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ständi
Kiipeilyn etiikka (kreikan ethika, vakiintuneet
tavat) puhuttaa ja on puhuttanut harrastajia
kiipeilyn alkuajoista lähtien. Etiikka liittyy läheisesti moraaliin eli yhteisön kannalta hyödylliseen säännöstöön. Kiipeilyn etiikan voidaan sanoa olevan määrätyn paikallisen tai
isomman, jopa maailmanlaajuisen yhteisön
yhdessä hyväksymä tapa tai käytäntö tehdä
asioita. Eri yhteisöjen väliset eettiset arvot voivat olla ristiriidassa keskenään. Usein suomalaisessa kiipeilyssä pidetään oikeana noudattaa paikallista etiikkaa, jos se on ”tiukempaa”
kuin maanlaajuinen, päinvastoin ei yleensä
toimita.
Vanhimmat esimerkit kiipeilyn etiikan ja
moraalin tulkitsemisen ristiriidoista löytyvät vuorikiipeilyn puolelta. Myös nuoremman
urheilukiipeilyn puolella etiikasta on kiistelty alusta asti. Aikanaan kitkakumipohjaisten
kenkien käytöstä käytiin keskustelua. Magnesiumin käyttöä pidettiin pitkään tuomittavana. Useissa maissa ensimmäisten pultitettujen reittien tekijät joutuivat kerran toisensa
jälkeen asentamaan pultit uudelleen kun puritanistit kävivät öisin lyömässä ne irti. Tällainen draama saatiin Suomeenkin, kymmenisen
vuotta Keski-Euroopan vastaavien tapahtumien jälkeen. Chippaamista harrastettiin 19801990- luvuilla aika yleisesti varsinkin Ranskassa mutta sittemmin yleinen mielipide on sen
täysin tuominnut ja nykyään vanhat himochippaajat katuvat vanhoja tekosiaan. Suomessa
chippaamiseen ei koskaan ryhdytty ja hyvä niin
– meillä ei totisesti ole liikaa kiipeilykalliota!
Nykyisin maailmalla keskustellaan on-sightin ja red-pointin käsitteistä sekä greidaamisesta. On-sight nousuiksi on ilmoitettu suorituksia, joita on edeltänyt etukäteistietoa reitistä tai jopa aiempi on-sight yritys! ”Joo, taisin
mä sitä kiivetä pari vuotta sitten, mutten enää
muistanut mitään reitistä”! Red -pointissa on
yleistynyt tapa esiklipata kaksi tai jopa kolme
ensimmäistä jatkoa, jopa reitillä jossa on neljä
pulttia! Alun perinhän esiklippaus hyväksyttiin
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silloin, kun ensimmäinen pultti on korkealla
ja alusta vaarallinen. Varsinkin vaikeammassa
kiipeilyssä saattaa sponsorien ja median avulla leipänsä tienaava huippukiipeilijä joutua
houkutukseen ilmoittaa ensinousunsa greidi
vähän liian korkeaksi.
Suomessa on keskustelua kiipeilyn etiikasta viimeaikoina herättänyt lähinnä pulttaus ja
greidaaminen. Tällä hetkellä kallioiden pulttaus on maassamme erittäin hyvällä mallilla ja Suomessa greiditkin tuppaavat olemaan
enemmän alakantissa. Myös käyttäytyminen
kallioilla ja reittien merkitseminen on ollut
esillä.
Yhteiset eettiset arvot ja pelisäännöt löytyvät parhaiten kiipeily-yhteisön toimesta.
Joskus rajoja kokeillaan ja ylilyöntejä sattuu,
mutta porukkaa pistää kyllä ennen pitkään kuriin liian pitkälle ”sääntöjä” venyttävät; joko
verbaalisesti, verkkokeskusteluissa tai sakinhivutuksella! Niin kauan, kun toiminta ei ole
yleisiä lakeja tai säädöksiä rikkovaa, ei minkään viranomaisen tai yhdistyksen ehkä pidäkään puuttua etiikan rajojen etsimiseen. ”Ylhäältäpäin” tapahtuva ohjeistus kuulostaa
liikaa määräilyltä ja saattaa kääntyä itseään
vastaan. Kiipeillään vapaasti mutta muita ihmisiä ja heidän arvojaan kunnioittaen.
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Hyvää kesää ja turvallista kiipeilyä, toivottaa
päätoimittaja Jari Koski ja Kiipeilylehden toimitus
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Julkaisija: Suomen kiipeilyliitto ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
puh. 09 -224 32 907
Päätoimittaja: Jari Koski
040 – 586 8123, jari.koski@climbing.fi

Ulkoasu: Mina Jokivirta
aineisto@climbing.fi

Kuvatoimitus: Tomi Nytorp ja
Mina Jokivirta

Avustajat: Johan Björklund, Rami Haakana, Matti A. Jokinen, Sampsa Jyrkynen,
Arto Järvinen, Jyrki Korpelainen, Pete Krook,
Rami Lappalainen, Jani Lunnas, Olli-Pekka
Manni, Kari Poti, Juha Saatsi, Joonas Saila-

ranta, Jukka Tarkkala, Tommi Vänskä. Uusi
avustaja: Samuli Mansikka, Alppitorvi-palsta.

Paino: Oy Trio-Offset Ab
Levikki: n. 2000

Aineisto: Artikkelit toimitetaan word-tiedostona Jari Koskelle jari.koski@climbing.fi
Älä tee sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä.
Kuvamateriaali toimitetaan postitse tai emailina Mina Jokivirralle aineisto@climbing.
fi, tai Hirvenkatu 4 b, 04230 Kerava.
Liitä mukaan palautusosoite. Käytä vain lasittomia diakehyksiä tai muovisia negataskuja.Vastaanotamme diat, negatiivit, m/v
negatiivit sekä paperikuvat kaiken kokoisina.

Kuvien resoluutio oltava 300dpi 10x15 cm
koossa eli noin 5 Mt/ kuva. Digikamerakuvat kameran suurimmalla resoluutiolla. Itse
skannatut kuvat mielellään RGB muodossa.
Kuvien tallennusmuoto TIFF, PSD tai JPEG.
Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitinnimi ja
aste ym. tiedot.
Kiipeily 2006

aineistopäivä

ilmestyy

Nro 3/2006
syysnumero

15.9.2006

lokakuu

Nro 1/2007
talvinumero

15.1.2007

helmikuu

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… Lehden julkaisijan vastuu
mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.
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skil
Skil tieDottaa
SKIL hallitus 2006
puheenjohtaja: Juha Aho, TURKU, sihteeri:
Jorma Alanen, PORI, rahastonhoitaja, varapj.:
Sampsa Jyrkynen, HELSINKI, varapj.: Otto
Lahti, HELSINKI, jäsenet: Ossi Eskola, HELSINKI, Antti Mattila, RAUMA

CLIMBING CLUB ry. PORI
ERÄSEIKKAILUYHDISTYS ry. KOKKOLA
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
KARELIAN KIIPEILIJÄT ry. JOENSUU
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, HELSINKI
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE
KLONDYKE WALL ry. KERAVA
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.

kova
kto-kluBin jÄSenille:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden liittymisestä eli KTO -kurssin moduuli 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
Kurssit ja kokeet Helsingissä ellei muuta mainittu. Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja esimerkiksi yritykselle ja opistolle.

SYkSY 2006
19.8.
26-27.8.

KTO koe Joensuu
KTO 3 Korkeaharjoiterataohjaaja
Hoikan Opistolla Karkussa Elokuun aikana KKK-koe Olhavalla
(päivämäärä vahvistamatta)
2.9.
KTO koe Helsinki
2-3.9.
KO 1
9-10.9.
KTO 1 Helsinki
23-24.9.
KTO 2 Helsinki
7-8.10.
KTO/SKIL kouluttajapäivät Kisakallion Urheiluopistolle Lohjalla
http://www.kisakallio.fi/
25.11.
KTO koe Helsinki
Päivämääriin voi tulla muutoksia; ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL

4 KIIPEILY 2/06

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO ry. JYVÄSKYLÄ
YLIVIESKAN KIIPEILY JA SEIKKAILU ry.

SKIL hallituksen kokouksessa 22.4.2006 uusiksi jäsenseuraksi hyväksyttiin:
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, Helsinki
www.oranki.fi
TEAM PANIC ry, Porvoo
www.teampanic.sammal.org

kotisivuilla: www.climbing.fi > koulutus > kurssi- ja koekalenteri. Ajankohtaiset hinnat ovat
sivuston kurssihinnastossa.
Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: 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
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

SLÄBI ry, joka toimii Ruotsinpyhtäällä (kotipaikka Espoo) www.slabi.net
HILLWALKERS ry. Haminasta erosi SKIL:stä
kiipeilytoiminnan loppumisen myötä
Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI. Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO-kurssivastaava: Jari Koski
jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 -586 8123
puh. 09 -224 32907. KTO -kurssia koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle!
Yleisinfo, Sporttirekisteri sekä materiaalimyynti: SLU -Lajipalvelutoimisto
Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja:
eva-liisa.aunio@climbing.fi
puh. 09 - 348 13136 tai 09 - 348 13135
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden kesänumero ilmestyy lokakuussa 2006, lehden aineistopäivä on 15.9.2006

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

ohjaaja- ja kouluttajaPÄteVYYkSien
uuSimiSohjeet
KTO-PÄIVITYSSYSTEEMI
Uusiakseen KTO -kortin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi ohjaajan on osallistuttava KTO 2
-moduulin ulkopäivään tai ns. KTO -kertauspäivään jatkuvan näytön periaatteella ennen
kortin vanhentumista. Uusijan pitää osata
mm. kiipeilyn perusasiat, välineet ja käyttö
ryhmätoiminnassa, tarkastukset ja kommunikointi, ryhmän turvallinen liikuttaminen ja valvonta kalliolla, ankkuripisteiden rakentaminen, KTO -ryhmätoiminnat ja pelastus (yläköysikiipeily ja laskeuduttaminen) sekä KTO
-turvallisuusasenne. Päivityksen hinta (vuonna 2006) on 70 euroa. Ohjaajalta (uusijalta)
edellytetään oma ohjaajasetti mukaan. Köysiä ei tarvita. Jos KTO -kortti tai vaihtoehtoisesti SPR:n EA II tai vastaavat tiedot ja taidot
vanhenevat, niin ohjaajapätevyys lakkaa. Jos
ei kortin vanhetessa ole toiminut alalla ja taidot ovat ruosteessa, niin pitää käydä uudelleen moduuli 2 ja suorittaa koe. Päivityksen
läpäissyt KTO saa KTO -korttiinsa vuositarran, joka on voimassa taas 5 vuotta eteenpäin.
Poikkeus: Kortin umpeutumista edeltävänä
vuotena KTO -apukouluttajina toimineilla on
oikeus saada samalla päivitys korttiinsa.
Päivitykseen osallistuvalta KTO -ohjaajalta ei
tarkasteta EA -todistuksia, mutta kunkin omalla vastuulla on, että omaa voimassa olevan

SPR:n EA II tai vastaavat tiedot ja taidot.
Jos auktorisoitu KTO on suorittanut KO -tason
moduuleita, niin KTO -kortti on voimassa automaattisesti viisi vuotta eteenpäin viimeksi
käydystä KO -moduulista. KTO 3 (korkeaharjoiterataohjaajakurssi) päivittää myös alemman eli KTO -tason, joten rataohjaajakurssin
hyväksytysti läpäissyt on 5 vuotta eteenpäin
myös hyväksytty KTO -ohjaaja.
KO-PÄIVITYSSYSTEEMI
Uusiakseen KO -kortin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi kiipeilyohjaajan on osallistuttava
KO 1 tai KO 2 -moduulin ensimmäiseen päivään jatkuvan näytön periaatteella ennen kortin vanhentumista. Päivitykseen tulevalla ohjaajalla tulee olla voimassa oleva SPR:n EA II
tai vastaavan koulutuksen todistus ja täytetty
Log -Book. Päivittävän kiipeilyohjaajan tulee
sopia etukäteen itselleen aikataulullisesti sopivan moduulin vastuuko uluttajan tai KO tasovastaavan kanssa päivitykseen tulosta ja
sen yksityiskohdista. Päivityksen hinta (vuonna 2006) on 70 euroa. Jos KO -kortti tai vaihtoehtoisesti SPR:n EA II tai vastaavat tiedot ja
taidot vanhenevat, niin ohjaajapätevyys lakkaa. Päivittäminen takaisin KO -tasolle vaatii
toimintaselvityksen antamisen koulutusvaliokunnalle, joka antaa asiasta lopullisen päätöksen. Päivitystä hakevalla ohjaajalla tulee olla
voimassa oleva SPR:n EA II tai vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi ohjaajan tulee olla SKIL:
n jäsenseuran jäsen. Päivityksen läpäissyt KO
saa uuden KO -kortin, joka on voimassa taas 5
vuotta eteenpäin.

Jos auktorisoitu KO on suorittanut KKK -tason
moduuleita, niin KO -kortti on voimassa automaattisesti viisi vuotta eteenpäin viimeksi käydystä KKK -moduulista.
KKK-PÄIVITYSSYSTEEMI
KKK anoo ennen KKK -kortin umpeutumista
koulutusvaliokunnalta päivitystä, jolloin KOVA
harkitsee mahdollisten lisänäyttöjen tarpeellisuuden Log -Bookin ja muiden saamiensa
tietojen perusteella. Log -Book tulee lähettää
koulutuslautakunnalle täytetyn uudelleenhyväksymislomakkeen kera. Lomake löytyy osoitteesta http://www.climbing.fi. Mikäli Log Book on riittävän laaja, KKK -päivitys voidaan
tehdä suoraan sen perusteella. Päivityksen hinta (vuonna 2006) on 70
euroa. Jos KKK -kortti tai vaihtoehtoisesti SPR:n EA II tai vastaavat tiedot
ja taidot vanhenevat, niin kouluttajapätevyys lakkaa. Päivittäminen takaisin KKK -tasolle vaatii toimintaselvityksen antamisen koulutusvaliokunnalle, joka antaa asiasta lopullisen
päätöksen. Päivitystä hakevalla kouluttajalla tulee olla voimassa oleva
SPR:n EA II tai vastaavat tiedot ja
taidot. Lisäksi kouluttajan tulee
olla SKIL:n jäsenseuran jäsen. Päivityksen läpäissyt KKK saa uuden
KKK -kortin, joka on voimassa taas
5 vuotta eteenpäin.
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL
www-sivuilla access-palkin alla.

nuva
Nuorisovaliokunnan uusina vetäjinä aloittavat
Kalle Pulli ja Eeva Mäkelä Torniosta. NUVA:n
toimintaan mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä Jari Koskeen: jari.koski@climbing.fi

vät kaikki osakilpailut. Kiertäminen kannatti,
sillä he kuittasivat voitoistaan upeat kiertopalkinnot, sekä 500 euron harjoittelustipendit!

kiva

1. Huhtikorpi Kuutti 85 p.
2. Penttinen Pasi 46 p.
3. Sailaranta Joonas 43 p.

SM cup kisattu
Kauden 2005 -2006 SM cup on nyt onnellisesti ohi. Kiitos kaikille kilpailijoille ja kisajärjestäjille! Viime kaudella cupissa oli neljä osakilpailua: Graniboulder Kauniaisissa, Lappicuppi
Rovaniemellä, BoulderingMasters Helsingissä
ja Vaikeuskilpailut Joensuussa.
Kaiken kaikkiaan cuppiin osallistui yli 130 kilpailijaa. Eniten pisteitä kolmesta tuloksiin vaikuttavista kilpailuista keräsi miehissä Kuutti
Huhtikorpi ja naisissa Roosa Huhtikorpi. Huhtikorven sisarukset olivat ainoat, jotka kiersi-

Miehet:

Naiset:
1. Huhtikorpi Roosa 90 p.
2. Jaakkola Eevi 76p.
3. Merikallio Heini 60 p.
Tarkemmat tiedot SM cupin pisteistä ja sijoituksista löytyvät Kiipeilyliiton www-sivuilta
www.climbing.fi.

SM cupin kokonaiskilpailun palkinnot jaettiin Helsingin
kiipeilykeskuksessa Tapanilan Erän Sporttori- tapahtuman yhteydessä 20.5.2006.

KIIPEILY 2/06 5

kisat
enSi kauDen kiSajÄrjeStÄjiÄ etSitÄÄn
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:aan
kauden 2006 - 2007 osakilpailuista. Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seuran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailupalkintojen
hankkiminen.
Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja,

GRAnIBOULdER 2006
Teksti Jani Jokinen

ja kauniaiSten luolan uuSi
tuleminen

4.2.2006, kauniainen

Mina Jokivirta

Kiipeilytoiminta Kauniaisissa on jälleen nostanut päätään. Kiipeilytoiminta Kauniaisten
palloiluhallissahan juontaa juurensa useiden
vuosikymmenten taakse. Vanhat, paloittain
kootut vaneriseinät jouduttiin kuitenkin purkamaan alkuvuodesta 2003, sillä väestönsuojaan oli tulossa soran tilalle aivan oikea lattia.
Vanhat seinät revittiin säälimättä alas. Uuden
seinän rakentaminen ei varsinaisesti lähtenyt
raketin lailla käyntiin, mutta tehtyämme Kauniaisille tarjouksen, josta he eivät voineet kieltäytyä, saatiin vihdoin laitettua lautaa ristiin.
Jotta tämä suurenmoinen uutinen tulisi myös
suuren yleisön tietoon, päätimme järjestää boulder-kisat uudistetuilla seinillä. Koska
vuonna 2005 ei järjestetty kinkkubouldereita,
saatiin siitäkin vielä lisäbuustia Graniboulderin järjestämiselle. Graniboulderista tuli sitten
samalla myös SuomiCupin osakilpailu. Tällä
tavoin muodostui myös deadline muuten ikuiselta näyttävälle rakennusprojektille. No, al-

boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näiden yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.

Lisätietoja: Kilpailuvaliokunnan pj. Mari Rautiainen puh.040 5008000 kiva@climbing.fi

Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa
aktivoitua! Kilpailujen kautta muutamat lahjakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän
harrastukseensa : )

Kisakutsut ja tarkempaa tietoa löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta. Palautetta, kysymyksiä ja
ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi

kuperäinen deadlinehän luonnollisesti siirtyi
muutamaan otteeseen, mutta viimein sovittiin päivämääräksi 4.2.2006. Rakennusprojekti
saatiin kuin saatiinkin ajoissa valmiiksi, vaikka
talkootyöläiset kovasti yrittivätkin livistää maailmalle. Lopputulosta kelpasikin sitten esitellä
koko kansalle.

timaasta ja ulkomailta. Onneksi Granin luolassa on tilaa vähän isommallekin porukalle
temmeltää reittien kimpussa, sillä kisaajia oli
saapunut aina Virosta asti.

Kisajärjestelyt aloitettiin hyvissä ajoin ja reittien tekokin saatiin käyntiin kokonaista viikkoa ennen kisapäivää. Muutama vanha veijarikin, siis Tomi ja Anton olivat seuran ulkopuolisina avustamassa reittien tekemisessä. Eihän
kellään Kauniaisten kiipeilyseuralaisella ollut
oikeastaan kunnon käsitystä siitä, millaisia ja
kuinka vaikeita reittejä olisi hyvä olla. Suurkiitokset siitä apuvoimille. Kisaviikonlopun lähestyessä sormet alkoivat olla verillä itse kullakin, mutta olimme myös saaneet kasaa läjän
kelpo reittejä. Saatiinpa muutama betoniklassikkokin uudelleenlämmitettyä ja uusi poikkarinpätkä Granin ekojen kisojen muistoksi.
Lauantaina koitti varsinainen kisapäivä. Huhuista ja etukäteistiedusteluista huolimatta
odotimme jännityksellä saapuisiko ylipäätään
kukaan paikalle. Jo reilua tuntia ennen kisojen
alkua alkoi sakkia valua paikalle. Tuttuja ja tuntemattomia, kokeneita ja kokemattomia, ko-

Pm-kiSat DifficultY, joenSuu 14-15.10

Reittejä oli 45 kappaletta, joista suurin osa uusituilla vaneriseinillä. Muutama betoniklassikkokin oli tosiaan sisällytetty kisareitteihin. Finaalireittejä oli kuusi. Palkintopalleille könysi
pääasiassa tuttuja nimiä, ja pääsipä yksi seuran oma tyttökin aina finaaleihin asti. Kisapäivä venähti ehkä hieman odotetusti iltaan asti,
mutta viimein säätäminen alkoi olla ohi myös
järjestäjiltä. Kun pahimmat energiavajeet oli
saatu paikattua munkkiövereillä, levisi tyytyväinen hymy myös järjestäjien kasvoille. Nämä
pitää järjestää uudestaan myös ensi vuonna.

LAPPICUP 11.2.2006
Teksti Aki Hämäläinen
Järjestyksessään viides LappiCup järjestettiin
Rovaniemellä tutulla kaavalla. Karsinnat kiivettiin boulderina Rovaniemen Vuoristoklubin cavella ja finaalit kisattiin red-point tyylillä Lapin
Urheiluopistolla. Tämän vuoden iloisin yllätys
oli ennätys osanotto naistensarjassa. Ensimmäistä kertaa naisetkin (8 osallistujaa) pääsivät aidosti karsimaan finaalipaikoista, joita oli
jaossa kuusi kappaletta kummassakin sarjassa.
Tapio Alhonsuon suunnittelemat karsintareitit olivat sopivan tiukkaa vääntöä. Kaikki osallistujat pääsivät kiipeämään jotain,
mutta kukaan ei kiivennyt aivan kaikkia reittejä toppiin asti ja eroja saatiin hyvin aikaiseksi. Kaikista kahdeksasta linjasta oli tarjolla sekä helpompi että vaikeampi versio. Lisäksi suurimmasta osasta reittejä oli jaossa vielä
välipisteitä tietyiltä otteilta. Tämä järjestely osoittautui toimivaksi näin pienelle cavelle.
Sen verran raskaat reitit olivat, että kolme tuntia kestäneen karsinnan loppupuolella ei enää
suurta ruuhkaa seinällä ollut. Paavo Ikonen
Oulusta palkittiin seitsemännellä finaalipaikalla sinnikkäästä loppurutistuksestaan, jolla
hän pääsi tasapisteille seurakaveri Jani Lehtolan kanssa. Sekä miesten, että naisten sarjassa jouduttiin ottamaan seitsemän kilpailijaa finaaleihin karsintarajalle syntyneiden tasapisteiden johdosta.
Finaalissa kilpailijat pääsivät työstämään
kisareittiä kymmenen minuutin ajan yläköydellä. Reitin loppu, katto-osuus, jäi kuitenkin
työstöä vaille ja tarjosi siten sinne asti päässeille kilpailijoille loppuyllätyksen. Karsintojen voittaja sai pientä etua päästessään seuraamaan muiden työstöä, sillä finaali kiivettiin
käänteisessä järjestyksessä. Itse kisasuoritusten aikana kilpailijat olivat tietenkin eristyksessä, eivätkä nähneet toistensa suorituksia.
Viimevuoden tapaan finaalireitit olivat
Sampo Kiesiläisen käsialaa. Katto-osuus oli
sama sekä miesten, että naisten sarjassa. Kilpailijoiden kanssa sovittiin erityissäännöstä, että kun molemmat kädet ovat katossa,
niin sen jälkeen voi vapaasti käyttää molempien reittien otteita jaloilla. Joonas Sailarannan suoritus katkesi harmittavasti tähän kohtaan, sillä jalat olivat naisten reitillä, kun vasta
toinen käsi oli katossa. Arvoitukseksi siis jää,
olisiko Joonaksella kenties ollut virtaa kiivetä reitti vaikka toppiin asti? Joka tapauksessa
Joonaksen suoritus riitti toiseen sijaan Kuutti
Huhtikorven viedessä paikan ykköspallilta.

Naisten Sarjassa Tapanilan Erän kolmikko
vei jälleen kolmoisvoiton. Pohjois-Suomen tytöillä oli tasaisen tiukkaa kisailua keskenään.
Samoilta karsintapisteiltä finaaliin päässeiden
Rovaniemen ja Oulun tyttöjen finaalisuorituksetkin päättyivät samalle otteelle vain plussan
tai miinuksen eroilla. Roosa Huhtikorpi ja Eevi
Jaakola kiipesivät finaalireitin samalle otteelle,
katon puoleen väliin ja Roosa vei kolmannen
peräkkäisen LappiCup-mestaruuden karsintojen tuloksen perusteella.
Kisan pääsponsori otevalmistaja TOP30
lahjoitti palkinnoiksi mm. 3 otelautaa, jotka arvottiin niiden osallistujien kesken, jotka eivät
tällä kertaa finaaliin yltäneet. He kai eniten
harjoitusta kaipaavatkin;-) Kisan jälkeen siirryttiin B-finaaliin, joka sisälsi saunaa, kisailuja
ja kiipeilyvideoita. Raportti tästä tapahtumasta löytyy Rollon Kiikun ja Juoman kotisivuilta
www.rollonkiikkujajuoma.com
Järjestäjät kiittävät kaikkia kisoihin osallistuneita erittäin hyvästä meinigistä!!!

Karsinnat kisattiin luolalla.

Heini Merikallio ﬁnaalireitillä siirtymässä katto-osuudelle.

Sami Haapakoski
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VALKEALA mIXEd OPEn
12.3.06
Teksti Enni Bertling

Loistavat ihmiset saivat idean järjestää mikstakisat. Suuri kiitos kisojen järjestäjille V-P Mölsälle ja Teppo Saarenpäälle, sekä Suomen Alppikerhon ja Kouvolan Kiilan porukoille. On hienoa,
että löytyy viitseliäisyyttä ja varsinkin kun tuloksena on näin upea tapahtuma. Mixed-kiipeily kilpailujen järjestäminen ei ole yksinkertaista tai
helppoa puuhaa. Kun on kyseessä kiipeilyn hieman harvinaisempi muoto, ei voi olla varma tuleeko osallistujia tarpeeksi. Sopiva paikkoja kisojen järjestämiselle löytyy rajallisesti. Osallistujien taso voi myös olla todella laaja, jotkut jätkät
kiipeävät älyttömän kovaa, mutta jos on ”kokeilijoita”, niin myös heille pitää olla reittejä. Valkealan Mixed Open -kisoissa kaikki onnistui kuitenkin nappiin.
Kisapäivänä oli kaunis ilma. Porukka kokoon-

tui Kouvolan VPK- talolle heti aamusta. Tepolta
ja V-P:ltä saatiin reittikartat, suorituslaput ja viimehetken kisaohjeet. Osa porukasta oli saapunut paikalle jo edellisenä päivänä, ilta oli kyselty kuulumisia, ihmetelty Legenda-Laurin sormia,
viilattu hakut veitsenteräviksi ja kovimmat jätkät käväisivät baarissakin. VPK-talolta lähdettiin
näpit jännityksestä tutisten kohti kisapaikkaa.
Rapojärven mutka! Jotkut tiesivät kisapaikan,
mutta ei kai se nyt niin nuukaa ole. Reitit saivat
tunnelman nousemaan, kuvissa oli aika paljon
jäätä! Lähteekö mutkilla vai jääkaluilla? Mille reitille kannattaa mennä ensimmäisenä? Kestääkö
jää? Jos on ihan biitautti? “(beat out, eli putouksesta on mätkitty kaikki jäät pois)” Mutta saattaa olla huukkipaikatkin? Kun lähtökäsky viimein
saatiin, kaikki strategiat ja hermopelit poljettiin
lumihankeen kun 27 osallistujaa ampaisi reiteille
–”ihan mille reitille vaan ja äkkiä terä jäähän tai
kallionkoloon!” Kiipeily tuntui mielettömän kivalta. Harvemmin sitä pääsee kiipeämään hienoja
mixtalinjoja auringon paisteessa, reiteille, joilla
on köydet ja jopa varmistajatkin valmiina.
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Reiteistä sai pisteitä karkeasti vaikeuden
mukaan. Vasemmalla oli pari jääalkuista mukavaa reittiä, vasemmanpuoleisen yläosan
ohut jää yllätti helppoudellaan, näytti paljon
nihkeämmältä kauempaa. Melkein kaikki varmaan toppasivat. Oikeanpuoleinen sen sijaan
pudotti muutaman kunnon tekijämiehen jo alkumetreillä. Kuten lajiin kuuluu, on reitille vain
yksi yritys. Pisteitä saa sen mukaan, kuinka
korkealle on päässyt. Jälkimmäinen reitti loppui kunnon turvemikstaränniin, jonka pikkuinen männynkäkkärä tunsi päivän mittaan ohuessa varressaan kaikki uusimmat ja kalleimmat hakkumallit. Oli perus Quarkin ja Viperin
lisäksi Nomikkia, Ergoo, Fusionia, Madame
hookkia, jne. Kyllä on muille pikku männyille
kertomista!
Polkua oikealle jatkaessa tuli vastaan karsinnan kolme muuta reittiä, pari perus jää-pätkää ja yksi vähän kinkkisempi ongelma. Alussa kurotettiin pieneen jääblokkiin, jonka jälkeen jalat jäi raapimaan yllättävän kauaksi
pikku katon alle jäänyttä kalliota. Oli
toki siellä pienenpie-

ni jalkaote, jonka avulla pääsi huonommillakin käsivoimilla näppärästi alkuun. Tämä reitti
oli pisteytetty korkeimmalle ja taisivat järjestäjät tietää ihan oikein, koska reitti karsi jatkoon
menijöistä taas kourallisen katsojiksi.
Semiﬁnaali päätettiin ottaa mukaan koska
14 kisaajista toppasi kaikki karsintareitit. Reitti oli puhdasta drytoolia, jäätä ei tässä sisäkulmassa ole nähty sitten mammuttien ajan. Rapainen halkeama kohosi pystysuorana kahden
otteettoman näköisen seinän välissä. Eroja
alkoi syntyä, kun kiipeilijä toisensa jälkeen putosi kuka missäkin kruxissa. Vaikka älytön lipsahdus saattaa tuntua epäoikeudenmukaisel-

ta, niin millä ihmeellä näitä jätkiä pudoteltaisiin
jos ei sillä? Ei niiltä voima lopu. Itseni reitti pääsi
yllättämään. Sisäkulmaa vaati hakun varren jammaamista ja siihen luottamista samalla kun kärkipiikit etsivät sivuseiniltä sopivia koloja. Paneuduin täysin kiipeilyyn ja vain muutama V-P:n
kommentti läpäisi keskittymiseni. Yhtäkkiä heräsin hurjiin huutoihin, että aika olisi loppumassa.
Ensin ajattelin, että no, näin pitkälle sitä päästiin, kunnes katsoin ylöspäin ja tajusin toppikahvana toimivan puun olevan yhden riuhtaisun
päässä. Voi Jehna! Lisäkseni semifinaali reitin
toppasi kolme kiipeilijää, Sitkeä-Henri, TyylikäsHenrik ja kotiväen painostuksen alla kiivennyt
Pikku-Pauli.
Finaalireittinä oli myös sisäkulma, joka tällä
kertaa päättyi kattoon. Katon alta siirryttiin vasemmalle ohuehkolle jäälle, josta tarkoitus oli
jatkaa katon päällä olevaan toppiin. Järjestys arvottiin. Pauli Salminen lähti ensimmäisenä matkaan ja me muut jouduimme nurkan taakse jännäämään. Kohta minut kutsuttiin reitille. Aikaa
oli kulunut niin vähän, että Paulin
kiipeilyvauhdin hyvin tuntien arvioin, että hän oli edennyt ehkä metrin. Myöhemmin näin videolta, kuinka jalan alta irronnut kivi oli pudottanut pojan tylysti. Reitin alku tuntui
helpolta, hitaasti edeten pieniä jalkaotteita löytyi sieltä täältä ja katon
alusta meni yhdellä pitkällä kurotuksella. Katon reunalla alkoikin sitten
tapahtua. Joka potkulla hajosi jäätä
ja painoa ei saanut jaloille millään.
Katon päällä jännityksestä kadonnut
jalkatekniikka kostautui ja vaikka hakunpaikkoja löytyikin, käsistä loppui
voimat muutama veto ennen toppia. Ensi vuodeksi riittää treenattavaa. Seuraavaksi vuoroon tuli Henrik Karppinen, taitavan näköisesti poika kiipesi
katon alle, mutta eksyi jäällä liian vasemmalle,
jalkojen lipsauttelu vei voimia ja hakut vain irtosivat seinältä. Yllättäen kokenut poika roikkui
köydessä. Viimeisenä reitille lähti Henri Arjanne.
Henrin vahvuutena on voima ja alun lipsautteluista poika selvisi kuin olisi rekkitangossa roikkunut. Katon päällä jalat lipesivät taas, mutta
kahden sormenpään varassa roikkunut Henri
päätti kuitenkin vielä tempaista toppiin. Taitaa
jätkä vetää jotain miljoona yhden käden leukaa.
Voittonsa ansainneena on hyvä hymyillä!
Illalla VPK- talolla jaettiin palkintoja, saunottiin ja katsottiin kiipeilyvideoita. Kourallinen porukasta sai kädestä pitäen opetusta Kouvolalaisten juomapeleistä ja jatkoi sitkeästi pikkutunneille. Osa väsyneistä kisaajista kuitenkin ryömi
makuupusseihin. Sunnuntaita ei voi tuhlata krapulaan, Kouvolan seudulla kun riittää jää- ja mixtareittejä kaikentasoisiin sankaritekoihin!
Kisoista kuvattua videota löytyy osoitteesta:
http://www.suomenalppikerho.fi/videos/
vmio-hires-www.WMV

Mina Jokivirta

kisat

Eevi Jaakkola ﬁlaaleissa.

Tuore suomenmestari Pasi Penttinen

VAIKEUsKIIPEILYn
sm-KIsAT
22.4.2006 joenSuu areena
Ilmeisesti matka kehä kolmosen ulkopuolelle oli
liian pitkä, tai oletettu vastus liian kova, sillä kisoissa nähtiin kaiken kaikkiaan vain yhdeksän
suoritusta! Reiteistä vastasivat Lasse Lind ja
Anton Johansson. Seinän profiili on erinomainen
vaikeuskisojen pitämiseen, hallin tilat myös ihan
ykkösluokkaa ja ne ihmiset – Karjalaista vieraanvaraisuutta parhaimmillaan!
Uusi seinä on tuonut näkyvyyttä Pohjois-karjalan kiipeilylle. Maakunnan lehdet olivat aktiivisia ja julkaisivat parikin juttua kiipeilystä ennen
kilpailuja. Myös tulokset olivat heti sunnuntaina
aamuneljältä painettuna Karjalaisessa.
Osallistujamäärän vähäisyys oli erittäin harmillista sekä järjestävän seuran, kilpailuvaliokunnan kuin kilpailijoidenkin kannalta. Erittäin mukavaa oli nähdä kisoissa pari ekakertalaista ja todeta, että seuroissamme kasvaa uusia innokkaita
kisaajia. Mukana nähtiin myös ”vanhoja konkareita” mm. kymmenen vuoden takaiset Suomen
mestarit Pia Sjöroos (ent. Pylvänäinen) sekä
Henrik Suihkonen.
Kyselimme hieman kilpakiipeilyn kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden aikana.
”Vuosina 1995-98 jolloin kiersin kaikki mahdolliset kiipeilykisat Suomessa, suurin osa kisoista
oli on sight-kisoja. Joukossa saattoi kisoja, joissa oli red point -finaali, ainakin Saatsin Juhan kisoissa Jyväskylässä oli. Boulderointi ei ollut vielä

tuolloin noussut niin suosituksi kuin mitä se on
nykyisin.
Kisoja oli joka tapauksessa enemmän kuin
nykyisin; oli Porin kisat, Tampereen kisat, Jyväskylän kisat, Keravan kisat, Stadikan kisat ja Tapanilassa taidettiin pitää kausittain useammatkin
kisat. Jos kisoja oli lukumääräisesti enemmän,
niin oli myös kisaajia, ainakin miehiä. Kisoista on
sellainen muistikuva, että aina vaan odotettiin ja
odotettiin ja odotettiin. Voisin veikkailla että tuolloin saattoi miehiä olla kisoissa mukana parisen
kymmentä aina yhdessä kisassa. Sitten pyöritettiin niitä eri sarjoja. Kovat kundit ja toppahousut
vai miten se meni? :)
Suurin muutos lienee tapahtunut kiipeilyn
tason nousussa, nykyisin kiivetään kisoissa kovempia reittejä kuin silloin ennen. Tämä on luonnollista kehitystä, koko ajanhan rajoja kiipeilyssä
työnnetään eteenpäin, kiivetään kovempia ja kovempia reittejä, niin tietysti tämä näkyy myös kilpakiipeilyssä. Kymmenen vuotta sitten, naisten
finaalireitti oli muistaakseni noin 6b/6b+ tasoa.
Luulen että olisin nykyisellä (rapa)kunnollani kiivennyt se melko lailla yhtä hyvin nyt kuin kiipesin silloin. Nyt Joensuun kisoissa naisten karsintareittikin oli vaikeampi.
Vaikka paljon on muuttunut, on jotain myös
pysynyt paikallaan. Kisoissa on aina hieno tunnelma. Milloinkaan muulloin ei kiipeilyyn saa aikaiseksi sellaista latausta ja keskittymistä kuin hyvin
onnistuneessa kisasuorituksessa. On aina uskomattoman upea fiilis kävellä reitinnäytön jälkeen
kisareitin alle, mankata kädet, sitten pieni puhallus ja sen jälkeen on vain minä ja se kisareitti.”
- Pia Sjöroos

Naisten mitalistit Eerika, Roosa ja Mina.

Miesten mitalistit Kuutti, Pasi ja Henkka.

Joensuu Areenassa järjestetään syksyllä (14.15.10.2006) kiipeilyn PM -kisat.
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helsinki
Ville Kurru kiipesi keväällä lauttasaareen
uuden linjan. Kyseessä on täysin itsenäinen
ja looginen linja joka on kaiken lisäksi ISO:
lähtö pepun aloitusotteista ja After Eightin
toppaus- ja pidemmän kautta, eli kivi kierretään lähes kierroksen verran!
On käsittämätöntä, ettei kukaan ole keksinyt tätä ennen, kyseessä on yksi Suomen
hienoimmista poikkareista: kiveen ei saa
pidempää poikkaria ja toppaus on vieläpä pari metriä korkeammalla kuin lähtö, eli
reitti kulkee ikään kuin spiraalia! Reitissä on
lähes 50 muuvia, nimi on Spiral Architect
ja greidistä ei osata sanoa muuta kuin, että
köysiskaalalla se olisi varmaan noin 8A.
Kiipeily on todella monipuolista: alussa on
vaikeimmat muuvit, sitten mm. vähän matkaa hänkkiä, nissinen kulman ympärimeno,

Toukokuussa Ahvenanmaalla syntyivät seuraavat uudet boulderlinjat:
• Hammaspeikko 8A, Geta (istumalähtö reitin
’Hammas’, vasemmalta puolelta)
• Mongooli 8A/8A+, Kasviken (’Dodo’n takana
sijaitseva katto)
• Ålandsbanken 8A+/B, Kasviken (istumalähtö
’Hihipingviini’-reitin oikealta puolelta)
Tomi kiipesi Sipoossa Hattori Hanzo (8A) ja
teki samalla uuden reitin Toukotyö (7C+), joka
on suora istumalähtö Hattori Hanzoon

mikstat ja mankinen
tekninen släbi, jossa on reitin ainoa varsinainen lepo, otekiipeilyä loivalla hänkillä, lisää slouppeja ja sitten vielä sokerina
pohjalla upea lippapoikkari ja täydellinen toppaus (täydellisessä pumpussa)!
(Raportoi Tommy Vänskä)

tomin muut

Turun kiipeilykevät alkoi hiukan totuttua myöhemmin johtuen oudosta sääilmiöstä: lumisade! Lumen sulettua alkoi kiivas reittien kiipeäminen ja uusien harjaaminen. Teppo S ansiosta uusi bouldermuuri Pahaniemessä on
saatu topotettua nettiin, reittejä on tällä hetkellä kymmenkunta, korkeutta 4-7 metriä (eli
kaverinkin padit kannattaa varmaan ottaa mukaan : ) ja greidit 5-7B+, ja projekteja on vielä
jäljellä muutama.

Kiipeilylehden voimakaksikko Tomi Nytorp
and Mina Jokivirta viettivät keväällä pari viikkoa Espanjassa Siuranassa, Rodellarilla, Riglosissa and Montserratisssa. Sormivammasta toipuva Tomi On-sightasi Siuranassa reitit
Anabólica 8a, ja La Crema 8a.
Toukokuun alussa Tomi toisti Angelniemessä
Euforian, maamme luultavasti ensimmäiseen
8A-boulderiin !

Vaasassa väkivahva Sami Haapakoski teki viimeinkin ensimmäisen toiston Anton Johanssonin ensinousemaan Senoritaan 8A. Onnittelut Samille!”

Tomin 3-päiväinen boulder-retki Turun seudulle on mainitsemisen arvoinen suoritus, uusia
reittejä syntyi ja vanhoja tuli toistonoustua:
Hellboy 7B (Ruskonkivi/OPM) ﬂash
Lucifer 7C+ (Ruskonkivi/OPM) toisto
Taikasormi 7C (Ruskonkivi/OPM) ﬂash toisto
Hikikantti 7B+ (Mynämäki/OPM) toisto
X-mies 7C (Mynämäki/OPM) ﬂash toisto
Kehäraakki 7C +(Nousiainen/Heko) toisto
Voima 7C+ (Mynämäki) ensinousu
Aikamatka Assis 7B+ (Mynämäki) ensinousu
5.14 8A+ (Mynämäki) ensinousu
Bob Marley 8A+ (Lentokenttä) ensinousu
Sans-Les-Mains 8A (Hirvensalo) ensinousu
Kärsämäkeen 7C+ Kärsä nimiseen reittiin matala lähtö, huom! reittiin on tulevaisuudessa
vielä mahdollisuus tehdä istumalähtö!

Tomi Nytorp

turku rock city

Rami Haakana

“Kuutti Huhtikorven kiipeilykevät on sujunut
suotuisissa olosuhteissa. Suomi-cupin voiton varmistumisen jälkeen Kuutti on jatkanut
Thaimaan Krabilla alkanutta hyvää red-point
putkea kotimaan kallioilla. Kiivettyjen köysireittien listalle on tullut kolme uutta 8a:ta:
Vacuum Klöverbergetillä, nimetön reitti Siuntiossa sekä teräväotteinen Adlon Nummessa.
Boulderpuolella ovat taipuneet: Forte Risoluto
7C+ ja Booty 7C Jyväskylässä sekä Underking
7B+ ja Basically Done 7C Liljendalissa.
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Helmikuussa Norjan vaikein mikstalinja ’Jernmangel’ M10+, Golsjuvetissa lähellä Hemsedalia. ilman kantapiikejä? Kuukautta myöhemmin myös Nico Backström kiipesi reitin.
Mankisen lisäksi Nico Backström ja Marko
Saukko kiipeilivät maaliskuussa reitin ’Ca
Bitch a Mort’, M9. Sokerina pohjalla Niko ja
Antti valloittivat reitin ’Vettisfossen’, joka on
275 metrillään Norjan korkein jääputous vapaasti tippuvalla vesiputouksella.
Lisää Antti Mankisesta Kiipeilylehden henkilökuvassa!
Kotimaassa Tapio Alhonsuo kiipesi maaliskuun lopussa Antti Mankisen ensinouseman
mikstareitin ’Suentassu’ (M9+) at Sotkamo
Ajankohtaiset suomalaiset kiipeilyuutiset löytyvät sivuilta www.slouppi.net, kiitämme sivuston ylläpitäjiä uutistiedoista ja yhteystyöstä!

seurat

kilPailutulokSia
11.3.2006 Valkeala miXeD oPen
1. Henri Arjanne Vertikaali
2. Enni Bertling Sake & Kruxi
3. Henrik Karppinen Vertikaali
4. Pauli Salminen Kruxi
Kisat järjestettiin yhteistyössä Kiila ry:n ja Kruxi
ry:n kanssa. Kiitokset tuesta: Camu, Marmot.
Video kisoista osoitteessa http://www.suomenalppikerho.fi/videos/vmio-hires-www.WMV

Mynämäen topoa päivitetään lähiaikoina parilla uudella alueella. Uusissa paikoissa on muutamia superhienoja linjoja, jotka kannattaa ehdottomasti käydä katsastamassa kunhan topot
ilmestyvät nettiin!
(Kaisa Rajala)
Kuutti Adlonilla Nummessa.

Heikki Toivanen

spotteri

8.4.2006 kumPula oPen finaali
Tomi ja Bob Marley 8A+, Turku.

Liidi miehet
1. Järvinen Heikki 64,75
2. Kaseva Samuel, 64
3. Korosuo Saku, 58,25 (Nopeampi kuin Pauli)

Nallen suojelusenkeli
Nalle Hukkataival kiipesi Turussa Luolavuorella 7 metriä korkean high-ballin. Pelottavan
reitin kruxi on lähellä toppia ja vaikeudesta
Nallen oli vaikea sanoa mitään, pahin ongelma kun oli pään sisällä. Reitin osuva nimi on
Guardian Angel, Nallella meni lähes 20 yritystä ennen kun hän uskalsi kokeilla kruxi muuvia. Niin ja tietenkään hän ei harjoitellut reittiä yläköydellä...

4. Salminen Pauli, 58,25
5. Honkapää Valtteri, 56,75
6. Löfström Jaakko, 54
Liidi naiset
1. Bertling Enni, 57,5
2. Creutz Mia, 48
3. Honkanen Eeva, 45,25
4. Vitikainen Annamari, 38,25
Yläköysi miehet
1. Partanen Pasi, 45
2. Lautala Markus, 39,75
3. Karttunen Tuomas, 35,25
4. Niskanen Antti, 32,75
Yläköysi naiset
1. Hankala Anu, 28,25
2. Mäenpää Hanna, 28
Kiitokset sponsoreille: Camu, Yliopistoliikunta. Kiitokset myös reitittäjille: Matti Lehtinen,
Anna Hyrck, Tapani Koivisto & Samuel Kaseva. Kuvia finaalista löytyy www-galleriasta.

junnutoiminta
Toiminta jatkuu syksyllä sisäseinävuoroilla.
Mukaan mahtuu! Ota yhteyttä suoraan Susanna Kaislaan (suski@suomenalppikerho.fi)

tieDottajkSi Sake:een?
SAKE etsii ensi vuodeksi tiedottajaa vastaamaan mm. www-sivujen ylläpidosta, sähköposteista jäsenille sekä viestinnästä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedottaja on myös
hallituksen jäsen. Tehtävään vaaditaan osaamista eri www-tekniikoista kuten html, php ja
MySQL.
Kuvankäsittely sekä Office-ohjelmien hallinta on plussaa. 500-jäsenisen seuran tiedotushommat antavat hyvän näköalan seuratoimintaan sekä viestintään yleensä. Tiedottaja
pääsee suoraan vaikuttamaan SAKE:n näkyvyyteen mediassa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
Juha Evokariin (juha@suomenalppikerho.fi)!
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Teksti Hanna Liimatainen, kuvat Heidi Saarinen

Jälleen yksi kevätkausi Himalajalla on takana. Ensinousun 50 -vuotisjuhlaa vietettiin tänä vuonna mm. Lhotsella (8516 m). Juhlavuoden kunniaksi
alennettujen lisenssimaksujen vuoksi maailman neljänneksi korkeimmalle vuorelle kertyi retkikuntia huomattavasti enemmän kuin aikaisempina
kausina.
Uusiseelantilaisen Russell Bricen johtaman Himexin sherpa -tiimi tavoitti Everestin huipun tänä vuonna jo toukokuun ensimmäisenä päivänä. Viime vuonna ensimmäistä huiputusta saatiin hankalien sääolosuhteiden vuoksi odottaa toukokuun 20 päivään asti. Fantasy Ridge jäi edelleen
kiipeämättä, kun amerikkalaisryhmä arvioi linjan liian vaaralliseksi. Ryhmä
tavoitti huipun kuitenkin pohjoissolan perusreitin kautta (Lähteet; www.
mounteverest.net ja www.everestnews.com).
Myös Manaslulla (8165 m.) vietettiin ensinousun 50-vuotisjuhlaa. Kazakstanilaiset Denis Urubko ja Serguey Samoilov saavuttivat 8.5 huipun
uutta reittiä pitkin. Kaksikko kiipesi huipulle ensinousun reittiä pitkin jo
25.4. ennen viisi päivää kestänyttä alppityylin nousua uutta linjaa pitkin.
(Lähde; www.russianclimb.com).
Himalajalle saapuu touko-kesäkuun vaihteessa monsuuni, mutta Karakorumin sesonki on vasta aluillaan. Pakistanin K2:lle järjestetään tänä
kesänä kautta aikain ensimmäinen kaupallinen retkikunta australialaisen
Fieldtouringin toimesta. Asiakkaat ovat luonnollisesti tarkoin valikoituja;
moni on yrittänyt K2:lle aikaisemminkin tai kiivennyt muita ”kasitonnisia”.
Ohjelmaan on lisäkorvausta vastaan voinut halutessaan lisätä nousun viereiselle Broad Peakille (8047 m.), joka on kuulunut Fieldtouringin ohjelmaan jo vuosia. Sveitsiläinen Kari Kobler hyödynsi sherpatiiminsä kanssa
Everstin sherpa-avusteisista retkikunnista tutuksi tulleita strategioita K2:lla
jo kaksi vuotta aiemmin, mutta Fieldtouring on ensimmäinen, joka soveltaa näitä kaupalliseen tarkoitukseen.
Karakorumin haastavat 7000-8000 metriä korkeat huiput ovat tänäkin
vuonna monien retkikuntien tavoitteena, kun paikalliset lisenssiviranomaiset ovat myöntäneet lupia uusien kohteiden kiipeämiseen. Harvat näistä
retkikunnista toimittavat blogia, mutta tulokset ovat tuttuun tapaan luettavissa ensi vuoden alussa ilmestyvästä American Alpine Journalista.
Karakorumin kauden edistymistä voi seurata verkossa esimerkiksi osoitteessa www.k2climb.net.

23 – 26.3 saimme Tornioravien talkooväen,
remonttitarvikkeet ja sitten alkoi pöly ja
meno. Kiipeilyseinämme on itse asiassa sali,
jonka joka seinällä voi kiikkua. Korkeimmillaan
seinä on noin 7 metriä ja otteita tiili/betoni
seinässä oli noin 300. Tähän asti olimme pääasiassa boulderoineet, ainoa kattopätkämmekin oli saanut olla rauhassa puutteellisen turvallisuuden takia. Myöskään yksi ankkuripiste
ei riittänyt palvelemaan asiakasryhmiä, eivätkä seinät tuoneet enää haasteita aktiivisille kiipeilijöille. Remontin alkulämmittelyksi otimme
kaikki otteet irti, joita sitten päivän pesimme
ja raaputimme puhtaiksi. Peseminen oli yllättävän hidas ja pitkä prosessi. Samaan aikaan
Poramies pääsi vauhtiin. Uusien reikien lisäksi
Poramies porasi seinien tukirakenteisiin ja innostuttuaan myös seinän läpi aina kerhohuoneeseen asti. Porallaan hän löysi myös seinän
lukemattomat sähköjohdot ja näin poramies
onnistui saamaan myös koko salin pimeäksi.

Niin kuin kunnon talkoissa, hyvä ruoka
ja juoma on yksi talkoohengen tärkeistä
luojista. Myös muiden tekemät reitit kutkuttivat jalkapohjissa kunnes pääsimme
ne korkkaamaan. Hyvien reittien tekeminen oli hidasta ja jatkui vielä monta
viikkoa ja pitkää päivää itse remontin jälkeen. Kaikki uudetkin otteet löysivät kuitenkin lopulta kotireikänsä.

6 uutta ankkuripistettä ja ainakin yhtä monta
uutta liidausreittiä löysi paikkansa seinältä.
Remontin tempo kiihtyi loppua kohti ja Poramiehen riehaannuttua jälleen, näkyvyys oli 0
metriä, kun kivipölymyrsky nousi seinästä.
Pölyä riitti joka paikkaan. Malttamattomina
vedimme Poramiehen töpselin irti seinästä ja
aloitimme seinien ja lattian pesemisen. Kuuramisen jälkeen pääsimme vihdoin uusien reittien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Erivärisiä ja tekijöidensä näköisiä reittejä alkoi

Uuden kiipeilyseinän lisäksi hyödyimme
monin tavoin remontista; pienen kiipeilyseuramme yhteishenki nousi monta kiipeilyotetta
ylöspäin, saimme myös suuremman ymmärryksen remontoimiseen. Kiipeilyseinästä tuli
tällä tavalla meidän oma lapsi, jota nyt kulutamme kuin kukkaa kämmenellä.
Heidi ja Ellu kiittää kaikkia innokkaita talkoolaisia ja Poramiestä: Gängsta Mattia, Kämyä,
Astaa, Hannaa, Annaa, Markoa, Nooraa,
Samppaa ja Kallea!

Suomalaisretkikunta Pik Leninille
Kirgisian ja Tadzekistanin rajalla sijaitsevalle Pik Leninille (7134 m.) lähtee heinäkuun puolivälissä 13 henkinen suomalaisretkikunta. Tavoitteena kokeneista jäsenistä koostuvalla ryhmällä on mm. laskeutua vuorelta
alas suksilla, sekä nousta huipulle suomalaisittain uutta reittiä, ns. ”Lipkin Rocksia” pitkin.
Alun perin General Kaufmann nimellä tunnetulla, mutta sittemmin vallankumouksen yhteydessä Pik Leniniksi nimetyllä vuorella on Suomalaisia
käynyt aiemminkin. Vuonna 1985 vuorella käyneiden joukossa oli 2006 retkikunnan kiipeilyjohtaja Mikko Valanne. Retkikunnan vaiheita pääsee seuraamaan retkikunnan kotisivuilla www.vapaakyyti.com.

Matterhorn, Walliksen Alpit, Sveitsi
Sampsa Jyrkynen ja Lauri Hämäläinen kiipesivät helmikuun alussa legendaarisen Matterhornin (4478 m.) pohjoisseinän. Reitiksi Sampsa ja Lauri
valitsivat klassisen Schmidin veljesten vuonna 1931 avaaman linjan.
Ruokaa pojat eivät neljä päivää kestäneellä nousulla liiemmin mukanaan
kantaneet; repuista löytyi kaiken kaikkiaan 4 pakettia nuudeleita, 1 suklaalevy ja pussillinen nallekarkkeja. Pienten paleltumien vuoksi laskeutuminen
Solvay-hytteltä Zermattiin hoidettiin kopterilla. Nousu oli tiettävästi ensimmäinen suomalaisten tekemä onnistunut talvinousu pohjoisseinällä.
Samuli Mansikka 2005

syntyä pikkuhiljaa. Poramiehen selvittyä järkytyksestä, kuin kostoksi syntyi lähes mahdottomia reittejä, joita yritämme vieläkin sulatella. Reittien tekeminen ja pähkäileminen oli yllättävän mielenkiintoista ja haastavaa. Se
opetti paljon myös kiipeilystä yli päätänsä,
sekä ihmisen fysiikasta.

Joulukuussa 2005 heräsi taas keskustelu siitä,
että kiipeilyseinämme on hyvin vanhanaikainen, eikä täytä nykyisiä turvakriteereitä. 80-luvulla rakennetun kiipeilyseinän oli aika muuttaa muotoaan, niin Tornioravien kuin tilat
omistavan nuorisopalveluidenkin mielestä.
Aktiivijäsenten toimesta saimme kustannuslaskelmat
ja
remonttisuunnitelman tehtyä. Iloksemme huomasimme,
että nuorisopalvelut ottivat myös asian
omakseen ja suostuivat rahoittamaan
koko remontin työpanostamme vastaan.

Samuli Mansikka

3. bivy
Solvay hut
2. bivy

1. bivy

Matterhornin pohjoisseinä ja Schmid kesäkuussa 2005.

Veikka Gustafsson kiipesi Kangchenjungan
Veikka Gustafsson saavutti 14.5 maailman kolmanneksi korkeimman
vuoren, Kangchenjungan (8586 m.) huipun. Kansainvälistä retkikuntaa
(R. Dujmovitz, V. Gustafsson, G. Kaltenbrunner ja H. Takeuchi) johti
saksalainen Ralf Dujmovitz.
14:ää ”kasitonnista” tavoittelevalla Veikalla on Kangchenjungan jälkeen urakka edessä vielä Pakistanin Gasherbrum I:llä (8068 m.) ja Gasherbrum II:lla (8032 m.), sekä Broad Peakillä (8047 m.), jonka esihuipulle (8035 m.) Veikka kiipesi Ed Viestursin kanssa vuonna 1997.
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Lauri Hämäläinen 2006

Tornioravien seinäremppa

Sampsa Jyrkynen Matterhornin pohjoisseinän ensimmäisellä kolmanneksella helmikuussa 2006.

Everestillä akklimatisoituneet kiipeilijät tavoittivat esihuipun hyvissä
voimin ja vain kahta yläleiriä käyttäen, mutta lumiolosuhteet huippuja
yhdistävällä liki puoli kilometriä pitkällä harjanteella arvioitiin liian epävakaiksi.
Haastavina pidettyjen Kangchenjungan ja Annapurnan (kevät 2005)
nousujen myötä Veikka on suuren harppauksen lähempänä tavoitettaan. Maailman 14 korkeinta vuorta ilman lisähappea saavuttaneita kiipeilijöitä on tällä hetkellä viisi.
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jolloin pääsin reilusti Second Stepin yläpuolelle n. 8700 metrin korkeuteen. Olin liikkeellä
yksin meidän retkikunnasta, joten outo reitti ja
toisen jääraudan temppuilu hidastivat etenemistäni siten, että olin klo 14.00 aikoihin Second Stepin yläpuolella ja takasin 4 leirissä klo
21.00 aikoihin eli olin ollut liikkeellä 21 tuntia. Matkaa huipulle olisi ollut vielä 150 nousu
metriä ja matkassa n. puoli kilometriä. Second
Stepillä palellutin sormenpääni ja nähtyäni
myös alapuolellani aikaisemmin sinne jäätyneen kiipeilijän, katsoin viisaammaksi kääntyä
takasin. Muuten istuisin vuorella vieläkin.

Samuli Mansikka

Tänä kesänä pääsemme seuraamaan
12-henkisen suomalaisretkikunnan
matkaa 7134 metriselle Pik Leninille. Pik
Lenin, entiseltä nimeltään ’General von
Kauffman’, sijaitsee Pamir -vuoristossa
Kirgisiassa.
Retkikunnan kiipeilyjohtaja, Mikko Valanne
(50) on kiistatta yksi maamme kokeneimpia
korkean ilmanalan kiipeäjiä.
Kiipeily – lehti: Tervehdys Mikko! Miten on
kevät mennyt ja missä vaiheessa kesäntulo on
siellä Torniossa? (Huom. haastattelu on tehty
huhtikuussa)
Mikko Valanne: Kevät tulla jollottelee, eli lumet
alkavat sulaa ja räystäät tippua. Tornionjoessa
on kuitenkin vielä paksut jäät ja Korouomassakin on vielä kiivettävää jäätä, mutta pian kalliot paljastuvat. Minulla on itsellä ollut selkäongelmia, joten kevään kiipeilyt ovat jääneet
vähäisiksi.
KL: Pik Lenin 2006 -retkikuntanne lähtee matkaan heinäkuun puolivälissä. Missä vaiheessa
valmistelut ovat? Joko alkaa se kuuluisa matkakuume nousta?
MV: Meitä on lähdössä 13 kaveria Leninille ja
ensimmäinen maksuerä maksettu Erzhoville
ja viisumit laitettu vetämään. Kevät on mennyt selkää kuntouttaessa ja pian pitäisi päästä repun kanssa kallioille. Kyllähän reissu mielessä on …
KL: Olet itse käynyt vuorella vuonna 1985.
Tuolloin pääsit monen muun retkikuntanne jäsenen tavoin huipulle asti ja olitte ensimmäiset 7000 metrin ylittäneet suomalaiset. Miltä
Sinusta tuntuu nyt 21 vuotta myöhemmin
lähteä tutulle vuorelle? Moni asia on varmasti muuttunut. Pik Leninhän oli vuonna 1985
vielä Neuvostoliittoa. Löydätkö tulevasta matkasta nostalgian aineksia?
MV: Meitähän pääsi vuonna 1985 huipulle perusreittiä kavuten 6 kaveria. Sen jälkeen suomalaisia ei liene ihan huipulla käynyt. Lähtö
tänä vuonna samalle kohteelle oli aika ex-tempore päätös. Pyrimme nousemaan ns. Lipkinreittiä, joka on vähän vaativampi ja lyhyempi
kuin perusreitti. Olisihan se mukava nähdä
onko huipulla vielä Leninin rintakuva ja samalla voisi verrata omaa fyysistä tasoa nyt ja
20 vuotta aikaisemmin. Perusleirissä on kuulemma sauna ja baari, joten eiköhän siellä saa
ajan kulumaan.
KL: Vierailit entisen Neuvostoliiton alueen
vuorilla myöhemminkin, kun yritit nousua Pik
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Pik Leninin (7134 m.) huipulla 1985.

henkilÖkuVa mikko Valanne
Kommunismalle (7495 m.). Pik Kommunismaa
sanotaan haastavammaksi ja vaarallisemmaksikin, kuin Pik Leniniä. Mihin korkeuteen asti
pääsit tuolloin? Oletko joskus harkinnut muille ns. ”Lumileopardi”-huipuille lähtemistä?
MV: Vuonna 1989 olin Veikko Karhumäen vetämässä retkikunnassa mukana. Itse pääsin
n. 7200 metrin korkeuteen. Lähinnä lumisade
ja upottava lumi ja sitä kautta suuri lumivyöry
riski estivät osaltani huipulla käynnin. Harry
Hakomäki kiipesi päivää aikaisemmin ainoana retkikunnastamme huipulle. Kyllähän Pik
Kommunisma on selkeästi vaativampi vuori
kuin Pik Lenin lähinnä reitin raskauden ja vaativuuden vuoksi. Pik Popedalle nousu on ollut
joskus mielessä, joka on selkeästi vaativin ns.
lumileopardi-huipuista.
KL: Monet varmasti tietävät, että yritit Everestin huipulle vuonna 1995. Sitä ennen, vuonna 1992, kävit myös Pakistanin Broad Peakillä (8047 m.), jossa nousit 7600 metriin.
Käsittääkseni tämä oli niin ikään silloinen suomalainen korkeusennätys, pitääkö paikkansa?
Miksi juuri Broad Peak?
MV: Hakomäki ja Saarela olivat nousseet
vuonna 1991 Broad Peakillä 7800 metrin korkeuteen. Tavoitteena oli olla ensimmäinen
suomalainen yli 8000 metrin korkeudessa.
Todella huonot sääolot estivät huiputuksen.
Kolmosleirissä 7400 metrin korkeudessa lumivyöry tuhosi telttamme, onneksi itse olimme silloin kakkosessa. Itsekin jouduin lähellä perusleiriä vyöryyn, mutta onneksi kerkesin
ison kivipaaden suojaan ja vyöry pyyhki ylitseni. Se, että ensimmäinen 8000 metrin vuoreni

oli juuri Broad Peak, oli sattumaa. No, samalla
reissulla näin yhteensä 5 kasitonnista ja kävin
K 2 perusleirin yläpuolella.
KL: Joko tuolloin, vuonna 1992 katse oli suuntautunut vielä suurempiin korkeuksiin? Yritit
tosiaan vuonna 1995 maailman korkeimmalle vuorelle, Mount Everestille (8848 m.). Nousit ilman lisähappea ja pääsit huikeaan 8600
- 8700 metrin korkeuteen. Puntaroitko lisähapen käyttöä missään vaiheessa vai oliko ns.
”puhdas suoritus” alusta alkaen valintasi?
(Huom. Veikka Gustafsson kiipesi Everestille
ilman lisähappea vuonna 1997).
MV: Kyllähän Everstillä käynti oli ollut haaveena jo 1980-luvun lopulta alkaen. Aluksi oli tarkoitus yrittää Eteläsolan-reittiä. Veikan nousu
sitä kautta 1993 Everestille ja reissun hinta kallistivat katseeni pohjoispuolelle. Veikan nousun jälkeen oli selvää, että yrittäisin ilman pullotettua lisähappea ylös.
KL: Nousit tuolloin peräti kilometrin korkeammalle, kuin Broad Peakillä kolme vuotta aiemmin. Minkälaisia ajatuksia mielessäsi liikkui
noissa korkeuksissa? Mihin kohtaan pohjoisharjannetta tarkalleen ottaen pääsit ja mikä
sai Sinut kääntymään takaisin?
MV: Everestin North Ridge-reitti oli fyysisesti
erittäin raskas. Olin yhteensä 14 yötä BC:ssä
(5200 m), 30 yötä ABC:ssä (6400 m), 5 yötä 1
leirissä (7050 m), 3 yötä 2 leirissä (7600 m),
2 yötä 3 leirissä (7800 m) ja 2 yötä 4 leirissä
(8300 m). Ensimmäisen huippu yrityksen tein
16.5, jolloin nousin n. 8000 metrin korkeuteen
ja varsinaisen totisen yrityksen yöllä 27.5.1995,

KL: Onko Broad Peakin ja Everestin suolat
jääneet janottamaan? Onko paluu kasitonnisille käynyt mielessä? Mitkä seikat olet kokenut suurimmiksi haasteiksi yli 8000 – metrisillä vuorilla?
MV: Kyllähän se olisi mukava seistä vielä jonkun 8000 metrisen vuoren huipulla. Everestin
reissu vain oli niin kallis, että on ensin maksettava sen reissun lainat pois. Perusreittejä
kiivetessä tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä
akklimatisoituminen, henkinen kantti, kärsivällisyys ja olosuhteisiin tottuminen, koska
reissut ovat pitkiä ja osin vaarallisia.
KL: Yksi viime vuosien mielenkiintoisimpia
suomalaisia retkikuntia on ollut seikkailunne Kiinan Ulugh Muztaghille (6973 m.). Olitte
ensimmäinen vuorelle sen länsipuolelta noussut retkikunta. Mitä itsellesi jäi käteen tuosta
matkasta? Sehän oli luonteeltaan varsin erilainen aikaisempiin matkoihisi verrattuna.
MV: Olin em. reissun ns. kiipeilyjohtaja, joten
haasteena oli saada joku retkikunnan jäsen
huipulle. Tässä onnistuttiin 4 kiipeilijän toimesta ja itsekin saavutin 6800 metrin korkeuden. Perusleiriin pääsykin oli jo sinänsä haaste, joka kesti lähes kolme viikkoa. Itse kiipeilyreitti ennen kiipeämättömälle länsihuipulle
oli onneksi suhteellisen helppo. Olihan se toisaalta hienoa kävellä ensimmäisenä sellaisella jäätiköllä ja harjanteella, jossa tiettävästi ennen meitä ei ollut kukaan astellut. Olihan
reissussa todellista retkikunta meininkiä. Ollessamme perusleirissä 5100 m:n korkeudella 100 km:n säteellä ei tiettävästi ollut muita
ihmisiä.
KL: Tänä vuonna yritätte siis Kirgisian Pik Leninille. Ryhmänne koostuu varsin kokeneista
kiipeilijöistä ja käsittääkseni olet kiivennytkin
heistä monen kanssa aikaisemmilla matkoillasi. Minkälaisia seikkoja ja piirteitä arvostat
matkakumppaneissasi ja minkälaisista yksilöistä koostuu hyvä kiipeilyretkikunta?
MV: Olen kiivennyt kuuden retkikuntaan kuuluvan kaverin kanssa aikaisemmin. Retkikuntamme koostuu hyvin eri-ikäisistä (26 -57 v.)
ja tasoisista kiipeilijöistä. Osa porukasta pyrkii kiipeämään Lipkin-reittiä ja osa perusreittiä

Korouomassa talvella 2006.

ja kahdella on suksetkin matkassa laskua ajatellen. On hyvä, että retkikunnassa on eri osaalueen taitajia. Tärkeää on rauhallisuus, perustaitojen hallinta ja aikaisempi kokemus vähän
pitemmältä ja korkealle suuntautuneelta reissulta.
KL: Olet kiipeilymatkoillasi nähnyt kaikki maailman merkittävät vuoristot; Alpit, Kilimanjaron, Pamirin, Andit, Alaska Rangen, Karakorumin, Himalajan… Onko jokin paikka jäänyt
erityisen voimakkaana mieleen?
MV: Jokainen vuori ja vuoristo ovat omanlaisensa eli Alpeilta on jäänyt mieleen auringon nousut ja laskut, Aconcaqualta kovat ukkosmyrskyt (talvinousu), Kilimanjarolta ja
Mt.Kenyalta kasvillisuus, Denalilta kylmyys,
Broad Peakilta lumi- ja kivivyöryt, Everestiltä
kovat tuulet, ja kaikilta reissuilta komeat maisemat ja hien haju.
KL: Mitä Pik Leninin jälkeen? Onko seuraava
matka jo mielessä ja työn alla?
MV: Onhan sitä parin kaverin kanssa ollut
vähän puhetta Muztagh Atasta.

KL: Terveisesi Kiipeilylehden lukijoille?
MV: Täältä Tornionjoki varresta erittäin lämpimät terveiset kaikille kiipeilylehden lukijoille ja
hyvää kiipeilykesää kaikille, sekä löysiä köysiä.

Merkittävimmät nousut
1984
1985
1989
1990
1991
1992
1995
2002
2003
2005

Kilimanjaro 5896 m., Tansania.
Mount Kenya, Kenia
Pik Lenin 7134 m., Kirgisia
Pik Kommunisma 7200 / 7495 m.,
Tadzikistan
Aconcagua 6962 m., Argentiina
Mount McKinley 6194 m., Alaska,
USA
Broad Peak 7600 / 8047 m.,
Pakistan
Mount Everest 8700 / 8848 m.,
Tiibet / Nepal
Elbrus 5642 m., Georgia
Ulugh Muztagh 6800 / 6973 m.,
Kiina
Matterhorn 4478 m., Sveitsi
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MESTA KOTIMAA

Turun seutu

Joensuun seutu

MESTA KOTIMAA

Teksti Olli Manni

JOENSUUN SEUDUN
BOULDERALUEET

Paikka sijaitsee Hirvensalon saaressa,
laskettelukeskuksen kupeessa. Lähesty-

Ville Kiiski

Tomi Nytorp

Pasi Penttinen

Joensuun boulderalueille on ominaista että ne
eivät sijaitse aivan kaupungin läheisyydessä.
Pääpiirteittäin boulderit sijaitsevat 60 -80 km:n
päässä Joensuusta. Joitakin kiviä on lähempänäkin, mutta niissä on kirjoittajan mielestä vähemmän mielenkiintoista kiivettävää.
Käyn tässä läpi seuraavat boulderit: Kivilahti,
Jero, Nunnanlahti ja Koli.

minen autoparkista on lyhyt 50m. Jo parille ekalla projektointi kerralla, kun vasta
Ekamantteli 7A, oli tehty sai paikka lempinimen ”kasikallio”. Kaikki projekti linjat oli hyvin nähtävissä ja monen työstö
kerran jälkeen aukesi jokunen projekteis-

Paikassa on paljon reittejä 7a:sta ylöspäin,
mutta löytyy useita myös juuri kiipeilyn aloittaneillekin. Tämän alueen lähin ja eniten reittejä
omaava pääkivi sisältää monta hienoa reittiä,
mm. reitille nimeltä Sithin paluu 7b antaisin
useammankin tähden. Pääalueesta muutaman kilometrin ajomatkan päässä on yksittäinen kivi, jossa on muutama reitti. Tällä kivellä kannattaa vierailla jos haluaa kokeilla alueen vaikeinta ja ehkä hienointa reittiä nimeltä
Mahjongg. Reitti on tänä keväänä kiivetty ja
toistoa odotellaan. Ensinousijan arvioni lähentelee 8a:ta

ta. Viimeisimmän reitin: Henkinen tasa-

KIVILAHTI Kivilahden bouldereille kertyy ajo-

paino 7C kiipesi Jouni Rantanen syksyllä

matkaa Joensuusta noin 65 km.

2005 ja reitti odottaa vielä toistoa. Tois-

Alueella on oikeastaan kaksi isoa kiveä vieretysten. Kivet sijaitsevat noin 100m tiestä. Kivilahden kivillä on reittejä hieman alle 20. Reitit ovat
aivan vierivieressä, joten pädin siirtelyyn ei juuri
aikaa tuhraannu. Reittejä löytyy 5:sta aina 7b+
asti. Paikka on luolamainen, joten se kuivuu hitaasti pitkien sateiden jälkeen. Tosin myös kasPasi Penttinen kiipeämässä Mahjongg 8a.
tuminen on vähäistä pienen kuuron sattuessa
kohdalle. Hyttyskesällä paikka kuhisee hyttysiä
ja varsinkin heinäkuussa paarmoja. Reiteille on
KOLI 17:10
ominaista undereiden (alaotteiden) runsaus. Erinomainen paikka cavemaiselle treenille. Suositeltavaa on paikallisen kiipeilijän läsnäolo, jotta linjat
Alue 17:10 sijaitsee Kolin luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Alueen nimi
löytyvät. Paikan legendaarisin reitti on ehdottomasti Lunnaksen Janin te17:10 tulee karttaan merkatun alueen mukaan. Joensuusta tulee ajomatkemä loistava Bella Speciella 7+. Topo löytyy Suomen kiipeilyliiton kalliokaa noin 75 km. Paikalle löytää kyllä autolla kartan avulla, mutta itse kivilkiipeily kirjasta. Muutamia reittejä on kylläkin ilmaantunut lisää painoksen
le on käveltävä noin 500m metsän halki ja kivien löytäminen voi olla hanjälkeen.
kalaa. Eli jos haluaa tutustua tähän paikkaan, kannattaa ottaa yhteyttä taas
kerran Karelian kiipeilijöihin. Paikka on löydetty pari vuotta sitten ja reittejä
on noin 20. Vaikein reitti on omaa käsialaani oleva Tabasco 7b+ . Näyttävän
JERO Jeron boulderit sijaitsevat 60 km:n päässä Joensuusta Kolille päin.
näköinen dyno pienille ja pippurisille, jossa ei vielä toistonousua ole nähty.
Alueen kivet ovat melko hajallaan kahdella hakkuuaukealla ja niiden välisToinen helpompi dyno, Kyklooppi 6c on myös kokeilemisen arvoinen. Alusä olevassa metsässä. Eli kävelyä on luvassa melko paljon, jos haluaa Jeron
eesta on julkaistu topo karelian kiipeilijöiden jäsentiedotteessa pari vuotkiviin tutustua. Kävely maasto on todella epätasaista. Kivenlaatu taas on
ta sitten.
tutustumisen arvoista. Reittejä tällä alueella on yli 50 ja greidit lähtevät 5:
Jos siis olet liikkumassa Itä-Suomessa päin ja haluat päästä sorminahkosta aina 7c:en asti. Alueesta ei tänäkään päivänä vielä ole tehty kunnollisja kuluttamaan bouldereiden avulla, kannattaa tiedustella paikallista opasta topoa, eli taas olisi hyvä soitella paikallisille, jos mielii päästä pelipaikoilta. Topojen piirtelyä olen kyllä harrastellut, mutta selkeiden/julkaisukelpoisle. Jeron reittejä on ollut väsäämässä paljon myös kiipeilijöitä muualta päin
ten topojen tekeminen on yllättävän vaikeaa. Mikäli saamme jotain aikaiSuomea. Alueen keskipisteenä on suuri noin 5m korkea kämmenkiveksi niseksi, julkaisemme niitä kyllä seuramme nettisivuilla tai ilmoitamme mistä
metty boulderi. Kivellä ja sen läheisyydessä sijaitsevat mm. reitit nimeltä
niitä voi tilata. Yhteyttä voi ottaa myös vaikka allekirjoittaneeseen: pasi.
Soffa 7a+ ja Humanoidi 7c.
penttinen@kaski.info, puh.040 -5472540.

tonousua odottaa vielä myös sinkkiämpärin hyppylähtö ja Sans les mains 8A.
Paikka on pieni, mutta hyvä lisä Turun
kaupunki alueiden joukkoon.

Kaisa Rajala

Ekamantteli 7a, Tuomas Einiö.

P

Kivinavetta
Kakskerta

Kioski
Laskettelukeskus

Ku

nt

or

at

a

11.
1.

Kauppa

10.

2.
9.
3.

Me

ri

8.

4.
7.

Sadetanssi 7b, Olli Manni

Reitit:
1. Ristikkokärpänen 6B Ossi P/OPM; Istumalähtö.
2. Ylösnousemus 7C+ OPM/Matti J; seisomalähtö krimpeillä,
molemmat kädet underiin ja veto ylös.
3. Henkinen tasapaino 7C+ Jouni R/?; seisomalähtö, nimen merkitys 		
selviää reittiä kiivetessä.
4. Sadetanssi 7B OPM/Jouni R; seisomalähtö, jonka jälkeen nojailua
sisäkulmassa.
5. Sinkkiämpäri 7B+OPM/Tomi N; käytetty lähdössä jalkojen alla
sinkkiämpäriä, myöhemmin kiivetty hyppylähdöllä jolloin
7C OPM/?.

Pasi Penttinen

alo

ns

ta
us

rve

Hi

sk

Ke

5. 6.

Ville Kiiski

Lato

6. Lihanleikkaajan traverse 5+; traverse katon alla halkeamaa pitkin
7. Projekti n. 8?; kulmasta suoraan ylös.
8. Sans les mains 8A Tomi N/; lähtö hyllyltä oik. sidepull listan kautta,
kädet ylös ilman ekamanttelin isoa otetta.
9. Ekamantteli 7A OPM/Antti P; istumalähtö kädet isolla hyllyllä,
kantin kautta dyno isoon kahvaan, mantteli ylös.
10. Välireitti 6B+; matala lähtö, kivipaasia ylös.
11. Kolme lämppäriä n. 4

Ville Kiiski Jerolla omalla reitillään Soffa 7a+.
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NUNNANLAHTI Joensuusta ajetaan pohjoiseen noin 70 km, kunnes tullaan Juuan Nunnanlahteen. Nunnanlahden Kuhnusta alue löytyi viime kesänä ja on erityisen loistavan kiven
laatunsa takia tutustumisen arvoinen paikka.
Reittejä siellä on myös noin 50 ja tästä alueesta on topokin olemassa. Topo on pienen päivityksen jälkeen julkaisemista vaille valmis. Osa
kivistä on aivan teiden läheisyydessä, mutta
joillekin kiville on kävelymatkaa enemmän.

Mahjongg 8A.
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Jarkko Parkkinen

Nina Moilanen

TäYdELLInEn
LInJA

”Kyse on täydellisen linjan etsimisestä”.

UPPORIKAS SUOMI

”Ville Kurru Henri Pöyryn ensinousemalla linjalla
Manaaja, Ahvenanmaa.
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Ruotsin kielellä on olemassa ilmaisu ”stenrik”,
tarkoittaen upporikasta. Kirjaimellisesti kääntäen se on kuitenkin ”kivirikas”, ja Suomi on
kivirikas maa. Nämä rikkaudet ovat kuitenkin
pääsisäismunien lailla piilotettu tiheisiin metsiin, helvetillisille hakkuuaukeille ja saariston
luodoille. Etsivä löytää, mutta paljonko täytyy
etsiä ennen kuin löytää, ja miten?
Boulderoijien kesken on vuosikausia kuiskailtu eräänlaisesta käänteisestä Pandoran
lippaasta, sähköisessä muodossa olevasta Suomen maastokartasta, josta voisi tietokannan avulla löytää esimerkiksi kaikki kymmenen hehtaarin kokoiset alueet, joissa on
yli viisi isoa kiveä hehtaaria kohden. Ruudulle ilmestyisi punaisena hehkuvia alueita, ja ei
kuin auton nokka kohti lähimpää! No, vaikka
tällainen kartta luultavasti löytyy jonkun maantieteellisen osaston tietokoneesta, niin tähän
mennessä ei ole löytynyt sopivaa ”myyrää”,
jolla olisi siihen käyttöoikeus.
Sitä paitsi vuodet ovat opettaneet yhtä sun

”Etsimistä Ahvenanmaalla.”

toista. Yksi opetus on se, että kartalle merkitty ylösalaisin käännetty ’T’ voi reaalimaailmassa olla kaikkea Hiacen kokoisesta pyramidista
omakotitalon suuruiseen, joka puolelta hänkkäävään unelmaan. Kuinka monta kertaa on
tullut seistyä sormi suussa keskellä metsää ihmettelemässä missä ne karttaan merkatut 18
blokkia oikein ovat? Ei ole tullut laskettua. Puhumattakaan potentiaalisista feisseistä, jotka
osoittautuvat 50-asteisiksi sammalrinteiksi.
Ei ole olemassa kanonista ”oikeaa tapaa” löytää kiviä, mutta käytännössä spotit ovat yleensä löytyneet monen eri menetelmänyhdistelmällä. Näihin kuuluu Kansalaisten Karttapaikka, ei-kiipeilevien kavereiden vinkit, lapsuuden

muistot marjareissuista mummon kanssa
sekä musta magia. Hyvälle kivenlöytäjälle on
myös siunaantunut aimo annos tuuria (vai
onko se intuitiota?).

SUOJUMPPAAJAT
Kivien etsiminen on likaista ja raskasta puuhaa joka kuluttaa paitsi lompakkoa bensarahojen muodossa niin myös moraalia. Tuloksettoman suojumppakeikan jälkeen haisevat mutaiset kengät eteisessä ja olo liikkuu jossain
tyhjän ja tyhmän välimaastossa. Ketkä tätä tekevät ja miksi?
Viitisen vuotta sitten aktiiviporukka olisi
Ville Kurru

Tämä lausahdus ei tule jonkun sammalpipoisen boulderfilosofin suusta, vaan on lumilautailulegenda Terje Haakonsenin kuvaus ensilaskujen tekemisestä Alaskan takamaastossa.
Tuttua lienee myös surffipummin kosteasilmäinen, lähes haikea katse hänen kuvaillessaan elämän mittaista täydellisen aallon odotusta.
Jos heittäytyy syvälliseksi voi ehkä aavistaa,
että kyseessä on jotain universaalia; luonnon
aarreaitan penkominen täydellisyyttä etsien.
Yhteinen nimittäjä näissä aktiviteeteissa on
myös kaikkien osallistujien tunnustama tosiasia: täydellistä linjaa/aaltoa/kiveä ei tulla koskaan löytämään. Kuten Alaska-pioneeri Shawn
Farmer sen ilmaisee: ”Täydellinen linja on aina
seuraavan harjanteen takana”. Kuulostaako
tutulta?
Lähtölaukaus täydellisen boulder -linjan etsimiselle Suomessa oli kiistatta Vaasan löytyminen alkukesästä 2000. (Jotkut väittävät, että
Vaasa on ollut olemassa satoja vuosia, ja hörisevät Kaarle IX:stä. Boulderoijat viittaavat tällaisille kintaalla.) Vaasalle on pysyvästi varattu
kunniapaikka monen fanaatikon sydämessä,
ja uutta kiivettävää on löytynyt Suomen aurinkoisimman kaupungin ympäristöstä jatkuvalla
syötöllä. Mutta taakse jäänyt reilu puolivuosikymmen on myös osoittanut, että Vaasa todellakin edustaa vain siementä, katalyyttia joka
nopeutti reaktiota, joka kiihtyy kiihtymistään.

”Markku Tawast, Down Under, E75, Mäkelä
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Lähetyssaarnaaja, Ville Kurru, E75
Ville Kurru alle pystysuoralla. Psycho, Liljendalin ympäristö

Sampo Seppänen

Joskus löytää itsensä tilanteista, jotka pistävät
hetkellisesti miettimään koko touhun mielekkyyttä. On lauantai-ilta. Olet pädin välityksellä kiilautunut kiinni ryteikköön, etkä pysty liikkumaan eteen – saati taaksepäin. Et ole syönyt
kymmeneen tuntiin ja vesipullo unohtui autoon. Olisikohan asiallisempaa viettää lauantai ihmisten ilmoilla, jossa muun muassa voi
liikkua ja juoda, eikä tarvitse pohtia onko lumessa oleva painauma tuore karhunjälki vai
ei? Luultavasti.
Toisaalta Helsingin keskustasta on turha
hakea sitä tunnelmaa, joka vallitsee puiden
keskellä häämöttävän epämääräisen harmaan
möykyn paljastuessa isoksi kiveksi. Se hänkkää kolmelta sivulta ja näyttää hiekkakiveltä. Korkeimman feissin keskellä on hyvä lista,
alempaakin näyttäisi löytyvän jotain muotoa ja
alastulo on täydellinen. Onko tämä Se? Aika ja
teräsharja näyttävät.

UUSI ULJAS MAAILMA
Boulderointi kehittyneellä alueella voi olla
mahtavaa, sen allekirjoittanee jokainen Fontsussa tai Tessinissä vieraillut. On topoja, on
kiveen maalattuja nuolia, ja jos tekee mieli kiivetä vaikkapa hieman ulkoneva kantti sloupeilla siinä 7a:n kiepeillä, voi valita mieleisensä värisen. Vähän kuin olisi ostoksilla Harrod’s:ssa.
Mutta on olemassa toinenkin maailma.
Siellä ei kysytä ”miten tämä probleema *kuuluisi* kiivetä”, eikä betaa löydy nettivideoista. Siellä kysytään ”mitenköhän tämän *voisi*
kiivetä” tai ”onkohan tämä kiivettävissä”(ja
joskus ”mitä v****a me tehdään täällä korvessa”). Tämä maailma on lähestulkoon lakannut olemasta esimerkiksi Briteissä, jossa
suurin osa on jo löydetty ja kiivetty. Suomessa se avautuu jokaisen metsikön reunalla, ja

iipeily.k.06.indd 1
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Tommy Vänska

”RAKAs
PäIVäKIRJA”
MAANANTAI
Kävin tänään Pornaisissa etsimässä kiviä. Ajoa
120km. Aikaa kului 5h. Metsässä oli yllättävän
kuuma. Suolla oli vaikea juosta ja uudet lenkkarit menivät huonoksi. Suuntavaisto meni sekaisin yrittäessäni uskomattoman tiiviin vesakon läpi. Eksyin, enkä löytänyt kartalle merkittyjä kiviä. Miksi kivet sijoitetaan aina kauas
tiestä? Etenkin ne joita ei löydä.
No, pakkohan siellä oli käydä tietääkseen, ettei
siellä mitään ole.

KESKIVIIKKO

keSkiViikko
Ajattelin tänään eilistä ja tein päätelmän. Suosittelen taktiikkaa, jossa pitää silmät auki,
mutta on olevinaan, ettei etsi mitään. Kivi
haistaa etsijät ja kaivautuu syvemmälle, mutta
paljastaa itsensä sienestäjälle. Sienestäjäksi
naamioitunut kivenhalaaja yllättää kivet etsijää
suuremmalla todennäköisyydellä. Aito murikka aistii epätoivoisen mielen. Kunnioituksella
Nugentin-Haakanan menetelmälle, jossa perheet ajautuvat sieneen aina yllättävän kallioisille ja kivirikkaille seuduille. Yllättyneitä ovat
sekä kivet että vaimot.
Sanomattakin on selvää, että kiipeilyssä
upein tunne syntyy uuden alueen löytämisestä ja sen pitkällisen kehityksen seuraamisesta.
Joskus jotain on onneksi löytynytkin, yleensä
toki vahingossa.
Kirjoitettu kevään 2004 tiiviin 2-3 kertaa viikossa toteutetun Pornainen – Askola seudun
metsäntarkastuksen innoittamana. Tuloksena muutamia kiivettyjä linjoja, käytännössä ei
mitään. Mutta pakkohan siellä oli käydä tietääkseen, että toiste ei tarvitse mennä.
Samuli Lehtonen, Helsinki

Ajeltiin Askolan suuntaan töiden jälkeen. Tarkastelin amupäivän töissä karttoja ja paikansin upeita kivikeskittymiä. Juostiin kauniissa
metsämaastossa hyttysten kanssa kilpaa. Kartan hienoin keskittymä löytyi! Useita upeita linjoja ja keskittymiä, kääpiöille. Melkein kiviä.
Kunto nousee. 160km ja 6 tuntia.

Samuli Lehtonen

MIKSI?

on käytännössä ääretön. Teräsharjoja saa rautakaupasta parilla eurolla. Punavartisia suositellaan.

TIISTAI
Ajattelin töiden jälkeen tarkastaa vielä viime
viikolta jääneet kartoille merkityt kivikeskittymät. Kiviä löytyi ja laatu oli mainio, mutta
miksi pitää olla vartti suojuoksua, että saa kiivettyä yhden hikisen linjan, joka vielä menee
antautumaan ensimmäisellä yrityksellä. Eipä
tarvitse toiste käydä. Paluumatkalla juttelin toisen kivenhalaajan kanssa, joka oli ollut viikonloppuna kaverinsa mökillä: ”Joo, kato kävin
tien reunassa kusella ja löin pääni isoon hänkkiin. Joo, oli niitä aika paljon.”

Hiekkakiveä Mäkeläisittäin, E75
Samuli Lehtonen

Tommy Vänskä

Kaisa Syvähuoko-Pöyry

Henri Pöyry Ville Kurrun ensinousemalla
Endless Hangover, Espoo

Aivan Helsingin edustallakin
löytyy uutta. Ville Kurru valmiina Viimeiseen
Voiteluun, Pihlajasaari

luultavasti mahtunut pariin mini-bussiin, tänään puhutaan jo junavaunullisista. Ympäri Suomea löytyy pieniä ryhmiä, joiden käsitys
hauskanpidosta poikkeaa normista, ja jotka
eivät kaihda likaista työtä. Nämä ryhmät muodostavat löysän verkoston, jossa tieto uusista löydöksistä siirtyy vaihtelevalla nopeudella,
joskus valon, joskus aasikärryn. Yleisesti hyväksytty etiikka suo alueen löytäjille työrauhan,
eli jonkinasteista ”salailua” liittyy useimman
spotin historiaan. Jotkut paikat eivät erinäisistä syistä tule koskaan olemaan ”julkisia”.
Fakta on myös se, että hyvät kivien etsijät ovat
yleensä huonoja topon tekijöitä. Lisäksi vielä
monet probleemat ovat ypöyksin keskellä metsää ilman muiden blokkien seuraa. Tästä seuraa, että esimerkiksi Slouppi.net:in toposivuja
selailemalla voisi helposti luulla, että Suomen
boulderointi polkee paikallaan, vaikka totuus
on päinvastainen.

Anssi Venho luomuksellaan Hattori Hanzo, Sipoo.
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Marjo Siltaoja

Tomi Nytorp Hämeentiellä, Saimaa

KAUsI -04, JYVäsKYLä

Jyrki Kauko, Jyväskylä
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Jyrki Kauko ja kivi johon saa ainakin yhden hyvän propleeman.
Nollatoleranssi, Jyväskylän seutu

Matkaa Helsingistäkin on vain reilu tunti, autolla ehkä vähän enemmän, joten tulkee auttamaan. Se on meinaan rajallinen määrä, mitä
muutama Rollolainen kiipeilijä ehtii harjaamaan. Onneksi meillä on tälle kesälle vene
niin kiipeily alueet vaan laajenee ja laajenee ja
laajenee. Harjalahjoituksia
otetaan vastaan. T: Pohojoosen Poijaat
Jesse Tamski, Rovaniemi

Inarissa on potentiaalia.

Pohjoista autuutta, Haukkakallio, Inari.

Ville Seitamo

Takana oli jo muutama loistava kausi uusia boulderalueita putsaillessa. Eikä talvella -04 intoa ainakaan vähentänyt huhu netissä olevasta ilmaisesta karttapalvelusta. Jo ennen lumien sulamista oli auton
hansikaslokerossa
odottamassa komea pino A4:sia, joita kaikkia yhdisti väärinpäin
oleva T kirjain tai yleensä useampi! Uusia ”alueita” näytti olevan
koko Keski-Suomi täynnä. Teräsharjojakin tuli hamstrattua ihan huolellisesti.
No, tulihan ne kaikki ”löydöt” käytyä läpi. Ja pikkuhiljaa alkoi selvitä, että kartan tekijöillä on todella laaja käsitys siitä mikä on iso
kivi. Reippaasti yli puolet kivistä oli 1-2m korkeita. Jos korkeus, jyrkkyys sekä laatu olivat kohdallaan, murkulat olivat joko talojen pihapiirissä, räjäytetty 10vuotta sitten tai vielä tyypillisemmin luonnonsuojelualueella. Hyttysiä, hikeä, hakkuuaukeita, tiukkoja pusikoita ja
soita kyllä löytyi joka kerta. Bensaakin paloi varmasti parisataa litraa
aivan kotikulmilla, mutta mitäpä sitä ei rakkaan asian puolesta tekisi.
Syksyllä sai sentään yhdistettyä jo tylsäksi muodostuneet hukkareissut sienestykseen. Jotain onnistumisen elämyksiä sentään oli tarjolla
kanttarellien muodossa, joka sekin tuntui katteelta polttoainekuluille. Auton lattialle kerääntyneille A4 arkeillekin tuli käyttöä notskin sytykkeenä viikonloppureissuilla.
Myöhemmin oli oikein mieltä ylentävää kuulla hyvältä ystävältä uusista löydöistä, juuri noilta alueilta joissa olimme tyttöystävän
kanssa sienestäneet. Olimme itse asiassa kävelleet kahdessa eri paikassa yhtään liioittelematta n. 20m päästä ohi. No, aina ei voi onnistua.
Suurempia löytämättömiä keskittymiä tuntuu olevan aika harvassa Jyväskylän seudulla. Nyttemmin osaakin jo suuresti arvostaa kun
löytää kiven johon saa edes yhden hyvän propleeman. Tai pitempiaikaisen projektin ja pari leppoista lämppää, mikäs sen mukavampaa.
Juuri näitä kyseisiä yksittäisiä helmiä tuntuukin tällä hetkellä kasaantuneen. Ehkä kaikille ei edes ehdi uudestaan ennen lunta.

Täällä ei päde kivien etsimisen perussäännöt
vaan ennemminkin vastakohdat. Inarissa ei
varsinaisesti tarvitse etsiä kiviä vaan valikoida
parhaimmat niistä. Puskassa rämpimiset ja
risuiset hakkuuaukeat ovat selvästi paenneet
täältä sinne etelään jättäen tilalle harvaa mäntymetsää pehmeällä sammalkerroksella. Kivet
eivät ole läpipääsemättömän kuusimetsän
keskellä, vaan useimmiten järvenrannalla tai
vaaran päällä. Sammalta ei ole puolta metriä
kiven päällä vain muutama kuiva jäkälä koristaa otteita. Kuuden ja puolen kilometrin lähestymiset ovat vaihtuneet 50 metrin huikeisiin
vaellusmatkoihin. Tuo pimeä joka pakottaa
innokkaimman kiipeilijän pois metsistä on
myös päättänyt olla tulematta Inariin, jättäen
yön vain parempikitkaisemmaksi kiipeilyajaksi
ja mystisimmäksi. Ja ainakin viime kesänä hyttysten yms. pörriäisten määrä... Niitä ei vaan
ollut yhtään?!?
-Liian hyvää ollakseen totta? Olen aivan samaa
mieltä.

Viime kesän hittiformaatiksi muodostui kolmen päivän keikat. Päivät yksi ja kaksi kiivetään aamusta aamuun. Kolmantena päivänä tapahtuu uuden alueen tai alueiden etsiminen jossa seuraavan reissun päivät yksi ja
kaksi kulutetaan. Topoja olemme tehty samalla kun kiivetään ja toivonkin mikäli joku tänne
eksyy, että väsäisi jonkunlaisen raakileen avaamistaan reiteistä ja toimittaisi sen meille, näin
voimme lisätä sloupin topokantaa helpommin.

Ville Seitamo

Samuli Lehtonen

Samuli Lehtonen

Olli Pyykönen, Flying V, Sipoo

InARI JA IVALO
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Sydpillaren,
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H

erätyskellosta ja sudenhetkellä
tehdystä alppistartista ei ole tietoakaan. Nukumme niin pitkään
kuin lystäämme ja vielä vähän
päälle. Kun viimein kurkistan ulos teltasta, ulkona odottaa Romsdalin laakso häikäisevässä auringonpaisteessa. Hyvistä huomenista liiemmin
jaarittelematta herätän Akin raportoimalla kiihkeästi kohdallemme sattuneesta sääikkunasta ja
siitä, että me lähdemme kiipeämään Mongejuraa tänään. ”Selvä!” on mutkattoman kiipeilyparini vastaus. Sulkeudumme välittömästi kahden
valtakuntaan, johon kuuluu kamojen kilistelyä,
pähkäilevää pakkaamista ja jossain välissä huolimattomasti syöty aamiainen. Jotkut porukasta
kohottavat kysyvästi kulmakarvojaan: ”Nyt jo,
vastahan tänne eilen saavuttiin?” Saamme toki
kyydin tienvarteen ja asiaan kuuluvat toivotukset. Approach kohti reitin juurta alkaa kello 13.
Polun tuttuudesta huolimatta lähestymismarssi
vaatii aikansa. Kohtuullisen vahva polku johtaa

© Aki Rautava
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Tomin kuva Teemusta

Kesällä 2005 Turusta ja Helsingistä lähti
yhteensä kahdeksan kiipeilijää Länsi-Norjaan Romsdalin laaksoon. Paikka tarjosi
reissulaisille kiipeämistä poikkeuksellisen
laajassa merkityksessä, kaikkea boulderoinnista big wall -reitteihin. Tavoitteet ja tikkilistat olivat kiipeilypareilla erilaiset, mutta
aika monessa mielessä kummitteli ajatus
todellisen klassikon, Mongejuran Sydpillarenin kiipeämisestä. Kyseisen 1100-metrisen reitin tuottama haikailu ja vetovoima reissuporukassa oli ymmärrettävää,
sillä tuota Hans Christian Dosethin ja Anders Lundahlin vuonna 1981 ensinousemaa reittiä pidetään yleisesti yhtenä Norjan
hienoimpana big wallina omassa vaikeusluokassaan. Heinäkuinen visiitti tuotti Sydpillareniin kaksi suomalaista nousua: Perttu Ollila ja Aki Rautava kiipesivät reitin 11
-12.7. Pauli Salminen ja Enni Bertling 16 17.7. Kumpikin tiimi suosittelee reittiä lämpimästi. Seuraavassa on näiden kahden
nousun tarinat.

ura

Mongej

Perttu Ollila, Pauli Salminen

kalliolle ja lähtee sitten seuraamaan kivimassaa
vasemmalle ja ylös. Kolmen vartin kuluttua lähdöstä saavumme hikisinä paikkaan, johon olimme edellisiltana ennakoivasti jemmanneet litrakaupalla vettä. Jostain täältä Sydpillarenin pitäisi alkaa. Ikävä kyllä me emme ole tänään yhtään
viisaampia kuin eilenkään, joten reitin aloituskohta on edelleen täysi mysteeri. Sahaamme kivikkoa ja pensaikkoja ylös ja alas löytääksemme
leveän dihedraalin kakkosen ja kolmosen aloituspitcheineen. Sitten kyllästymme. Meille on
kuitenkin päivänselvää, mihin aloituksen pitäisi johtaa: metsäiselle poikkariosuudelle. Koska
uskon pääseväni noille viheriöiville hyllystöille
mistä kohtaa tahansa, räkkään ja solmin itseni
köysiin kiinni juuri siinä, missä seisomme.

Omia pitchejä ja ruohopoikkareita
Tekee aina hyvää päästä lopulta kiinni kiveen,
oli sitten reitillä tai ei. Omintakeiseen pitkään
aloituspitchiini kuuluu ensin sarja seminihkeitä
släbejä piissien ollessa feissejä jaottelevissa vaakahalkeamissa. Sitten tulee pystysuora tupladihedraali. Sitä mukaa kun halkeama umpeutuu
vasemmassa dihedraalissa, siirryn oikeanpuoleiseen, sitten takaisin vasempaan ja niin edelleen. Tuplaköydet pääsevät heti oikeuksiinsa.
Kun olen venyttänyt pitchin tarpeeksi pitkäksi, teen ständin ja katselen ympärilleni. Maailma näyttää ylhäältä toisenlaiselta, ja luulen

nyt tietäväni, mistä reitti olisi kuulunut aloittaa. Tulipahan kiivettyä omaa hauskaa, pitchi,
jonka haastavuus ylittää huomattavasti Sydpillarenin varsinaiset kruksit. Akilla ei kuitenkaan
ole kakkostellessaan hauskaa. Homma ei tietenkään toimi dromedaarin lastissa, vaan mies joutuu jumaroimaan pitkät pätkät joustavia tuplaköysiä. Ständillä reppu ojennetaan minulle tuskastunein saatesanoin: ”Me kuollaan tänne tän
repun kanssa!”
Kakkostellessani ruohoterasseille johtavaa 5+:
n pitchiä saan vuorostani vetää kivirekeä. Reppu
painaa kuin kaikki seitsemän kuolemansyntiä
yhteensä. Kiipeily täytyy todella tehdä jaloilla,
ja silti tuntuu kuin tekisi jalkakyykkyjä yhdellä
jalalla. Valintamme välttää alppistarttia ja kiivetä päivän paahteessa yhdistettynä kuulemiimme
dehydraationmakuisiin kauhukertomuksiin Sydpillarenilta on saanut meidät varustautumaan
runsaalla vesimäärällä, kenties liian runsaalla. Kokonaisuudessaan olemme varanneet Sydpillaren-koetusta varten 18 litraa vettä, tosin
osa on juotu jo lähestymismarssilla ja tankattu reitin juurella. Alkaa tuntua, ettemme ehkä
pystykään välttämään haulausta ja kiipeämään
”light and fast”. Hitaudessa ei sinänsä ole mitään
vikaa. Ehtiipä paremmin fiilistellä maisemia ja
pitää huolta oikealla reitillä pysymisestä. Mutta
ilmeisesti kakkosen ei ole tarkoitus nautiskella
tällä nousulla.
Reittiin kuuluvan 150 -180-metrisen ruoho-
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Pseudo-offari ja minikatto
Vegetatiivinen poikkari päättyy lopulta. Vaihdamme etenijää ja Aki ottaa liidattavakseen loivan 5-:n dihedraalin. Tässä vaiheessa kumpaakin hymyilyttää jo melko lailla, ei suinkaan käsillä olevan 5-:n takia vaan siksi, että sen jatkona
näkyy kunnioitusta herättävän komeana Sydpillarenin ensimmäinen kuutosen pitchi, offariksi laajeneva 50-metrinen halkeama. Sinne
ja äkkiä! Tuon kuudennen pitchin alusta topo

opastaa ”noe seriØst” eli ilmeisesti jotain seriöösiä, mutta huisin hienoa kiipeilyä se on katolle asti yhtä kaikki. Välillä kiipeän feissin puolella, välillä halkeamassa, enkä tee mitään havaintoa topoon kirjoitetusta merkinnästä ”lØst flak”.
Aivan katon kulmalle on joku jumiuttanut heksunsa, joten klippaan siihen ja säästän omia piissejäni. Olen muutenkin frendien suhteen säästeliäällä tuulella, sillä ajattelen tarvitsevani niitä
lopun off width -osuuteen ja ständin rakentamiseen. Laitan sen sijaan kiiloja.
Ilmava kiipeily huipentuu odottamaani off
widthiin, mutta jollain tasolla olen hieman pettynyt. Halkeaman kummallakin puolella on nimittäin kosolti otteita ja jopa muutama vaakahalkeama varmistusten laittoon. Ei siis ole
todellista tarvetta kanansiipiin, levitointiin, käsisiltoihin ja -stäkkeihin, eipä myöskään jättikokoisiin camalotteihin. Kun tulen ständipaikalle,
minulla on yhtä lukuun ottamatta kaikki frendit
jäljellä. Rakennan maailman hienoimman roikkuvan ständin kolmosesta ja giganttisesta vihreästä kamusta sekä uuden malliston nelosesta.
Varmistan Akin ylös ja haulaan samaan aikaan
rinkan toisella puoliköydellä. Olimme etukäteen päättäneet hoitaa tämän pitchin tällä tavoin. Reppu nousee ihan kohtuullisesti rakentamallani pienellä pulley-systeemillä, ja Akikin
pääsee nauttimaan reitin ensimmäisestä hienosta pitchistä. Mies tosin sadattelee näppäriä kiilan pujotuksiani ja uhraa kasin superrocksin
nopeamman etenemisen ja ehjempien rystysten nimissä.
Seitsemäs köydenpituus on Sydpillarenin alaosan silmiinpistävä katto. Reittiä kiikaroidessamme olimme aina ymmällämme – miten
Aki heräilee riippumatossa
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hemmetissä tuosta voi päästä 6-:n kiipeilyllä
yli – mutta katon alla asia on harvinaisen selvä.
Pitchi ylittää katon sen vasemmasta reunasta,
jossa tuo pahaenteinen kallionmuoto on kutistunut huomattavasti inhimillisempiin mittasuhteisiin. Jopa niinkin inhimillisiin, että liidivuorossa oleva Aki huudahtaa: ”Täähän on ihan
paska!” Omalta osaltani katon ylitys kakkosena
reppu selässä tarjoaa aidon haasteen, mutta onnistun kuin onnistunkin olemaan räpsähtämättä köyteen. Onnittelen itseäni, sillä kaikessa hiljaisuudessa tekemieni laskelmien mukaan tämä
oli vaikein pitchi, jonka joudun kakkostelemaan
Sydpillarenilla, sikäli kun vuorottelevaan liidijärjestykseemme ei tule muutoksia. Olen varma,
että koko reitti menee puhtaasti.

Offarin kautta unten maille
Seuraava 50-metrinen on nelosta. Olen silti erityisen huolellinen suunnistuksessa, sillä tässä
voinee mennä metsään. Ensinnäkin liidi pitää
heti kättelyssä lähteä viemään vasemmalle, jolloin kiivettävä linja siirtyy Sydpillarenin ison
kantin vasemmalle puolelle. Toiseksi pitää poikkaroida laatan yli, ennen kuin kiipeily alkaa
suuntautua ylöspäin. Pitchi ei tarjoa alkuunkaan mitään yhtenäistä halkeamaa seurattavaksi vaan mahdollistaa kiipeämisen hyvin laajalla
hyllykkäällä alueella varmistukset siellä täällä.
Kun viimein ryömin ständihyllylle, rope dräki
on jo sen verran iso, että kiipeäminen ei todellakaan tunnu neloselta. Tai sitten en vaan onnistunut löytämään helpointa linjaa. Aki vuorostaan hoitaa seuraavat 30 metriä kahdessa dihedraalissa puikkelehtimista ja parkkeeraa meidät
Perttu ensimmäisellä kuutosen pitchillä

ahtaaseen kohtaan lipan alle.
Olemme kymmenennen pitchin alla. Luvassa on
taas 50-metriä kiipeämistä, kuutosen greidiä ja
off width -halkeamaa. Kiipeäminen alkaa nasevana heti ständiltä ja jatkuu pitkin dihedraalia,
joka loppuu tyhjään seinään. Tai ei sittenkään
aivan tyhjään. Seinässä törröttää nimittäin erikoisia puristusotteita. Tässä kohtaa pitäisi tehdä
siirtymä oikealle, josta alkaa ilmiselvä ja hyvän
näköinen halkeama. Minun on silti kiivettävää
hetki feissiä ylöspäin jo siksi, että nuo graniittikallioille poikkeukselliset ulkonevat otteet ovat
täysin kompakteja ja aivan fantastisia. Herkuteltuani niillä kylliksi siirryn oikealle halkeamaan.
Siirtymä on vaikea. Halkeama puolestaan on
juuri sitä, mitä pitääkin, aidompi off width kuin
kuudennen pitchin vastaava. Nyt ei siis ole tarjolla ylenmääräisesti pelastautumisotteita halkeaman vieressä.

”

Nukkumatilla on vaikeuksia
löytää minua näin korkealta,
mutta lopulta DDR:n partasuu
saapuu unihiekkoineen.”

Kruksi, mielestäni koko Sydpillarenin vaikein kohta, tulee vastaan melko ilmeisenä. Koen
suurta tyytyväisyyttä saadessani iskeä vihreän
jättikamalotin juuri sen alle oikean jalan polvijammista. Eipä tullut kannettua tuotakaan lelua
turhaan. Kruksikkaan osuuden jälkeen on mukava levätä hetki pienessä nississä. Sen jälkeen
on syytä ryhtyä silmäilemään oikealle johtavaa
poikkaria. Tuskin sitä muutenkaan missaisi –
seuraavan dihedraalin alta oikealle – mutta siinä
sattuu törröttämään reitin ainoa haka, sekin
vain puoliksi sisään lyötynä. Toppaan kiipeilyllisesti ällistyttävän hienon kokonaisuuden loppurööristä suurelle hyllylle ja sen myötä takaisin
Sydpillarenin kanttiin.
Alkaa jo hämärtää, joten jätän yksinäiset fiilistelyt ja kiiruhdan varmistamaan Akia. Kakkoseni harmiksi toinen puoliköysistä jumiutuu halkeamaan eikä suostu liikkumaan mihinkään suuntaan. Niinpä Aki kakkostelee pitchin
ollen varmistettuna vain toisella puoliköydellä
ja vyyhtien kiivetessään hyödytöntä köyttä kaulansa ympärille. Oli kuulemma jännää. Olemme
mahdottoman hyvällä tuulella; meitä suorastaan
naurattaa, kuinka hyvä ja lämmin yö kohdallemme on sattunut. Syömme iltapalaksi pari pakettia Tuc-suolakeksejä ja käymme nukkumaan
vasta kello 4. Aki kiinnittää itselleen riippumaton seinälle, minä puolestaan kietoudun cordeletteen ja kömmin hopeiseen termospussiini kiviselle hyllylle. Nukkumatilla on vaikeuksia löytää minua näin korkealta, mutta lopulta DDR:n
partasuu saapuu unihiekkoineen.

Kevein repuin, kevein mielin
Herätys soi 7.15. Taivas on vielä aamuisen harmaa ja termospussini sisältä hiestä märkä. Vähemmilläkin yövaatteilla olisi tarjennut. Hiilaripatukat naamaan ja piilarit silmiin. On minun
vuoroni aloittaa päivä varmistajan roolissa. 11.
kp alkaa suoraan hyllyltä lähtevällä viitosen halkeamalla, johon Aki käy käsiksi kello 8.30. ”Aika
timakka viitonen!” kuuluu liidaajan kommentti seinältä. Timakka liian varhaiseksi aamiaiseksi kenties. Seuraavat 80 metriä ovat melko mitäänsanomatonta ja ruohoista kiipeilyä. Aamuuninen olemukseni näkee siellä täällä pehmeitä
ja kanervaisia nukkumispaikkoja. 14. köydenpituus on erikoinen: ensin kahlataan kasvisten
seassa, sitten aletaan kiivetä poikkaria vasemmalle, sen jälkeen ramppia takaisin oikealle. Potentiaalinen paikka reitiltä eksymiseen ja harharetkiin, veikkaan.
Aurinko alkaa taas tuntua kuumotuksena niskassa. 15:nnettä pitchiä kliinatessani kiinnitän
huomion siihen, että reppu ei enää tunnu lainkaan kohtuuttoman painavalta. Sitten olemme
hyvällä hyllyllä Sydpillarenin kolmannen kuutosen alla. Minulla on etuoikeus valita 16:nneksi köydenpituudeksi yksi sen kolmesta variaatiosta, kaikki kuutosia. Valitsen keskimmäisen.
Näyttää makeimmalta. Ja sitä se onkin. Siloista mutta hyväkitkaista graniittia stemmaavien
jalkojen alla; kapeita käsijammeja, joissa kiteetön kivi tuntuu pelkästään hyvältä kämmenselän iholla. Pitchi säilyttää 50-metrisen sisältönsä aivan loppuun asti. Kuutosen jälkeiset kaksi
pitchiä puolestaan muodostavat oikein lystikkään 4+:n kokonaisuuden halkeamilla ja ilman,
joskin alempi pitchi on yläosastaan hieman irtonainen.
Kiipeily muuttuu raukeaksi, ständeillä olo
uneliaaksi. Etenemme silti varsin tehokkaasti 130-metrisen kokonaisuuden viitosen rekisterissä, dihedraaleja ja sisäkulmia 5+:sta 5-:een.
Kiipeily on konemaista, tyytyväistä; mitään ei
oikeastaan tapahdu. Kunnes sitten 21:nnen pitchin lopussa Aki eksyy liikaa oikealle ja ratkaisee tilanteen tekemällä herkän kitkatraversen
blankon feissin yli vasemmalle alaviistoon ja semiroikkuvalle ständille. Minun osani on seurata tuo kuvio. Ratkaisemme poikkariongelman
siten, että liu’utan rinkan köyttä pitkin Akille
ständille, ennen kuin ryhdyn kitkaa tassuttelemaan. Tuntuu hieman tyylittömältä nojata piisseihin edes rinkan siirtämisen ajan, mutta en
myöskään halua ottaa sitä riskiä, että vaappuvan
repun takia mokaan poikkikulun ja svingaan
suoraan Akin ständiin. Temppu onnistuu.

Bonuskuutonen ja irtokiviä
Tässä kohtaa reittiä emme ole aivan varmoja, missä olemme. Luultavasti topoon merkityllä vaihtoehtoisella kuutosen pitchillä. 5- kulkisi jossain tämän vasemmalla puolella. Kiipei-
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poikkarin kiipeämme simulina. Aurinko grillaa meitä pilvettömältä taivaalta. Hikoilemme
kuin porsaat ja lutkutamme vettä lakkaamatta. Noidankehä on siinä, että ajankohtaan nähden perustellusti varattu vesimäärä lisää repun
painoa ja repun paino puolestaan nesteen kulutusta. Parhaimmillaan poikkariin on tallautunut polku. Koska haluan päästä mahdollisimman nopeasti pois puskakiipeilystä, en ilmeisesti huomaa seurata vahvinta polkua ja tulen
kiivenneeksi ylemmällä ruohohyllystölle. Hetken päästä olemme umpikujassa ja joudumme
laskeutumaan puskasta köydellä takaisin alemmalle ruohopoikkarille. Tässä vaiheessa alamme
kumpikin potea yleistä tyytymättömyyttä ja Aki
jopa ehdottaa laskeutumista kokonaan alas, jos
reitillä ei ole tämän parempaa tarjottavaa. Pitkän poikkarin ainoa hilpeä hetki sattuu, kun ilmoitan zodiaciin teipatulla pikkuisella radiopuhelimella Akille, joka simuloi kaukana perässäni, että nyt käyn paskalla. ”Et varmana käy!”
huutaa puhelimesta Enni Bertling Akin sijasta.
Enni ja Pauli Salminen ovat kiipeämässä Semmeltindeniä laakson toisella puolella. Mitä ihmettä Enni tekee meidän radiopuhelinlinjalla?

Perttu ja taakka

ly alkaa ärhäkkäänä kuutosena heti ständiltä irti
potkaistessani ja jatkuu pitkässä ja fantastisessa,
oikealle avautuvassa sisäkulmassa, jossa on jalokivimäisiä nyrkinkokoisia kiteitä. Olen erittäin tyytyväinen tästä kiviterapeuttisesta bonuskuutosesta ja toppaan tilavalle hyllylle Sydpillarenin yläosan romuluisen kattomuodostelman
alle. Sitten meille tulee kommunikaatiokatkos.
Radiopuhelin lakkaa toviksi toimimasta, enkä
saa viestitettyä Akille lupaa kiivetä. Vedän köyden piukkaan, mutta mitään ei tapahdu niin pitkältä tuntuvaan aikaan, että ryhdyn jo tekemään
suunnitelmaa lämpöhalvauksen saaneen Sodankylän pojan reskuttamiseksi. Puheyhteys palaa
yhtä yllättäen kuin katosi – kaikki hyvin – ja Aki
on tuota pikaa vieressäni hyllyllä. Juomme viimeiset vetemme.
Hans Christian Dosethin ja Anders Lundahlin ensinousu ylitti lippamuodostelman vaikeammin vasemmalta, mutta sittemmin tavaksi on vakiintunut ylittää jyrkentymä oikealta
helppoa 4+:n ränniä pitkin. Aki on liidivuorossa, ja hän menee intuitiivisesti sinne, mistä helpoiten pääsee. Emme toisaalta edes havaitse alkuperäistä vaikeampaa variaatiota. Nyt alkaa
tätä ennen varsin kompaktin Sydpillarenin drop
zone. Akin näkemys oikealla reitillä olemisesta onneksi pitää, vaikka mies joutuukin liidaamaan tiensä läpi irtonaisten blokkien. Pari kiveä
aloittaa kilometrisen putoamisensa kohti reitin
juurta, mutta minun varmistuspaikkani on erinomaisen suojassa katon alla. Kiipeily on loppua
kohden helppoa, mutta yllättävän pystysuoraa.
Kahvat ovat niin teräväreunaisia, että kämmenpohjia pistelee.

Finaali
Sydpillaren ei tarjoa maksimaalisen tyydyttä-
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Sydpillaren, toinen versio

(Salminen & Bertling -tiimi)

V

että sataa. Istumme autossa ja tuijotamme niskat notkolla edessämme nousevaa jyrkkää vuorenseinämää. Mongejura, yli tuhat metriä ja
24 köydenpituutta Norjaa parhaimmillaan valuu
edessämme litimärkänä. Kello on neljä aamulla
ja tarkoitus oli lähteä kiipeämään, vesisade ei
kuitenkaan houkuttele seinälle. Laakson toisella puolella märkää yötä reitillä viettävät Mikko
Vartiainen ja Eljas Honka-Hallila. Myöhemmin
kuulemme, että heitä oli suojannut pienenpieni
kalliolippa. Pojat joutuivat pakittamaan, mutta
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vää toppausta. Kiipeily latistuu loppua kohden,
ja vaikka olemme jo kiivenneet topoon merkityt 24 pitchiä (1135 m), kiipeämme vielä kaksi
lisää, sekä pitkän ja inhottavan rönkkökönkön
simulina. Jano kasvaa tuntuvaksi. Kello 20 saavutamme viimein ylhäällä olevat lumikentät ja
koemme olevamme topissa. Olemme uupuneita
ja onnellisia. Latkimme lumikenttien sulamisvesiä kuin elukat, syömme valikoiman energiapatukoita ja täytämme camel bagit laskeutumistaipaletta varten. Ilta alkaa viilentyä ja huipulla
tulee kylmä, mutta ihailemme silti tunnin verran meitä ympäröivää villin piikikästä Romsdalin maisemaa.
Laskeutuminen on parhaimmillaan oikein
lystikästä luisutellessamme lumirinteitä alas pikavauhdilla, mutta silti minua vaivaa kysymys,
miten täältä korkeuksista voi päästä köydettä
alas. Laskuvarjollako? Olemme nimittäin nähneet base-hyppääjän sukeltavan alas tyhjyyteen
meidän juramme päältä. Jälkeenpäin kuulemme
hänen olevan ensimmäinen, joka on hypännyt
alas Mongejuralta. Sen enempää köyttä kuin laskuvarjoakaan ei tarvita, sillä näemme kivissä ensimmäiset räikeänpunaiset merkit, jotka näyttävät polun alas. Tuo polku on väsyneenäkin ihan
siedettävää kuljettavaa, mutta siinä on yksi yllätyksellinen elementti, pakollinen kulku vesiputouksen läpi. Olemme märkinä alhaalla E-136tien varressa klo 23.45. Enni tulee noukkimaan
meidät talteen. Leirissä työnjako on seuraava:
Aki vastailee innokkaisiin Sydpillarenia koskeviin kysymyksiin ja minä koetan saada aikaan illallista. Olen niin väsynyt ja nälkäinen, että tingin gastronomian perusvaatimuksista: pelkkää
pastaa ja tonnikalaa. Kelpaa. Olemme kumpikin
yhtä hienoa kiipeilykokemusta rikkaampia.

Enni kiviavaruudessa 20:nnella pitchillä

Ennillä kohta kilometri ilmaa alla

me ei päästä edes lähtemään. Palaamme harmissamme takaisin leiriin nukkumaan.
Aamupäivällä pilvipeitto repeää, seuraavaksi päiväksi luvataan poutaa ja meillä alkaa into
kasvaa. Myöhäinen startti tietää yötä reitillä,
mutta nyt ei odoteta sääikkunaa enää päivääkään. Nyt mennään! Tukevan lounaan jälkeen
pakataan reput. Bivi on pakko olla. Otetaanko
vitosen kamalotti? Paljonko vettä? Pieni jännitys mahanpohjassa tuntuu mukavalle, vihdoinkin on oikeasti päätetty lähteä. Ajamme auton
saman kirkon pihaan, missä yöllä tuijotimme
seinämää. Miksiköhän niin monen hienon seinämän alla on kirkko? Ja hautausmaa. Lienee
sattumaa. Polku reitin lähtöön on tuttu, ollaan
käyty sitä jo katsomassa edellisinä päivinä. Sovimme että Enni liidaa ensimmäisen köydenpituuden. Se menee hienosti, vaikka varmistuksia
saakin melko harvakseltaan. Kun Enni saa ständin tehtyä, lähden ripeästi perään. Reppu painaa paljon. Vettä meillä on mukana yli kymmenen litraa, joten kakkonen joutuu tosissaan
töihin. Liidailu sen sijaan tuntuu kevyeltä ja
leppoisalta ja molemmat odottavat omaa vuoroaan innoissaan. Ensimmäiset viisi köydenpituutta ovat helppoja ja kiipeilyn rytmiin pääsee

Paulin jalat 21:nnella ständillä

mukavasti kiinni, ständien tekoon ja kamojen
vaihtoon ei turhaa kuluteta aikaa. Reitin löytäminen tuottaa välillä ongelmia, kun millään ei
meinaa uskoa, että oikeasti pitää kiivetä muutama muuvi alaspäin. Tämä on varmaan se kohta,
jossa Perttu ja Aki tekivät oman variaation, varmaan ei ole ne pojat raaskineet mennä metriäkään kohti maata!
Saavumme suuren katon alapuolelle. Tästä
alkaa ensimmäinen kuutosen köydenpituus.
Reitti seuraa katon reunassa ylös ja loivasti vasemmalle menevää suurta halkeamaa. Auringon jo paistaessa kuumasti lähden kiipeämään,
enimmäkseen släbillä, aina välillä halkeamaan
varmistaen. Kiipeily on hienoa, ja reitti on vasta
alussa! Seinämä jyrkkenee, ja survaisen viimeisen ison frendin halkeamaan ennen muutamaa
raskasta muuvia. En meinaa löytää hyvää varmistuspaikkaa ja Enni huutaa köyden olevan lopussa. Hetken askarreltuani ständi on kuitenkin
valmis ja Enni lähtee perään. Ei kestä kauaakaan
kun puuskuttava tyttö saapuu ständille naama
virneessä. ”Hienoo oli ja puhtaasti meni!” hän
ilmoittaa innoissaan. Vasta seuraavan, myös
kuutosella alkavan, köydenpituuden jälkeen todella ymmärrän kuinka hieno suoritus tuo oli.

Vetäessäni itseäni huonoilla käsiotteilla pienen
lipan yli tajuan kuinka paljon voimaa tuo repun
kanssa kiipeäminen vähänkin jyrkemmällä vaatii. Pohkeet vielä jaksavat, mutta kädet ovat kovilla. Jaa, että Norjan släbeillä ei tarvitse käsivoimia!
Köydenpituudet sujuvat kuin tanssi. Reitillä
on vain vähän jälkiä muista kiipeilijöistä, mutta
näillä tienoilla reitti noudattaa luontevaa linjaa pysyen pilarin päällä. Yhdeksännen köydenpituuden jälkeen on vuorossa jälleen kuutosen
kiipeilyä. Tuntuu, että reitillä lähes kaikki köydenpituudet ovat kolmen tähden kiipeilyä, tämäkään ei ole poikkeus. Hienot muuvit johtavat
ylös seinämää ja vanha haka vahvistaa reitillä
pysymisen. Lyhyen ja leveän halkeaman jälkeen
saavun suurelle mutta hieman viettävälle hyllylle. Täällä ovat monet yöpyneet. Pari päivää aikaisemmin Perttu ja Aki torkuttivat herätyskelloaan aamuauringossa tällä samaisella hyllyllä. Harvinaisen hyväunisia poikia, mutta mikäs
täällä nukkuessa. Me jatkamme kuitenkin vielä
muutaman köydenpituuden ylöspäin, koska
valoa vielä riittää ja Enniä kutkuttaa niin kovin
hyllyltä lähtevä lähes täydellinen halkeama.
Hämärän saapuessa saavumme ruohikkoiselle hyllylle. Etsimme mahdollisimman mukavaa
yösijaa. Hieman ylempänä sivulla näyttää olevan pientä pusikkoa. Päätämme kiivetä sinne
hyvän makuupaikan toivossa. Hylly viettää jonkin verran, mutta siinä kasvaa mukava varpujen
muodostama matto ja ympärillä olevat puskat
suojaavat tuulelta. Teemme seinämään ständin
johon kiinnitämme köydet yötä varten. Puemme kaikki vaatteemme päälle ja kaivamme väsyneinä bivypussin esiin. Repussa odottaakin yllätys. Meillä on kahdenlaisia bivypusseja, yhdenja kahdenhengen. Ja nyt olemme vahingossa
ottaneet mukaan yhden yhdenhengen pussin.
No, eipä auta itku vuorella. Ahtaudumme pussiin, jossa onkin hyvin lämmintä tiiviin tunnelman ansiosta. Enniä ei ahtaus haittaa ja kohta

pieni tuhina on hiljaisen hyllyn ainoa ääni. Pilvet ottavat meidät harmaaseen syleilyynsä peittäen sekä laakson valot että tähdet. Laakson tapahtumat ovat kaukana meistä. Yö kuitenkin
valvottaa minua. Ympärillä oleva harmaus laittaa miettimään huomisen säätä, mutta se ei ole
syynä unettomuuteeni. Viettävä hylly kiristää
köysiä ja jalat puutuvat valjaissa. Ahtaassa pussissa en pysty edes vaihtamaan asentoa. Liikuttelen varpaita ja toivon että se edes hieman tekisi oloani mukavammaksi. Enni sen sijaan näyttää siltä, että vaikka vuori sortuisi alta, niin tyttö
varmaan nukkuisi valjaissa tyytyväisenä.
Aamu valkenee ja kevyt tuuli repii aukkoja
ympäröiviin pilviin. On minun vuoroni aloittaa päivän ensimmäinen köydenpituus. Se on
sopivan helppo ja auttaa heräämään tähän päivään. Välillä pilvet ottavat meidät syleilyynsä ja
hankaloittavat reitinlukua. Korkealla päidemme yläpuolella näkyy irtonainen kattovyöhyke,
jonka halki meidän tulisi reittimme löytää. Seinämä jyrkkenee ja saavumme yläosan ilmaville köydenpituuksille. Tässä vaiheessa viimeinen
pilven hattarakin on kadonnut ja tulikuuma aurinko paahtaa meitä seinällä. Onneksi meillä on
vielä runsaasti vettä jäljellä ja Enni on sellainen
kameli, että selviää helposti muutamalla litralla
pari päivää. Ylhäällä kiipeily on hienoa, mutta
ilmavuus ja edellisen vuorokauden rasitukset
saa viitosenkin liidit tuntumaan suht’ jänniltä. Energiapatukatkin maistuvat lähinnä puulta
ja ajatus käväisee leirissä odottavassa pasta-annoksessa.
Lähestymme suurten lohkareiden muodostamaa barrikadia. Jokin käsittämätön voima saa
nuo järkäleet pysymään kiinni pystysuorassa
seinämässä. Synkkämielisimmät näistä lohkareista haluaisivat syöksyä tuhat metriä suoraan
varjoisen laakson pohjalle asti. Siellä metsän
keskellä ne saattaisivat saada hieman selänraaputusta teräsharjalla, kuten niiden toverit, joita
Romsdalin boulder-jätkät hoivaavat hellällä kä-

dellä. Varovasti ryömiessämme niiden välistä toivomme, että juuri nämä lohkareet haluavat vielä pysyä aurinkoisella maisemapaikallaan.
Näille kiville joku edellisistä kiipeilijöistä on halunnut antaa pienen uhrilahjan. Poimin onnellisena yksinäisen kiilan hyllyltä mukaan ja jatkan
hymyillen matkaa suojaiseen varmistuspaikkaan. Yläosan reitinluku on hankalaa ja Ennin
kuluttaessa aikaa harhailemalla huomaan viileyden hiipivän kalsareihini. Päivä on hujahtanut
ennätysnopeudella ja on pidettävä kiirettä, jos
aiomme vielä valoisan aikaan alas.
Topon mukaan reittimme pitäisi olla lopussa,
mutta seinämä jatkuu irtonaisena, tosin nyt jo
paljon loivempana. Muutama sata metriä ylempänä irrotamme köydet. Meillä ei juurikaan ole
tietoa siitä, missä me olemme, tai missä huippu on. Lähdemme hortoilemaan kohti korkeinta kohtaa. Jää ja lumi hohkavat kylmästi siellä missä rinne huipulle on loivin. Me mutkittelemme ylöspäin. Yhtäkkiä maisemat aukeavat
jokaiseen ilmansuuntaan ja tajuamme olevamme huipulla. Enni saa taas ilonkohtauksen (niin
kuin joka toisella ständilläkin) ja suostuu sen
kunniaksi syömään myslipatukan. Toisin kuin
maisemat, huippu ei ole erityisen kaunis, mutta
olo on silti upea. Havahdumme kuitenkin pian,
että alas on jo kiire. Lähdemme itään päin josta
pitäisi johtaa polku alas kylää kohti. Luisumme
muutama sata metriä lumikenttää pitkin. Kengät kastuvat, mutta sillä ei ole väliä, sillä märkä
sammal kastelisi ne joka tapauksessa. Saavumme polulle, mutta lähdemme sitä aluksi väärään
suuntaan. Ketunlenkkiin tuhlautuu valoisaa
aikaa ja se vie voimia. Raskas reppu saa minut
liukastelemaan märällä ja vaikeakulkuisella polulla. Polku mutkittelee jyrkällä seinämällä kohti
laakson pohjaa. Noin puolivälissä kohtaamme paluumatkan huipentuman, vesiputouksen.
Tämä vesiputous ei ole kaunis kuten muut laakson vesiputoukset, mutta sitä pääsee katsomaan
läheltä. Sitä on pakko katsoa todella läheltä.
Polku nimittäin menee putouksen läpi. Poloisten kulkijoiden turvaksi on laitettu ketju, josta
kiinni pitäen voi koettaa mennä putouksen alta
mahdollisimman ripeästi ja olla liukastumatta
niljaisilla kivillä.
Hämärä saapuu ja kaivamme otsalamput
esiin. Kuulemme jo rekkojen äänen läheiseltä
tieltä ja välillä näemme autojen valoja. Matka
tielle tuntuu kuitenkin loputtoman pitkältä.
Minua oksettaa ja polvet eivät kestäisi enempää
liukastelua. Lähdöstämme on aikaa 36 tuntia, ja
olen syönyt vain energiapatukoita. Raskas reppu
ja yli tuhannen korkeuserometrin kävely alas
tien varteen on vienyt minusta viimeisetkin voimanrippeet. Kun vihdoin pääsemme tielle, rojahdan istumaan. On pilkkopimeä, rekkojen valokeilat viuhahtavat edestäni, Enni lähtee hölkkäämään kirkolle autoa hakemaan otsalamppu
päässään, puiden takaa pimeydestä nousee suuri
musta seinämä, Mongejura.

KIIPEILY 2/06 33

feissi
Suomalaista kiipeilyä seuraavat ovat muutaman viime

Nimi: Teemu Tapaninen

kesän aikana törmänneet Teemun nimeen hänen

Ikä: 28 v.

Olhavalla suorittamiensa ensinousujen yhteydessä.

Asuinpaikka: Vantaa

Reitit ovat olleet täysin luomuvarmistettuja ja

Paino/pituus: 73/185
Ammatti: Köysitekniikan työnjohtaja

vaativia sekä teknisesti että psyykkisesti. Teemu ei

Sportti: 8a-reitit Matador,
Adlon ja Piru on irti

ole kuitenkaan ilmestynyt suomalaiseen kiipeilyyn

Trädi: Ikaros 7c (FA)

joka on ehtinyt tehdä kiipeilyn saralla paljon sekä

Boulder: Geta Life 7c

Suomessa että ulkomailla.

tyhjästä, vaan kaveri on monipuolinen kiipeilijä,

Hienoin reitti: Cro Magnon 7b
Olhavalla (FA)

Useimmille Helsingin Kiipeilykeskuksessa käyneille

Kisamenestys: CUP 2003 – 2004

Teemun naama oli tuttu hänen työskenneltyään siellä

kolmonen, mitalisijoja speed, jää ja
vaikeus kisoista.

useamman vuoden ajan.

Cro Magnon, Olhava.

Teemu
Teemu
TeemuTapaninen
Tapaninen
Tapaninen
Teksti Jari Koski

Miten se tapahtui?
Olimme opiskelijoiden kanssa kokeilemassa
kiipeilyä Tapanilan urheilukeskuksen vanhalla
seinällä (tunnettiin nimellä Erän seinä), kaverini kanssa jäimme heti koukkuun kiipeilyyn!
Mitä kiipeily sinulle antaa?
Olen löytänyt lajin, jossa olen hyvä! Samalla
olen löytänyt uudelleen luontoon. Kiipeily on
antanut myös elämäntavan, hyviä ystäviä ja
elämyksiä.

Olet kouluttanut kaikilla SKIL ohjaajatasoilla: KTO, KO, KKK (RCI) ja KTO 3-koulutuksessa (korkeaharjoiterataohjaaja) olet tasovastaava, mistä into moiseen? Saako siitä mitään
omaan kiipeilyyn?
Aluksi halusin testata, ovatko itse käyttämäni
menetelmät toimivia. Myöhemmin, opittuani enemmän, kouluttaminen oli hyvä tapa päivittää ja ylläpitää taitoja. Ehdottomasti on hyödyttänyt omaa kiipeilyäni.

Teet ammatiksesi kiipeilyalan töitä, jääkö haluja vielä omaan harrastukseen?
Kyllä!
Olet aikaisemmin kilpaillut sekä on-sightissä,
boulderissa, speedkisoissa että jääkiipeilyssä.
Onko kisainnostus nyttemmin hiipunut?
Kisaintoa riittää niin pitkään kuin kisojakin,
harmikseni jäi tämän kauden ainoa difficulty
(Joensuu) käymättä työkiireiden takia.

Elina Puohiniemi

Milloin aloitit kiipeilyn?
Syksyllä 1998.

Et kuulemma harrasta systemaattista treenausta, vaan olet aina vain kiipeillyt. Miten
näin leppoisalla meiningillä päästään noin kovalle tasolle?
Niin kauan, kuin on hauskaa, voi kehittyä.
Olen aina tykännyt yrittää onsightata kovempia reittejä ja siirtää rajojani kiipeilijänä.

Teemu ja Ikaroksen ensinousu.

Tomi Nytorp

Onko Cro Magnonin ja Ikaros free:n jälkeen
katsottuna seuraava ”iso” linja vapautettavaksi?
Onhan noita linjoja. Turha lupailla mitään.
Parhaat hetket kallion/kiven parissa?
Olhava, tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Koko paketti, sarastuksesta iltanuotiolle ja
savun hajuisiin kamppeisiin kotona.
Teemu vääntää Pihlajasaaressa.
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muuvit
Reitti: Genderblender 7A+, Mellunmäki
Muuvit: Tomi Nytorp
Kuvat: Tomi Nytorp
Mellareiden ikiklassikko 1990-luvun alkupuolelta.

ER
D
N
E
L
B
R
E
GEND
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”

Teksti Jarkko-Juhani Henttonen

Jos Kiipeilijä on henkilö joka harrastaa
monipuolisesti kaikenlaista kiipeilyä, ja
on hyvä siinä mitä tekee, on Antti Mankinen varmasti Kiipeilijä. Suomen ehkäpä ansioitunein Kiipeilijä antoi haastattelun Kiipeilylle, olkaa hyvä!

Kiipeilijä isolla K:lla
JJ: Mikä olet miehiäsi?
AM: Olen Antti Mankinen, ikää 30 vuotta ja
olen naimisissa Anskun kanssa. Olen kotoisin Sotkamosta, nykyisin asun Oslossa, jossa
työskentelen
tietoliikenneverkkoasentajana
norjalaisessa sähköalan yrityksessä. Anskun lisäksi perheeseeni kuuluu tietenkin isä ja äiti,
jotka asuvat Sotkamossa, sekä Helsingissä
asuvat veli ja sisko.
JJ: Miten päädyit Osloon asumaan.
AM: Ansku sai täältä töitä, ja muutimme tänne
viime lokakuussa.
JJ: Eli Ansku määräsi teidän kaapin paikan.
Miten teillä muutoin tasa-arvo toimii? Kumpi
siivoaa useammin?
AM: Tasan menee, eli siivoamme vuorotellen.
JJ: Vieläkö Ansku peittoaa sut kalliolla?
AM: Tällä hetkellä ei, koska Ansku on niin pahasti ylikunnossa!
JJ: Kuinkas noin on päässyt käymään?
AM: Ansku innostui talvella treenaamaan
muutaman kisakiipeilijänaisen kanssa. Eikä se
minunkaan treenini ihan kevyttä ollut, eli olen
vähän ylikunnossa itsekin...
JJ: No jos Anskulla ei olisi ylikunto iskenyt, niin
kumpi kiipeisi stydimmin?
AM: Ansku kiipee nätimmin ja ehkä paremmin, mutta mä kiipeän stydimmin.
JJ: Vaikuttiko harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen muuttopäätökseen?
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AM: Totta kai vaikutti. Olemme molemmat innokkaita kiipeilijöitä, ja uudet kiipeilykalliot
kiinnostavat. Lisäksi päätöstä vahvisti ajatus
siitä, että voi harrastaa hyvää kiipeilyä kotoa
käsin, eikä tarvitse kerätä lomia, jotka sitten
kerralla vietetään Chamonix´ssa ylikalliissa
luukussa asuen.
JJ: Millaiset mahdollisuudet sinulla nykyään
on harrastamiseen?
AM: Norjassa on paljon kiipeilypotentiaalia.
Pelkästään Oslon alueella on enemmän kiipeilykallioita kuin koko Suomessa yhteensä. Täällä on hyvät mahdollisuudet myös pitkien kallioreittien kiipeämiseen. Jääkiipeilijälle Norja
on varmaankin yksi parhaista paikoista asua.
Jos on intoa reittien tekoon, niin paikkoja kyllä
riittää niin jäällä kuin kallioillakin. Miinuksena
mainittakoon huonokuntoiset ja äärimmäisen
mutkaiset tiet.
JJ: Oletko jo saanut paljon paikallisia kiipeilykavereita?
AM: Muutaman tunsin entuudestaankin,
mutta olen saanut paljon uusia kiipeilykavereita.
JJ: Eli Finnjävel on otettu hyvin vastaan turskamaassa. Kenen kanssa kiipeilet siellä?
AM: Suomalaiset on ”jäveleitä” vain Ruotsissa. Kaverit vaihtuvat lajin ja kauden mukaan,
mutta eniten kiipeilen Anskun kanssa.
JJ: Miten vertailisit Suomen ja Norjan kiipeilykulttuureita?

AM: Norjan kiipeilykulttuuri on paljon vanhempi kuin Suomessa, ja sitä kautta moni lieveilmiö puuttuu. Kallioilla tapaa edelleenkin
kundeja, jotka jo kolmekymmentä vuotta sitten kiipesivät kovaa, ja tekevät sitä edelleenkin.
JJ: Juuri loppunut talvikausi taisi mennä aika
mukavasti putkeen?
AM: Olen tyytyväinen kauteen, ja se että olen
tyytyväinen kiipeilyyni, on aika harvinaista.
Sain kiivettyä hienoja reittejä niin jäällä kuin
mixtakalliollakin. Tämä kauden loppuhuipennus oli Nico Backströmin kanssa kiivetty Vettisfossen. Se on Norjan korkein vapaasti tippuva vesiputous (275m), ja on harvoin kiivettävässä kunnossa. Kiipeily Vettisfossenilla oli
teknisesti ja henkisesti haastavaa, ja siksi se
on yksi parhaista kiipeilykokemuksistani.
JJ: Mitä mietit ennen tuommoiselle vaikealle ja
vaaralliselle reitille lähtöä?
AM: Aluksi mietin, onko reitti todellakin sellaisessa kunnossa, että sen voi kiivetä. Toiseksi,
olenko itse sellaisessa kunnossa, että pystyn
sen kiipeämään. Kolmanneksi mietin, miten
nopeasti sinne voisi ajaa.
JJ: Taisit myös osallistua Hemsedalin jääkiipeilyn MC:n järjestelyihin jotenkin?
AM: Kisojen järjestäjät tarvitsivat viimehetkellä apua reittien jäädyttämisessä ja tekemisessä. Tein naisten ja miesten karsintareitin, sekä
naisten finaalireitin jäätorniin. Reittien tekemi-

Antti ja Jernmangel
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nen vaati mielikuvitusta, koska torni ei ollut
kovin monipuolinen.
JJ: Millaiset kisat olivat tasoltaan? Olisitko
pärjännyt jos olisit osallistunut?
AM: Olisin voinut olla 15:n parhaan joukossa. Toisaalta MC:n finaalikisassa ei ollut kärjen takana olevia kiipeilijöitä, koska sijoitukset
4-10 olivat jo ratkenneet aiemmissa osakilpailuissa. Tämä on tietysti pelkkää spekulointia,
koska kisaaminen ei ole minun juttuni.
JJ: Olet joka tapauksessa tehnyt ihan vertailukelpoisia suorituksia noihin maailman huippuihin verrattuna?
AM: En oikein tykkää näistä vertailukysymyksistä, mutta varmaankin tarkoitat tällä Jernmangelin kiipeämistä. Kiipesin toistonousun
Norjan vaikeimpaan mixtalinjaan. Kyseisen
linjan toistonousua yritti muutama maailmanstarakin.

JJ: Kumpi on kivempaa, jääkiipeily vai miksta?
AM: Kalliokiipeily on kivointa, ja sen jälkeen
tulevat muut osa-alueet tasavertaisina.
JJ: Mitä muuta teet talvella kuin kiipeilet?
AM: Talvella hiihdän murtsikkaa ja käyn laskemassa. Laskut jäivät liian vähälle tänä talvena,
kun viikonloput menivät kiipeillessä, mutta
sain kuitenkin muutaman tosi hyvän laskupäivän.
JJ: Onko laskuhommista mitään hyötyä kiipeilyyn?
AM: Laskuhommilla on hyvä tuulettaa rankkojen kiipeilyjen väsyttämää päätä. Nykyään
lasken vain leppoisia lojotuksia vuorilla, jyrkät laskut ovat takanapäin ainakin toistaiseksi.
Enemmän kuitenkin kiipeilystä taitaa olla hyötyä laskemiseen, kuin toisin päin.

JJ: Muutama vuosi takaperin joka tapauksessa laskit pari vähän jyrkempää laskua Alpeilla.
Selvennä lajia tuntemattomille mistä extreme
-laskemisessa on kyse!
AM: ”Extremelaskeminen” tarkoittaa sitä, että
lasketaan alas jyrkkiä kuluaareja tai faceja,
jotka ennen ovat saattaneet olla kiipeilyreittejä. Tuollaisissa laskuissa ei ole varaa virheisiin,
joten paketti on pidettävä kasassa. Kiipeilymaailmassa vastaava juttu voisi olla kova vapaasoolo.

JJ: Kerropa sinun ja Ode Siivosen Aiguille Verten retkestä.
AM: Kiipesimme Chamonix´n Aiguille Verten
Nant Blanc Facen, joka siis on vuoren pohjoisseinä, 900 metriä pitkän TD+:n kiipeilyreitin.
Meillä oli lumilaudat selässä, lumilautakengät repussa ja paljon muuta kamaa. Kiipeily oli
kohtalaisen raskasta isojen bagaasien vuoksi,
ja se kesti noin 10 tuntia. Nousun jälkeen laskimme Whymper kuluaarin eteläseinällä. Kuluaari on 55 astetta jyrkkä ja 800 metriä pitkä.
JJ: Miltä tommoinen laskeminen tuntuu? Ja
mitä se vaatii?
AM: En osaa sanoa, se vaatii niin monia asioita... Ripaus taitoa, Siwan muovikassin kokoiset pallit ja ihan helvetisti intoa!

JJ: Taisit ennen kiipeilyuraasi harrastaa moottorikelkkailua aika aktiivisesti?
AM: Joo. Aloitin lapsena motocrossin, ja
vähän isompana siirryin moottorikelkkailuun.
Kisasin vielä ’98 kauden. Ajoin kisaa Suomessa ja USAssa. Yksi parhaista muistoista uralta
on vuonna 98 Jenkeissä saavutettu Iron Man kisan neljäs sija.
JJ: Miten vertaisit kiipeilyn, joka on useimmiten melko hidastempoinen laji, fiiliksiä kelkkailuun tai laskemiseen, jotka taas on aika vauhdikkaita harrastuksia?
AM: Täytyy koko ajan olla vauhti päällä. Aina
pitäisi olla kiipeämässä, ja kiivetä paljon. Kaltsillakaan ei saa yhtään laiskotella tai ”notkua”.
Kaikissa lajeissa on kuitenkin kyse vähän samasta jutusta: omien taitojen arvioinnista ja
riskien hallinnasta.
JJ: Mitäs nyt on ohjelmassa kun lumet ja jäät
ovat sulaneet? Onko jotain tavoitteita alkavalle kesäsesongille?
AM: Olen aivan intona, kun on niin paljon
uusia kallioita lähellä. Yritän onsightata mahdollisimman monta reittiä tänä kesänä, ja sitä
kautta tulla paremmaksi kiipeilijäksi. Kesälomalla yritän kiivetä joitakin pitkiä reittejä Kjeragilla.

JJ: Siis olet kiivennyt muutaman vähintäänkin
kovan luokan mikstareitinkin viime talvena?
AM: Viime talvena kiipesin suurimman osan
Etelä-Norjan vaikeista mixtareiteistä. Ensi talvena taitaakin olla edessä uusien reittien teko!

JJ: Onko joku tietty reitti tähtäimessä?
AM: On.
JJ: Mikä?
AM: Katotaan sitten syksyllä, tuliko kiivettyä!
En tykkää hehkuttaa etukäteen.

”

JJ: Mikä sun on-sight taso tällä hetkellä on?
AM: On-sight taso on niin riippuvainen siitä,
missä kiipeilee, esim. kiipeileekö Espanjassa,
Oslossa vai Bohuslänissä. Kalkkikivellä pystyy on-sightaamaan paremmin kuin graniitilla,
koska muuvivaihtoehtoja on enemmän. Tällä
hetkellä on kiva kiivetä vain hienoja reittejä,
eikä tavoitella greidiä. Valinnanvaraa on niin
paljon.
JJ: Onko sulla sportin tai boulderoinnin suhteen jotain tavoitteita?
AM: Tällä hetkellä tavoitteena ei ole greidi
vaan ainoastaan hienojen reittien määrä. Kyllähän sitä tietenkin mielellään kiipeäisi kovempia reittejä kuin edellisenä vuonna...
JJ: Kuinka treenaat? Käytkö salilla ja millaisia
kiipeilyharjoituksia sä teet?
AM: Treenaan kiipeilemällä ja harrastamalla
aerobista liikuntaa. Painonnostoa pyrin välttämään, koska olen jo tällä hetkellä ”aika iso”,
96 kg.
JJ: Tosi kova kunto sulla joka tapauksessa on.
Kerro siitä kun eksyit metsään.
AM: Menimme Anskun kanssa Nuuksioon.
Ansku meni keräämään suppilovahveroita ja
minä lähdin lenkille. Juoksin vahingossa Vihdin puolelle, enkä enää löytänyt hiekkatien
päätä. Onneksi puhelin oli mukana, sillä Anskun piti lähteä Nick Caven konserttiin. Puhelimessa sanoin, että juoksen kotiin (Lauttasaareen). Aikani metsässä juostuani löysin tielle,
mutta lähdin juoksemaan sitä väärään suuntaan. Jonkun ajan kuluttua saavuin Ojakkalaan. Sieltä soitin Nummelassa asuvalle työkaverilleni, että tuo juotavaa ja banaaneja
Nummelan Sittarin parkkikselle. Tankkauksen
jälkeen jatkoin Veikkolan kautta Espooseen.
Vähän ennen Espoon keskusta Kaarion Tomppa tuli hakemaan minut. Koko lenkki oli reilun
maratonin verran. Ihan hyvä lenkki työpäivän
jälkeen ja ilman sen kummempaa valmistautumista!
JJ: Ja seuraavana päivänä oli taas töitä. Miten
työnteko sujui maratonin jälkeen?
AM: Hyvin, niin kuin aina... Itse asiassa lihakset olivat hämmästyttävän vähän kipeät. Olen
huomattavasti lahjakkaampi kestävyyslajeissa
kuin kiipeilyssä!

Antti Piilolammella.
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JJ: Onko suunnitelmissa jossain vaiheessa palata retkikuntakiipeilyn pariin?
AM: Ei ole suunnitteilla palata perinteisen retkikuntakiipeilyn pariin. Mutta kyllä varmaan
tulevaisuudessa yritän kiipeillä joitakin korkeita vuoria alppityylillä.
JJ: Himalajan kiipeily on aika vaarallista, eikä
jääkiipeilykään kai harrastuksista turvallisimpia ole. Mikä on sun asenne riskeihin?
AM: Riskit täytyy aina minimoida. Minun kohdallani se tapahtuu niin, että harjoittelen niin
paljon, että kiipeilytaso on huomattavasti korkeammalla kuin k.o. reitin greidi. Niin pystyn
kiipeämään reitin mahdollisimman nopeasti.
Lisäksi reitin pitää olla kiivettävässä kunnossa ja sääolosuhteet täytyy olla ennustettavissa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, olen valmis ottamaan vastaan reitin haasteet ja loput
riskit.
JJ: Pelottaako koskaan?
AM: Tottakai!
JJ: Miten hallitset pelkoa? Vai hallitsetko?
AM: Pelkoa on pakko hallita, ja sitä voi harjoitella. Täytyy luottaa itseensä ja taitoihinsa.
JJ: Onko käynyt mitään kuumottavaa?
AM: Olen kiivennyt aktiivisesti monta vuotta,
ja sen takia olen ollut monessa mukana. Niin
hyvissä kuin pahoissakin tilanteissa.
JJ: Nousit joku vuosi sitten Everestille. Millaista se oli?
AM: High altitude hiking. Se oli mahtava kokemus, mutta tällä hetkellä sellainen kiipeily ei
kiinnosta kovinkaan paljon.
JJ: Himalajalla on käsittääkseni muutakin kiivettävää kuin kasitonnisia. Oletko käynyt Everestin valloituksen lisäksi tehnyt jotain muuta
siellä päin?
AM: Joo, olen puuhastellut joillakin mäillä.
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JJ: Oletko saanut mitään aikaiseksi?
AM: En mitään mainitsemisen arvoista.

JJ: Sun terveiset suomalaisille kiipeilijöille.
AM: Kiivetkää, älkääkä tussitelko!

JJ: Etelä-Amerikkakin on ilmeisesti tullut tutuksi ainakin jossain määrin?
AM: Muutamia vuosia sitten olin telttailemassa Patagoniassa. Oli tarkoitus kiivetä, mutta
kelit eivät olleet ihan suosiolliset.

JJ: Onko mitään viestiä turvemikstaajille?
AM: Kyseessä on varmaan vain yksi niistä omituisista ilmiöistä, joita tulee maassa, jossa on
kiipeilyn harrastajia, mutta hyvin vähän kiivettävää.

JJ: Kerro lisää.
AM: Mieleen jäi erityisesti Harri Hakomäen
kananmunadieetti, joka sisälsi noin viisi kananmunaa per päivä. Myöskään reilun vii-

JJ: Vapaa sana!
AM: Erityiset kiitokset Sainion Sakelle ja muulle Vandernetin porukalle!

Jari Koski

kon mittainen oleskelu teltassa Harrin kanssa, rikkaine keskusteluineen, ei pääse unohtumaan. Paikkana Patagonia on yksi maailman
hienoimpia, myös kiipeilyllisesti, ja haluan
mennä sinne uudelleen.

Kiipeilylehden pikatesti:

Pad Joker-viistopadi
Boulderpädit on tarkoitettu etupäässä estämään putoavaa boulderoijaa loukkaamasta
itseään. Tosin niitä käytetään metsissä myös
istuimina, sohvana ja nukkuessa patjana.
Perheelliset kiipeilijät käyttävät niitä jopa pikkulasten leikkikenttänä ja vauvojen hoitoalustana. Hyvä pädi on alapuolelta pehmeämpi,
tasoittaen pienempien, terävien epätasaisuuksien vaikutusta ”upottamalla” ne pädiin, jolloin yläpinta pysyy tasaisena. Tämä estää nilkkojen nyrjähdyksiä. Yläpinnan taas pitää olla
jämäkämpää materiaalia estäen näiden epätasaisuuksien läpilyöntiä.
Yleisin rakenne pädeissä on: alla paksumpi
vaahtomuovi, päällä 1-2 kerrosta solumuovia
ja koko komeuden päälle polyesterikangas. Jokainen itse pädin rakentanut tietää, että sekä
täyttömateriaaleissa että päälliskankaissa on
isoja eroja ja laadukkaammat maksavat maltaita!

Materiaalit ja rakenne
Jokerissa vaimennusmateriaalin alapuoli on
75 mm paksua vaahtomuovia, joka ei millään
lailla muistuta Etolasta ostettavaa sänkyyn
tarkoitettua materiaalia! Pädin vaahtomuovi on erittäin tiivistä, ”vaahtomaista” materiaalia, johon sormella tökkäisten jää hetkeksi
sormen painauma, joka sitten hiljalleen nousee tasaiseksi. Materiaali toimii käytössä erittäin hyvin vaimentaen alustan epätasaisuudet.
Päällimmäisenä oleva solumuovi on liimattu
kiinni vaahtomuoviin. Sisämateriaalien reunat, kuten päälliskankaan mallikin ovat pyöristetyt. Kahden patjan osan taitoskohta tehty
45-asteen viistotuksena. Pad Jokerissa on kantokahvat sekä lyhyessä että pitkässä sivussa.
Tosin en ymmärrä, miksi sellainen on lyhyessä sivussa, koska siitä kantaminen edellyttää
isokokoisen pädin kohdalla käden nostamista
pään tasalle. Pehmustetut selkäreppuhihnat
on kiinnitetty alareunasta säädettävillä kevytmetallisoljilla. Myös tällä sivulla on kantokahva. Kantokahvan ja reppuhihnojen kiinnityskohdissa on sisäpuolella vahvistus.
Erikoinen ratkaisu Jokerissa ovat kangas ”siivekkeet”, joilla pädi suljetaan yhteen. Nämä
kaksi siivekettä lukitaan pädin yli kolmella säädettävällä kevytmetallisoljella. Varsinkin pidemmän sivun siivekkeen alle mahtuu mukavasti tavaraa kuljetuksen ajaksi, esimerkiksi
taukotakki tai vaikka kiipeilytossut. Päälliskankaan kuidut ovat valmistajan mukaan 100%
vahvempaa materiaalia kuin perinteinen polyester.

Valmistajan ilmoittamat tiedot: Koko: 140 x 100 x 10 cm. Paino: 5,5 kg. Sisällys: 75 mm polyuretaani (vaahtomuovi) ja 25 mm polythylene (solumuovi). Päällys: vesitiivis ja kulutuksen kestävä 100 % polyester

Kuljetus ja kantaminen
Kaikkien isojen, ja täten myös turvallisimpien,
pädien ongelma on kuljetus ja kantaminen.
Paino itsessään ei yleensä ole ratkaiseva, vaan
isot ulkomitat. Kookas patja ei tahdo mahtua
pikkuauton tavaratilaan ja metsässä selässä
kannettaessa pitää löytää tarpeeksi isot puiden - ja Fontsussa kivien – välit, joista mahtuu kävelemään. Mielestäni ikävin ominaisuus
näillä kookkailla kaksiosaisilla pädeillä on kuitenkin se, että niitä ei pysty kantamaan suoralla kädellä vaan kättä pitää koukistaa jopa
tasamaalla, puhumattakaan kantojen ja kivien välissä kävellessä. Usein selässä on reppu
tai rinkka ja varsinkin kiveltä toiselle siirryttäessä pädiä ei muutenkaan halua aina nostaa
selkään. Boulderoidessa haluaa ne ehkä vaatimattomatkin käsivoimat säästää kivelle eikä
tavaran kantamiseen. Tämä on siis kaikkien
kookkaiden kaksiosaisten pädien ongelma,
joten jos haluaa ison pädin, niin kantamisen
mukavuudesta pitää tinkiä.
Selässä Joker kulkee mallikkaasti ja solkia on
helppo säätää myös kuljettaessa.
Olkahihna loistaa poissaolollaan mutta toista
reppuhihnaa voi pidemmäksi säädettynä käyttää olkahihnana, toimii ihan ok.

Putoaminen
Jokerissa on siis taitoskohta tehty 45-asteen
viistotuksena. Tarkoituksena on ollut saada
avattuna aikaan yhtenäinen taso ilman väliä
tai saumaa, jossa voisi pudotessa loukata nilkkansa. Useimmat ”normaalirakenteisten” päditkin tosin toimivan varsin hyvin avattuna;
päälliskangas vetää osat yhteen ja jäykistää
myös keskikohdan jolloin nilkan nyrjähdyksen
vaaraa keskikohtaan pudottaessa ei liiemmin
ole. Jokerissa viistotus kyllä tekee patjan avattuna erittäin jäykäksi myös keskikohdassa.
Jokeri on varsin massiivinen ja paksu pädi, ja
vaimennusominaisuudet ovat ehkä parhaat,
mitä olen koskaan kokenut! Todellisilla highball-reiteillä pädiä ei testattu, mutta uskoisin

sen toimivan näilläkin kiitettävästi. On myös
hyvä muistaa, että määrätyn korkeuden jälkeen pädejä pitää olla useampia tai putoaminen ei enää ole vaihtoehto…

Laatu ja kestävyys
Kuten sanottua, pädin sisällä olevat materiaalit tuntuvat laadukkaan jämäkiltä. Metallisoljet lupaavat pitkää käyttöikää ja päällinen, kantohihnat ja ompeleet näyttävät päällisin puolin kestäviltä. Pädin ja sen osien kestävyydestä
pidemmällä aikavälillä on kuitenkin tällaisen
pikatestin perusteella mahdotonta varmasti sanoa mitään- time will tell… Mukava pikku
yksityiskohta on päälliskankaan vetoketjujen
veto-osan uppoaminen pienten taskujen taakse, jolloin ne eivät jää kiinni mihinkään eivätkä
täten rikkoudu.

+

• loistava putoamisvaimennus
• laadukkaan ja kestävän oloinen rakenne
ja yksityiskohdat
• kevytmetallisoljet

_

• raskas kantaa kahvasta (kaikkien isojen
pädien ongelma, suoralla kädellä kantaminen ei onnistu)
• kahvasta kantaessa Jokeria ei voi laskea
maahan lappeelleen pystyyn, koska alla on
viisto pohja
P.S. testaaja osti itselleen Pad Joker -pädin
testin kokemuksien perusteella!
Valmistaja: Pad bouldering gear, Mirova,
Tsekkoslovakia
www.pad.cz
Maahantuoja: www.camu.fi
Maahantuojan suositushinta: 208 €
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Tuoteuutuudet
SinGinG rock GlorY 9,8mm
Route 44- teknologialla tehty uusi Singing Rockin
sinkku. Helposti käsiteltävä, kevyt ja kestävä. Köysi
on ominaisuuksiensa vuoksi myös hyvä solmittava.
Saatavana 50, 60,ja 70 metrisenä, suositushinnat:
95/115/135 .

PETZL METEOR III, ultrakevyt kypärä.
CE/UIAA – 235gr Ultrakevyt ja ventiloitu kypärä joka on tarkoitettu kaikkeen
kiipeilyyn. Säätö on pannan niskassa ja
säätövara on 53 -61 cm. Mahdollisuus
integroida petzl otsalamppu kypärään.
Jääkiipeilyyn saatavilla visiiri/kasvosuojus integroituna.
Maahantuonti: www.vandernet.com

Maahantuoja: Suomen Kiipeilytekniikka Oy, valmistajan kotisivut: www.singinrock.com

SinGinG rock Zenith -ValjaS.
Uusi Zenith allround-kiipeilijälle, sunnuntaikiipeilyyn tai aloittelijoille; sisäseinäkiipeilyyn. Sopii
myös sporttireiteille tai tradilinjoille. Koot XS-XXL,
paino 440g. Suositushinta:49 .
Maahantuoja Suomen Kiipeilytekniikka Oy. Valmistajan kotisivut: www.singinrock.com

uuSi PetZl coraX 2006

WWW.SaiDeri.com
Tekeekö mieli lähteä ylös, muttet tiedä mitä pukisit päällesi?
Saderi.com ratkaisee pulmasi ainakin yläpään osalta. Mallisto kasvaa jatkuvasti ja myös
“customoituja” paitoja voi tilata. www.saideri.com

Kevyet monikäyttövaljaat. Petz Corax saa
uuden ja kevyen ilmeen ja teknisiä ominaisuuksia on kehitetty edelleen. Corax:in etuna
on hyvin hengittävä selkäosa joka toimii kesällä ja talvella. Säädöt ovat laajat vaikka valjaat
ovat yksinkertaiset ja kevyet nykyvaatimusten
mukaan tehty. CARITOOL varuste lenkki mahdollisuus vyössä. Tarkka ja nopea säätö sekä
lukot voidaan purkaa auki totaalisesti. Satavilla 2 kokoa. Paino 470 gr (koko1). Saatavilla Syksy 2006
Maahantuonti: www.vandernet.com

PaXtonin climBinG cleaner
Puhdistaa sekä kiipeily- että vaelluskengät poistamalla hajuja aiheuttavaa likaa
ja bakteereita. Puhdistusaine on 100%
luonnontuote, eikä sisällä vahingollisia kemikaaleja. Aine ruiskutetaan kenkään, annetaan vaikuttaa 10 sekuntia ja
pyyhitään.
Maahantuoja: Suomen Kiipeilytekniikka Oy. Valmistajan kotisivut:
www.paxtoniscool.com
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mAAJOUKKUE esittely

Teksti Jorma Käyhkö Kuvat Mina Jokivirta

Vuonna 1994 SKIL antoi kilpailuvaliokunnalle tavoitteen, “kansallisen kilpakiipeilytason
kohottaminen ja kansainvälisen tason saavuttaminen”.
Muutamat Suomalaiset kiipeilijät ovatkin sen jo saavuttaneet, ollen EM-cupissa ja MM-kisoissa
3-5 parhaan joukossa. Jotta suotuisa kehitys voisi jatkua Suomessa ja pystyisimme tuottamaan
uusia kyvykkäitä kansainvälisen tason kilpailijoita ja pysymään huippukiipeilyn kehityksessä
mukana, olemme KIVA:ssa kehittäneet järjestelmän jonka tavoite on luoda urheilijoille puitteet
tuon tason saavuttamiseksi.

maajoukkue
Maajoukkue valitaan aina vuodeksi kerrallaan edustamaan
Suomea MM- tai EM-kisoissa. PM-kisoihin maajoukkueeseen
valitaan potentiaalisia kilpailijoita näyttöjen perusteella. Maajoukkueen kokoaa ja esittelee kilpailuvaliokunnalle hyväksyttäväksi maajoukkueen päävalmentaja (Head Coach) yhdessä
joukkueen johtajan (Team Leader) kanssa.

kokoonPanot 2006:
Aikuisten maajoukkue: Nalle Hukkataival, Tomi Nytorp ja Eija Joensuu.
Nuorten maajoukkue: Heini Merikallio, Kuutti Huhtikorpi ja Roosa Huhtikorpi.
Maajoukkuerinki: Aikuiset: Eevi Jaakkola, Sampo Kiesiläinen.
Nuoret: Jarkko Linkosuonio, Markus Fågelholm ja Ossi Päivänsäde.
Valmennusrinki: Anssi Venho, Markku Makkonen, Matti Joensuu.
Henrik Suihkonen toimii maajoukkueen johtajana ja Jorma Käyhkö päävalmentajana.
Joonas Sailaranta vastaa nuorten maajoukkueesta. Mina Jokivirta toimii maajoukkueen huoltajana.

nÄYtÖt:
• Menestyminen arvokisoissa MM-ja EM-kisoissa,
sekä MM-ja EM-cupissa.
• PM-kisoissa menestyminen
• Maajoukkuelerin kiipeilynäytöt (2-3 vk. ennen kisoja)
• Kansalliset näytöt, kuten SM-kisat
• Muut kansalliset kisat, mitkä sovitaan kauden alussa
näyttökisoiksi.

Tomi Nytorp

Nalle Hukkataival

Eija Joensuu

Markku Makkonen

Sampo Kiesiläinen

Roosa Huhtikorpi

Markus Fogelholm

Kuutti Huhtikorpi

Jarkko Linkosuonio

Anssi Venho

Eevi Jaakkola

Heini Merikallio

maajoukkuerinki

ValmennuSrinki
Kaikkille niille jotka haluat kehittyä kiipeilijänä ja kilpailla
Suomessa tai PM-kisoissa.
• kokoontuu valmentajakoulutustapahtumien yhteydessä kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
• Keväällä käydään läpi kauden kisat ja kerrotaan, mitä
niissä tapahtuu.
• Valmentajat ohjaavat rinkiläisiä kisoihin valmistautumisessa ja tarvittaessa auttavat harjoittelun jaksottamisessa.

Maajoukkueleirillä saa ohjausta kiipeilyn eri alueiden kehittämiseen ja
palautetta suorituksista. Jorma Käyhkö näyttää treenireittejä.
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• Valmennusrinkiläisten ei tarvitse ilmoittaa etukäteen
mihin kilpailuihin Suomessa osallistuvat, eikä rinkiin
kuuluminen velvoita heitä osallistumaan mihinkään kilpailuihin tai toimintaan Suomen Kiipeilyliitossa.
PM-kisoihin imoittautumiselle annetaan määrä aika ja
ilmoittautuminen on sitova.

Tänä keväänä maajoukkueleiri järjestettiin Koivukylän keivissä Vantaalla.
Leirejä järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Kuvasarjasta puuttuu Ossi Päivänsäde ja Matti Joensuu.

Maajoukkueringistä urheilijat valitaan edustamaan Suomea arvokisossa, PM-, EM- ja MM-kisoissa näyttöjen perustella.
Maajoukkuerinkiin tulevat kilpailijat sitoutuvat harjoittelemaan tavoitteellisesti ja ilmoittavat mihin kilpailuihin he aikovat vuoden aikana osallistua.

Maajoukkuetoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Henrik Suihkoseen henrik.suihkonen@schenker.com
tai Jorma Käyhköön: oportuno@elisanet.fi. Seuraava maajoukkueleiri järjestetään syksyllä.
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KIIPEILYLIITON JULKAISUJA
SEINÄKIIPEILY 2. painos!
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.

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

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
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 €.

Kirjojen ja lehden tilaukset kustantajan materiaalimyynnistä: SLU-lajipalvelut, Radiokatu
20, 00093 SLU, puh: 09-3481 3135, e-mail: eva-liisa.aunio@climbing.fi, www.climbing.fi

2. painos!

Suomen Kiipeilyliitto ry
Erätie 3, 00730 HELSINKI, p. 09-348 131 35

