemuksiani. Seuraan
haulbägien pakkausta ja epätoivoisia yrityksiä
Midnight Lightningilla. Nyt tiedän miten paljon
varusteita saattaakaan tarvita ja mitä ei kannata
jättää kotiin! Mihin Alienit on tarkoitettu, mikä
on ”pegslot” tai ”pinscar”. Miten kinkkinen voi
olla helppokin ”off widht”. Miten paljon kalliota
voikaan mahtua yhteen laaksoon! Mutta ennen
kaikkea, Yosemitekaan ei ollut liian suuri tai
liian kaukainen! Laakso on mahtava elämys ja
varmasti maineensa veroinen jokaisen tradikiipeilijän ”mekka”, vaikka avasikin ovensa ja tarjosi hienoja seikkailuita myös tavalliselle kuolevaiselle!
Lisätietoja mm. www.supertopos.com!
Kirjoittajan tottakai mahtavasti valotettu diafilmi tuhottiin egyptiläisessä kehityslabrassa. Kiitokset kuvista: Jeanette Hoegenbloom &
CA conection!
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automme on kunnossa. Laaksossa vilisevät karhut ovat yleinen riesa ja murtautuvat ajoneuvoihin jopa tyhjien eväs papereiden tai penkin mattoon tarttuneen purukumin tuoksun houkuttelemana. Myös leirintäalueilla kaikki tuoksuva
on lukittava teräksisiin laatikoihin. Puistonvartijoiden raportit kertovat lähes päivittäin toistuvistä yöllisistä tihutöistä. Onneksemme näin ei
olekuitenkaan käynyt. Päiväsaikaankin kannattaa pitää tavaroistaan huolta sillä kooltaan pienempi mutta täysin vastaava riesa ovat uteliaat
ja kesyt oravat!
Illalla kuulen brittikiipeilijöiden suunnittelevan seuraavalle aamulle tavoitteenani ollutta Snakes Dike reittiä. Aargh! Tiedän että tässä
on mahdollisuuteni mutta 4 tunnin lähestyminen ja 4 tunnin paluumarssi sekä 8 kp:n kiipeily
ei vain tunnu houkuttelevalta, liikkeelle lähdön
ollessa jo kello 6 aamulla!
Kiipeän vielä seuraavana päivänä Jasonin
kanssa yhtä lailla klassisen Bishops Terrace
5.8 reitin. En tiedä olenko koskaan tehnyt niin
rohkeita muuveja tradireitillä. Kyseessä siis 5.8
eli suomi vitonen. Reitti on kuitenkin loistava.
Käden levyiset täysin sileät halkeamat eivät antaudu helpolla. Vasta laskeutuessamme Jason
tohtii näyttää reitin vieressä kulkevaa kuivunutta verivanaa. Joku on kiivennyt väärään suuntaan ja pudonnut hyllylle. Samana iltana uskollinen kiipeilyseurueeni hajoaa ja jään yksin ihmettelemään mitä seuraavaksi!?
Hieman huolestuneena kiertelen etsien kiipeilykaveria. Ilmoitustaululla on joitan lappuja,
aamupäivällä tapaan muutamia ihmisiä Camp
4:ssa, mutta tilanne jää auki. Kiertelen kauppoja ja käyn ottamassa kuvia Royal Arches seinämästä! Kaupassa törmään lähes kirjaimellisesti
Dean Potteriin!
Iltapäivällä onnistaa! New Yorkilainen pariskunta ilmoittaa ottavansa minut mukaansa. Ehdotan Glacier point appron sektorilta helppoja
reittejä. Pisimmät reitit nousevat lähes 200 metrin korkeuteen, itse seinämä on kuitenkin huomattavasti korkeampi! Valitettavasti sektori on
tunnettu myös kuolettaviin tuloksiin johtaneista kivivyöryistä, tämä ei kuitenkaan ole yleinen
ongelma.
Valitsemme jälleen eniten tähtiä saaneita linjoja ja kiipeämme Crack centerin, 3kp 5.6:n sekä
Harry Delayn, 2kp 5.8:n. Kolmisin kiipeily on
hidasta, mutta tunnelma on rento ja partnerini
kehuvat reittivalintoja. Hämärä yllättää jälleen.
Onneksi vasta viimeisen reitin alapuolella. Olen
lähellä todella vaarallista tilannetta, pariskunnan unohtaessa sitoa toisen köyden pään! Allani
vain reilun metrin levyinen hylly, huomaan onneksi tilanteen ajoissa ja laskeudun pidellen lyhyeksi jäänyttä köyttä oman, pidemmän köyteni
liukuessa ankkurin läpi.
Illalla saan jälleen seuraa leiripaikalleni. Valtava huvila teltta ja lepolasset koristavat ennen
niin autiota pihamaatani. Latinopariskunta tervehtii iloisesti ja kyselee edesottamuksiani. He
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Lähetä omat täysosumasi kuvatoimituksen osoitteeseen: aineisto@climbing.fi

termeihin ei juuri törmää ja greidit on annettu
kyseisten tekniikoden hallinnan mukaan! Kivi
on muinaisen jäätikön hiomaan graniittia. Täydellisten halkeamien lisäksi muut otteet, kuten
pienetkään listat tai kiteet, ovat harvassa! Superin topot antavat loistavia ensikäden ohjeita reiteistä, kiipeily ja lähestymisajoista, yms. Sekä
kertovat voiko kruksin ohittaa vaikkapa varmistuksista vetämällä.
Lukuisia köyden mittoja myöhemmin olemme korkealla laakson seinällä. Johdan joukkoa
ja nautin maisemista sekä reitin monipuolisuudesta! Välillä pysähdymme juomaanja syömään
energiapatukoita. Keli on täydellinen! Legendaarinen Half Dome siintää laakson toisella
puolella. Alan huolestua auringon osuessa sen
seinille,olemme liian hitaita. Uusi reitti haastaa
myös reitin tarkkaan lukemiseen ja kertaalleen
kiipeänkin ständin paikan ohitse. Joudun tuskissani vetämään 70 metristä köyttä päästäkseni seuraavalle.
Yhdeksännellä köydenmitalla saavutamme
vaikeimman kohdan. En haasta itseäni 5.10B:n
vapaakiipeilyyn vaan käytämme kiinteää köyttä pendulumin suorittamiseen. Klippaan itseni
kiinni ja juoksen pitkin seinää ylettyäkseni pienelle hyllylle johon tarraan kiinni alhaalta päin.
Jämäkkä ote, frendi paikoilleen hyllyssä olevaan
halkeamaan, swingiköysi irti ja mantteli päälle!
Jiihaa!
Vielä jokunen pitkä kp ja olemme paljaalla
kalliolla jota tuntuu jatkuvan loputtomiin. Huipulla olemme vasta puolimatkassa. Tutkin laskeutumisreitin topoa. En alkuun huomaa toista piirrosta jaluulen urakkaamme huomattavasti pienemmäksi. Lähdemme pareittain. Köysien
yhdistäminen lisäisi jumittumisen riskiä ja nyt
ainakin yksi jää vapaaksi jos niin käy. Takana on
pitkä hikinen päivä. Pian alkaa hämärtää.
Pääsemme sileän seinämän ala osaan kun
piemys yllättää. Löydämme repuista vaina kaksi
otsalamppua. Ilta alkaa viiletä eikä matkassa ole
tietenkään lisää vaatetusta. Toinen tytöistä säikähtää ja muuttuu hysteeriseksi. ”Me kuollaan”,
”mitä me tehdään”! Jep!
Saamme tytön suhteellisen rauhalliseksi.
Edessa on ilmeisesti kaikille uusi tilanne. Mukanani on uskollinen Petzl Shunt jonka saan
varmistamaan laskeutumista ja voin tarvittaessa nousta köyttä myös takaisin ylös. Sovimme Jason nimisen kaverin kanssa että minä vien
köyttä alas. Hän saa huolehtia että tytöt pysyvät
systeemissä kiinni vaikka laskeutuvatkin pimeässä. Laakson pohjalta nousee pelastushelikopteri. Joku on oikeasti pulassa!
Pariin otteeseen eksyn reitiltä mutta löydän
vaihtoehtoisen paikan ja hitaasti mutta varmasti
laskeudumme pitkin pimeää seinämää. Päästessämme viimein maan kamaralle on kello lähes
kymmenen. Urakkamme on kestänyt hieman
vajaat 14 tuntia! Tunnen itseni sankariksi, seinä
on valloitettu ja hengissä selvittiin!
Matkalla parkkipaikalle toivomme lisäksi että
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messutiedOte – skiexPO

Talviurheilukauden odotettu avaus 4.-6.11.2005 Helsingin Messukeskuksessa.
Syksyn suurin talviliikunta- ja matkailutapahtuma - SKIEXPO - avaa silloin porttinsa hiihtokansalle. Talven vauhdikkaissa avajaisissa esillä laskettelu, maastohiihto, lumilautailu sekä talvimatkailu ja -muoti. Lisäksi luvassa uutta talvista
ohjelmaa.

vetään. Yleisölle on tarjolla maksuttomia luentoja ja tietoiskuja retkeilyyn liittyen mm. Suomen kuuluisin retkeilijä Pata Degermanin jäätikkövaelluksen teoriakurssi ja tietoisku hiihtämisestä ääriolosuhteissa huippuvuorilla ja Etelämantereella. Näytöslavalla esitellään retkiluistelua ja koko perheelle sopivaa uutta
lumileijaharrastusta.

esillä kaikki talvikauden uutuudet Skiexpon sadat näytteilleasettajat esittelevät

Oheisohjelmaa koko perheelle Skimbaajan Monotestikeskuksessa voi edellis-

laskettelun, maastohiihdon ja muodin mielenkiintoiset uutuustuotteensa. Messukävijälle tapahtuma on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan, vertailemaan ja testaamaan samalla kertaa koko alan tarjontaa. Tulevasta talvimuodista saa kokonaisvaltaisen näkemyksen parhaiten vauhdikkaissa muotinäytöksissä ja huippumerkkien omilla osastoilla. Paikalla ovat lähes kaikki kotimaan
hiihtokeskukset esittelemässä uusia palveluitaan ja ainutlaatuisia messutarjouksia, joista useimmat saatavilla vain messuilta.

vuosien tapaan testata lauta- ja laskettelukenkiä. Uutta on oma testikeskus
maastohiihtokengille. Samalla voi seurata monojen muotoilunäytöksiä tai kuunnella mielenkiintoisia maastohiihto- ja voiteluvinkkejä. Skiexpon kamapörssissä
voi myydä vanhat välineet tai ostaa edullisesti uudet. Messutapahtuman pääyhteistyökumppanina jatkaa Audi, joka tuo messuille mm. nimikkourheilijansa
Tanja Poutiaisen ja Kalle Palanderin. Näytöslavalla haastatellaan myös muita
upeasti menestyneitä maajoukkuetähtiämme, jaetaan useita arvostettuja palkintoja mm. Vuoden Lumilautailija ja Vuoden Hiihtokeskus-palkinnot, pidetään
mielenkiintoisia tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Muumi-hiihtokoulussa lapset pääsevät kokeilemaan hiihtämistä maastohiihtoladulla. Lisäksi messuilla on
paljon erilaisia tietoiskuja ja maksuttomia luentoja.
Messujen maistuvimmat juomat tarjoillaan Rukan SkiBistrossa. Parhaat jatkot, Skiexpo Q7 AFTERSKI -bileet, järjestetään Vanhalla la 5.11.2005. Liput ennakkoon Skiexposta. Skiexpo järjestetään nyt 21. kerran. Viime vuonna tapahtumassa vieraili yli 45.000 kävijää*. *Luku sisältää myös samaan aikaan järjestetyn DigiExpon kävijämäärän.
YHDELLÄ LIPULLA KOLMET MESSUT! Skiexpo ja BoardExpo (halli 6), DigiExpo 05 –messut (hallit 3 ja 4) 4. – 6.11.2005 Helsingin Messukeskuksessa www.skiexpo.fi, www.boardexpo.fi, www.digiexpo.fi Skiexpo 2005: Aukioloajat: pe 4.11. klo 14-19, la 5.11. klo 10-19, su 6.11. klo 10-17 Pääsyliput: aikuiset 12 €, lapset (7-15-vuotiaat), opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset 8 €, ryhmät
(väh. 10 hlöä) 10 €/hlö, sunnuntaina perhelippu 25 € (2 aikuista ja perheen alle
16 v. lapset). Lisätietoja lehdistölle: ennakkoakkreditoituminen messuille: www.
finnexpo.fi/press, Suomen Messut, tiedottaja Stana Porvali, puh. (09) 1509 323,
stana.porvali@finnexpo.fi

skiexpo monipuolistuu viime vuotisesta

Aikaisemmin Kaapelitehtaalla järjestetty BoardExpo-lautatapahtuma järjestetään nyt yhtenä osana Skiexpoa. BoardExpo esittelee niin talvi- kuin kesälautalajien uutuustuotteet. Nähtävillä on lumilauta-, skeitti-, surf- ja wake board varusteita ja vaatteita. Tarjolla on myös
paljon elämyksellistä ohjelmaa mm. Audi Layback lautailuleffafestivaali, lautojen tuunausklinikka, oma video –workshop, pro laskjoiden ja valokuvaajien valokuvanäyttely. Ulkona tapahtuvassa Burtonin Lumitapahtumassa suomalaiset
huippulaskijat kisaavat näyttävistä hypyistä huimiin korkeuksiin.

talviretkeilyn monet mahdollisuudet Yhä useamman suomalaisen kiinnostuk-

sen kohteena on talviretkeily. Se esittäytyy tulevilla messuilla monipuolisempana kuin koskaan aikaisemmin. Kiinnostavaa tietoa löytyy sekä koko perheelle
että aktiiviharrastajalle. Paikalla olevat hiihtokeskukset tarjoavat upeiden rinteiden ja latujen lisäksi uusia monipuolisia retkeilyvaihtoehtoja. Talvimuoti esittelee tulevan kauden retkivaatetuksen. Osastoilla tutustuu uusiin retkivarusteisiin ja -välineisiin. Uudella testialueella on kokeiltavana makuupusseja ja testattavina lumikenkiä. Kiipeilytaitojaan voi testata kiipeilyseinällä. Kiipeilyleiri
esittelee, miten paljon vuoristoleiri muuttuukaan, mitä ylemmäksi vuorella kii-

Ta p a n i A l h o s u o , D a d d y C o o l 7 b , N i e m i s e l , Ru o t s i K u v a Pe k k a K o p o n e n

Happy Hour keskellä päivää!
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Kertamaksu 6,00 
kun saavut arkisin ennen klo 15.00

www.kiipeilykeskus.com

Pohjoismaiden suurin kiipeilyseinä!

P. 09 - 35070710
Erätie 3, 00730 Helsinki

feissi
elämään, kun sitä muuten ei olisi muka tarpeeksi! Jääkiipeily on sellaista moukarin heittoa että sitä ei jaksa, mutta tulen varmasti tulevina vuosina syömään nämäkin sanat liittyen jääkiipeilyyn : ).
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vaikeita nousuja: Kaikki näistä on kiiivetty tuolla ruotsin mantereella. Vaikein on a day in life
8b. Silloin kun kiipesin se tuntu tiukalle 7b:lle
: ) no joo. Muita on diablo 8a+, mukava sekin.
I feel good 8a+ oli pirullinen reitti! Swing it 8a
oikein mukava, jossa tiukka boulderkruksi. Joitain bouldereita, mutta niistä ei puhuta.

a mallia

miten aloitit kiipeilyn? Varmaan niin kuin jokainen meistä, eli puista. Oikeesti näin yhtä
tuttua patiolla ja se kertoi että Oulussa voi
harrastaa kiipeilyä. Niinpä sitten otin asiasta
selvää, että missä ja milloin ja liityin joukkoon
mukaan.
miksi juuri kiipeily? Nostin punttia noin kuusi
vuotta nuoruudesta jossa motivaationa oli
massan ja lihas voiman saaminen. Ensimmäisen kiipeily kerran jälkeen sieluni oli myyty pirulle, eli toiselta nimeltä kiipeilylle. Huomasin
kuinka monipuolinen ja haasteita tarjolla oleva
laji kiipeily onkaan ja loppu onkin historiaa : ).
kiipesit jo parin kiipeilyvuoden jälkeen 8a
plussan ja myöhemmin on tullut lisää kovia
redpointteja. miten tuollaisen tason saavuttaminen onnistui niin nopeasti? Lopetin puntilla käynnin ja aloin muovaamaan itseäni kiipeilyyn sopivaksi eli kiipeilin. Olen myös aika
kova treenaamaan ja motivaatio oli kunnossa, eli suomeksi; silmissä kiilui vain 8a. Myös
yleensä kun asetan itselleni tavoitteen, saavutan sen useinmiten. No se siitä!

WWW.HRT-HOLDS.COM
MAAHANTUOJA SUOMESSA VANDERNET OY
JÄLLEENMYYJÄT KATSO WWW.VANDERNET.COM
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miten treenaat läpi talven? Loppusyksystä
treenaan vähemmän ja kerään voimia taas uudelle vuodelle. Vuoden vaihduttua ja juopottelurännin loputtua, alan taas treenaamaan kovemmin, noin viisi-kuusi kertaa viikossa. Viis
kiipeilytreeniä ja yksi yhden käden leukatreeni
per/viikko. Siinäpä sitä tekemistä riittääkin sitten koulun ohella.

Olette Oululaisten kanssa käyneet paljon
ruotsin puolella niemiselissä työstämässä
vaikeita linjoja. Onko niemiselistä tullut ikään
kuin kotikallio? Kylläpä se kotikallio minulle
on. Useita kertoja siellä ollaan käyty ja mukavaa on ollut. Ei muuta lisättävää.
vaikeiden reittien kränkkääminen on fyysisesti ja usein henkisesti raskasta puuhaa, etenkin
pohjoisessa jossa hyttyset imevät verta suoraan auenneista rystysistä. Onko motivaatio
koskaan loppunut kesken? Mielipidettä hyttysistä kannattaa kysyä suoraan markkinointimieheltämme J. Pölläseltä, joka on oikea hyttysten
ystävä.Totta puhuen motivaatiota on joskus
koeteltu oikein kunnolla, varsinkin kun säät
eivät ole suosineet meitä näinä kahtena viime
vuonna. Kallio ollut märkä ja ajettu 250 km yhteen suuntaan niin hymy ei oikein irtoa. Kiipeilyn suhteen ei ole ollut motivaatio ongelmia.
Onko sinulla suosikkipaikkoja joita haluat
suositella? Niemisel tietenkin. Rodellar, jos
tykkäät jyrkästä kiipeilystä ja munkkiluostarimaisesta ilmapiiristä. Boulderpaikoista Vaasa,
Rollo ja Luohuan kivi Oulun lähellä.
tuleeko mieleen mitään huippuhetkiä joita ﬁilistellä? Diablon kiipeäminen kahden vuoden
jälkeen. Silloin tuntui että voisin kaataa koko
kallion. Huonoja hetkiä tulee sitäkin enemmän, haluatko kuulla? Ois pari maukasta tarinaa. No ei vaitiskaa.

vedät käsittääkseni useampia yhden käden
leukoja. Onko maailman ennätys lähellä? Valehtelevat jotka tuollaista väittävät. Eiku se on
sellainen mukava pikku harrastus tässä kiipeilyn ohella, johon on kehittynyt pakkomielle.
Kymmenen meni tuossa kesällä rikki, että joka
vuosi paranee. Eiköhän se maailman ennätyskin lähene ajan kanssa : ).

mitä tästä eteenpäin? Onko meneillään projekteja jotka haluaisit viedä loppuun asti?
Niitähän kyllä löytyy. Niemiselissä on yksi
vanha projektilinja, joka on aika himoittava ja
pari muuta tiukkista. Bouldereissa tuo Senorita vaatii vielä pikkiriikkistä hiomista. Torstenin kantti rantatiellä tuo hymyn naamalle. Ladamies assis Luohuan kivellä tiukkis...

noin vahvaksi mieheksi oli yllätys, että et alkuun juurikaan tykännyt boulderoinnista.
muutettuasi vaasaan taisi ilmeisesti boulderkärpänen puraista? Totta! Kolme ensimmäistä
vuotta meni boulderoimatta harvaa poikkeutta
lukuun ottamatta. Vannoin alkuvuosina, että
en ikinä osta itselleni padia, mutta sellainen
tuli kesällä hankittua (olen ollut tyytyväinen
ostokseeni). Tänä keväänä boulder-kärpänen
sitten puraisi ja köysi hommat jäi vähemmälle. Nyt syksyllä aina kun säät sallii, niin olen
tuolla vaasan pusikoissa.
kiinnostaako muut kiipeilyn lajit? Tuo tradi
homma kyllä kiinnostaa! Sais lisää jännitystä

Onko sinulla kiipeilyn ﬁlosoﬁaa jonka haluaisit muille jakaa?
Muistakaa pitää hauskaa ja nauttia lajista! Ei
kuulosta yhtään multa vai mitä? Tämä ois ehkä
lähempänä minua itseä: Aivot narikkaan muutama murahdus, jos ei kiipeily suju niin helvetinmoinen kiroilu. Sen jälkeen periksi antamaton luonne ja hakataan sitä päätä niin kauan
siihen seinään että reitti menee ylös asti! Näin
sen pitää olla. Hyvää syksyä kaikille.

Projekti, niemisel
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Reitti: moovijumppa 7a+,
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Muuvit: ari kujanpää
Teksti & Kuvat: tomi nytorp

3. koeta nousta jalan päälle ja...

le.
lua ensimmäselle jatkol
1. Alku helppoa kahvai

4. tee vaikea muuvi
oikealla pieneen list
aan.

jalka
vinolistalle ja nosta oikea
2. Vie vasen käsi pienelle
ylös hyllylle.

5. nosta vasen
jalka ylemmäs
ja vedä käsi ris
tiin oikean yli.

8. Nappaa vasemmalla oike
an vierestä.

6. Vie oikea jalka riittävästi vasemmalle ja ota väliote.
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7. Jatka käsi kohtalaiseen,
sloupahtavaan listaan.

9. Nosta jalka noin korvaa
n ja...

.
ota kallion päälle
an päälle ja kurk
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i
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J.

Suikkala vei minut ensimmäisen kerran katsomaan Taivassalon Hyyppivuorta syksyllä 2003.
Kallio näytti somalta, melkein liiankin lempeältä, kunnes Juhan
myhäillessä taustalla pääsin sen oikeaan reunaan asti. Tuijotin niska vääränä ja verenpaine nousseena linjaa, johon sisältyi korkealla
kulkeva uhkea under cling -poikkikulku. Maasta käsin katsottuna se tuntui lupaavan jalkaotteettomuutta ja jännitetuin hauiksin asetettuja camalotteja. Pettymys oli sitäkin suurempi,
kun kiipeily Hyyppivuoressa näytti heti alkuselvittelyissä kaatuvan sammaleisiin arvoihin.
Ajoimme Uhlun vanhaan, vedellä täytettyyn
graniittilouhokseen hukuttamaan suruamme
mustaan veteen. Kukaan ei koskaan pääsisi
kiipeämään poikkaria, murehdin ääneen yleisellä tasolla. Rivien välissä kuului totuus: Hattara oli vedetty pois lapsen nenän edestä.
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KUSTAVI HOPIAVUORI

TAIVASSALO: HYYPPIVUORI JA KAHILUOTO

Medusa-sektorin herkät släbit. Sportiton, so.
pultiton, Hyyppivuori on vain neljän kilometrin päässä vakka-suomalaisen luomukiipeilyn
alkukodista Pärkänvuoresta.
Taivassalon toisesta uudesta mestasta, Kahiluodon uhrikalliosta on kiittäminen Mikko
Lähteenmäkeä. Kahiluodon pittoreski miljöö
on kuin suoraan Düsseldorfin koulun maisemamaalauksesta; on ruovikkoista rantaa, hämyistä metsää ja lehmiä välillä aivan kallion
juurella laiduntamassa. Viitisentoista ihanteellista reittiä ihanteellisessa maisemassa – voisiko enempää toivoa? Voisi: Enemmän korkeutta. Jostain syystä 15-metrin maaginen raja
ei tahdo vakka-Suomessa ylittyä. Mutta mitäpä tuosta, kahdeksassa metrissäkin on joskus aivan kylliksi. Kahiluodon helmireitit ovat
M. Lähteenmäen Sähköpaimen (6-) ja Tetsuo
(7). Edellinen muistuttaa muodoltaan Hyyppivuoren laadukasta Sirittäjää, onpahan vain
leveämpi halkeama ja paremmat jalkaotteet.
Jälkimmäisen kohdalla jouduin todella pitämään mielessä kymmenennen käskyn laajennuksen; älä himoitse lähimmäisesi projektia.
Tetsuo täydentää düsseldorfilaisen maiseman
ihanteellisuuden, rauhan ja hurjuuden kolminaisuuden; se ei tunnelmoi kuin lähestyvä
ukonilma vaan tuo cyberpunk-terveiset tulevaisuudesta, ruumisvasarointia rautamiehille
ja -naisille. Eipä tarjoa Kahiluodon kalliokaan
mitään pultatun kiipeilyn saralla. Sen sijaan
off width -friikeille Kahiluodossa on todellinen
herkkupala, Kirnu (7-). Tuo J. Suikkalan ylileveä
halkeama on kauniin feissikiipeilyn antiteesi,
mielestämme Hopiavuoren Kylmää hönkääkin pahempi raatelu. Kirnun kiivenneillä tyypillisimmät toppausfiilikset ovat olleet varsin sisäelimellisiä, oksetusta ja pyörrytystä.

sirittäjä (6+) Juha suikkala
kuva tero välimaa

Juhan sinnikkyys ja acces-politikointi kuitenkin tuottivat tuloksen. Bartramia sp ei kasvakaan itse kalliolla vaan jossain ihan muualla. Kiipeily sai luvan alkaa, kunhan hyypille eli
huuhkajalle sallitaan riittävä pesimärauha eli
tässä tapauksessa 15.2. - 15.6. Kesällä 2004
pian hyypin pesinnän päätyttyä harjasin poikkarilinjan puhtaaksi kuusituntisessa puutuneiden jalkojen kärsimysnäytelmässä. Ja kannattihan tuo. Seinälle syntyi kaksivariaatioinen Avaruus-cowboy (7-), kallion pisin, korkein (12m)
ja näyttävin reitti. Tietty lippaisuus työntää
kallion yläosaa ulospäin juuri tuossa kohtaa, mikä tekee poikkarista mukavan ilmavan.
Hyyppivuoren hienoimmaksi reitiksi osoittautui sittenkin J. Suikkalan Sirittäjä (6+), pystysuora sormihalkeama, jonka katkaisee pieni
katto. Näitä vaikeampia reittejä kallio ei sitten
tarjonnutkaan, mutta helpompaa reilustikin,
yhteensä 29 reitin verran. Erityisen kivoja ovat

k
Jummijammi (6+)
Perttu Ollila
kuva soﬁa isaksson

kylmä hönkä (6+)
Perttu Ollila
kuva Pauli salminen

ustavin vehreä Hopiavuori on tullut
jo monelle tutuksi pyöreäreunaisine halkeamineen ja huojuvine haapoineen. Pyynnöstä kuitenkin kynäilen vielä rivin tai useammankin kallion kehityksen kauneimmista hetkistä. Näkökulma on
vain yhden nöyrän mutta intohimoisen sammaleen yskijän, sellaisen, joka vilpittömästi
uskoo Hopiavuoren olevan hyvin pultattu. Yksikään pultti ei ole väärässä kohtaa, kun pultteja ei ole ensimmäistäkään. Kallio löytyi pari
vuotta ennen kiipeilyn aloittamista, mutta ratkaisemattomien acces-ongelmien takia sallimme itsemme vain käydä aika ajoin sitä ihaile-

massa, aina syvien huokausten säestämänä.
Vaadittiin hieman aikaa, politiikkaa, karismaa
ja suhteita, ennen kuin koitti kallion aika kulttuurituotteena, jollaisena nyt sen tunnemme.
Pääsiäinen. Paikalla on kymmenen keväästä huumaantunutta kiipeilijä-putsaajaa. Laskeutumisköysiä viritellään sinne tänne ja pusseista kaivetaan edellisvuotiset teräsharjan
tyngät. Ilma on täynnä pitkittyneen odotuksen purkauksia, innostusta ja hyväntuulisuutta. Aloitan putsaamalla mielestäni kallion kauneimman linjan, tulevan Astronautinnon (7-),
ja ryhdyn heti niin sanottuun putsausﬂäshiin
ja samalla kevään ensimmäiseen liidiin saa-

dakseni kallion avattua. Onnistun reitin ensimmäisessä puoliskossa, jyrkässä dihedraalissa, mutta reitin toisen puoliskon muodostama sisäkulmainen släbi tylyttää. Olen
aliarvioinut släbin ja ennen kaikkea ollut liian
malttamaton putsauksessa; ohut halkeama
on täynnä jäässä olevaa multaa, joten en saa
laitettua varmistuksia. Singeri jaloissani on
niin lystikäs, että sille nauraisivat hevosetkin –
ellei alla olisi kohtuullista rannaria. Toppiin
ei ole pitkälti, mutta ﬂäshpumppi alkaa lyödä
yli. Näin ei ole kiva tipahtaa, ehdin tuumailla
asiaa ”minuuttitolkulla”. Roikkuessani hetken
päästä köydessä reitin alaosassa tiedän, että
keväästä tulee hyvä.
Pari päivää Astronautinnon ensinousun
jälkeen saan olla varmistajana Pauli Salmisen tunkiessa itsensä kylmää hönkää sisältään puhaltavaan off width -halkeamaan. Pauli
on päättänyt kiivetä halkeaman vaelluskengät
jalassa tukevampien jalkajammien toivossa.
Päätös osoittautuu onnettomaksi Paulin alkaessa yläosassa lipsua kömpelöine kenkineen.
Mies kuitenkin taistelee tiensä toppiin ja tuulettaa onnellisena yhden Kustavin upeimman
reitin päällä. Kylmä hönkä (6+) saa Olhavan
Eklipsin tuntumaan puistossa kävelyltä, vaikka paljon lyhyempi onkin. Reittiä on lähestytty
monin strategioin ja isoin camalotein. J. Suikkala innovoi Kylmää hönkää varten off width nilkkasuojat, jotka estävät tibia-luun möykkyisintä kohtaa nirhaantumasta kallioon. Oma
Kylmän höngän kokemiseni lykkääntyy aina
kesän Kustavi-tapaamiseen, mutta taktillinen
nautinto on sitäkin suurempi, veren ropistessa nilkoista alas pädin päälle. Tip, tip...
Vapunaatto. Paikalla on Enni Bertling ja
iso uho. Neidillä on kaksi projektia työn alla ja
vakaa päätös, että vappupullo ei aukea, ennen
kuin kumpikin linjoista on lähetetty. Ihailen sivusta, kuinka Enni kiipeää Vappuheilan (6-) ja
käyn korkkaamassa lyhyen mutta jyrkän halkeaman kallion vasemmasta reunasta. Muuvit, jotka keksin vielä maassa seisoen, osoittautuvat juuri oikeiksi. Lähinnä pitää treenata
lännen nopeimmat frendien sisään survaisut.
Etusormeni turpoaa ylenmääräisestä fingerlockin käytöstä. Turvotkoon, jumiutuupahan
tiukemmin. Menen hakemaan varmistajaa ja
pääsen todistamaan, kuinka peppipitkätossumaisen vahva tyttö lähettää Väitöskirjan (6).
Kun palataan Turkuun, autossa on kaksi tyytyväistä sielua. Enni ei uhonnut turhaan, ja kyllähän minäkin sen Khoran (8-) kiipesin. Turussa vastaani vyöryy valkolakitettuja ihmisiä. Uin
rinkkoineni vappuvirtaa vastaan kokemisen
khorani ollessa sillä hetkellä kovin kaukana
tyhjyyden täyttämisestä serpentiinillä, samppanjalla ja ilmapalloilla. Autuas unen, fantasian ja hypoteesin syntymisen tila. Tiedän, että
kesästä tulee hyvä.
Toukokuun loppu: Jättiläistä kaatamassa.
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jatkoa sivulta 9

ensimmäinen pioneeri (5+)
Pauli salminen
kuva eljas honka-hallila

Olen analysoinut muuvit läpikotaisin ja vahvistanut mielikuvat. Osaan ulkoa tuon kivisen
pinnan metrit kokonaisvaltaisena, lähes synesteettisenä aistimuskoosteena; kynsien narahdukset lyödessäni sormilukot tarkkaan halkeaman pohjalle, ﬂarettavan halkeaman pakeneva
mutta kivulias läsnäolo peukalostäkeissä, puhtaaksi ”nuolemani” feissin tyhjä kirkkaus, kalliopölyn lämmin maku ja tuttu tuoksu. Pitää
vain pistää se tapahtumaan. En saanut yöllä
oikein nukuttua, kun haistoin että oli lähetystä ilmassa. Jännittää. Menemme Jirka Länsikallion ja Jenni Härkösen kanssa tuolle tutulle hopeiselle vuorelle. Kaikilla kolmella on projektin finalisoiminen tarjottimella. Treenaan
Dead Ringersin oikean variaation ylänegaa yksinäni itse itseäni varmistaen. Saan nyt ensimmäistä kertaa vedyttyä ylänegan muuvit putkeen. Tosin topissa olen niin kuitti, että olen
jo sallimassa itseni istahtaa köyteen, kun tajuan, ettei liidissäkään köyteen istahdella. Varsinkaan kun alla on kaikkien rannareiden äiti.
Saan väännettyä toppiin, tosin niin, että yläköysi kiristyy hetkeksi. Selvä –ei kun lähettämään. Tyyli on tärkein; joka ainoa varmistus
saa luvan mennä lennossa, ja ne, joita ei pystytä laittamaan, jätetään laittamatta. Viimeiset
varmistukset levähdysnissiin. Ranesta tulee
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pitkä ja reitti kulminoituu loppumuuveihin.
Kyllä kai sitä pitkän sturtsin ottaa, mutta tässä
tapauksessa se tehdään puuhun pannuttaen.
Jirka väittää, etten voi osua haapaan, se kun
on tarpeeksi kaukana. En ole siitä ihan varma,
seinä kun on sen verran jyrkkää. Ei sieltä sukkana pudota.
Ja lähtee! Varmaa jammailua nissiin asti,
triplapiissit sisään ja käsien de-pumppaamista kyllästymiseen asti. Sitten ensimmäiset
jammit ja jalat korkealle. Saan tökättyä vasurin sormen fingerlockiin lähes hallitusti, mutta
highsteppi lipsahtaa. Fingerlocki pitää. Heilun
sen varassa. Sattuu. Uusi highstep-yritys epäonnistuu sekin, ja putoan. Ja puuhun. Arvelinkin, että se tuntuu vähän samalta kuin läpi
mennyt kierrepotku.
Kerään kaikki kamat pois seinästä ja menen
tuumailemaan. Tuntuu lyödyltä. Tuli kuitenkin
testattua, ettei siihen kuole. Tosin en pudonnut vielä läheskään siltä komeimmalta korkeudelta. Fiilis alkaa olla hivenen vimmainen: Yritettäköön uudestaan ja pannutettakoon uudestaan puuhun, jos niikseen tulee. Tässä
mielentilassa on ennenkin tehty hyviä nousuja. Jirkalla ja Jennillä on jo päivän hopeiset
ensinousut tehty: Hopeaseppä (6) ja Hopeasurffari (5). Pyydän Jirkan uudestaan varmis-

tamaan. Alun jammailu menee kruisaillessa.
Tällä kertaa yksi piissi vähemmän. Levähdysnissi ja kamat sisään. Olen hartiajammissa
niin lähellä kalliota, että maistan reittini. Lähden toistamaan samaa pitkää muuvisekvenssiä nyt vapautuneemmassa mielentilassa. En
oikeastaan ajattele mitään. Olen paljon korkeammalla, kuin mistä edellisellä kerralla tipuin. Sitten tulee kallion yläreuna. Astuessani
ristiaskeleen köyden yli tiedostan samanaikaisesti kaksi asiaa: Sen että käteni ovat finaalissa
ja että allani on paljon, paljon tyhjää. Pää räjähtää. Krimppaan vimmatusti kallion reunasta ja highsteppaan polvi korvissa. Saan painon
jalan päälle. Terra firma. Mind fuck. Huudan,
nauran ja nauran. Dead Ringersin Chang-variaatio (8+). Kotona kämppis sanoo, etten ole
koskaan näyttänyt niin onnelliselta.
Syyskuu. Tulemme J. Suikkalan kanssa
”Hopialle” tyystin toisenlaisissa tunnelmissa
kuin aikoinaan keväällä. Nyt ilmassa on hiven
melankoliaa ja ulkokaudesta luopumisen tuskaa, mutta samalla tiettyä ehdottomuutta; nyt
on lähetettävä. Juha himoitsee Dead Ringersin Eng-variaation (7) toistonousua, minulla
taas on yksi loppuun saattamaton juttu kallion oikeassa reunassa. Niin paljon kuin toivonkin Juhalle onnistumista, se ei tunnu riittävän. Mies lipsauttaa, sturtsaa ja jumiuttaa selkänsä. Mutta ennen kaikkea hyväksyy
asian tyynesti; ensi vuonna sitten. Vaihdamme vuoroa. Huomaan sadepilvien uhkaavien
patsaiden alkavan täyttää taivasta. Punaistakin punaisemmat pihlajanmarjat toonaavat tilanteen intensiteettiä. Luonto odottaa rajuilmaa, ja minulle tulee kiire. Pientä vitsailua, vakavoituminen, puhallus ja kiinni kiveen – siinä
tuo tuttu kaava. Tulossa on kenties danca macabre, mutta huoliteltu sellainen; tupladyno
vaakahalkeamaan, tuplapiissit sisään ja reitin ylempi puolikas pelkkää kiipeämistä vailla
varmistusten laiton tuomia katkoksia. Koirallani on tällä kertaa pettämätön tilanteen taju.
Se makaa maassa hiljaa adrenaliinia haistellen
isäntänsä suggeroidessa itsensä omnipotenssiuskoon ja sukeltaessa plasmakylpyyn, sinne
jonnekin lihan verhon tuolle puolen. Plasmakylvyn (7+V) myötä Hopiavuori on tältä vuodelta valmis. Huom! Tekstissä on sana Nissi =
Komero, avoin puolipyöreä tai kulmikas syvennys kalliossa, esim. hylly + pieni dihedraali sen
päällä. Nissit ovat hyviä tai kohtuullisia lepopaikkoja. Muualla tässä lehdessä löytyy kattavampi kiipeilyn slangisanaston käännös suomeksi.
Hyyppivuoren ja Kahiluodon topot ovat
hyvää vauhtia valmistumassa. On luultavaa,
että kun luet tätä lehteä, niin silloin löytyvät topotkin netistä osoitteesta
http://www.kruxi.fi/docs/topo/kalliot/

“toim. huom: Lukemasi teksti sisältää paljon
lajiin ja erityisesti tradikiipeilyyn kuuluvaa
erikoissanastoa. Oman mausteensa tähän
soppaan antaa Kustavilaisen tradikiipeilyn
paikallisslangi. Suomalainen kiipeilysanasto
on saanut aikanaan paljon vaikutteita ulkomaisista ja varsingin englanninkielisistä termeistä, jotka ovat sitten jääneet elämään kiipeilijöiden arkikieleen. Tätä harrastajien mieliin juurtunutta sanastoa on liki mahdotonta
enää yrittää “suomentaa”. Jotkut Kiipeilylehden lukijat, jotka ovat juuri aloittaneet kiipeilyharrastuksen, ovatkin kertoneet, että joidenkin artikkelien lukeminen on liki mahdotonta
näiden outojen erikoistermien vuoksi! Tässä
lehdessä olevan sanaston avulla pääset perehtymään asioihin niiden omilla nimillä ja
opit tietämään, mitä tarkoittavat sanat hyljetekniikka, kraatteri, nissi ja äiti.

ja palkintojen jaossa taidettiin nähdä jokunen kyynelkin.
MM-kisat ovat kokemuksena aina mahtava eikä tämäkään vuosi ollut poikkeus. Miten sitten saamme tulevaisuudessa Suomen Maamme laulun soimaan? Olen viimeisenä
kahtena kesänä tavannut Etelä-Ranskassa paljon nuoria kisakiipeilijöitä kiipeämässä ulkoreittejä kilometritolkulla aamusta iltaan, niin släbejä kuin jyrkkiä kisanomaisia megapumppureittejä . Kaikki eivät ole paikalla vain treenaamassa
kisoja varten, vaan homma lähtee rakkaudesta itse kiipeilyyn ja kovasta motivaatiosta. Valtava halu kehittyä itse kiipeilijänä (ja joskus jopa ihmisenä) johtaa usein siihen, että
kisoissa nähdään itsevarmoja tykkejä joilla ei kovan paikan
edessä puntti tutise. Kiipeily on fyysisistä vaatimuksistaan
huolimatta kuitenkin taitolaji, ja tekniikan sekä keskittymisen ja visualisoinnin merkitys vain korostuu köysireiteillä ja myös kisoissa. Esimerkiksi Ranskan maajoukkueen
nuorilla on käsittämättömän paljon takana kiipeilymetrejä ulkona ja tämä kiipeilyvarmuus näkyy
myös tuloksissa. Muuttakaamme siis kaikki Ranskaan (Vai onko Pohjanmaalta viimeaikoina löytynyt mitään isoa kalliota : ).
Tänä vuonna viimeistä vuotta nuorten sarjassa kisasi Eevi Jaakkola, ja seuraavina vuosina
joukkueestamme jää joka vuosi pois yksi kilpailija.
Toivon tulevaisuuden tuovan mukanaan lahjakkaita ja innokkaita nuoria, joiden kanssa lähteä
MM- kisoihin. Aikaisemmin nämä nuoret ovat yhtä lahjakasta boulderoijaa lukuun ottamatta
löytyneet aina seurojen junnutoiminnan avulla. Tämän vuoden joukkue koostui kokonaan Tapanilan Erän nuorista, mutta nuorisotoimintaa järjestävät myös muun muassa Kiipeilykerho Kruxi,
Hangon Hyrskyt sekä myös Suomen Alppikerho, joka on aloittelemassa taas junioritoimintaansa ja toivotankin tässä heille onnea ja menestystä. Ehkä näistä seuroista vielä saamme maajoukkueeseen lisää kykyjä, joiden kanssa matkustaa ja suunnitella tulevaa. Ensi vuonna on joukkueella edessä MM-kisat Imstissä Itävallassa. Palataan asiaan viimeistään silloin.
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trädikiipeilyn
sanakirja
osa 1.

teksti Perttu Ollila

Alien
Colorado Custom Hardwaren pienikokoinen
ja joustavavartinen frendi.

Alkovi
Hylly ja ständipaikka, jota ympäröi pystysuora
kallio kolmelta sivulta.

Ankkuri
Rakennelma köyden kiinnittämiseksi kallioon. Esimerkiksi yläköysiankkuri.

Approach
Lähestyminen, lähestymismarssi, joka on
suoritettava ennen nousun varsinaisen kiipeilyosuuden alkamista.

Ball-nut
Kiilaa muistuttava varmistuslaite, jossa on
yksi liikkuva osa, liu’utettava puolipallo. Kapoisiin halkeamiin.

Base camp
Vuorikiipeily-yhteyksistä irrotettuna tarkoittaa sitä paikkaa kallion juurella, jossa on mukavinta keitellä kahvia ja järjestellä kamoja.

Belay slave (varmistusorja tai -orjatar)
Henkilö joka joutuu varmistamaan pitkiä aikoja yli-innokasta kiipeilijää pääsemättä itse
kiipeämään.

Beta
Nousua helpottamaan annettua informaatiota. Mitä muuveja missäkin kannattaa tehdä,
missä on piilo-otteita. Kama-beta: Mitä varmistusvälineitä kannattaa ottaa mukaan, mitä
jättää maahan. Relevantin betan antaminen
evää kiipeilijältä mahdollisuuden onsightnousuun.

Big wall
Reitti joka on niin pitkä tai vaativa, että sen
kiipeäminen normaalinopeudella vaatii useamman päivän.

Bivi
Enemmän tai vähemmän mukava nukkumispaikka keskellä reittiä.

Mantteli

Kiilautuva kevytmetallikuutio vaijerin päässä.
Halkeamakiipeilyn varmistusväline. Ihanteellinen alaspäin kapeneviin pystyhalkeamiin.

Vaikea tasapainoilumuuvi, jossa käsi tai kädet
ojennetaan alaspäin vyötärön korkeudelta tai
korkeammalta ja minimaalisella jalkatuella.
Hyödyksi toppauksissa ja hyllyille nousuissa.

Yligreidattu reitti, eli vaikeusaste yläkanttiin.

Feissikiipeily (otekiipeily)

High steppi

Featherbag

Dynaaminen liike, joka tehdään käsillä jalkojen sutiessa ilmaa.

Fiksattu kama

Notkeutta vaativa, korkea jalan nosto.

Hyljetekniikka
Avuttoman näköinen tapa topata reitti ryömimällä hyljemäisesti kallion päälle.

Haulata

Niin leveä halkeama, että se nielee kiipeilijän
koko kehon.

Reitille pysyvästi jätetty materiaali, jonka tarkoitus on helpottaa liidin varmistamista, ständin tekoa tai laskeutumista. Esim. pultit, haat,
kiilat, slingit, köyden pätkät.

Cordelette

Fingerlock (sormilukko)

Head point

Masokistinen tapa kiilata sormia halkeamiin.
Pysyy joskus niinkin hyvin, että jalkaotteiden
menettämisestä saattaa seurata venähdyksiä
ja turvotusta.

Reitti tai nousu, joka tarjoaa ennen kaikkea
psyykkisen haasteen. Vaikeasti varmistettava, vaarallinen. Tyypilliseen head point strategiaan kuuluu reittiin tutustuminen
yläköydellä ennen liidaamista.

Chimney (kamiina)

5-7 metriä pitkä lenkiksi solmittu naru. Hyödyllinen ständin rakentamisessa.

Dead hang
Roikuskelua käsiotteista suorin käsin, jolloin
kehon painoa kannattaa tukiranka eivätkä
niinkään käsilihakset.

Deadpoint
Dynaaminen muuvi, jossa seuraava ote saavutetaan juuri liikkeen äärikohdassa, esimerkiksi ylöspäin deadpointattaessa juuri ennen,
kuin aletaan pudota alaspäin.

Flarettava halkeama

Headwall

Flash (beta ﬂash)

Eräänlainen kiila, monisivuinen ja -kulmainen. Erityisesti isompien kokojen osalta joidenkin suosima frendin korvike.

Halkeama, joka ei ole pystysuora eikä vaakasuora vaan siltä väliltä. Vinohalkeama.

Dihedraali

Fleikki

Diagonaali

Kallioon painetun avoimen kirjan muoto,
jonka kulma voi olla terävä tai tylppä Saattaa
avautua enemmän vasemmalle tai oikealle.
Muistuttaa sisäkulmaa, mutta yleensä dihedraalit ovat keskellä seinää eivätkä jaottele kalliomassaa niin kuin sisä- ja ulkokulmat.

Dräki (rope drag)
Köysi muodostaa varmistuslinjassa kulmia,
mikä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa ja tekee
kiipeämisestä ja klippaamisesta raskasta.

Dynaaminen varmistus (luisutus)
Liidaajan pudotessa varmistaja antaa tarkoituksella köyden luistaa varmistuslaitteen läpi
iskuvoiman vähentämiseksi. Trädikikkailua.

Dyneema
Materiaali, josta tehdään erityisen ohuita slingejä eli nauhalenkkejä.

Dyno

Eliminaatti
Reitti jossa on kiellettyjä otteita.

Hinata köydellä reppua tai haul bagiä, jossa
on vettä, ruokaa, vaatteita, makuupusseja
yms. Big wall -tekniikoita.

Sivuiltaan epäparalleeli ja suultaan ulospäin
avautuva halkeama. Tarkoittaa hankalaa kiipeämistä ja hankalaa varmistamista.
Reitin liidaaminen ensimmäisellä yrityksellä
putoamatta, köydessä lepäämättä ja kamoista vetämättä, mutta olleellisen betan suomalla
edulla. Betaksi voidaan laskea se, että on nähnyt jonkun kiipeävän reittiä tai on itse laskeutunut reitin yli.

Camalot (kamu, kämi)
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Kiila

Yleisnimitys kallion halkeamiin ja saumoihin vasaroitaville vaihtelevan kokoisille metallipiikeille ja -levyille. Fiksattuna kamana haat ovat jotain sportti- ja trädikiipeilyn
väliltä: ne eivät ole yhtä varmoja ja pysyviä
kuin pultit, mutta eipä niitä yleensä aseteta luonnollisten varmistusten tavoin kiivetessä.

Campusmuuvi

Pullistuma seinässä.
Black Diamondin säätyvä epäkeskovarmistuslaite. Kaksoisakselirakenne.

Haka

Nousu tai kiipeilyreissu, josta kehkeytyy uhkaava seikkailu ja selviytymiskoettelemus.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Epiikkitarinan kertominen yhä uudestaan tekee siitä entistä rikkaamman ja vaikuttavamman.

Feissi tai laatta on kallion suurehko yhtenäinen osa, se, mikä jää halkeamien ja kanttien
väliin. Feissikiipeilyssä kiivetään halkeamatonta seinää listoilla yms.

Erittäin dynaaminen muuvi, hyppy kaukaisen
otteen saavuttamiseksi. Dynoa ei voi pysäyttää kesken liikkeen. Tupladyno: Kumpikin
käsi irtoaa laukaisussa lähtöotteesta.

Bulge

Epiikki

Kalliolastu, joka on erillään kiinteästä kalliopinnasta.

Frendi
Wild Countryn säätyvä epäkeskovarmistuslaite. Myös yleisnimi kaikille tämäntyyppisille
halkeamakiipeilyn varmistuslaitteille.

Frogi
Nivusistaan notkeiden kiipeilijöiden tapa
imeytyä mahdollisimman lähelle seinää koukistetuin polvin ja levitetyin jaloin.

Flägäys (Fläggäys)
Jalan ristiminen toisen taakse tasapainon saavuttamiseksi.

Gaston
Sivuttaisote kädellä halkeaman reunasta tai
saiderista vartalon ollessa kohtisuoraan kalliota vasten. Laybackin ja jammin vaihtoehto.
Tuplagastonissa kumpikin käsi vetää halkeaman reunoista vastakkaiseen suuntaan.

Vuoren seinämän vaikuttava jyrkentymä.

Heksu

High ball

Morfo

Kliinata

Reitti jossa on enemmän kuin yksi köydenpituus (kp).

Kakkonen seuraa liidaajan kiipeämän reitin
ja poistaa varmistukset kalliosta eli kliinaa
reitin.

Klipata

Kiipeilijään pudottaessa kohdistuva iskuvoima.

Jalkkikset
Jalkaotteet

Jammi

Nega (hänkki)

Korkki

Nissi

Kiila joka on tarttunut halkeamaan vain yläkulmistaan.

Kraateri
Putoaminen korkealta maahan.

Krimppi
Pieni listamainen ote, johon saa vain sormenpäät ja jolla sormien ensimmäiset nivelet yleensä taivutetaan lukkoon väärään suuntaan.

Kruksi
Reitin vaikein kohta.

Layback (Lieback)
Voimallista sivulle nojaamista, jossa kädet vetävät vastakkaiseen suuntaan kuin jalat painavat. Tärkeä halkeamakiipeilytekniikka.

Ladonovi
Kiipeilijä menettää jalka- ja käsiotteet kehon
toiselta puolelta. Aiheuttaa usein ladonoven
kaltaisen heilumisen.

Jumaroida

Lippa

Numero, joka antaa osviittaa reitin teknisestä
ja fyysisestä vaikeudesta.

Kantti (ulkokulma, arete)
Kallion muoto, jossa kiipeily tapahtuu kallion ulkokulmassa tyhjyys jommalla kummalla puolella.

Karabiini (sulkkari, biner)
sulkurengas

Käsien vaihtaminen samalla otteella.
Päällekaatuva seinä.

Leipata

Kakkostella

Kiipeilyliike

Vyyhtiä köysi.

Jammatessa halkeaman tyhjä tila täytetään
luovasti kehon osilla. Jammien avulla pysytään seinässä ja edetään ylöspäin. Yksi
halkeamakiipeilyn tärkeimpiä työkaluista.
Kaikkea mahdollista pikkurillijammeista
kokovartalojammeihin.
Kiivetä pitkin köyttä nousukahvoilla.

Muuvi

Koilata

Hylly

Impakti (impact force)

Multi pitch

Mätsäys

Jyrkähkö veden uurtama rotko (raviini), jossa
on yleensä ruohoa, lunta tai jäätä.

Tasainen ja sivuiltaan avoin seisoskelu- tai
makoilupaikka (terassi) reitillä

Reitti jonka kiipeämisessä kiipeilijän pituudesta (tai lyhyydestä) on erityistä hyötyä.

Sujauttaa köysi karabiiniin, joka puolestaan
on kiinnitetty varmistukseen.

Kuluaari

Greidi

Liidaaminen siten että lepäilee välillä köydessä ja jatkaa ylöspäin saavutetusta kohdasta aloittamatta uudestaan maasta asti. (Vastakohtana puhtaasti, vapaasti kiipeäminen)

Yksinkertainen metallinen työkalu, jolla poistetaan tiukkaan istahtaneet kiilat halkeamista.
Näppärimmät käyttävät kiila-avainta myös jumiutuneiden frendien poistamiseen.

Ylikorkea boulderi.

Kiivetä kakkosena liidaajan perässä. Poikkareita lukuun ottamatta kakkostelu on yläköysivarmisteista.

Hangdoggaus

Kiila-avain

Käydä köysi läpi ennen kiipeämistä solmujen
eliminoimiseksi.

Leikkaus
Iso ja syvä kalliota osiin jakava halkeama.
Pieni katto.

Lukottaa
Pitää kalliosta kiinni yhdellä koukistetulla kädellä toisen käden kurottaessa seuraavaan otteeseen tai asettaessa varmistuksia.

Lähettää
Kiivetä, muttei mitä ja miten tahansa. Reitin lähettämiseen kuuluu tietty uutuuden
elementti (red point projektin päätteeksi tai
haastava on-sight) ja tietty näyttävyys.

Komero, avoin puolipyöreä tai kulmikas syvennys kalliossa, esim. hylly ja pieni umpeutuva dihedraali sen päällä. Nissit ovat hyviä tai
kohtullisia lepopaikkoja.

No-hands-rest
Mahdollisuus irrottaa putoamatta kummatkin kädet samaan aikaan seinästä. Tarkoitus
on lepuuttaa käsiä.

Offset-piissiit
Frendit ja kiilat, jotka on suunniteltu sopimaan flarettaviin halkeamiin.

Off width (offari)
Halkeama joka on nyrkkijammeille liian leveä
mutta chimney-tekniikalle liian kapea.

On-sight
Reitin kiipeäminen vapaasti ja puhtaasti ensimmäisellä yrityksellä ja ilman betaa. Trädikiipeilyn tapauksessa kamat lennossa.

Pakittaa (ottaa pakit)
Perääntyä reitiltä laskeutumalla tai alas kiipeämällä sen liiallisen vaikeuden, huonon sään
tai muun syyn vuoksi.

Pendulum (svingi)
Joko tarkoituksellinen laaja keinuliike köydessä, usein big wall -reiteillä kaukaisen ankkurin saavuttamiseksi, tai tahaton putoaminen poikkikulussa, kun varmistuksia ei ole
tarpeeksi.

Piissi (varmistus)
Trädikiipeilyn varmistusvälineet, kiilat, frendit, heksut tms., joita liidaaja asettaa kallioon
kiivetessään. Kakkonen yleensä poistaa piissit, ts. kliinaa reitin. Vaihtoehtoisesti kiipeilijä
poistaa piissit laskeutuessaan.

Pinchi (puristusote)
Pink point
Trädireitin kiipeäminen vapaasti ja puhtaasti esiasetetuin varmistuksin. Lähentää trädiä
sporttikiipeilyyn. Pink-head point: Kuten pink
point, mutta varmistuksilla, joita ei kannata
testata putoamalla.
2. osa seuraavassa lehdessä
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Big Apple, on the rocks
new York on muutakin kuin
merkkivaatteita ja korkokenkiä.
Terävä kivensärmä viiltää sormea ja syö nahkan pois
lihan päältä. Kuten olettaa saattaa, tuloksena on putoaminen ja vuotavan etusormen teippaus. Tunnelma on kiputiloja myöten aivan kuin kotimaan karkealla graniitilla.
Siihen yhtäläisyydet sitten jäävätkin. Tällä kertaa ei
tarvitse läiskiä hyttysiä tai vältellä kosteita sammalmättäitä ennen reitille nousemista. 30 asteinen ilma
on imenyt kasteen maasta niin, että hengitys täyttyy
baseball-kentältä nousevasta pölystä. Vaatteet ovat
kuin vankila, ohuinkin paita on liikaa.
Keskuspuisto on kuin suojasatama keskellä
maailman kiireisintä kaupunkia. Ilman sitä murhalukemat olisivat tähtitieteellisesti suuremmat. Puistossa voi mm. lenkkeillä, ratsastaa, pelata softballia sekä myös boulderoida. Puistoviranomaiset ovat
äärimmäisen tarkkoja kaikesta mikä liittyy kasvillisuuteen, mutta katsovat varsin suopein silmin kiipeilijöiden touhuja.
Vaikka puisto on valtava, sieltä on turhaa hakea
suurta yksittäistä boulderaluetta. Sen sijaan puiden
siimeksestä löytyy paljon pieniä kiviä ja kallioita.
Kuuluisin seinämä lienee Rat Rock, jonka listoille ja
halkeamille päätyy helpon lähestyttävyytensä vuoksi myös kiipeileviä turisteja. Se toimiikin eräänlaisena kiipeilijöiden kasvukeskuksena ja infopisteenä,
jossa tavataan ihmisiä ja luodaan kontakteja. Ja tie-

tenkin treenataan kovaa.
Rat Rockilla alkaa olla New Yorkissa jo lähes
myyttinen maine. Seinämä eli pitkään hiljaiseloa
paikallisten kiipeilijöiden tahkotessa vain olemassa olevia ongelmia. Kunnes joku alkoi puhua
”high traversesta”. Eräänä päivänä kallioon oli ilmestynyt valkoisia jälkiä paikkoihin jota kukaan ei
ollut ennen ajatellut käyttää. Ja niin uinuva kallionkieleke heräsi jälleen henkiin ja täyttyi innokkaista kiipeilijöistä.
Monet väittävät näiden reittien kiipeämisen
johtavan suuriin voittoihin myös muilla alueilla.
Vaikka Rat Rock ei omasta mielestäni ole kiipeilyllisesti häikäisevä, peruskiipeilijälle haasteet
eivät sieltä lopu. Suurin osa reiteistä sijoittuu
5.10:n ympärille ja seassa on myös yksi 5.12+.
Mutta elämä ja etenkin kiipeily on muutakin
kuin pelkkiä lukuja ja suorituksia. Rat Rock on
suhteellisen pieni, joten runsaasta reittien määrästä johtuen eliminaateilta ei voi välttyä. Toisaalta, puhtaita linjoja ei tunnu enää löytyvän mistään maailman kolkasta, joten miksi niitä löytyisi täältä?
Kaikesta huolimatta on melkoinen kokemus
asetella sormiaan pienille kullankiiltoisille listoille
pilvenpiirtäjien varjoissa. Satunnainen matkailija ei tarvitse edes patjaa, sillä alastulo on peitetty
puuhakkeella. Ympärillä vaeltelevat turistit välkkyvine salamavaloineen ja taustalla alati humiseva
suurkaupunki äänekkäine taksikuskeineen ja paloautojen sireeneineen tuo soppaan oman lisänsä.

Vaarallisilla vesillä

”kirjoittajalla on halipula”
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Suurin yksittäinen boulderalue löytyy aivan keskeltä puistoa Belvedere Castlen vierestä. Tältä
Vista Rockin alueelta löytyy 18 kappaletta vaikeusasteeltaan pääosin helppoa reittiä. Puistonvartijoilla ei kuitenkaan tätä kohdetta varten ole minkäänlaista ohjesääntöä, joten kiipeileminen on
aina kiinni vuorossa olevan henkilön mielialasta. Vaikka alue onkin hyvin helposti lähestyttävä
ja näkyvällä paikalla, se ei ole edellä mainituista
syistä kovin suuressa suosiossa.
Kierreltyäni puiston eteläiset boulderalueet
suurin piirtein läpi, en voinut olla tarttumatta uuteen haasteeseen. Huhut ja kartat kertoivat puiston pohjoisosista löytyvän lisää kiviä. Ja paljon. Ja
mikä onkaan sen mukavampaa kuin käydä välillä
halailemassa uusia reittejä.
Innostuneena laitoin eräälle sisäseinälle sekä
nettiin ilmoituksen, jossa etsin seuruetta mukaani North Woodsin alueille.
En saanut yhtään vastausta.
Tästä syystä otin mukaan valokuvausta harrastaneen ystäväni ja päätin lähteä katsomaan
paikan hänen kanssaan. Puolessa välissä matkaa
avasin ensimmäistä kertaa internetistä printtaamani oppaan ja lukaisin pikaisesti mitä oli odotettavissa. Ainoa, mitä alueesta oli kirjoitettu, oli

teksti ja kuvat Petri krook

Tuoteuutuudet
mOntrail methOd

Wild COuntrY helium

simOnd tOrnadO

Kiipeilykenkä lämpömuovattavalla rakenteella
Modernin slipperin istuvuutta voi vieläkin parantaa lämpömuovattavalla materiaalilla - laita
kenkä uuniin sataan asteeseen kahdeksi, kolmeksi minuutiksi ja laita kengät jalkaan kunnes ne jäähtyvät! CTX -vaahto muotoutuu juuri
jalkojesi mukaan - eikä prosessi ole niin kivulias kuin miltä se kuulostaa! Suositushinta 85
eur. Lisätietoja: www.montrail.com

Markkinoiden kevyin täysikokoinen sulkurengas – paino vain 33 grammaa. Moderni I palkkimuotoilu ja takertumaton nokka. Jatkon
(suositushinta 24,5 eur) paino, jossa 13 cm x
10 mm dyneema, on vain 72 grammaa!
Lisätietoja: www.wildcountry.co.uk
Maahantuonti: Summit Sports Hämeenkatu 1
20100 Turku Puh. 02 2345080
www.summitsports.net

Simondin uunituore jääruuvi on varustettu
pitkällä kammella ja räkkääntyy hyvin valjaisiin. Näitä kahta ominaisuutta et löydä mistään muusta ruuvista samanaikaisesti. Tornado on talven 2005-2006 hittituote.
Ovh 49,90 € /13cm, 52,90€ / 17cm,
54,90 €/ 21cm

Wild COuntrY suPerlight rOCks
”Hyvää kiipeilyä huonolla alueella”.
Hetken asiaa puntaroituamme päätimme kuitenkin jatkaa matkaa. Jopa Harlemin alueen vuokrat
ovat kohonneet niin huimasti, että se on johtanut
rikollisen aineksen joukkopakoon. Ennen niin pahamaineisella 110. kadulla käyskentelevät nyt monenkirjavat ihmiset lastenrattaitaan työnnellen. Ja olimme sitä paitsi liikkeellä sunnuntaina päivällä, jolloin
puistossa on paljon muutakin liikennettä.
Puiston pohjoispäässä maasto kohoaa selvästi.
Kallio työntyy esiin metsän siimeksestä, ja lenkkipolulta juoksee vastaan selvästi tavallisen näköisiä ihmisiä. Eivätkä he juokse ketään karkuun. Avaan helpottuneena reppuni. Alue on täynnä pieniä töppyröitä ja seinämiä, jotka vain odottavat kiipeämistä.
Hyökkäänkin heti hyväksi havaitsemani reitin kimppuun. Kivi on mukavaa, reitti on miellyttävä pullistuma, jossa on sopivissa määrin ähisemistä. Aurinko paistaa ja vaikka syyskuu on jo loppupuolella,
lämpöä on edelleen reilu 25 astetta. Mikä voisi olla
se käärme joka luikertelisi tähän paratiisiin?
Vastausta ei tarvitse kauan odottaa.
Puolen tunnin punnertamisen jälkeen huomaan
kahden tummanpuhuvan hahmon lähestyvän polulla. Molemmilla on roikkuvat vaatteet ja suoralippaiset hatut. He pysähtyvät tuijottamaan, kun
seison kallion laella omituisen näköiset kumitossut jalassani. He huomaavat kehonrakennusta harrastaneen ystäväni ja päättävät jatkaa hitaasti matkaansa, koko ajan kuitenkin tuijottaen merkitsevästi. Toinen näistä äidin pikku veitikoista kaivaa esiin
puhelimen ja näpyttelee siihen numeron. Puhelun
jälkeen molemmat istahtavat näköetäisyydelle odottamaan apujoukkoja.
On aika pakata tavarat ja vaihtaa maisemaa.
Pikaisen poistumisen jälkeen huomaanne, että
lyhyt matkamme asfaltoidulle kadulle ei olekaan
niin yksinäinen kuin kuvittelimme. Jokaisesta notkelmasta nousee jonkinlainen pörrötukka tuijottamaan meitä. Ja näiden miesten aamiaiselle kuuluu jotakin aivan muuta kuin kaurapuuroa. Ei ihme,
että joissakin oppaissa alue kulkee nimellä Needle
Rock.
Kaikesta huolimatta vierailu Harlemissa jätti sieluuni poltteen päästä sinne uudestaan. Seuraavalla
kerralla jätän kuitenkin kameran ja arvotavarat kotiin, ja etsi joukkion, joka lukumäärällään peittoaa
pelottavammankin jengin. Sitä odotellessa taidan
mennä taas tahkoamaan Rat Rockin kiemuroita.

Värikoodatuissa malleissa on parempi muotoilu kuin isoissa RP-kiiloissa, toisaalta kapeampi rakenne kuin tavallisten kiilojen pienimmissä kooissa. Painosäästö esim. koko 6 vrt. tavallinen Rocks jopa 45%. Suositushinta: setti
(koot 1-6) 69 eur.
Lisätietoja: www.wildcountry.co.uk

simOnd tOuCan
Oletko unelmoinut varmistuslaitteesta, joka
soveltuu kaikenpaksuisille köysille, jolla voi
varmistaa hyvin kakkosta ja jonka saa avattua myös kakkosen pudottua? Simondin
Toucan on kaikkea tätä yhdessä paketissa.
Ovh 29 €

alPinist-lehti tulOssa suOmeen
Alpinist on alppikiipeilyyn erikoistunut laatulehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kattavien artikkelien lisäksi jokainen lehti on pakattu täyteen
henkeä salpaavia kuvia. Ei ole ihme, että Reinhold Messner on nimennyt Alpinistin nykyisistä
kiipeilylehdeksi parhaaksi.
Ovh 12,90 € Lisätietoja: Camu
Lisätietoja: Camu
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Tuoteuutuudet
EHJELEN7BKI7IKJ

EHJELEN<'#97CEK<B7=;

EHJELENHE8IED#>7DI?A7I

Alusasujen ja juoksukerrastojen haiseminen
on nyt historiaa. Ortovox Merino -tuoteperheen villavaatteet ovat hajuttomia, mukavia ja
täysin konepestäviä. Nämä alusasut osoittavat
kyntensä etenkin monen päivän maastoretkillä ja kosteissa olosuhteissa. Nyt uutena värikkäät 130-sarjan tuotteet!

Ortovoxin suosituin lumivyörypiippari on saatavilla nyt myös maastoväreissä. Kaikille Camusta ostetuille piippareille myönnetään lisäksi Camu-takuu eli saat vaihtokoneen huoltojen ja tarkastusten ajaksi – huollon syystä
riippumatta. Ovh 288 €

Robson on jääkiipeilyhanskojen aatelia jo syntyessään. Schoeller® Skifan Softshell ja Merino-villainen sisus pitävät käden lämpimänä
niin hiihtovaelluksilla, jääputouksilla kuin perinteisemmillä hiihtolenkeillä. Otteen säilyminen on varmistettu kämmenosaan ommellun
ANTISLIP® paikan avulla. Ovh 56 €

EHJELEN7BBHEKD:IE<JI>;BB
Korkealaatuinen Soft Shell -takki, jonka materiaalina on käytetty likaa hylkivää Nanosphere® tekniikalla viimeisteltyä Schoeller® WB400 kangasta. Sisäpinta on valmistettu miellyttävän tuntuisesta ja
hengittävästä Merino-villasta. Takki soveltuu hyvin
kaikkeen talviseen vapaa-aikaan, mm. jääkiipeilyyn
ja lasketteluun. Ovh 249 €

KIIPEILYLIITON JULKAISUJA
Suomen kalliokiipeilyopas 2003
Kirja esittelee yksityiskohtaisen reittikartaston joka kattaa
koko suomen kiipeilykalliot. Kirja sisältää kiipeilyn historiaa,
ajo-ohjeet kiipeilypaikkoihin ja yksityiskohtaista faktaa kallioista ja reittien ominaisuuksista. Myynnissä jäsenseuroilla, SKIL-toimistossa ja hyvinvarustetuissa kiipeilyliikkeissä
hintaan 35 `.

2. painos!

Kiipeily-lehti
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan maksutta
Suomen kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille
tahoille tilaukset:eva-liisa.aunio@climbing.fi
Irtonumero 6 `, vuoden kestotilaus 16 `. Mediakortin saa
osoitteesta www.climbing.fi.

Kiipeily – Harjoittelu ja valmennus

ORTOVOX ALLROUND SOFT SHELL

ORTOVOX ROBSON -HANSIKAS

Suomen Kiipeilyliiton Kiipeily-sarjaan kuuluva “Harjoittelu ja
valmennus”-kirja on tarkoitettu kiipeilyn aktiiviharrastajalle
sekä myös vasta-alkajille. Kirja opastaa sinua niin systemaatisen kiipeilyharjoittelun aloittamiseen kuin kilpailutavoitteiden saavuttamiseen. Kirja on saatavilla hyvinvarustetuista kiipeilyliikkeistä, Suomen Kiipeilyliiton toimistosta ja
jäsenseuroilta hintaan 20 `.

2. painos!

ORTOVOX F1-CAMOUFLAGE

SEINÄKIIPEILY
Seinäkiipeily-kirja antaa yleiskuvan seinäkiipeilystä, auttaa aloittelijaa turvalliseen alkuun ja tukee jo kiipeilyä harrastaneen turvallista
toimintaa. Kirja toimii myös oppimateriaalina kiipeilykoulutuksessa.
Suomen Kiipeilyliiton julkaiseman kirjan kirjoittajat Rauno Arasola ja
Jari Koski ovat aktiivikiipeilijöitä ja he ovat toista kymmentä vuotta
olleet kehittämässä Kiipeilyliiton koulutusjärjestelmiä ja toimineet
kouluttajina ja luennoitsijoina lukuisilla kursseilla ja koulutuksissa.
Rauno Arasola on Suomen Kiipeilyliiton koulutusvaliokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja, seikkailukasvatuksen opettaja ja kestävyyslajien valmentaja. Jari Koski on Suomen Kiipeilyliiton toiminnanjohtaja
ja KIIPEILY-lehden päätoimittaja. Kirja kuuluu Suomen Kiipeilyliiton
julkaisemaan KIIPEILY-kirjasarjaan.

ORTOVOX ALUSASUT
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Lisätietoja: Camu, www.camu.fi

Kirjan aiheita:
s kiipelyn eri muodot
s turvallisuus
s kiipeilijän perusvarusteet
s tekniikka
s harjoittelun alkeet
s solmut ja paljon muuta!

Kirjojen ja lehden tilaukset kustantajalta: Suomen Kiipeilyliitto ry, Radiokatu 20,
00093 SLU, puh: 09-3481 3135, e-mail: eva-liisa.aunio@climbing.fi, www.climbing.fi

Suomen Kiipeilyliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
p. 09-348 131 35
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CAMU
Simonkatu 9, 00100 HELSINKI
Puh. (09) 278 1420
www.camu.fi
SUMMIT SPORTS
Hämeenkatu 1, 20500 Turku
Puh. (02) 234 5080
www.summitsports.net

