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KÖYSIKIIPEILYN UUSI
TULEMINEN!
Takavuosina kuulin usein suomalaisten köysikiipeilijän turhautuneena toteavan: ”Eihän täällä Suomessa kiipeilemällä voi kehittyä kun kalliot on niin
p...stä!” 2000-luvun alusta asti uusia boulderalueita
oli löytynyt ja kehitetty kiihtyvään tahtiin. Useat uusista harrastajista olivat hankkineet vain bouldervälineet ja monet vanhoista harrastajistakin jättivät
köysikamat kaappiin pölyttymään. Monille onkin
syntynyt kuva: boulderointi on trendikästä, rentoa
ja helppoa aloittaa kun taas köysikiipeily on vaivalloista, kallista ja kiipeilypaikat ovat kaukana tai kiipeily huonoa.
Viime vuosina ja erityisesti muutamana viime
vuotena tilanne on muuttunut. Uusia hienoja kiipeilykallioita on löytynyt ja reittejä on tehty muun
muassa Kustavissa, Turussa, Ruotsinpyhtäällä,
Lahden lähistöllä, Siuntiossa, Sipoossa, Simpeleellä, Kuusankoskella, Kotkassa, Imatralla, Kerimäellä,
Savonlinnassa, Lammilla, Janakkalassa ym. Osassa
kallioita reitintekotyö on vielä kesken joten niitä ei
ole vielä julkaistu.
Uusien reittien ja kallioiden myötä myös kiinnostus varsinkin kovempaa köysikiipeilyä kohtaan
on kasvanut. Myös vanhat ”jermut” ovat viime vuosina palanneet boulderoinnista uudelleen köysikiipeilyn pariin. Suomalainen kiipeily varsinkin graniitilla onkin tänä päivänä erittäin hienoa! Eikä pelkästään Olhavalla, suomalaisen kiipeilyn pyhätössä.
Maastamme löytyy paikoitellen loistavaa kivilaatua.
On jyrkkää sporttia, pystysuoraa tekniikkaa vaativaa
kiipeilyä, släbiä, halkeamaa. Pultattua ja luomua.
Turvallista ja myös liidipäätä vaativaa. Kannattaa
vertaillessa myös muistaa, ettei se kiipeily aina niin
upeaa siellä hienossa ulkomaassakaan ole...
SKIL on toimittanut vuodesta 1999 lähtien maksutta jäsenseuroille, pulttauslupien ollessa kunnossa, kaikki reitintekoon tarvittavat pultit, ankkurit, liimat, porat ja liimavälineet, sekä tarvittaessa kouluttanut asentajat. Monilla suuremmilla seuroilla on
jo omat paravälineet. Yhden viiden pultin reitin varustamiseen tarvittavat raudat ja liimat maksavat yli
100 € ovh, joten ilman liiton tukea varsinkaan pie-

nemmillä seuroilla ei olisi mahdollisuutta varustaa reittejä. Yhteensä Kiipeilyliitto on kustantanut
kallioiden etsimistä, lupa-asioita ja varustusta yli
70.000 eurolla. Itse työ tehdään aina seurojen ja
yksittäisten kiipeilijöiden vapaaehtoistyönä, eikä
kukaan osaa arvioida sitä työtä, mitä tähän on
käytetty. Sellainen henkilö, joka ei itse ole alusta
asti ollut tekemässä juuri löydetystä kalliosta kiipeilykalliota, ei pysty kuvittelemaan sitä työmäärää, mikä vaaditaan ennenkuin reitit ovat kaikkien kiivettävissä. Luvat eivät tule kysymättä postissa, reitit eivät puhdistu ja pultit sekä ankkurit
eivät itsestään kasva sinne kiipeilyreitille.
Suomen kalliokiipeilyoppaasta otetaan ensi
vuonna uusi uudistettu painos. Kirjaan ei oteta
uusia boulderpaikkoja vaan niiden paikka on
seurojen ja muiden kiipeilijöiden ylläpitämillä www-sivustoilla. Uuteen kirjaan pyritään sitä
vastoin saamaan kaikki uude köysikiipeilypaikat.
Uusia reittejä tehneiden kannattaa ilmoittaa reitit omalle tai kalliota lähellä olevalle SKIL jäsenseuroille, joilta kallio- ja reittietietoja kerätään
kirjaa varten.
Vaikka uusia kalliota on valjastettu kiipeilykäyttöön, on mitalilla toinenkin, himmeämpi
puoli. Muutamat yleisessä käytössä olleet kalliot ovat kiipeilykiellon uhan alla, lähinnä luonnonsuojeluun liittyvien syiden takia. Väistämättä
näitä kiipeilyrajoituksia tulee joissain paikoissa
voimaan myös tulevaisuudessa, kaikista ennekkotoimista ja ponnisteluista huolimatta. Kuitenkin uusien laadukkaiden kallioiden ja hienojen reittien myötä kiivettävää on tulevaisuudessa enemmän.
Niinpä ensi kerralla, kun kiipeät hienoa köysireittiä suomalaisella kalliolla, muista mielessäsi
kiittää reitintekijöitä jotka ovat tämän meille kaikille suomalaisille kiipeilyn harrastajille mahdollistaneet!
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TIEDOTTEET
skil
SKIL HALLITUS 2007
Puheenjohtaja, Juha Aho, TURKU, varapj.
Jukka Tervaskanto, HELSINKI. varapj. Sampsa Jyrkynen, HELSINKI
Jäsenet: Otto Lahti, HELSINKI, Jorma Alanen, PORI, Antti Mattila, RAUMA

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

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI
ry. TURKU
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO
HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO OSUUSKUNTA
Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut 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 seuraava numero ilmestyy
helmikuussa 2008, lehden aineistopäivä on
10.1.2008
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

kova
KTO-KLUBIN JÄSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan 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. Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos
osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja
pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.

Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
SYKSY 2007
24.11. KTO- koe Helsinki
KEVÄT 2008
tammi-helmikuussa KO 1 Helsinki (tarkka
päivämäärä myöhemmin)
12.-16.3. TATU(Talviturvallisuus)-kurssi
Rovaniemi ja Korouoma
15.-16.3. KTO 1 Helsinki
29.-30.3. KTO 2 Helsinki
29.-30.3. KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaaja)
Ammattiopisto Luovi, Karkku
5.4.
KTO- koe koe Helsinki
24.5.
KTO- koe Helsinki
keväällä KO 2 + koe (tarkka päivämäärä
myöhemmin)
29.-31.8. KKK-koe Olhavalla.

Lokakuussa 2008 SKIL/KTO koulutuspäivä.
Tarkempi ajankohta ja paikka vielä avoinna.
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät
ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.
KTO-kurssien hinnat 2008:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 €
KTO koe: 90 €
Kaikki ajankohtaiset hinnat löytyvät SKIL
www-sivuston kurssihinnastosta.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.

KIIPEILYTOSSUJEN KORJAUSTA
Jalkinekorjaamo M.Karttunen
Minna Canthin katu 20
00250 Helsinki
Puhelin: 09 479 584
Avoinna Ma - Pe 8.00 - 17.00
info@jalkinekorjaamo.com www.jalkinekorjaamo.com
in

Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com
KTO Karkku ja KTO 3-moduulit; Ammattiopisto Luovi (entinen Hoikan Opisto)
www.luovi.fi
KTO Joensuu; Pohjois-karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouomassa Posiossa. Lisätietoa www.santasport.
com ja www.climbing.fi
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ja KTO-kokeeseen 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 Luovin ammattiopisto Karkussa: Petri
Laukamo petri.laukamo@seikkailusepat.com
tai 0400 976716
KO: Justus Kelloniemi justus.kelloniemi_at_
vaasa.fi tai puh. 044 541 9041

KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@
kolumbus.fi tai 050 379 4472
KO - ja KKK -kursseille Ilmoittautumiset ja
tiedustelut myös: kova@climbing.fi
Suomen Kiipeilyliitto järjestää myös kiipeily- / köysitoiminnan erikoiskoulutusta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden kanssa. Tämä laajempi koulutuskokonaisuus sisältää normaalit SKIL moduulit
alkaen KO-kurssista, lisätietoa: www.erainstituutti.pkky.fi
HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esimerkiksi diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) tai
olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle.

nuva
Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Kalle Pulliin kalle.pulli@humak.edu ja Eeva Mäkelään
eeva.makela@humak.edu
2008 alussa suunnitteilla junnuseminaari seurojen juniorityöstä vastaaville tai siitä kiinnostuneille. Tarkka ajankohta ja ohjelma lähetetään
seuroille ja ilmestyvät myös SKIL www-sivuille.

kiva
Kauden 2007-2008 kisajärjestäjiä etsitään
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan kauden 2007-2008 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, boulderkilpailuja tai
nopeuskilpailuja tai näiden yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun
viimeisenä päivänä. Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta uusia harrastajia ja rahaa,
joten kannattaa aktivoitua! Kilpailujen kautta
muutamat lahjakkuudet ovat löytäneet myös
uuden kipinän harrastukseensa. Lisätietoja:
Kilpailuvaliokunnan pj. Mari Rautiainen puh.
040 5008000 kiva@climbing.fi
Kisakutsut, tiedot SM cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta
www.climbing.fi.
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi
Urheilukiipeilyseminaari järjestetään Helsingissä 2008 alussa. Tarkemmat tiedot, ajankohta ja ohjelma lähetetään seuroille ja ilmestyvät myös SKIL www-sivuille.

KILPAILUKALENTERI 07-08
28.10
17.11
24.11
8.-9.12

Suomicup, liidi, Tampere
Oulu Boulder (lappicup)
Rovaniemen kisat (lappicup)
PM-boulder Kauniainen

2.2.
Asemaboulder, Koivukylä (alustavasti)
29.3. Bouldermasters Kiipeilykeskus, HKI
26.-27.4 Junnukisat, Kauniainen

seurat

SUOMEN ALPPIKERHO RY TIEDOTTAA:
Suomen kesä on taas pian ohi ja SAKElaiset
ovat kiipeilleet ahkerasti kotimaassa ja muualla. SAKE:n kuluneen vuoden aikana järjestetyt monipuoliset kurssit ovat saaneet suurta
suosiota ja lisää kursseja on luvassa tulevan
syksyn aikana.
SAKE:n syyskokous pidetään 1.11. klo
18.00 SAKE:n toimistolla. Esityslistalla ovat
sääntömääräiset asiat, mm. hallitus vuodelle
2008 ja jäsenmaksut. Esityslista on luettavissa Saken foorumissa noin kaksi viikkoa ennen
kokousta. SAKE:n seuravuorot ja junioritoiminta jatkuvat taas syksyllä, lisätietoja SAKE:
n kotisivuilta (www.suomenalppikerho.fi).
Tulevana syksynä tullaan järjestämään vielä
muutamia kursseja, tarkemmat tiedot SAKE:
n kotisivuilta.
SAKE:n perinteiset kerhoillat jatkuvat taas
syksyllä. Luvassa kiinnostavia esityksiä kiipeilyseikkailuista eripuolilta maailmaa. Tarkempaa infoa nettisivuilta aikataulujen ja aiheiden varmistuttua.

TYÖTÄ TARJOLLA
Suomen Kiipeilytekniikka Oy on erikoistunut korkeiden paikkojen töihin. Vuonna
1999 perustetulla yrityksellä on kokemusta
eri kohteesta vuosien varrelta. Työkenttään
kuuluvat mm. ikkunanpesut, elementtien
tarkastukset ja pieni muotoiset korjaustyöt.
Suomen Kiipeilytekniikka Oy on alan johtava köysilähestymistöitä tekevä yritys. Joukossamme työskentelee tällä hetkellä keskimäärin kahdeksan köysiteknikkoa.

Haemme joukkomme päätoimisia ja osaaikaisia seka- ja aputyömiehiä korkeiden
paikkojen töihin.
Odotamme Sinulta
• palveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta
ja vastuullisuutta.
• positiivista mieltä, täsmällisyyttä ja
yhteistyökykyä
• joustavuutta työtehtävissä
• vähintään 18 vuoden ikää ja kokemus
kiipeilystä katsotaan eduksi.
Työtehtäviin kuuluvat ikkunanpesu sekä rakennus- ja kiinteistöhuollon työtehtävät.
Lisätietoja tehtävästä antaa
Marko Virtanen 040 520 6942 tai
marko.virtanen@kiipeilytekniikka.com
Koulutamme sinut työtehtäviisi
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi
15.11.2007 mennessä sähköpostilla.
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Pasin kommenttia:

Joensuun kuntoihme Pasi Penttinen päätti tänä kesänä keskittyä köysittelyyn ja tulostakin on tullut: alkukesän Wild Side 8a:n jälkeen Pasi kiipesi kesäkuussa reitit Kultakanta
8a/+ (toistonousu) Simpeleellä ja Tarantella
8a (ensinousu) Notkossa. Elokuussa onnistui vielä toistonousu reittiin Dulcinea, 8a/+
Heinävaarassa.

”Tarantella: Pultattu samana vuonna, kun
kallio löydettiin. 6 pulttia + yläankuri, noin 10
m korkea, kevyesti hänkki linja. Keskellä selkeä kruksi, joka muodostuu tiukoista krimppi
muuveista, huonohkoilla jalkaotteilla. Ollut
projektina siis vuoden 2000 alusta alkaen.

Janne Ahola

Dulcinea: Jani Lunnaksen vuonna 2000 kiipeämä reitti. Olen työstänyt reittiä siitä läh-

tien joka vuosi, viimeiset kaksi kesää tosissaan. Reitin työstämismäärän ja liidi yrkkien
perusteella ehdotan kreidiksi 8a+. Ja odotellaan innolla kolmatta nousijaa. Dulcinea on
siis Joensuun kovin köysilinja. Reitti sijaitsee Joensuussa, Heinävaaran kalliolla (Vuorivaara). Reitin alku on sama kuin Rosinantessa 7c+, reitit erkanevat 4. pultin kohdalta.”

Hyvinkään energinen Teemu Ojala on ahkeran reitinteon ohessa ehtinyt myös kiipeämään kovaa ja ensinousi kesäkuussa reittinsä Chuck Norris (7c+?/)8a kehittämällään
hienolla Tervakosken kalliolla.
Joonas Sailaranta näytti kesällä Malmön avoimien 10.000 skr boulderkutsukisojen toisella
sijallaan, että voimataso on kohdillaan. Myös
köysikiipeily on sujunut, tikkilistalla muun
muassa Chuck Norris 8a, Tervakoski ja superjyrkkä ja karu Buu-clubben 8a+, Siuntiossa.
Tomi Nytorp suoritti elokuussa menneen
kesän greidiltään kovimman kotimaisen
sporttiköysisuorituksen ensinousemalla reitin Texas Rangers 8a+/8b Tervakoskella.

Perttu Ollila, Das Ding (9),
Kustavin Kuulivuori.
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Kuvassa Karri Westman Matador-reitillä.

Perttu Ollila onnistui syyskuussa sateiden välissä kiipeämään yhden Suomen vaikeimmista sekavarmisteisista reiteistä, Das Ding 8a,
Kustavin Kuulivuorella. Reitissä on ” kolmen
pultin sporttialku, jonka jälkeen luonnollisilla varmistettava sormituho”. Reitti vaati kymmenen liidiyritystä ja inhimillisesti ottaen
kohtuuttoman määrän fyysistä ja psyykkistä
kärsimystä. (toim. arvio)
Kuutti Huhtikorpi oli kesän Ceusen-matkalla hurjassa kunnossa ja ehti jo reissun alussa
kiivetä on-sigh reitit Mirage´ 7c+ ja Tout n’est
pas si facile’ 7c+, ennenkuin mystinen keittiöonnettomuus aiheutti käden vahingoittumisen ja esti kovan kiipeilyn.
Kuutin sisko Roosa ei halunnut olla veljeään
huonompi ja näytti oman kiipeilytaitonsa reitillä Le privilège du serpent 7c+.

Uusia köysikiipeilijöitä 8a-kerhoon: Anssi Venho ja
Chuck Norris (7c+?/)8a, Tervakoski, Valtteri Rintamäki ja Vacuum 8a, Klöverberget sekä Karri Westman ja
Matador 8a, Falkberget. Karrin päättäväisyys ja projektikestävyys ovat vertaansa vailla maassamme!

Ari Tulla

Köysikiipeily

Tomi Nytorp

spotteri

Teemu Ojala, Chuck Norris,
Tervakosken kallio.

Rami Haakana

Marko Kauko

spotteri

Martin kiipeää reittiä
Käpyjaska 7b. Lammin
Kirkkokalliolla on nyt
18 pulttireittiä, korkeudeltaan 8–20 m.
Vaikeusasteet 6-7b+,
teknistä kiipeilyä.

Vanha 8a (ja 8b!) -kerholainen Rami
Haakana on kesän aikana kiivennyt
reitit Kultakanta, 8a/+ Simpeleellä ja Chuck Norris 8a, Tervakoskella sekä sokerina pohjalla Ruotsinpyhtään Haukkakallion ja ehkä koko
Suomen vaikeimman luonnollisesti varmistettavan reitin King´s Cross.
”King’s Cross on ainakin mulle ollut
kesän kovin reitti (tuntunut vaikeimmalta). Halkeamia on hankala greidata koska kiipeilytyyli ei ole mulle
ominta. Silti uskon että linjan jatkuvuus tekee siitä aika kovan, ainakin
7c+ tasoinen.”

Boulderit
Vaasan kuulumisia:
Vaasassa on kesän aikana taas kulutettu teräsharja poikineen uusien reittien synnytysapuna. Erityisesti Vaasalaisesta näkökulmasta katsottuna lyhyellä lähiksellä siunattu alue,
Vaxlax, on saanut runsaasti uusia reittejä.
Voidaan puhua kyllä uudesta alueesta. Aluelle tyypillistä on kivien runsaslukuinen taskumäärä ja miellyttävän negatiivinen profiili.
Alueella on toki paljon potentiaalia pystyreiteillekin, mutta ajan rajallisuuden vuoksi reittien avaajat ovat koettaneet keskittyä itseään
eniten kiehtoviin linjoihin, jolloin hänkkireitit ovat muodostuneet pääasialliseksi ruokalajiksi.
Reittejä on alueelle syntynyt pääasiassa Sami
Haapakosken ja Anssi Laatikaisen toimesta
piirua vajaa 100. Kiveä tuntuu löytyvän tuolta sektorilta yhä enemmän ja enemmän -viimeisenä uutuutena reilusti yli kymmenmetrinen järkäle. Vaxlaxin lisäksi on Sundomissa taas avattu uusi sektori, jonne mm. Nalle
Hukkataival avasi syksyllä Puuttuva pala- nimisen ’pitkähkön’ dynon, jolla greidiä veikattiin olevan 7C:n pintaan. Uusia alueita
on enemmänkin tulossa, mutta niiden osalta työ on vasta aluillaan, johtuen paikallisten työmiesten vähyydestä. Viidakkorummut
7776!.$%2.%4#/-/54$//2

Kirsi Hiironen reitillä ’Keventäjät
assis’ 7C, Muuratsalo, Jyväskylä.

Anssi Laatikainen

Toinen jo kauan kovalla tasolla kiivennyt ja kesällä loistokunnossa ollut
on Henri Pöyry. Heko on menneenä kesänä liikkunut kallioilla köyden
kanssa ja tikkilista näyttää seuraavalta: Chuck Norris 8a, Tervakoski, Buuclubben 8a+, Siuntio, Nummisuutari
(toistonousu) 8a Nummi ja Tesis 8a+
Klöverberget.

Maisteri vs. X-men 8a+
Sami projektoi reittiä,
jonka uhosi kiipeävänsä
ennen kuin saa maisterin
paperit kouraansa.

ovat varovasti lupailleet topopäivityksiäkin
talven kuukausien aikana. Sami Haapakoski
ensinousi lokakuun kitkoilla toistaiseksi Vaasan vaikeimman boulderin Maisteri vs X-men
8A/+. Pari päivää myöhemmin syntyi samalla
vauhdilla Sami´s undertaking 8A.

Dalai-camel-FA-by-Sami.
Sami Haapakoski nautiskelee
nimikkoreitillään vaxlaxin
poketeista.

Ila Tuunanan teki vihdoin ensimmäisen toiston Pasi Penttisen testpieceen Mahjongg 8A,
Nunnanlahdessa Itä-Suomessa.
Rovaniemen Hiidenkirnuilla on tehty kovia
ensinousuja: Risto Saarinen Nambla 8A ja
Midi assis 8A sekä Jani Lehtola ja Always broken 8A.
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ALPPITORVI

Suomalaisia ensinousuja
Kiinan Kunlun-vuorilla
Seitsenhenkinen Kunlun 2007 -retkikunta onnistui elokuussa tekemään neljä ensinousua. Henri Arjanne ja Lauri Hämäläinen nimesivät 6355 metrisen huipun Manseksi ja kiipeämänsä reitin Karakul Gringoksi (D+, 900 m.). Seuraavaksi koko ryhmä (H. Arjanne, K.
Berg, V-M. Helke, L. Hämäläinen, M. Piironen, R. Ravantti, T. Saarikivi, A. Ershov) tavoitti 6013 metrisen, sittemmin God Tangiksi nimeämänsä huipun. Reitin nimeksi tuli Petite Mountain Sickness (D+,
500 m.). Henri ja Lauri topittivat kolmantena huippunaan 6046 metrisen Peak Ye Zin avattuaan reitin A Man Who Dances Like a Tibetan (TD-, 950 m.). Point 6045 sai uudeksi nimekseen Peak Lazio, kun
Veli-Matti, Rauno ja Mikko saavuttivat huipun kiivettyään Island Couloiriksi (AD, 950 m.) nimeämänsä reitin.
Matkan vaiheista lisää toisaalla tässä Kiipeily-lehden numerossa,
sekä retkikunnan kotisivuilla www.kunlun2007.fi. Englanninkielinen
reissukertomus verkossa osoitteessa www.alpinist.com/newswire.
Lauri Hämäläinen

ja saa osakseen myös Marmolejo (6100 m.)
ja Volcan San Jose (5890 m.), jotka on mahdollista kiivetä upeana traverssina. ”Hieman
teknisempää settiä on sitten Meson Alton
(5400 m.) eteläharjanne, joka on kahden päivän mittainen jääseinä tai vaikka Cerro Juncal (5950 m.) tai Cerro Paloman eteläseinä,
joka täällä on sellainen jääklassikko”, listaa
Juho alueen helmiä. Hän on työssään ehtinyt myös Pohjois-Chileen; ”Sieltä löytyy hienoa aavikkoa, altiplano-maisemaa ja nättiä
tulivuorta aivan kipeästi”. Omiksi suosikeikseen hän listaa Laucan kansallispuistossa sijaitsevat Parinacotan (6300 m.), Pomerapen
(6260 m.) ja tiettävästi maailman korkeimman aktiivisen tulivuoren Guallatiren (6050
m.). ”Ehkä kannattaa mainita myös Ojos del
Salado (6891 m.?) maailman korkeimpana
tulivuorena”.
Jussi osasi jo kertoa loppumatkan suunnitelmia; ”Vuorilta siirrytään Viña del Mariin tai Valparaisoon vetämään hirveet jurrit”.
Chile ja Argentiinahan ovat tunnettuja viinintuottajamaita. Matkasta ja Juhon seikkailuista Etelä-Amerikassa osoitteessa
www.juholukkari.com.

Laurin ja Henrin elämä hymyilee kahden onnistuneen huiputuksen jälkeen.

Maailmassa on Kunlun 2007 -porukan ansiosta neljä kiipeämätöntä vuorta vähemmän. Kuvassa Manse ja God tang.

Lauri Hämäläinen

J. Lukkari

Etelä-Amerikan mantereen korkein vuori,
Aconcagua (6965 m.) näkee tänä syksynä suomalaisia rinteillään, kun Espoolainen
Jussi Haara ja Chileläistynyt Juho Lukkari pyrkivät vuorelle lokakuussa. Lokakuussa eteläisellä pallonpuoliskolla on vielä talvi, joten
Aconcagualla muuten niin hyvin järjestetyt tukitoiminnot puuttuvat kokonaan; muulit ovat vielä alhaalla laaksoissa ja perusleirit ovat miehittämättömiä ja todennäköisesti
autioita. Jussi ja Juho kantavatkin itse kaikki varusteensa 60 kilometrin matkan tieltä
Plaza Argentinan perusleiriin, josta aloittavat
nousun. Ensisijaiseksi nousureitiksi on valittu Polish Glacier Direct. Alas huipulta on tarkoitus tulla Telemark-suksilla ja lumilaudalla. Vauhtia sopeutumiseen ja tuntumaa Andien lumeen pojat käyvät ottamassa Santiagon
läheisyydessä sijaitsevalla El Plomolla (5423
m.).
Kaverukset ovat aiemmin kiivenneet yhdessä muun muassa Alpeilla. ”On hyvä
mennä, kun tietää miten toinen toimii ja tietää, että sen juttuja jaksaa ehkä just ja just
sen neljä viikkoa kuunnella ahtaassa teltas-

sa”, naurahtaa Jussi.
”Lupapolitiikka oli osoittautua suurimmaksi esteeksi matkalle; talvikaudella mukana on
nykysäädösten mukaan oltava erityinen kansallispuisto-opas, eikä pelkkä UIAGM riitä”,
kertoo Juho Lukkari. ”Ilmeisesti asioista päättävä virkamieskokoonpano meni eteläamerikkalaiseen tapaan kerralla uusiksi ja ensitöiksi
muutettiin Aconcaguan lupasäädöksiä”, osaa
Jussi kertoa. Chileläiselle Azimut 360 – opastoimistolle työskentelevä Juho sai kaksikon
seuraksi lopulta Mendozan vuoristo-opaskoulun kouluttajan, Ulisiksen. ”Ulises on mukana perusleiriin saakka, mutta saattaa itsekin intoutua kiipeämään ja laskemaan”.
”Näyttää siltä, että kaudelle 2008 - 2009 vuorelle tulee Kilimanjaron tyyliin opaspakko,
joten tervetuloa minun ja Azimutin vieraiksi
Aconcagualle”, jatkaa Juho, joka parhaillaan
opiskelee Argentiinan vuoristo-opasliiton
(Asociación Argentina de Guías de Montaña)
UIAGM - tutkintoon tähtäävällä kurssilla.
Juho tuntee alueen vuoret hyvin ja haluaa
muistuttaa, että hienoja kohteita on paljon.
”Mainitaan nyt vaikka Tupungato (6570 m.).
Ihana expeditio-vuori; samantyyppinen, kuin
Aco, mutta siellä ei ole porukkaa”. Ihastelu-

L. Hämäläinen

Aconcagua 2007

Alppitorvi-palstan koonnut: Samuli Mansikka

Patagonia 2008

J. Lukkari

Lauri Hämäläinen

J. Lukkari

Ennen Aconcaguaa Juho
ja Jussi suunnittelevat
hiihtävänsä 5423 metriä
korkean El Plomon yli.

Sampsa Jyrkynen ja Lauri Hämäläinen ovat viime vuoden upeasta Argentiinan-reissusta innostuneena suuntaamassa Patagonian tuuliin ja
upeille vuorille uudelleen tammi-helmikuussa 2008. Tällä kertaa poikien on tarkoitus viettää alueella 4-6 viikkoa, joten saamme varmasti
kuulla lisää hienoja tarinoita.
Kuvia edelliseltä Patagonian matkalta (ja monilta muiltakin reissuilta)
pääset selaamaan verkossa osoitteessa www.patagonia.fi.

Aconcagualla sanotaan olevan tänä talvena enemmän lunta, kuin 70 vuo- Teen tyytyväisenä oppaan hommia Chile-Argentiina -sektorilla ja täällä on valtavan paljon muutakin, kuin Aconcagua, vihjaa Santiagoon
teen. Jussi Haara suunnittelee pöllyttävänsä kinoksia lumilaudallaan.
asettunut Juho Lukkari.

10 KIIPEILY 3/07

Patagonian tuulet
muovaavat graniitistakin
pyöreäpiirteistä.

Alppitorvi jää odottamaan
Sampsan ja Laurin edesottamuksia Patagoniassa.
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Teksti Samuli Mansikka

R

anskaa ja Italiaa rajaavaa
Mont Blancin massiivia
voidaan ehdoitta sanoa alpinismin syntysijaksi ja

sen varjossa sijaitsevaa kylää, Chamonix:ta vuorikiipeilyn pääkaupungiksi.
Läntisen Euroopan korkeimman vuoren ympäristö on vetänyt vuorikiipeilijöitä, adrenaliinihirmuja ja luontoihmisiä puoleensa kaikkialta maailmasta
jo 1700-luvulta saakka. Massiivi kerää
paitsi kaiken tasoiset harrastajat, myös
maailman taitavimmat alpinistit koettelemaan itseään alueen lukemattomilla
reiteillä. Massiivista ja sen ympäristöstä löytyy 28 yli 4000 metristä huippua
(UIAA 1994).
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Chamonix – ”Death sport capital
of the world”
10 000 asukkaan Chamonix-Mont Blanc,
massiivin itseoikeutettu pääkaupunki, on
kaikessa aktiivisuudessaan ja aktiviteettirunsaudessaan hämmentävä paikka. Huippusesonkien aikaan väkimäärä moninkertaistuu;
vuodepaikkoja pikkukaupungin majoitusliikkeissä on noin 60 000 ja vuotuisesti kaupungissa arvioidaan vierailevan jopa viisi miljoonaa matkailijaa. Ilmapiiri on ainutlaatuinen,
joskaan ei varauksetta rauhaa hakevan mieleen. Ajankohdan valinnalla voi merkittävästi vaikuttaa homman mielekkyyteen, etenkin
jos tarkoituksena on käydä alueen suosituilla klassikkoreiteillä. Suurimmat kiipeilijämäärät ajoittuvat heinä-elokuulle, joten kesä- tai
syyskuussa voi suurella todennäköisyydellä
nauttia tilasta ja rauhasta. Hotellien ja hostellien hintatasokin on edullisempi, mutta
kannattaa muistaa, että kaikki eivät välttämättä ole avoinna. Chamonix:ssa voi tehdä

lähestulkoon kaikkea, mitä ulkoilmaihminen
voi kuvitella; erityisen suosittuja lajeja kiipeilyn ja laskemisen lisäksi ovat muunmuassa
liitovarjoilu ja alamäkipyöräily. Mark Twight
muuten kuvaa kirjassaan ’Kiss or kill – Confessions of a serial climber’ kaupunkia termillä “Death sport capital of the world”, hämmästellen ilmapiiriä, joka inspiroi eri lajien
harrastajia ja ammattilaisia joskus kohtalokkaisiin yrityksiin.

Mont Blancin massiivin
nelitonniset
Läntisen Euroopan korkein huippu, Mont
Blanc (4807 m.) on alueen kiistaton keskipiste, jota tavoittelevan on helppo saavuttaa samalla yrityksellä lukuisia muitakin nelitonnisia. Helposti tavoitettavalta Midin jäätiköltä
alkava niin kutsutun ’Kolmen huipun reitti’ on
teknisesti helppona suosittu, mutta samalla
varsin vaarallinen; normaalireitti Mont Blanc
du Taculille (4248 m.) on hyvin vyöryherkkä ja

S. Mansikka

S. Mansikka

Aiguille Blanchen pohjoisseinä tarjoaa kätevimmän pääsyn Mont Blancin Peuterey -harjanteelle. Seinä puolestaan on paras tavoittaa Fourchen bivihytiltä.

koituu joka kesä usean kiipeilijän kohtaloksi.
Lumisateiden jälkeen ei ole syytä pyrkiä ensimmäisenä polkua avaamaan. Lämpimät tai
lämmintä päivää seuranneet tuuliset yöt on
syytä noteerata; lumimassat vaativat kovettuakseen tyynen yön ja reilusti pakkasta.
Perusreittiä turvallisemman vaihtoehdon
tarjoavat niin kutsutun ”Taculin triangelin”
toiselta puolelta nousevat lumi- ja mixtareitit Contamine-Negri ja Contamine Grisolle,
joita voi ehdottomasti suositella kiipeilijälle,
joka haluaa aavistuksen enemmän haastetta
ja kiipeilyllisyyttä.
Kolmikon keskimmäinen huippu, Mont
Maudit (4465 m.) ei kolmen huipun reitiltä kiivettynä tarjoa suuria haasteita, mutta
itse huippu on terävänä piikkinä upea ja käymisen arvoinen kohde ja välttämätön ”peakbaggereille”. Mauditin hienoimpia reittejä on
Arete Kuffner, jonka alku on helpoin tavoittaa kävelemällä tai hiihtämällä parin tunnin
matka Helbronnerin hissiasemalta Tour Ronden pohjoisseinän ohitse ja edelleen Cirque
Maudit –jäätikön yli Fourchen piskuiselle bivihytille. Harjanteen alussa sijaitseva hytti on
vaatimattomasti varusteltu (laverit ja muutama viltti), mutta sitä hyväksikäyttäen on
mahdollista liikkua hyvin kevyellä varustuksella kantaen mukana ainoastaan keitin ja
ruokaa. Vaihtoehtoinen tapa on startata yön
pikkutunneilla hissiaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalta Torino hytiltä. Tällöin päivästä tulee lähestymisineen varsin
pitkä, minkä lisäksi harjanteelle nouseminen
voi joiltain osin olla pimeässä hankalaa. Pikkuruinen, harjanteen lounaispuolella sijaitseva Bivihytti ei näy lähestymisreitille; etsi harjanteen kyljestä kohta, jonka varrella on laskeutumisankkureiksi jätettyjä nauhalenkkejä.

Hytti sijaitsee korkean, puikkomaisen kivipaaden ja Kuffner-harjanteen välissä.
Fourchen bivihytti on hyvä alkupiste myös
haastavaa ja pitkää Peuterey -harjannetta tavoitteleville kiipeilijöille. Kolmen UIAA-huipun kautta Mont Blancille nouseva harjanne soveltuu kiivettäväksi ainoastaan hyvän
sääikkunan aikana, hyvissä lumiolosuhteissa ja nopeasti liikkuen, eikä sitä voi missään

tapauksessa suositella aloittelijoille. Ehkäpä
hienoin tapa lähestyä harjannetta, on nousta
sille 4112 metrisen Aiguille Blanchen (myös
Aiguille Blanche de Peuterey) pohjoisseinän
kautta. Upean seinämän reitit ovat suoraviivaisuudessaan elegantteja, mutta railoinen
ja serakkien rikkoma loivempi ja runsaslumisempi alaosa saattaa toisinaan osoittautua
ongelmalliseksi. Aiguille Blanchen päältä PeuS. Mansikka

S. Mansikka

82 x 4000 – Alppien nelitonniset. Osa II.
– MONT BLANCIN MASSIIVI

Chamonix:n keskustassa sijaitseva Office de Haute
Montagne on oikea paikka tiedustella reittien kunnosta. Täältä löydät myös kattavan infokirjaston ja ilmoitustaululta voit löytää kiipeilykaverin.

Massiivin huipuilla
ei aina tarvitse olla
yksin. Kohtaamiset
huipun saavuttamisesta
innoissaan olevien
kanssakiipeilijöiden
kanssa ovat usein
mieleenpainuvia.
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terey -harjanne jatkuu satulan (Col de Peuterey, 3934 m.) kautta edelleen Grand Pilier
d’Anglen huipulle (4243 m.) ja Mont Blancin Italianpuoleiselle huipulle, Monte Bianco
de Courmayerille (4765 m.). Aiguille Blanche
ja Peuterey-harjanne on hyvä tavoittaa myös
Monzino-hytiltä, jolloin alkumatkan luonne
muuttuu jäätikkö- ja jääkiipeily-ympäristöstä
etelä-kaakkoisharjanteen rikkonaiseksi kallioreitiksi. Monzino-hytin ohella apunasi on tällöin Craverin bivimaja reitin juurella.

Fourchen hytiltä tai Cirque Mauditin jäätiköltä kannattaa aloittaa myös viiden UIAA-huipun traverssi Aiguilles du Diablesin yli. Diablesin viisi graniittipilaria, L’Isolee (4114 m.),
Pointe Carmen (4109 m.), Pointe Médiane (4097 m.), Pointe Chaubert (4074 m.) ja
Corne du Diable (4064 m.) muodostavat vaikuttavan rivistön, joka kiipeilyllisesti poikkeaa
merkittävästi muista nelitonnisista. Traverssi
on hyvä päättää Mont Blanc du Taculille, jolta
matkaa voi jatkaa joko alas Midin jäätikölle
tai Mauditin ja Blancin suuntaan.
”Pelimies” laskeutuu Blancin huipulta Dôme
du Goûterin (4306 m.) ja Aiguille de Bionassayn (4052 m.) kautta, jolloin saavutetaan
vielä kaksi UIAA-nelitonnista ilman suuria
ponnistuksia.

Aiguille Verte, Grande Rocheuse,
Aiguille du Jardin ja Les Droites
Talefre -jäätikön maljaa reunustavat neljä

S. Mansikka

S. Mansikka

Pitkä Brouillard-harjanne on niin ikään Blancin hankalammin saavutettavia reittejä. UIAAnelitonnisia sen varrella on kolme; Picco Luigi
Amedeo (4470 m.), Mont Brouillard (4068
m.) ja Punta Baretti (4006 m.). Brouillard-harjanteen huippuja kannattaa lähestyä esimerkiksi Quintino Sellan bivihyttiin tukeutuen ja
nousten sieltä Emile Reyn solaan (4013 m.).
Solasta joudut käymään edestakaisin ”sumujen vuorella”, Mont Brouillardilla, sekä Punta
Barettin kyseenalaisella huipulla, ennen kuin
pääset jatkamaan pitkää kiviharjannetta Picco
Luigi Amedeolle ja edelleen Monte Bianco de

Courmayerille.

Keräilijän kannattanee valita majapaikakseen
Couverclen hytti, jolta on kätevä tavoittaa
kaikki neljä huippua. Ehkäpä helpoin näistä
on Les Droitesin itäharjannetta nouseva perusreitti. Aiguille Verte on varmasti yksi Alppien kauneimpia huippuja ja yleisimmin kiivetty reitti, Couloir Whymper takuuvarma klassikko. 45 – 55 asteisena nouseva 600 metriä
pitkä kuluaari on tosin tarkka olosuhteista ja
hyvissäkin sellaisissa reitille tulee objektiivisen riskin minimoimiseksi lähteä jo keskiyöllä. Reitin alku on hyvä käydä tutkimassa valoisan aikaan, sillä pimeässä on yllättävän
helppo harhautua liiaksi oikealle ja ulos lumirännistä. Koko matkalla on runsaasti laskeutumisankkureiksi jätettyjä nauhalenkkejä, mutta niiden kunto on aina tarkistettava
huolellisesti ennen niiden varassa laskeutumista. Ankkureita on muodostunut vuosien mittaan myös reitiltä sivuun, joten niitä ei
ylöspäin kiivetessä kannata sokeasti seurata;
kätevin laskeutumislinja ei aina vastaa parasta nousulinjaa. Aiguille Verten huipulla käymisen jälkeen on pieni urakka käydä viereisellä Grande Rocheusella. Täältä on mahdollista jatkaa myös Aiguille du Jardinille ja ehkäpä
koko Les Droitesin ylitse laskeutuen sen perusreittiä takaisin Couvercle –hytille. Kaikkien
neljän huipun haastava (UIAA IV-osuuksia)
ja pitkä traverssi on hyvä tehdä vähälumisissa olosuhteissa loppukesästä tai alkusyksystä. Aiguille du Jardin on mahdollista tavoittaa
myös Whymper-kuluaarin oikealla (Couverclen hytiltä katsottuna) puolella sijaitsevan
kuluaarin kautta, joka vie jyrkimmillään 50asteisena Grande Rocheusen ja Aiguille du
Jardinin väliseen satulaan, Col Armand Charletiin (3998 m.).

S. Mansikka

S. Mansikka

Aiguilles du Diablesin viisi nelitonnista. UIAA-huippujen keräily on paljon muutakin, kuin lumihangessa kävelyä.

UIAA -huippua, Aiguille Verte (4122 m.),
Grande Rocheuse (4102 m.), Aiguille du Jardin (4035 m.) ja Les Droites (4000 m.) ovat
hisseillä varustettua Blancin massiivia rauhallisempia kohteita. Kauneudessa ne eivät
missään tapauksessa jää toiseksi; näkymät
Grandes Jorassesin pohjoisseinälle ja Mont
Blancin suuntaan ovat vertaansa vailla.

Kirpeä pakkasaamu, auringonnousu ja jäärautojen
narskutus kovalla lumihangella.. Mitäpä muuta kaipaisi?

Lähestymiset eivät aina ole pelkkää jäätiköllä tai polulla
kävelyä. Tie Couverclelle ja satametriset tikkaat.

Kaikille huipuille on upeita reittejä myös
jonon toiselta puolelta, josta etenkin Les
Droitesille on viime vuosina kiivetty useita
äärimmäisen vaikeita uusia linjoja. Aiguille
Vertelle vievä Couloir Couturier soveltuu hienosti niille, jotka haluavat Whymper-kuluaaria jyrkempää suoraviivaista jää-/lumikiipeilyä.

Arete Rochefort ja Grandes
Jorasses
Arete Rochefort ja Grandes Jorasses ovat
nelitonnisten keräilijälle kiitollinen kohde;
UIAA -huippuja kahdelle Col des Grandes Jorassesin satulan (3825 m.) erottamalle vuorijonolle kertyy peräti kahdeksan. Oppaiden
mielestä ehdottomasti paras tapa kiivetä traverssi on hankkiutua ensimmäisellä kabiinilla

Helbronnerin asemalle, josta päivän aikana
kiivetä Dent du Géant (4014 m.) ja Rochefort
harjanteen kaksi huippua, Aiguille de Rochefort (4001 m.) ja Dôme de Rochefort (4015
m.) Col des Grandes Jorassesin solassa sijaitsevalle Canzion bivihytille asti. Toiselle
päivälle jää haastava, veitsenterävä harjanne,
joka vie Grandes Jorassesin neljän huipun,
Pointe Margheritan (4065 m.), Pointe Elenan
(4045 m.), Pointe Crozin (4110 m.) ja Pointe
Whymperin (4184 m.) kautta korkeimmalle
huipulle, Pointe Walkerille (4208 m.). Nousu
Grandes Jorassesin solasta Arete Rochefortille on huomattavasti vaikeampi, kuin Grandes Jorassesin suuntaan, minkä lisäksi näin
kiivettäessä huippujen korkeus lisääntyy viimeiselle huipulle saakka muodostaen äärimmäisen tyylipuhtaan, korkealla sijaitsevan traverssin. Pointe Walkerilta tai Pointe Whymperiltä on paras poistua laskeutumalla jäätikköä
pitkin Boccalatte –hytille.
Reitti lienee yksi Alppien upeimpia traversseja, mutta sille lähtiessä kannattaa varmistua
sääikkunasta; Alueen vuoret ovat tunnettuja
kovista myrskyistä, joiden aikana on parempi
olla alhaalla laaksossa. Patrick Berhaultin ja
Philippe Magninin ’Sur de fil des 4000’ – elokuvassa on muuten henkeäsalpaavaa kuvaa
Grandes Jorassesin harjanteelta.

Topot ja kartat

Couverclen hytiltä on mahdollista saavuttaa neljä nelitonnista; Aiguille
Verte (vasemmalla), Grande Rocheuse, Aiguille du Jardin ja Les Droites.
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Grandes Jorasses tarjoaa yhden Alppien upeimmista traversseista. Grandes Jorassesin solassa
sijaitsevaan bivihyttiin tukeutuen on mahdollista liikkua kevyellä varustuksella.

• Damilano, Francois; Snow, Ice and Mixed
– The guide to the Mont-Blanc Range, Volume 1. JMEditions 2005.
• Damilano, Francois; Snow, Ice and Mixed
– The guide to the Mont-Blanc Range, Volume 2. JMEditions 2006.
• Damilano, Francois; Mont Blanc 4808m – 5 Routes to the Summit. JMEditions 2004.
• Griffin, Lindsay; Mont Blanc Massif Volume I – Selected climbs. Alpine Club Guide Books 2002.
• Griffin, Lindsay; Mont Blanc Massif Volume II – Selected climbs. Alpine Club Guide Books 2002.
• Cartes IGN 3531; St-Gervais – Les-Bains, Massif du Mont Blanc 1:25 000.
• Cartes IGN 3630; Chamonix, Massif du Mont Blanc 1:25 000
• UIAA-lista http://www.samulimansikka.com/alppikiipeily/uiaa.pdf

Sampsa Jyrkynen

AiGUilles
DU DiABle

Traverse ei tulisi onnistumaan liian
epävakaan sään takia. Suunnittelimme
jo epätoivoisesti lepopäivää, kunnes
silmäni osui Taculin Diable harjanteeseen. Siinä olisi juuri sopiva

Istuin Saarenpään Tepon kanssa

reitti huomisen lyhyeen sääikkunaan.

Chamonixin vuoritoimistossa ja selasin

Viisi nelitonnista huippua ja hienot

Rebuffatin 100 parasta reittiä. Olimme

maisemat!

edellisenä päivänä palanneet alas

tavoitteemme, Grandes Jorasses

Ensimmäinen Diable -harjanteen huipuista

meillä oli vaikeuksia valita seuraavaa
reittiä.
Takana oli Frendo Spur sekä

Teppo Aiguilles du Diablesin harjanteella.

S. Jyrkynen

Aiguilles Traverse, ja reissun kolmas

Tuuli oli tyyni, kun saavuimme aamuyöstä
Combe Mauditin hevosenkenkään, reunarailon alle. Tyhjensimme reput lumelle ja siirsimme välineet valjasiin. Katsoimme ylös
harjanteelle ja valitsimme kahdesta lähestymiskurusta vasemmanpuoleisen, joka johti
suoraan Col du Diableen (3951m). Välissä oli
vain kaksi tuntia loivahkoa jääkiipeilyä.

laaksoon onnistuneelta reissulta ja

on Corne du Diable (4064m). Helpoin reitti
sen kärkeen oli pystysuoraa kiipeilyä, vaikkakin helppoa sellaista, suunnilleen kolmosta.
Kun pääsimme huipulle, tähystimme loput
harjanteesta. Helmeä lähetystä edessä!
Toinen neuloista on nimetty Pointe Chaubertiksi (4074m). Se oli tiukkaa kiipeilyä pakkaskelissä (4+), joten vaihdoin talvikiipeilytossut
jalkaani. Harjanne jatkui erittäin ilmavana ja
etenimme Tepon kanssa tasaisen tappavaa
tahtia.
Pointe Chaubetilta reitti vei alas Pointe Medianen (4097m) ja Chaubertin väliseen solaan kolmella laskeutumisella, minkä jälkeen
oli edessä reitin raskain kiipeilyosuus, kolme
lyhyehköä köydenpituutta jyrkkää nelosen kalliokiipeilyä Medianen huipulle.
Neljäs torni, Pointe Carmen (4109m) kiivettiin pohjoispuolelta, jäisiä halkeamia pitkin.
Teppo mietiskeli ääneen rautojen laittamista,
mutta mielestäni kiveä oli sen verran näkyvissä, ettei rautoja tarvittu, ja jatkoimme matkaa
Carmenin huipun kautta viimeisen tornin,
l’Isoléen (4114m) juurelle.

Aiguille Verten huippu on yksi Alppien kauneimmista.

T. Saarenpää

Nelitonnisten keräilijä pääsee käyttämään taitojaan kaikilta kiipeilyn
osa-alueilta. Diablesin pilarit ovat puhdasta kalliokiipeilyä.

RÄKKI:
• puoli pakkaa kiiloja
• setti frendejä
• slingejä
• yksi 60 m puoliköysi

Whymper-kuluaari on suoraviivainen ja upea reitti, mutta pysy vyörylinjasta sivussa
lähellä reunaa.

Samuli Mansikka

L’Isolée näytti ilkeältä. Se oli pystysuoraa nelosen kiipeilyä pohjoisseinällä ja kaikki otteet olivat lumen peitossa. Järkeilin kuitenkin,
ettei tänne tule enää toista kertaa eksyttyä,
joten parempi ainakin kokeilla. Ja hyvinhän
se meni, löysimme itsemme viidenneltä huipulta tunnin ponnistelujen jälkeen!
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S. Mansikka

S. Mansikka

Kolme
kertomusta
Blancin
massiivilta

AiGUille
VeRte,
CoUloiR
WhYMpeR
Heräsin Couverclen hytillä keskiyöllä ja jaoin
mysli- ja cafe au lait -aamiaisen idolini Christoph Profitin, hänen kahden asiakkaansa ja
hyttivahdin kanssa. Puoli tuntia myöhemmin,
mutta vielä unihiekat silmissä lähdin tähtikirkkaaseen, mutta varsin lämpöiseen yöhön.
Lumi ei alkumatkasta ollut vielä kovettunut,
mutta parani aamuyötä kohden pakkasen kiristyessä. Alkumatkan syvät askelmat vaihtuivat jäärautojen jättämiin pieniin reikiin hangella; seuraavat eivät enää näkisi jälkiäni.
Pienen otsalamppuni valokeila ei kantanut
kauas ja olin tyytyväinen, että olin edellisviikolla käynyt reunarailolla päivänvalossa.
Kiipesin railon yli kuluaarin alkuun vyörylinjaan muodostunutta lumisiltaa pitkin. Tähtäsin suoraan ylöspäin pienten jääputousten muodostamia portaita myöden, kunnes
lähes paria sataa metriä korkeammalla huomasin reitin muuttuvan kivikkoisemmaksi ja

S. Mansikka

hyvin jyrkäksi; olin pimeässä ajautunut liiaksi oikealle seurattuani laskeutumisankkureiksi jätettyjä nauhalenkkejä. Kivien lomassa lumi oli osin heikosti kiinnittynyttä, mutta
varovasti liikkuen ja kurottaen hakuillani otteita pääsin siirtymään sivulle kuluaariin. Yö
kylmeni rajusti, mutta en siitä välittänyt saadessani nauttia hyvistä jääolosuhteista kohti
huippua jyrkkenevässä upeassa uomassa. Valokin alkoi lisääntyä ja näin jo tarkasti Vallee
Blanchin yli sinisenä hohtavalle Blancin massiiville, joka keräsi ympärilleen paksua pilvimassaa.
Lopulta vuoren toiselta puolelta puhaltava tuuli alkoi ulottua kuluaariin sen huipun
muodostavan satulan yli. Suuntasin Grandes
Rocheuselle vieville kiville, jotka saavutettuani pääsin kurkistamaan satulan yli vuoren toiselle puolelle Argentieren jäätikölle. Grandes Muletsin hissiasemalla paistoivat valot,
alhaalla uinuvassa Chamonix:ssa niin ikään.
Voimakas tuuli pyöritti nousevan auringon
värjäämiä pilviä. Viima nipisteli poskia. Kiipesin lyhyen matkan Grandes Roucheusen huipulle, jolta minulla oli upeat näkymät kohti
Verteä ja toiselle puolelle Aiguille du Jardinille ja edellisviikolla käymälleni Les Droitesille.
Kiipesin vähän matkaa alaspäin ja pääsin yhdellä laskeutumisella takaisin satulaan aloittaakseni viimeiset metrit veitsenterävällä lu-

Blancin Massiivi sijaitsee lähellä välimerta ja sää voi
muuttua hyvin nopeasti. Nopeus on valttia päästäksesi
suojaan ennen, kuin lumimassat haittaavat liikkumista. Kirjoittaja vetäytymässä Whymper-kuluaarista.

miharjanteella. Huomasin tuulettavani yksin,
kun astelin varovasti viiman kovettamalla
harjanteella kohti Blancin massiivin upeinta
huippua. Muut olivat jääneet kauas taakse...

RÄKKI:
• Jääraudat ja -hakut
• 60 m puoliköysi
• 4 jääruuvia
• Abalakov-koukku
• Tarvikenarua
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J. Evokari

tehty putki, joka lepää kalliolla hieman kallellaan 3800 metrin korkeudessa. Illalla paikalle
saapuu kaksi seuruetta opaskoululaisia opettajineen. Jo varhain kääriydymme majalta löytyviin huopiin.
Blancin huipulle on nousua vielä kilometrin verran. Heräämmekin turkasen aikaisin.
Kiipeämme loputtoman tuntuista poikkaria
kohti reitin alkua. Työjako on selvä: minä liidaan, Jeppe kantaa isompaa reppua. Jättiläisten hahmot hapuilevat kohti kirkasta tähtitaivasta. Otsalampun valokeilasta otteita etsien
kiipeily tuntuu jänskältä. Olemme reitin alussa meitä kaksi tuntia myöhemmin heränneiden opaskoululaisten kanssa samaan aikaan.
Heidän jyrkähkö luminen lähestymisensä on
ollut nopeampi kulkea.

Ecclesin bivi ja Johannes Kärkkäinen.

J. Evokari

Teksti: Johannes Kärkkäinen
Kiipeilypari: Juha Evokari

innoMinAtA
RiDGe
Siinä missä useille reiteille Mont Blancin
massiivin Ranskan puolella pääsee mukavasti hissillä maha suklaapullaa ja maitokahvia
pullollaan, on Italian puolelta lähestyminen
tehtävä jalan. Patikointi on kuitenkin vaivan
arvoinen jo maisemiensa puolesta: Peuterey -vuorten teräväpiirteiset kasvot tuijottavat
tummanpuhuvina kulkijaa ja jäätiköiden sulamisvedet putoavat pauhaten kohti alhaalla
odottavaa vehreää laaksoa.
Italian puolella kulkijoita on vähän. Monzinon maja on ollut suljettu viime vuodet ja
siten se tarjoaa ulkokatoksineen yösijan paikallisille sorkkaeläimille ihmistä useammin.
Homeen kyllästämässä talvibivissä nukumme ensimmäisen yömme sikeästi. Aamulla
jatkamme matkaa pitkin Brouillardin jäätikköä. Edellä kulkeneen seurueen jälkiä seuraillen taival lumisiltojen yli käy helposti.

Innominata-harjanne on suuri reitti suurella seinällä.
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Iltapäivällä saavumme Ecclesin biville. Se on
eräs massiivin Italian puolen korkeimmista tukikohdista, jonkinlainen metallilevyistä

Raskaimmat köydenpituudet ovat heti aluksi. Leipäkkään kruksin voimakkaasti puuskuttaen ja puoliääneen voimasanoja jupisten. Kovat kengät tuntuvat kömpelöiltä. Päädymme käyttämään running belay -taktiikkaa.
Se lienee paikkaan soveltuva, mutta kuudenkymmenen metrin köysi on aivan liian pitkä.
Köyden kiskominen tuntuu hevosen hommalta. Ylempänä etenevä ranskalaisporukka
tiputtaa kiviä: painaudun kalliota vasten kivien surinaa kuunnellen. Hiljaisuus. Katsoessani alas Jeppe heiluttaa kättään kaikki kunnossa -merkiksi.
Jatkamme matkaa. Kuuden tunnin mittainen
liidivuoro alkaa painaa ja luovutan vuoron
mielelläni Jepelle, kun hänen paremmin hallitsema mixed-kiipeily alkaa. Luulemme olevamme jo lähellä huippua, mutta edessä on
vielä tuntikausia harjannekiipeilyä: tuhat korkeusmetriä on varsin pitkä matka. Vihdoin
kivi muuttuu lumeksi ja harjanne loivenee
kohti Mont Blanc de Courmayerin huippua.

t
a
s
i
k
M
P
R
E
D
9.12.
BOUL
–
.
8
a
s
s
i
l
l
a
h
ten palloilu

Kauniais

Kisapaikka:

Reitintekijä:

Kauniaisten Palloiluhalli
Oppilaskodintie 11
02700 Kauniainen
Puh: +358 9 505 6348

Stefan Pettersson, Sweden

Alustava aikataulu:
Lauantai 8.12. Karsinta
9.00 Ilmoittautuminen
9.15 Eristys aukeaa
10.15 Eristys kiinni
10.30 Naisten karsinnat
14.00 Miesten karsinnat

Ilmoittautuminen:
23.11.2007 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen kiva@climbing.fi
Kisamaksu € 25 maksetaan SKILin tilille
800010-70337143, viite: 127405779
Tietoihin nimi ja seura.

Lisätiedot:
Mari Malinen Puh: 040 500 8000 tai
Mina Jokivirta 041 504 1311
sähköposti: kiva@climbing.fi

Sunnuntai 9.12.
Semifinaali ja finaalit
7.30 Eristys aukeaa
8.30 Eristys kiinni
9.00 Semifinaalit naiset ja miehet
14.00 Naisten finaalit
16.00 Miesten finaalit
17.30 Palkintojen jako

Varsinaisella Länsi-Euroopan katolla meininki on hektisempi. Seuraa ei puutu ja vuoren
huipulta alas johtava polku on tallaantunut
satojen rautojen alla syväksi. Kun joku Gouterin majalta Blancia valloittamaan lähtenyt
on vienyt aamulla vielä toisen kenkäni, ajaudun ajattelemaan, että vähän ihmisiä ja paljon sorkkaeläimiä on kokolailla parempi kuin
paljon ihmisiä eikä lainkaan sorkkaeläimiä.

RÄKKI:
• 60 m puoliköysi
• joitakin kiiloja ja camuja
• raudat ja hakut
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Teksti: Saku Korosuo
Kuvat: Adrian Pollard, Saku Korosuo ja Tom Evans

The

Nose

E

dessä oleva seinä näyttää pelottavan korkealta. Nopea kivipaperi-sakset ja saan kunnian aloittaa työt... Laitan otsalampun pois sillä aurinko on juuri nousemassa. Näen kaukana
oikealla puolellamme yhden otsalampun heiluvan ilmassa;
joku on ilmeisesti jumaroimassa Sickle Ledgelle. Sinne mekin olemme menossa, joten isken sormet halkeamaan ja alan kiivetä. Kivi on
liukasta ja räkki painaa. Kiipeily on täysin erilaista kuin mihin olen tottunut Suomessa. Olhavallakin halkeamakiipeily on käytännössä otekiipeilyä. Tekee mieli valittaa.

varmistustuoli! Nämä miehet eivät todellakaan ole pitämässä mitään kiirettä.
Sidomme kolme köyttä yhteen ja laskeudumme alas maahan. Päätämme huilata kuumimman ajan ja tulla illalla haulaamaan tavaramme Sicklelle. Käymme leirintäalueella syömässä ja lepäämässä. Aika
kuluu nopeasti ja äkkiä onkin jo kiire takaisin seinälle.

Muutaman köydenpituuden jälkeen katselen ympärilleni. Köyttä pitkin
jumaroiva mies oikealla puolellani ei tunnu liikkuvan mihinkään. Sen
sijaan alapuolellamme näkyy liikettä. Noin 50-vuotias harmaahiuksinen mies sooloaa allamme köysi selässä. Hän tulee samalle hyllylle
mistä Eetu varmistaa minua ja alkaa selvittää köyttä. Hetkeä myöhemmin hyllylle putkahtaa toinenkin mies joka laittaa itsensä nopeasti köyteen kiinni ja alkaa tykittää. Hetkeä myöhemmin molemmat miehet
ovat yläpuolellani ständissä. Itsetuntoni on murskana. Jostain Kumpulan sisäseiniltä olin saanut sellaisen harhakuvan että osaan kiivetä.
Nyt taisin ensimmäisen kerran nähdä kun oikeasti kiivetään hyvin.

Tarkoitus on haulata tavarat yhtä kyytiä
180 metriä. Tämä hieman jännittää, sillä

Team Korea.

Nose-in-a-day -kaksikko ei kauaa ständillä viihdy ja hetken päästä he
häviävät kokonaan näkyvistä. Onneksi seinältä löytyy muitakin hitaita
kuin me. Sicklelle jumaroiva mies ei ainakaan pidä turhaa kiirettä.
Pari tuntia myöhemmin roikun huonossa skyhookissa. Tämän pitäisi
olla koko reitin vaikein köydenpituus. Ja mitä ilmeisimmin olen tekemässä kp:n vaikeinta teknomuuvia. Pidätän hengitystä ja kiipeän tikkaat ylös. Teflonpintaisessa pinscarissa keinuva huukki tuntuu vatsanpohjassa. Onneksi seinässä törröttääkin jo pultti ja taas voi hengittää
normaalisti. Pari teknomuuvia lisää ja pääsen kiipeämään vapaasti herkkää poikkaria. Kesken poikkarin joku nappaa kiinni! Perässäni
roikkuvat tikkaat ovat klippautuneet kiinni pari metriä alempana olevan pultin jatkoon! Sätkin hetken ja saan kun saankin vapautettua tikkaat sillä seurauksella että myös köysi irtoaa jatkosta. Ja taas pelottaa.
Onneksi pääsen kuitenkin ständille ja homma etenee. Nyt näen jo paremmin fiksatun linjan Sicklelle. Aikaisemmin näkemämme mies on jo
ylhäällä mutta perässä tulee seuraava, eikä yhtään sen nopeammin.
Eetu kiipeää seuraavaa kp:ta ja ihmettelee reitillä olevia uusia kiiloja
jotka on piesty vasaralla halkeamaan. Eikös Nose vedetä nykyään kliinisti? Pieni tension traverse ja Eetu on Sicklellä! Kello on 10:22 ja aamuiset itsetunto-ongelmat ovat historiaa, metrejä kertyy ihan mukavaan tahtiin. Ja eipä meillä ole tarkoitustakaan kiivetä reittiä päivässä. Sicklellä tapaamme porukan joka on viettänyt aamun jumaroinnin
merkeissä; kolme pientä korealaista. Miehet ovat varustautuneet reitin
kiipeämiseen hieman erikoisella varustuksella. Jokaisen henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluu muunmuassa vasara ja oma henkilökohtainen
The Nose kulkee keskellä El Capitania.
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Eetu jumaroi asiaan kuuluvissa vetimissä.
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Maasta irtautuminen
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Saku paistattelee päivää verkkotrikoissa.

Eetu kasailee telttaa Camp IV:n alla.

‹

Lähden kiipeämään heidän peräänsä. Kiipeily on todella helppoa ja
hetken päästä olenkin jo ständillä. Haulaaminen sen sijaan on vaikeaa
sian jäädessä koko ajan kiinni. Eetu jumaroi sian vieressä ja irrottelee
isoa possuamme jatkuvasti. Eetu kiipeää hienosti seuraavan kp:n ja
pian pääsenkin itse fiilistelemään ensimmäistä kunnon tension traverseani. Ideana on että Eetu laskee minua ständiltä ja kävelen sivuttain
niin paljon kun pystyn. Noin kymmenen metrin päässä oikealla puolellani on toinen halkeama jonne minun pitäisi päästä. Yllätyn miten
paljon minua pitää laskea ennen kuin pääsen käsiksi halkeamaan. Viimein saan iskettyä nyrkkijammin sisään ja yritän sen varassa laittaa
camua. Nyrkkijammi alkaa kuitenkin luistaa enkä tiedä pitäisikö huutaa löysää vai kireälle, iso heilahdus tuntuu ajatuksena kuitenkin ikävältä. Isken #3,5 camun sisään ja pääsen sen avulla kunnolla halkeamaan. Ongelmana on kuitenkin se etten voi jättää camua tai mitään
muutakaan varmistusta, vaan minun pitää kiivetä halkeamaa varmistamatta kunnes olen taas Eetun yläpuolella. Kiipeily on periaatteessa
helppoa, mutta köyden hävitessä jonnekin kauas tuntuu enemmänkin siltä kuin olisin sooloamassa. Viimeinkin olen tarpeeksi korkealla
ja saan laitettua ensimmäisen varmistuksen. Tässä vaiheessa olen kiivennyt jo lähes puolet köydenpituudesta. Loppu köydenpituudesta on
kuitenkin uskomattoman hienoa kiipeilyä hyvillä varmistuksilla ja saa-

Eetu Boot Flaken alla.

«

Puoli viiden aikoihin syömme aamupalaa Camp 4:ssä. Ylipainoiset
oravatkaan eivät ole vielä heränneet, joten saamme syödä rauhassa
ennen seinälle siirtymistä. Jumaroin köysiä pitkin ja mietin kuinka paljon tuuli on heilutellut köysiä ja hinkannut ylintä köyttä Sickle Ledgen
terävään reunaan. Pelkoni on aiheetonta sillä köydessä ei näy jälkeäkään. Sen sijaan hyllyllä odottaa näky mitä en uskonut näkeväni vielä
pitkään aikaan. Kolme korealaista nukkuu sikeästi sikamme vieressä.
Uskomatonta. Minkälaisella aikataululla he ovat kiipeämässä? Eetu jumaroi perässäni hyllylle ja korealaiset alkavat heräillä. He ovat edellisenä päivänä fiksanneet pari köydenpituutta ja lähtevät pikkuhiljaa jumaroimaan eteenpäin.

S. Korosuo

A. Pollard

ammin ja voisimme jossain vaiheessa kenties ohittaa heidät. Korealainen ei tunnu ymmärtävän vaan sanoo: “Speak slow.” Selvä, yritetään
uudestaan…”Your team slow, our team fast...” Tämän jälkeen korealaiset alkavat puhua keskenään eivätkä enää sano mitään englanniksi.
Hyvä meininki! Eetu tulee ankkurille ja sanon että lähtee vaan saman
tien kiipeämään samaa köydenpituutta missä kolmas korealainen on
viettänyt viimeiset kolme tuntia. Eetu kiipeää nopeasti korealaisen alle
ja tekee ständin. Olen lähdössä jumaroimaan kun korealaiset alkavat
taas olla kaveria kanssani. “Maybe your team continue… our climber… is very short person… can’t reach the hold!” Sanon että menen
katsomaan ja kiipeän korealaisen viereen. Puheet otteeseen yltämisestä kuulostavat hieman hassulta, sillä koko köydenpituus on jatkuvaa halkeamaa. Korealaisen yläpuolella halkeama levenee sen verran
ettei sitä voi teknota vaan joutuu tekemään muutaman pakollisen vapaamuuvin. Kysyn haluaako hän että fiksaan heille köyden. Korealaisen pää nyökyttelee siihen malliin että otan häneltä haulausköyden ja
pöllin vielä valjaistakin kaikki isot camut ja lähden kiipeilemään. Koko
loppu köydenpituus on #3,5 - #4 halkeamaa joten en oikein voi jättää varmistuksia. Korealaisten camutkin ovat väärän kokoisia. Lopulta
olen kuitenkin Dolt Towerilla ja fiksaan köydet. Hetken päästä hyllylle
kömpii tuttu korealaisryhmä joka kumartelee meille loppuillan. Alkaa
tulla pimeää joten päätämme jäädä Doltille, vaikka tarkoitus oli kiivetä
vielä kolme köydenpituutta. Laitamme ledgen roikkumaan yhteen vanhaan pulttiin hyllyn yläpuolelle ja käymme nukkumaan.

S. Korosuo

jos sika (haulbägi) jää kiinni, emme pääse helposti auttamaan sitä irti.
Teemme niin että minä jumaroin ensin ylös ja kokeilen saanko sian
yksin liikkeelle. Yritän huutaa Eetulle jotain mutta kova tuuli ja pitkä
etäisyys tekee hommasta vaikeaa. Radiopuhelimetkaan eivät tietenkään toimi ja tilanne alkaa hieman ärsyttää, aikaa kuluu kun emme
kuule toisiamme, eikä mieli tee laskeutua alaskaan juttelemaan. Eetu
näyttää jotain käsimerkkejä jotka tulkitsen että saan haulata. Sika nousee kevyesti, tai oikeastaan kolme köyttä venyy aika paljon ja olen fiiliksissä vaikka sika lojuu edelleen maassa. Viimeinkin sika oikeasti nousee ilmaan ja tajuan homman raskauden. Rollareilla 10 metrin haulaus
tuntui vähän helpommalta. Lasken sian takaisin maahan ja Eetu puolestaan jumaroi ylös Sicklelle. Teemme varsinaisen haulauksen kahdestaan, eli minä roikun vastapainona ja jumaroin haulausköyttä ylöspäin samalla kun ständillä oleva Eetu vetää köyttä traxionin läpi. Näin
sika nousee todella kevyesti, mutta vastapainona jumarointi on yllättävän vaikeaa. Haulausköysi liikkuu alapäin ja käytännössä olen siis paikoillani vaikka koko ajan jumaroinkin. Tuntuu yhtä tyhmältä kuin jossain kuntosalin vempeleessä. Pienen jumpan jälkeen sika on vieressämme Sicklellä. Laitamme possun kiinni ankkuriin ja laskeudumme
takaisin maahan. Löydän maasta kaksi uutta kiilaa jotka näyttävät olevan samaa sarjaa kuin korealaisilla. Hetken päästä kuulemme huutoa
ja yksi korealainen varmistustuoli lentää ilmassa. Hyvä meininki! Menemme leirintäalueelle syömään ja painumme aikaisin nukkumaan
sillä seuraavasta päivästä on tulossa pitkä.

Löydän maasta kaksi uutta kiilaa jotka näyttävät olevan
samaa sarjaa kuin korealaisilla. Hetken päästä kuulemme
huutoa ja yksi korealainen varmistustuoli lentää ilmassa.
Hyvä meininki!

vun Dolt Holeen. Tästä alkaa Stoveleg Crack, jonne Eetu tekee tension traversen. Päästyään Stovelegiin Eetu pääsee tutustumaan ensimmäistä kertaa El Capitanin tuuleen. Tikkaat heiluvat vaakatasossa ja
saman levyinen halkeama jatkuu loputtomiin. Varmistuksia ei oikein
voi jättää sillä etenemiseen tarvitaan kaksi samankokoista camua. Varmistan kulman takana joten kuuluvuuskin on pian nollassa. Lisäksi
Eetun juomiset ovat loppuneet ajat sitten ja mies alkaa olla heikossa kunnossa. Eetu kiipeää halkeamaa noin 50 metriä ja tekee ständin.
Vaikkemme näe tai kuule toisiamme, saamme kuitenkin sian haulaukseen ja lähden itse perään. Kulman ylitettyäni huomaan että korealaiset ovat suoraan edessämme. Jumaroin äkkiä ständille mistä löydän pahasti nestehukkaisen Eetun. Onneksi otin reppuun ensimmäiselle päivälle hieman ylimääräistä vettä, sillä siassa ei ole vesiä täksi
päiväksi. Eetu saa juotua ja itse pääsen neuvottelemaan taas korealaisten kanssa. Teen oman ständin hieman sivulle korealaisista ja haulaan sian ankkurille. Kerron että me kiipeämme hieman heitä nope-
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Saku ja The Great Roof.

Yö korealaisen päällä

The Great Roof

Heräämme aikaisin ja ledgestä noustessani astun melkein yhden korealaisen päälle. Kaveri on kömpinyt ledgen alle piiloon nukkumaan.
Teemme aamutoimet nopeasti ja jatkamme matkaa. Eetu kiipeää
ensin ja kun olen lähdössä jumaroimaan kysyn vielä aamupalaa syövältä korealaiselta haluavatko he että fiksaan heille seuraavan köydenpituuden. Mies miettii hetken suhtautumistaan ylimääräiseen apuun
ja sitten naama virneessä vastaa “Yes!”

Seuraavana aamuna on hienoa herätä. Korkeutta alkaa olla mukavasti legden alla ja näemme ensimmäistä kertaa Great Roofin läheltä. Köydenpituus on noin 50 metrinen kaari joka päättyy katossa kulkevaan
pokkariin. Katto on itse asiassa helppoa teknoa, mutta parin muuvin
välein pitää kaivaa kamera ja ottaa kuvia muistoksi. Eetu jumaroi perässä cowboyhattu päässä. Hän saa vuorostaan kiivetä Pancake Flaken
jota pidetään koko reitin hienoimpana köydenpituutena. Tuntuu vähän
hassulta kun kiipeää näitä tunnettuja köydenpituuksia. Niitä on katsellut niin monet kerrat videolta ja nyt tuntuu kuin olisi itse kiipeilyleffassa. Itse asiassa tästä eteenpäin köydenpituudet ovat toinen toistaan
hienompaa kiipeilyä uskomattoman hienoissa maisemissa. 800 metrin ilmavuus on yksinkertaisesti kaunista.

Tänään olisi vuorossa Texas Flake, jota ainakin itse olen jännittänyt.
Nyt näyttäisi siltä että minä saan kunnian kiivetä tuon kyseenalaisen
köydenpituuden. Texas Flake on kalliosta irronnut suuri paasi jonka sisälle kömmitään ja sitten aletaan vääntäytyä ylöspäin. Chimney levenee ylöspäin mentäessä, mutta jalkaotteet vähenevät joten kiipeily hieman vaikeutuu. Luonnollisia varmistuksia ei saa, mutta puoleen väliin
on isketty yksi pultti joka tuo hieman hermolepoa kiipeilyyn. Kustavissa vietetyt hetket eivät ole olleet turhia ja köydenpituus tuntuu yllättävän helpolta. Fiilistelen hyviä kokovartalojammeja ja käytän aikaa
taidekuvien ottamiseen kesken kiipeilyn. Pian seison fleikin päällä ja
tuuletan. Korealaisetkin huutelevat jotain kannustusta alhaalta päin.
Aurinko paistaa ja kiipeily on hieno laji.
Seuraavaksi vuorossa on toinen mietteliääksi pistävä kohta eli The
King Swing. Idea on että ensin kiivetään Boot Flaken päälle ja sitten
lasketaan toinen alaspäin parikymmentä metriä. Tämän jälkeen aletaan juosta sivuttain edestakaisin kunnes ylletään kaukana sivulla olevaan toiseen halkeamaan. Eetu saa vuorostaan näyttää pendulumitai-

Tulemme Camp 6:n alle noin 3 tuntia ennen auringonlaskua hyvissä
voimissa. Tosin Eetua taas hieman janottaa sillä mies kiskaisee 3 litraa
vettä huiviin saman tien. Laitan Metallican soimaan ja viritämme ledgen valmiiksi Camp 6:n alle. Katselemme auringonlaskua ehkä maailman hienoimmalta paikalta. Jossain vaiheessa hyllyllä haisee voimakkaasti palanut kumi. Ihmettelen hajua kunnes huomaan että Eetuhan
se vaan on kusella. Minua oli peloteltu tarpeeksi kuivumisella joten
olen yrittänyt juoda orjallisesti vaikkei janottaisikaan. Siitä huolimatta kusella käyminen on ollut aika harvinaista puuhaa. Syömme taas
maistuvat raviolit ja jälkkäriksi tarjolla on maukasta hedelmäcocktailia.
Hyvän musiikin ja ruoan lisäksi iltaamme viihdyttävät parisataa metriä
alempana olevat korealaiset, joiden ähkimistä on aina kiva kuunnella.

Galleria

S a k u K o r o s u o , I r o n M a n V 4 , B u t t e r m i l k s , Ca l i f o r n i a . K u v a A d r i a n Po l l a r d .

Illalla saavumme tyytyväisinä Camp IV:n alle. Kiipeily on sujunut hyvin
koko päivän ja olemme saaneet nopeutta lisää. Eetu laittaa AC/DC:
n soimaan ja itse laitan peruukin päähän ja otsalampun ledit vilkkumaan. Eetu syö tyytyväisenä raviolia cowboyhattu päässä vaikka hieman pieleen mennyt pussiinpaskomiskeikka harmittaakin miestä.
Olemme päättäneet säästää painossa ja jättää shitpipen matkasta.
Meillä on nerokas keino hoitaa kakat mukaan ilman ylimääräisiä kakkaputkiloita. Eli ensin paskotaan pussiin, sitten otetaan tyhjä vesipullo, leikataan pulloon veitsellä luukku, heitetään pussi sisään ja teipataan ilmastointiteipillä ilmatiiviiksi. Teoriassa hyvä idea, käytännössä
kiipesimme loppureitin tästä hetkestä lähtien paskanhajussa.

M i k k o M a n n i n e n , Ty ö v ä e n k a t t o , 7 b / 7 c , S a v o . K u v a : S a m i R o m p p a i n e n

Pari köydenpituutta myöhemmin kuulemme outoa ”Banzaiiii!!” –tyylistä huutoa ja hetken päästä korealainen putkahtaa näkyviin ehkä sata
metriä alapuolellamme. Mies pysyy näkyvissä vain pienen hetken kunnes heilahtaa takaisin päin huutaen ilmeisesti korealaisia rivouksia.
Korealainen heiluu siinä siiman jatkeena pääsemättä kuitenkaan halkeamaan asti. Jonkin aikaa heiluttuaan mies kyllästyy ja hetken on hiljaista…kunnes taas alkaa ”Banzaiii!!” –huuto ja esiin putkahtaa toinen korealainen! Ottavat näköjään ilon irti reitistä ja käyvät kaikki kokeilemassa King Swingiä. Päätämme jatkaa eteenpäin ja kuulemme
vielä kuinka korealainen nro #2 yrittää huudella meille jotain ”connect
ropes?!” –henkistä, mutta joudumme valitettavasti tällä kertaa jättämään korealaiset omien taitojensa varaan.

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi kuvatoimituksen osoitteeseen: aineisto@climbing.fi

tonsa ja tekee heilurin hieman eri lailla kuin muut. Ison heilurin sijasta
Eetu tekee swingin enemmän tai vähemmän tension traversena ja kiipeää sivuttain seinämää pitkin kunnes saa kiinni halkeamasta. Lisäksi
teemme haulaamisenkin hieman normaalitavasta poiketen, eli emme
haulaa ollenkaan Boot Flakelle vaan nostamme sikaa vain pari metriä
Texas Flakelta ja sitten haulaamme suoraan King Swingin jälkeiseen
ständiin Eagle Ledgelle. Laaksossa puuhiamme seurataan silmä kovana ja kommentit touhuistamme ovat: “They forgot their haulbag!” “It’s
never gonna work out that way…” Hetken päästä sekä Eetu, sika ja
minä olemme kaikki naamat virneessä Eagle Legdellä.

>> Juttu jatkuu sivulla 32!
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Antti Siivonen, Pöllövartio, 6b+ ,Kouvola, Louhos. Kuva: Sami Romppainen

S a k u K o r o s u o , n i m e t ö n t e k n o r e i t t i , O l h a v a . K u v a A d r i a n Po l l a r d
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KKK, moduuli IV, Cortina d’ampezzo, dolomiitit, Italia

Hienoa kiipeilyä ja hyvää kahvia

Jussi Muittari

satanut vettä tai lunta. Nopean aamupalan jälkeen hypättiin autoihin
ja ajettiin kalliolle. Joka päivälle tuli kiipeilyä useamman sadan metrin
verran, jonka päälle tuli myös tietysti lähestymiset ja poistumiset reitiltä. Kurssipäivät eivät päättyneet vielä tähän vaan kiipeilypäivän päätteeksi käytiin läpi yhteisesti päivän aikana tapahtuneita asioita, suunniteltiin seuraavaa päivää sekä kuunneltiin kurssilaisten valmistelemistaan aiheista pitämiä luentoja.
Vaikka kiivetyt reitit yleisesti ottaen olivatkin helpohkoja niin ensimmäisen viikon loppupuolella alkoi väsymys painaa koko ryhmällä, sillä
takana oli jo useampi kilometri kalliota. Oman lisämausteensa tähän
soppaan toi sää, joka oli vuodenaikaan nähden harvinaisen kylmä. Aamuisin vuorten rinteillä saattoi uusi lumi kimaltaa valkoisena ja leirintäalueen telttojen katot olla kuurassa. Monet pidemmät reitit Cortinan
alueella nousevat lähelle 3000 metriä, jolloin jo korkeus tekee kelin viileäksi. Pidemmille reiteille pitikin varautua ylimääräisin vaatekerroksin ja kuorivaattein, koska kelit olivat Dolomiittienkin mittapuulla epävakaat. Tämä toi ylimääräistä haastetta kiipeilyyn, sillä turha hidastelu
saattoi johtaa kiipeämiseen vesi- tai lumisateessa. Eräällä reitillä Tre
Cimen alueella lunta oli tullut yön aikana niin reilusti, että otteita piti
puhdistaa lumesta.
Kurssilla päivät oli jaettu siten, että kaikille tulisi oman tason mukaan mahdollisimman monipuolisesti kiipeilyä. Päiviin liittyi pieniä
kuviteltuja ongelmatilanteita ja ohjaajana kiipeämistä, jolloin kiipeäminen tapahtui helpommilla reiteillä kouluttajan ja toisen kurssilaisen toimiessa asiakkaana. Parasta kiipeily oli tietysti niinä päivinä, jolloin keskityttiin vaan omaan kiipeilyyn eli kiivettiin pidempiä ja hieman
haastavampia reittejä omaan tasoon suhteutettuna.

Miika ja Johannes tähyilevät Tre Cimen Dibona-kanttia.

Johannes Kärkkäinen

Jussi Muittari

Teksti Jussi Muittari

Kahvittelua

Eräs kiivetyistä reiteistä, Gelbe kanten – reitti
kulkee oikeanpuoleista silhuettia pitkin.

Y

hdentoista hengen suomalaisporukka kokoontui Cortina d’ampezzon Dolomiti-leirintäalueelle sunnuntaiillasta 24.6.2007 tarkoituksenaan viettää seuraavat
pari viikkoa kiipeillen lähialueen kalliolla ja vuorilla.
Seitsemän kurssilaisen ja neljän ohjaajan muodostama porukka koostui kalliokiipeilykouluttaja-koulutusputkeen lähteneistä henkilöistä sekä kurssin kouluttajista.
KKK-koulutusputkeen kuuluu neljä eri moduulia, näyttökoe sekä joukko pienempiä tehtäviä. Tämä viimeinen eli järjestyksessään neljäs moduuli oli järjestetty samalla paikalla myös edellisellä kerralla kaksi vuotta sitten. Tätä IV-moduulia edelsi viikonloppu Olhavalla, jossa käytiin
läpi kiipeämistä luonnollisin varmistuksin, teknon alkeita, liidaajan
pelastamista reitiltä sekä tarkastettiin kurssilaisten kiipeilykunto tätä
kurssia varten.
Yhtenä perimmäisenä ideana IV-moduulilla on vaan kiivetä paljon
metrejä! Lukuisat toistot varmistusten laitossa ja ständien teossa tuovat varmuutta ja rutiinia, joka näkyy suoraan reitillä vietetyn ajan lyhenemisenä. Pitkillä reiteillä isona riskitekijänä on hitaus, koska silloin
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olet pidempään alttiina kelin vaihteluille.
Varsinainen kurssin kiipeilyosio alkoi kouluttajien asiakasviennillä,
jossa kouluttaja hoiti liidaamisen ja varmisti kaksi kurssilaista mukanaan. Reittinä oli helppo reilut parisataametrinen kallio, jossa pääsi
hyvin tutustumaan paikallisen kiven ominaispiirteisiin, sekä sai esimakua siitä mitä odotettavissa on myöhemmin kurssin aikana. Tästä ensimmäisen päivän asiakasviennistä eteenpäin kurssilaiset hoitivat liidauksen ja kouluttajan tehtävänä oli tulla kakkosena/kolmosena ja
antaa palautetta jos siihen oli aihetta. Allekirjoittanut ja Samuli Mansikka tultiin paikalle päivän muita myöhemmin ja saimmekin tehtäväksi suorittaa edellisen päivän sekä toisen päivän kiipeilyt yhteen putkeen, jolloin saimme esimakua dolomiittien kiipeilystä 650 metrin verran samalle päivälle.

Kiipeilyä ja vähän vielä lisää kiipeilyä
Kokonaisuudessaan ensimmäisellä viikolla kurssilaisilta otettiin luulot
pois. Pääsääntöisesti herätys oli aamulla kello neljä, jos yöllä ei ollut

Aivan pelkkää nautiskelua kalliolla kurssi ei ollut vaan iltaisin varsinkin toisella viikolla aikaa riitti myös Cortinan kylän kauppojen ja erityisesti kahviloiden sekä jäätelöbaarien kiertämiseen. Yhden asian nämä
makaronimaan ihmiset osaavat ainakin tehdä täydellisesti: Kahvin. Allekirjoittaneen kahvihammasta kolotti lähestulkoon koko kaksi viikkoa
vaikka kahvia tulikin ryystettyä melkein aina kun se oli mahdollista. Toinen kahviin liittyvä asia oli erilaiset kakut ja strudelit. Matti A. Jokisenkin suosimalla Cinque Torre refugiolla loppuivat strudelit kesken kurssilaisten tultua päivän kiipeilyharjoituksista.
Toinen viikko alkoi sitten hieman rauhallisemmissa merkeissä, johtuen huonoista keleistä. Vesisadetta oli luvattu useammaksi päiväksi,
vaikka joitakin sääikkunoita saattoi olla. Oletusarvoisesti aamulla oli
varmuuden vuoksi aikainen herätys mutta sateen ropistessa tiedettiin
kääntää kylkeä ja jatkaa unia. Kaksi päivää lepoa, pari kurssilaisten luentoa, kahviloita ja pizzerioita sekä kiipeilykauppoja – reissun kalleimpia päiviä. Lepopäivien aikana alkoivat ensimmäisestä viikosta puutuneet sormet jälleen syyhyämään kalliolle sekä alkoi tajuamaan että kiipeilypäiviä ei olisi enää kovin montaa jäljellä ja tekemistä olisi vaikka
kuinka paljon. Kurssi oli päätetty päättää Itävallassa Grossglocknerin
kahden päivän alppinousun jälkeen. Via Ferrataakin kävimme testaamassa vesi- ja räntäsateesta huolimatta mutta huippu jäi kauaksi.
Pari pientä sääikkunaa saimme vielä ennen alppinousua, joista ensimmäinen käytettiin liidaajan pelastamisharjoitukseen. Vesisateen alettua siirryimme jyrkemmille sektoreille kiipeämään sporttia. Jälkimmäisellä sääikkunalla teimme running belay-harjoituksen, jossa kiipesimme kolmen ryhmissä kolme kertaa 180 metristä III-IV reittiä kukin
vuorollaan liidaten. Ajat vaihtelivat 40-60 minuutin välillä. Tämä oli to-

Jussi saapumassa ständille – Gelbe Kantenin
kruksi takana.

della mukavaa, sillä sait jatkuvaa liidiä koko reitin verran ilman ständien rakentelua ja kakkosen varmistelua. Kakkosen ja kolmosen tipahtamista ei liidatessa uskaltanut edes ajatella, kun reitti oli melko loivaa ja
varmistuksia harvakseltaan, jotta räkki riitti koko reitille.

Alppikiipeilyosio
Toisen viikon perjantaina pakkasimme kamppeet Dolomitin leirintäalueelta ja lähdimme ajamaan kohti Itävaltaa ja Grossglocneria. Kohtalaista keliä oli luvattu viikonlopulle ja olimme varanneet yöpaikan
Stüdl-hüttelta Grossglocknerin juurelta. Ideana oli kävellä ensimmäisenä päivänä polkuja pitkin majalle 2800 metriin, josta seuraavana aamuna jatkaa kohti Itävallan korkeinta huippua Stüdlgrat harjannereittiä pitkin.
Kukin autoporukka sai mennä omaa vauhtiaan Lucknerhausille
Grossglocknerin parkkipaikalle ja jatkaa sieltä patikoiden matkaa ma-
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Samuli Mansikka

jalle saakka. Illalla viiden maissa koko ryhmä oli taas kasassa ja aloimme valmistautua kurssijuhlaan. Olimme varanneet majasta paikat
puolihoidolla joten ruokapuoli oli hyvässä hoidossa. Ilta kuluikin mukavasti loistavan ruuan, viinin ja pienten ohjelmanumeroiden saattelemana. Erityisesti kouluttajien rap-esitys sekä kiipeilijän köysikrusifixi sai huomiota myös muilta majassa yöpyneiltä. Melko tuhmaa, niin
tuhmaa...

/ Photo : Arnaud Childeric - www.kalice.fr

Seuraavana aamuna viiden jälkeen suuntasimme majalta jäätikön yli
kohti luoteisharjannetta. Stüdlgrat-harjannereitti on noin 600m pitkä
ja vaikeimmillaan -IV tasoa. Etukäteen oli jo tiedossa, että hakoja ja
pultteja reitillä on kohtalaisesti, joten köysien ja jatkojen lisäksi emme
ottaneet köysistöihin kuin muutamia camuja. Edellisien päivien kylmät
ja sateiset kelit olivat kuorruttaneet reitin lumella ja jäällä. Saimmekin
epäileviä katseita muilta kiipeilijöiltä, koska meitä oli suhteellisen iso
ryhmä lähdössä normaalia vaativammissa olosuhteissa kiipeämään
tätä luoteisharjannereittiä huipulle. Lumen ja jään takia kiipesimme
harjannetta jäärautoja ja hakkua apuna käyttäen. Keli pysyi pakkasen
puolella ja tuulisena koko kuuden tunnin kiipeämisen ajan, joten taukoja ei huvittanut pitää ja pysyimme liikkeessä koko ajan. Kiipeily itsessään oli mukavaa könyämistä myötäillen harjanteen muotoja ja etsien seuraavaa hakaa tai pulttia lumen seasta. Olimme huipulla 3798
metrissä puolen päivän jälkeen ja pakollisten ryhmäkuvien jälkeen jatkoimme normaalireittiä pitkin alas Stüdlhüttelle ja sieltä autoille. Kurssi päättyi parkkipaikalle, josta kukin auto jatkoi omaan suuntaansa.
Yksi autokunta palasi takaisin Dolomiti-leirintäalueelle, toinen suuntasi Garda-järvelle ja kolmas lähti kohti Chamonixia. Suurin osa jatkoi
kurssin jälkeen lomailua alppimaisemissa.
Kurssin parasta antia oli kiipeily samanhenkisessa porukassa. Kaikilla oli omat vahvuutensa ja näitä pyrittiin tuomaan mahdollisimman
paljon esille. Keskustelut ja erilaisten toimintatapojen jakaminen antoi
kaikille uusia juttuja ja erilaisia näkökulmia kiipeilyyn varsinkin pitkillä reiteillä. Osa tästä ryhmästä ottaa osaa kaksipäiväiseen näyttökokeeseen elokuun lopussa, jossa testatataan koko koulutusjärjestelmän
aikana käytyjä asioita, soveltuvuutta KKK-kouluttajaksi sekä yleistietoa
kiipeilystä.

Kurssin pomo Tuomo Strudlgratilla.

Kurssilaiset: Eeva Mäkelä, Toni Folin, Mikko Jokinen, Petri Laukamo,
Samuli Mansikka, Jussi Muittari, Miika Mustonen
Kouluttajat: Tuomo Pesonen, Justus Kelloniemi, Johannes Kärkkäinen,
Kalle Pulli

Samuli Mansikka

Samuli Mansikka

Kurssilaiset Grossglockernin huipulla.

Kohti Grossglockernin toppia.

www.petzl.fr/frame
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>> jatkoa sivulta 24!
Leppoisa iltamme saa pienen käänteen kun portaledge yllättäen paiskautuu pari metriä ständistä ylöspäin! Olemme kokonaan unohtaneet
että El Capilla tosiaan tulee. Camp 6 on hyvin tuulelta suojassa, mutta
tuulen vaihtaessa suuntaa ledgemme muuttuu hetkessä isoksi leijaksi. Päätämme siirtyä ledgeen katselemaan auringonlaskua kunnes uni
vie voiton.

Sian potkimista
Aamulla on taas kiva herätä. Peruukki lämmittää mukavasti ja maisemat ovat jotain elämää suurempaa. Olemme nukkuneet hieman myöhempään, sillä jäljellä on enää viisi köydenpituutta. Eetu saa tällä kertaa aloittaa ja heti ensimmäiseksi vuorossa on Changing Corners.
Oikeastaan olen vain ja ainoastaan tyytyväinen ettei
minun tarvitse heti herättyäni siirtyä pelkotilaan. Tästäkin köydenpituudesta on kuvia ja videopätkää nähty
enemmän kuin tarpeeksi, eikä syyttä: noin 55 metrin
mittainen negatiivinen köydenpituus herkkää teknoa.
Pudotessa köysi kirjaimellisesti leikkaantuu terävää
kanttia vasten. Köydenpituuden puolessa välissä Eetu
nappaa repustaan salaisen aseensa; telttakeppi-clipstickin! Näin pultattu sporttisempi variaatio menee juosten ja aikaa säästetään. Pultit kuitenkin loppuvat ja terävän kulman takana olevaan ohueen halkeamaan on
pakko mennä sovittelemaan kiiloja. Eetu teknoaa nihkeän lopun nopeasti ja pian pääsen itse pelkäämään. On
jännää jumaroida kun samalla näkee köyden nirhautuvan
kanttia vasten. Pelkoni on kuitenkin turhaa ja pian käytämmekin jo enemmän aikaa kuvien ottamiseen kuin itse
kiipeilyyn. Metrit kuitenkin kuluvat ja äkkiä olemmekin jo
on
viimeisellä ständillä ennen toppia. Tästä lähtee viimeinen
Texas Flaken päällä
.
jyrkkä köydenpituus joka on raskas, mutta helppo teknota
meininki kohdillaan
pultteja pitkin. Eetun hävitessä katon taakse jään itsekseni

TARKASTUSKUTSU
MAKALU II JA VAMPIRE
JÄÄRAUDAT
Les Houches, 6 July 2006
Säännöllisistä tarkastuksista huolimatta osaan vuonna 2006 tuotetuista Simondin Makalu II ja Vampire jääraudoista saattaa olla asennettu vaarallisia osia. Simond toivoo, että seuraavat Makalu II:n
ja Vampiren tuotantoerät toimitetaan tarkastettavaksi tehtaalle.
1.

Makalu II, remmikiinnitys, # 2056LN,
sarjanumerot 89606, 91006
2. Makalu II, puoliautomaatti, # 2056MX,
sarjanumerot 88406, 89606, 91006
3. Makalu II, automaattikiinnitys, # 2056SP,
sarjanumerot 88406,89606, 91106
4. Vampire II, puoliautomaatti, # 2602MX, sarjanumero 89706
5. Vampire II, automaattikiinnitys, # 2602SP, sarjanumero 89706

Yosemiten kansallispuisto, vasemmalla kohoaa El Capitan.

katselemaan maisemia. Havahdun kun Eetu alkaa kiskoa haulausköyttä. Kuuluvuus on taas olematon, mutta lasken sian heilumaan tyhjyyteen. Kevyt sika nousee nopeasti ja jään yksin ständille. On vähän haikea olo. En haluaisi vielä lähteä seinältä. Yritän nähdä korealaisia vielä
kerran, mutta he ovat jääneet liian kauas. Puran ständin ja alan jumaroimaan. Seinä häviää jalkojen alta jumaroidessani jyrkkää headwallia
ja roikun tyhjän päällä kilometrin korkeudessa. Tätä ilmeisesti tarkoittaa topossa oleva ”exposed”.
Viimeinkin olemme topissa! Aurinko paistaa ja fiilis on aivan uskomaton! Potkimme sikaa kunnes Timmy O’Neill putkahtaa jostain puskasta onnittelemaan meitä. Timmy hehkuttaa naama virneessä miten mukavaa hänellä on ollut tyttöystäväni kanssa samalla kun olemme hikoilleet seinällä. Kysymme vielä miten pääsemme alas ja Timmyltä tulee
kiipeilyvideoista tuttu sekopäinen pantomiimiesitys. Timmy häviää takaisin puskaan ja saman tien Dean Potter hyökkää jostain moikkaamaan. Eetu kaivaa pullon kuohuvaa esille, tai oikeastaan salmiakkikossua, mutta yhtä kaikki, pieni voitonkulaus napsahtaa nestehukkaiseen
päähän ja seuraavat pari tuntia kuluukin taidekuvausten merkeissä.

Pitkäksi venynyt ilta tuntuu vielä aamullakin.
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Viimein pullo on tyhjä ja alaskin pitäisi vielä päästä. Olemme totaalisesti unohtaneet että viisi päivää ylöspäin saattaa viedä hetken alaskin. Jyrkkä alamäki sian, ledgen ja paskasäkkien kanssa on tuskaa. Onneksi Eetu meni ilmeisen kovassa nestehukassa lupaamaan että kantaa paskasäkit alas kiitokseksi köysien selvittämisestä. Viimeinkin
löydämme laskeutumislinjan ja kuvittelemme että laskeutumisen jälkeen olemme alhaalla. Dream on... laskeutumisen jälkeen varsinainen
piina alkaa. Reitti on jyrkkää louhikkoa ja sika selässä kävely on yksikertaisesti liian vaarallista. Näin ollen laskemme jyrkimmät pätkät ja

muuten kannamme sikaa kahdestaan. Tämä tietysti tarkoittaa sitä että
ledge, räkki ja paskasäkit pitää vielä hakea myöhemmin. Raahaamme
ehkä tunnin verran tavaroita alaspäin kunnes huomaamme olevamme
eksyksissä. Mitään polun tapaistakaan ei ole näkynyt aikoihin ja pimeä
tulee vajaan tunnin päästä. Hieno homma. Päätämme lähteä takaisinpäin kunnes löydämme polun. Pakkohan siellä on polku olla. Reittiä
kiivetään satoja kertoja vuodessa.
Polku löytyy ja taas mennään eteenpäin. Tavaroiden kantaminen kahdessa osassa on hidasta ja ärsyttävää. Perseestä. Eetu kertoo että
lopun tuska kuuluu asiaan ja sitä sitten joskus arvostaa tai jotain. Jossain vaiheessa menee hermot ja alan juosta raahaten sikaa perässäni.
Reitti on ei olekaan enää niin jyrkkä ja sika liukuu multaisessa maassa kuin kasslerpihvi uudessa Tefalin pannussa. Loppureitti meneekin
juosten ja tulemme parkkipaikalle juuri kun pimeä laskeutuu. Eetu ei
raaski heittää paskapulloja roskiin ennen kuin on saanut talteen niissä
roikkuvan vanhan slinginpätkän. Olisikohan pitänyt ostaa Eetulle vaan
uusi slingi kaupasta? Luultavasti joudun kuitenkin vielä jossain vaiheessa elämääni roikkumaan tuossa paskanhajuisessa narussa.
Potkimme vielä hetken sikaa ja lähdemme kävelemään kohti autoa.
Hetken käveltyämme auto pysähtyy eteemme ja ystävällinen rangeri tarjoaa kyydin. Automme vieressä on joki jonne juoksemme saman
tien uimaan. Haarukka puhtaana on mukavampi olla. Nousemme joesta ja paikalle pärähtää turisti joka ihmettelee El Capilla olevia valoja. Kerromme että siellä on kiipeilijöitä mutta mies ei tunnu uskovan.
Näytämme kiipeilyvälineitämme ja kerromme itsekin juuri tulleemme alas. Mies menee hieman tilaan ja alkaa estottomasti kehua Eetun
kehoa. Olemme saaneet, tai ainakin Eetu on saanut uuden ystävän.

Sarjanumerot on leimattu rautojen etuosaan ja takaosaan erikseen.
Rautojen etuosat ja takaosat saattavat olla eri tuotantoerästä, joten
numero on tarkistettava molemmista osista. Raudan takaosan numero on leimattu raudan yläpintaan. Raudan etuosan numero on
leimattu raudan alapintaan ABS-suojan alle, ja se on luettavissa
ABS-levyä raottamalla.
Pyydämme toimittamaan edellä mainitut jääraudat joko maahantuojalle tai suoraan tehtaalle. Lisätietoja on saatavissa sekä maahantuojalta että tehtaalta.
Maahantuoja:
Suomen Kiipeilytekniikka Oy
Viertolantie 2-4 B
00730 Helsinki
SUOMI
Puh (09) 224.30.130
Fax : (09) 388.3313

Tehdas:
Simond SAS
Z.A. Les trabets
74310 LES HOUCHES CHAMONIX MONT – BLANC
FRANCE
Puh: +33.473.516.517
Fax: +33.473.806.281

Email : info@kiipeilytekniikka.com Email : fcizeron@wichard.com
Valmistamiemme välineiden turvallisuus on ensimmäinen prioriteettimme. Olemme valmistaneet kiipeilyvälineitä vuodesta 1860
lähtien, ja kiitämme saadusta luottamuksesta.
Parhain terveisin,
M. Dominique MARCHAL
Myynti- ja markkinointijohtaja
Simond
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ikä: 28
asuinpaikka: Helsinki
koulutus/ammatti: DI (ihan kohta valmis),
Camun päällikkö
kiipeilyvuosia: 13
kiipeilyseura: Alpine Club (UK), SKIL
lempi -ruoka: lihakeitto, -musa: yleensä trance/house, riippuu fiiliksistä
elokuva: Indiana Jones ja viimeinen ristiretki,
-väri: kaikki kirkkaat
kirja: ”Anderl Heckmair: My Life ja Rene Desmaison”, ”Total Alpinism”
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Miten olet aloittanut kiipeilyn:
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Mä oon miettinyt tätä aika paljon. Mun kiipeilyt taitaa 04
20
lähteä omien rajojen testaamisesta. Mulla on
joku sisäinen pakko
tietää, mitä kaikkea pystyn oikeasti tekemään ja mitä
kaikkea vaan kuvittelen pystyväni tekemään. Niissä joskus vähän isompi
ero ja joskus pienempi, mutta yrittämättä on
paha sanoa mitään.
Käytönnössä tää kaikki näkyy
kuitenkin siten, että reissujalkaa kolottaa pahasti, jos ei ole
mitään uutta tiedossa.
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Mt. Ye Zi (6046m) A Man who Dances Like a
Tibetan (TD-, 950m)
Matterhorn Schmidt route (TD, 1000m)
Blåmannen Ultima Thule (V, A1/A2, 250m)
Les Droites NE Spur Direct (ED-, 1200m)
Guillaumet Couloir Amy (TD-, 450m)
Grand Capucin Voie Bonatti/Ghio
(ED-, 400m)

5.

Paras & karuin kiipeilykokemus:
Varmaan se kallistuu mullakin Matterhornin
pohjoisseinään. Vaikka kaikki ei mennytkään
ihan putkeen niin nautittiin kiipeilystä (lukuunottamatta vikaa päivää..) ja päästiin huipulle! Pienestä epiikin poikasesta huolimatta meillä oli Sampsan kanssa hauskaa, joka on
mun mielestä tärkeintä kiipeilyssä.
Reissu oli opettavainen ja todella arvokas kokemus.

Missä ja miten treenaat:
Fiiliksen mukaan, Tapanilassa tai lähikallioilla kerran
pari viikossa. Multipitchit olisivat ehdottomasti mieluisinta
treeniä, jos niitä olisi lähellä.

Suosikki kiipeilypaikat:

Mitä kiipeilyn lajeja harrastat:
Monipuolisesti kaikkea.

Mitä tavoitteita kiipeilyssä:

Kiipeily/ylipäätään esikuvat/
idolit/sankarit:
Yvon Chouinard.

Vapaa sana:
VISA taskuun ja menoks!

ri 2005.

Pysyä terveenä ja kunnossa pitkään. TD:n pitää taipua vielä 60vuotiaana.

ikä: 22
asuinpaikka: Pispala
koulutus/ammatti: opiskelija
kiipeilyvuosia: vajaat 6
kiipeilyseura: Vertikaali Ry
lempi-ruoka: mustamakkara & punanen
maito, -musa: kaikennäkönen uppoo, Madonnasta Motörheadiin, -elokuva: Köydettömät, väri: kaikki kelpaa mikä erottuu valokuvissa, paikka: oma teltta

Vaikeimmat/hienoimmat nousut:

ila
sutti-p
erva
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Miksi kiipeät:

G
sa
mp
Sa

Äiti luki lehdestä ilmoituksen Kouvolan uudesta sisäseinästä, ja ekan kerran jälkeen olin koukussa. Ilmoituksen lukemista se on varmaan
katunut lopun elämänsä.
Ensimmäistä kertaa kiipesin ulkona mökin lähikalliolla. Olin silloin rippikouluiässä eikä
mulla ollut rahaa, joten päätettiin pikkuveljen
kanssa pölliä autotallin nurkasta iskän rautakauppasulkkarit ja hamppuköydet, ja suunnattiin metsään. Mä olin joskus kokeillut vyötärövarmistusta, joten me varmistettiin sillä. Broidi
näkee varmaan vieläkin painajaisia siitä keikasta, sen verran kivuliasta se oli.
Siitä on edetty koko ajan isompiin juttuihin.
Ensimmäiset vuodet vieri Suomen kallioilla,
ja vuonna 2000 heti armeijasta päästyä lähdin
Ceuseen Antonin, Tomin ja Teron kanssa. Pari
vuotta myöhemmin Itävallassa kiipesin ensimmäiset multipitchit vaihtovuoden aikana,

minkä jälkeen on pikku hiljaa tullu enemmän
lunta ja pakkasta mukaan kuvioihin.

.

Sellaisista missä olen käynyt Chamonix ja Patagonia vie voiton. Yosemite vaikuttaa myös
hienolta topojen perusteella ja sinne ollaan
menossa seuraavaksi. Toivomuslistalla on edelleen Alaska, Grönlanti, Madagascar ja Pakistan. Niissä on pari kohdetta, joissa olisi kiva
käydä muutaman vuoden sisällä.
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ha

Suosikki kiipeilypaikat:

Lauri Hämäläinen

K
au

Matterhorn on painunut mieleen, kun se ei
mennyt täysin putkeen. Guillaumet Patagoniassa oli myös hieno keikka, ja Fitzroy opetti
paljon nöyryyttä. Ne olosuhteet on kieltämättä aika karut siellä ylhäällä. Chamonix Aiguilles traverse tänä kesänä oli leppoista rallattelua
verrattuna Patagoniaan...
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Paras & karuin kiipeilykokemus:

ku

ar

Vaikeimmat/hienoimmat nousut:
- Matterhorn Schmidt route (TD, 1000m)
- Chamonix Aiguilles: Traverse (TD)
- Mont Blanc du Tacul Gervasutti pillar
(TD, 800m)
- Guillaumet: Couloir Amy (TD-, 450m)
- Aiguille du Midi: Frendo spur (D+, 1200m)

5

Niitä on monia, jokaisella omat parhaat puolensa. Patagonia on siisti paikka, siellä kaikki on vaikeeta ja kukaan ei kiipee mitään jollei
täysin omistaudu touhulle. Kiinassa oli hienoa
se, että siellä oltiin yksin, ei tarvinnut ihmetellä kabiineille jonottavia turisteja. Suomessa ehkäpä Olhava nousee muiden yläpuolelle, sieltä
löytyy aina jotain uutta projektoitavaa ja illat
sujuu mukavasti nuotiolla pulttausetiikasta tapellen.

Miten olet aloittanut kiipeilyn:
Lukiossa kaksi koulukaveria oli käynyt kiipeemässä ja eräänä päivänä kysyi mua mukaan.

Siitä se sit alko, Vertikaalin keivi tuli ekana keväänä vähän liiankin tutuksi. Kalliokiipeilystä
ensimmäinen kokemus on Mustastavuoresta,
jonne lähdettiin kiipeemään Natzi Bastardsia
(6+, se näytti helpoimmalta linjalta, topoista ei
ollut tietookaan). Me oltiin luettu Rakka.net:
stä, että yläköysittely on homojen hommaa ja
siitä tulee vaan liidikammoseks, joten lähdettiin heti liidaan. Meillä ei ollu kuitenkaan kun
neljä jatkoo niin reitit täyty kiivetä aina monessa osassa.
Lukion jälkeen lähdettiin samaisten kavereiden (Arjanteen veljesten) kanssa Chamonixiin kuukaudeks kun oltiin taas luettu Rakka.
net:stä, että siellä on paljon hienoo kiivettävää.
Sille tielle mä oon sitten jäänyt, alppikiipeily
koukuttaa.

Miksi kiipeät:
Koska se on niin hauskaa! Kiivetessä unohtaa
kaikki elämän ikävät puolet, kuten harkkatöiden deadlinet ja maksamattomat vuokrat. Pystyy keskittymään 110% siihen mitä tekee. Varsinkin kun kiipeää vaikeaa ja pitkää reittiä niin
siihen hommaan omistautuminen nousee uskomattomalle tasolle, ettei millään muulla ole
mitään väliä, kunhan pääsee vaan turvallisesti
huipulle ja takaisin alas.

Mitä tavoitteita kiipeilyssä:
Olishan se siistiä kiivetä joskus 8a:n reitti,
mutta hienompaa olis saada säilymään se sama
ihastus ja intohimo lajia kohtaan joka vuosia
sitten syntyi. Toistaiseksi se on ainakin hoitunut helposti, motivaatio-ongelmia ei ole ollut.
Uusien reittien tekeminen isoille vuorille oli
ehkä hienointa mitä tähän asti on tullut puuhattua, olisi kiva päästä tekemään jotain uutta
ja vielä vaikeampaa vielä isommille mäille. K6:
lla ja K7:lla on kuulemma pajlon hyviä projekteja odottamassa tekijöitä.

Kiipeily/ylipäätään esikuvat/idolit/sankarit:
Steve House, ehkäpä tämän hetken kuumimpia nimiä alppikiipeilyn saralla. House ei red
pointtaa 7c:tä kovempaa ja silti kiipee uskomattomia reittejä ympäri maailmaa. RESPECT!

Vapaa sana:
”The one thing that matters is the effort!”, Antoine de Saint-Exupery
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Missä ja miten treenaat:
Vertikaalin keivi on paras treenipaikka Tampereella. Siellä on aina joku tamperelainen voimapesä jonka hulluja projekteja yritän epätoivoisesti vääntää. Olhava on kans hyvä treenipaikka. Kokeilkaa kiivetä joskus kilometri päivässä
niin ettei samoja reittejä saa kiipee kahdesti. Siinä tulee myös köysien kanse.
nn
sa pelaaminen tutuksi. Kiipeilyn
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ir A
lisäksi kokeilen käydä paljon
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lenkillä ja jonkin verran
salilla, varsinkin ennen
pidempiä reissuja.
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Grand combin 20

Mitä kiipeilyn
lajeja harrastat:
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Teksti J. Henttonen

Kaikkia. Pädin
myin pari vuotta sitten kun
tarvitsin rahaa
alppireissuun,
mutta nyt Pinsiön bouldereiden löydyttyä on boulderointikin
taas
alkanut innostamaan. Trädittely ja
älyttömän-kuumottava-turkulainen-onsight-turvemikstakiipeily on toisiksi lähinnä
sydäntä heti isojen mäkien
jälkeen.
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Mikko Piironen

Lauri Hämäläinen

KAiKKiA VUoRiA
ei ole VielÄ
KiiVettY

Mikko Piironen

Nuori työmies trekkileirissä.

Henri Peak Mansen harjanteella

Teksti Mikko Piironen
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M

aailmassa on vielä paikkoja,
joissa ihminen ei ole käynyt.
Kaikkia vuoria ei ole vielä kiivetty. Se oli mottomme. Halusimme saada kokemusta retkikuntakiipeilystä ja kiivetä samalla jonnekin, missä ihminen
ei ole vielä käynyt. Kiipeämättömiä yli kuusi
kilometriä korkeita vuoria on vielä useissa
maailman kolkissa, mutta Länsi-Kiinassa ne
ovat melko helposti saavutettavissa. Jätimme
sinne vielä muutaman seuraavia retkikuntia varten. Retkikuntaamme kuului retkikunnan johtajan Teemu Saarikiven lisäksi koko
matkan ajan Mikko Piironen, Rauno Ravantti, Veli-Matti Helke, Kalle Berg, Henri Arjanne ja Lauri Hämäläinen. Retkikunnan päätavoitteina oli saada kiivettyä huippu 6355 sekä
saada jokainen retkikunnan jäsen yli kuusi kilometriä korkealle aikaisemmin kiipeämättömälle huipulle.
Kuten kaikki retkikuntakiipeilyä kokeilleet
tietävät, retkikuntakiipeilyssä itse kiipeilyn
osuus on vain pieni osa itse projektia. Suurin osa ajasta menee retkikunnan valmisteluun ja harjoitteluun. Meillä projektin työstäminen alkoi yli puolitoista vuotta ennen varsinaista matkaa. Seurueen kokoamisen ja
kohteen päättämisen jälkeen alkoi ankara val-

mistautuminen. Alueeksi valittiin Länsi-Kiinan Xinjiangissa sijaitsevan Muztagh Atan
eteläpuolella sijaitseva alue. Valintaa helpotti
se, että useille suomalaisille tuttu Andrey Ershov tarjosi tällaista pakettia. Alueella oli aikaisemmin käynyt todennäköisesti vain yksi
erittäin vahvojen venäläisten vuoristovaeltajien seurue. Alue tuntui houkuttelevalta myös
siksi, että lähestymismarssi olisi melko kivuton. Autolla pääsee kohtuullisen lähelle, sillä
Muztagh Atan vierestä kulkee Karakorum
Highway, joka on maailman korkeimmalla
kulkeva kansainvälisen rajan ylittävä valtatie. Tätä tietä pitkin pääsisimme varsinaisen
lähestymismarssin aloituspisteeseen muutamassa tunnissa Kashgarista.

Kashgar
Ensin täytyisi kuitenkin päästä Kashgariin,
joka on kiinalaisittain pieni kaupunki aivan
läntisimmässä osaa maata. Kashgar on siis
kaukana kaikesta ja meillä tulisi olemaan paljon varusteita ja ne eivät mahtuisi normaaleihin matkatavaroihin. Ylipainokilot Kashgariin
saakka maksaisivat liikaa, joten päätimme
rahdittaa tavarat. Normaaleiden matkatavaroiden lisäksi rahtia tuli vähän reilu 20 kiloa

kiipeilijää kohden. Mukana oli muun muassa
reilusti fiksiköyttä sekä paljon muutakin sellaista, mikä saattaisi olla tarpeellista, kuten
ruokaa, varmistusvälineitä ja varavarusteita.
Läheskään kaikkea ei luonnollisesti olisi tarvittu. Perusleiriin päästyämme olisimme täysin omillamme, siellä ei olisi ketään muita,
joten esimerkiksi rikkoutuneista varusteista tulisi selvitä korjaamalla. Muutoin kiipeily
loppuisi. Lisäksi varustautumisen tarvetta korosti se, että reitit ja vuoret olisivat sukellus
tuntemattomaan. Toposta ei voinut tarkastaa, että onko leiristä AD-tasoiselta näyttävä
harjanne oikeasti AD vai sittenkin ED. Melko
pian tajusimme myös, että alueen kartta oli
lähinnä ohjeellinen. Karttaan merkitty helposti kiivettävän näköinen lumirinne saattoikin
olla vaikea ja erittäin jyrkkä. Toisinaan siitä lumestakaan ei ollut tietoakaan.
Vaikka lähetimme varusteemme hyvissä ajoin
kohti Kiinaa, niin niinhän siinä sitten kuitenkin kävi, että olimme perillä ennen Pekingin
tulliin juuttuneita varusteitamme. Onneksi
varusteet saapuivat kuitenkin vain pari päivää meidän jälkeen ja pääsimme lähtemään
Kashgarista vain päivän myöhässä. Olisimme tosin voineet mennä Kashgariin nopeamminkin, mutta valitsimme Kashgar – Urumqi
välille junan. Juna puksuttaa tätä vuonna
1999 valmistunutta väliä noin 22 tuntia, kun
lentokoneella samaan matkaan menee puolitoista tuntia. Urumqissa on kansainvälinen
lentokenttä, joten sinne pääsee useampaa eri
reittiä pitkin. Suomesta helpointa on lentää
joko Pekingin tai Moskovan kautta. Kiina on
suuri maa ja se yltää todella pitkälle länteen.
Tämän vuoksi Moskovan kautta lentäminen

Andrey Ershov trekkileirissä.

on ihan järkevä vaihtoehto. Pekingin vaakakupissa painavat puolestaan Finnairin suorat lennot Helsingistä. Tämän vaihtoehdon
mekin valitsimme.
Olimme siis perillä Kashgarissa kahden
päivän matkustamisen jälkeen. Perille kyllä
ehtisi vuorokauden matkustamisellakin, jos
käyttää lentokonetta koko matkalle. Rahdin
odottelun lisäksi päivät Kashgarissa kuluivat täydentäviä ostoksia suorittaessa. Suurimman osan ostoksista olimme tilanneet
Kiinalaiselta järjestäjältä etukäteen. Hänen
hintansa olivat noin kolminkertaiset kaupan hintoihin nähden, mutta luulimme, että
meillä ei ole aikaa tehdä kaikkia ostoksia itse.
Koska rahti pidätteli meitä päivän verran pidempään Kashgarissa, niin olisimme voineet
tehdä kaikki ostokset itse. Kashgarista löytyy melkein kaikkea tarpeellista, mutta mikäli rahti ei olisi saapunut, ongelmat olisivat olleet suuremmat. Kaupungissa on pari kolme
urheiluliikettä, jotka myyvät myös kiipeilytarvikkeita, mutta todennäköisesti esimerkiksi
hakut olisivat loppuneet kesken, jos olisimme yrittäneet ostaa sellaiset jokaiselle retkikunnan jäsenelle. Kashgarin erikoisuus on
kuivatut hedelmät. Niiden myyjiä on jokaisessa mahdollisessa kauppapaikassa. Banaanilastuja, pistaasipähkinöitä ja muita vastaavia vietiinkin vuorelle melkoinen määrä.

Vuorelle
Rahdin kuittaamisen ja täydennysostosten
jälkeen pääsimme vihdoin matkaan. Tässä
vaiheessa reissua aika kului vielä erittäin nopeasti. Kuin huomaamatta olimme jo 7. mat-

kapäivässä. Pikkubussi kiidätti meitä kohti
vuoristoa ja vähän taaempana perässä seurasi pieni kuorma-autollinen varusteita ja ruokaa. Reilun tunnin ajomatkan jälkeen alkaa
vuoristo. Kashgar sijaitsee noin 1300 metrin
korkeudessa ja tie kävisi matkan aikana korkeimmillaan yli 4000 metrissä. Matka taittui
siis varsin hitaasti. Matkalla on myös valvontapiste. Ilman lupaa siitä ei ole asiaa eteenpäin. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia
alueella löytyy vielä kiipeämättömiä huippuja.
Alue on ollut suljettua sotilasaluetta ja Muztagh Atallakaan ei ole kiipeilty kovin pitkään.
Andreyn mukaan toinen syy on se, että kiinalaiset eivät ole kovin kiinnostuneita tekemään
pioneerityötä uusien huippujen suhteen. He
tyytyvät myymää vanhoja tuttuja pakettejaan,
joista saa rahat pois vähimmällä työllä.
Automatkan päätteeksi olimme päässeet
Tashgurkanin autonomisella alueella sijaitsevaan pieneen kylään, jonka nimi jäi hieman
epäselväksi. Kyläläiset olivat ihmeissään ja
kiinnostuneita meidän touhuistamme. Leiriydymme aivan kylän liepeille. Aikeenamme on
akklimatisoitua kylässä päivän verran ja lähetä seuraavana päivänä aasikaravaanin kanssa kohti perusleiriä. Kylä sijaitsee noin 3600
metrin korkeudessa, joten se on varsin sopivalla korkeudella aloittaa korkeuteen totuttautuminen. Olimme kaikki innokkaita ja
odotimme seuraavan päivän marssia. Aamulla aaseja ei kuitenkaan näkynyt ja lähtö siirtyi
seuraavaan päivään. Kokkimme oli vastuussa
neuvotteluista, mutta ilmeisesti hinnasta ja
ehdoista oli erimielisyyttä. Kyläläiset olisivat
halunneet maksun etukäteen, mutta kokki ei
siihen ymmärrettävästi suostunut. Sielläpäin
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kun on tapana maksaa vasta sitten, kun työ
on varmasti tehty. Kyläläisten arvion mukaan
tarvitsimme noin 20 aasia, joista meitä myös
veloitettiin. Heillä ei kuitenkaan ollut kuin 14
aasia, joten kovasta yrityksestä huolimatta
osa tavaroistamme jäi laaksoon. Kokkimme
oli sopinut, että kun työ on tehty, hän antaa
kyläläisille myös joitain ruokatarvikkeita palkkioksi. Kyläläiset olivat kuitenkin verottaneet
suurin piirtein kaikista laaksoon jääneistä tavaroista sen verran, että palkkio ei tullut enää
kyseeseenkään. Palkitsemisen sijasta kokki
poltti päreensä. Lopulta saimme kuitenkin
kaikki tavarat leiripaikallemme 4465 metrin korkeuteen ja seesteinen perusleirielämä
saattoi alkaa. Kävelymatkaa tien varresta oli
kertynyt noin 12 kilometriä.
Sopeutumisen ja säiden vuoksi neljä seuraavaa vuorokautta menikin perusleirissä ristiseiskaa pelatessa. Alkuun harmittelimme
säitä. Polte mäkeen oli kova, mutta lumisateessa ei tehnyt mieli lähteä liikkeelle. Pahimman alkupoltteen jälkeen aloimme viihtymään perusleirissä varsin hyvin, josta hyvin
suuri ansio kuuluu Jokkeriksi ristimälle kokillemme, joka loihti päivä toisensa jälkeen
aivan ravintolatason ruokaa. Myös tulkki/yhteysupseerimme osallistui ruokien valmistamiseen. Kerrassaan mahtavia tyyppejä molemmat ja heidän ansiostaan leirielämä sai
piristystä. Olimme kuulleet kauhutarinoita
yrmeistä kiinalaisista yhdysupseereista. Onneksi Toni oli toista maata. Aterioiden välissä pelasimme aina noin tuhat kierrosta ristiseiskaa.

Nimetön jäätikkö, Mt. Ye Zi kuvan oikeassa reunassa.
Mikko Piironen

Lauri Hämäläinen

Telttapaikka Koktak-jäätiköllä.

Perusleiri lumisena.
Henri valmistautumassa Petite Mountain Sickness reitin kruxiin.

Joitakin tunteja odoteltuamme radiosta kuitenkin kuului tuulen suhina ja
Laurin kähisevä ääni. Huipulla oli käyty ja paluumatka oli alkanut.

Hankalat jäätiköt
Lopulta sääikkuna kuitenkin avautui ja lähdimme tutustumismatkoille kohti jäätiköitä.
Ennalta olimme suunnitelleet tutkivamme
kolme eri jäätikköä kiipeilyä varten. Loppujen lopuksi kävimme myös majoittautumassa kolmella eri jäätiköllä, mutta aivan suunnitelman meni ainoastaan Kokosel-jäätikkö, jonka perukoilla sijaitsi päätavoitteemme
6355. Alueemme jäätiköt osoittautuivat vaikeakulkuisiksi. Olimme osittain osanneet varautua tähän, koska meillä oli käytössämme
venäläisten vuoristovaeltajien valokuvia. Se,
mihin ei osattu varautua, oli jäätikölle pääsyn
vaikeus. Osalle jäätiköistä pääsi vain vaikeakulkuisten moreenien kautta ja lyhyetkin matkat veivät kokonaisen päivän aikaa ja paljon
voimia. Tämän vuoksi joitakin reittisuunnitelmia jouduttiin muuttamaan.
Koska olimme liikkeellä loppukesästä, jäätiköillä oli kuitenkin suhteellisen turvallista
liikkua. Railot olivat pääpiirteittäin näkyvissä
ja kun pääsimme ylemmäksi, pois laaksojen
pohjilta, niin kulkeminen helpottui merkittävästi. Railoja oli vain harvakseltaan ja ne oli-
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Henri ja Lauri tilavassa teltassaan.

vat kapeita. Jäätiköllä ei ollut luntakaan kuin
10-20 cm, joten kulkeminen oli korkeutta lukuun ottamatta helppoa.
Perusleiristä päätavoitteemme juurelle oli
kahden päivän kävelymatka. Ensimmäisen
päivän kävelimme moreenilla. Kohtuullisen
pitkän päivän päätteeksi olimme saavuttaneet noin 4900 metrin korkeuden. Seuraavana päivänä siirryimme ensin moreeniharjannetta pitkin noin 5100 metriin jäätikön reunalle, josta kävelimme helppoa jäätikköä
pitkin noin 5500 metrin korkeuteen leiripaikallemme.

Päätavoitteet
Leiripaikaltamme oli mahdollista kiivetä kaksi
eri vuorta. Päätavoitteemme 6355 seinämä
nousi jylhänä jäätikön reunasta. Ensin noustaisiin jyrkkää lumijäärinnettä harjanteelle,
jonka jälkeen pitkä marssi varsinaiselle huipulle. Harjanteelle nousu olisi reitin teknises-

ti vaativin osuus. Vuoren huippu ei näkynyt
leiriimme, vaan se jäi harjanteiden ja esihuippujen taakse. Tästä tosin emme olleet varmoja siinä vaiheessa, kun pääsimme leiriin.
Kahden päivän marssi leiriin oli ollut siinä
määrin uuvuttava, että retkikunnan jäsenistä
kolme jäi suosiolla viettämään lepopäivää ja
totuttautumaan korkeuteen. Itsensä kiipeilykuntoisiksi tuntenut neljän hengen joukkue
päätti kuitenkin hyökätä vuorelle heti seuraavana päivänä, joten he virittivät kellonsa soimaan hyvissä ajoin ja starttasivat yön pimeyteen ja kylmyyteen. Sinä päivänä oli oikeasti
kylmä. Kylmyys johtui kovasta tuulesta, jota
ei kuitenkaan voinut havaita niin hyvin leirissämme, joka oli sopivasti vuorten juuressa suojassa. Ehkäpä Lauri tunsi pienen tuulahduksen ”Patagoniaa” nelikon noustessa
harjanteelle. Hetken harjannetta kiivettyään
Veli-Matin ja Raunon köysistön oli todettava, että mukaan otetut varusteet eivät riittäneet tähän kylmyyteen ja heidän oli pakko

palata leiriin punomaan uusia juonia. Laurin ja Henrin köysistö sen sijaan eteni vakaasti. Aika ajoin leiristä tiedusteltiin radiolla, että missä vaiheessa köysistö etenee. Jossain vaiheessa viestit kuitenkin loppuivat ja
leirissä voitiin vain odotella. Pääteltiin, että
miehet ovat joko katveessa tai kiipeävät sellaisessa kohdassa, missä ei tee mieli puhua
radioon. Joitakin tunteja odoteltuamme radiosta kuitenkin kuului tuulen suhina ja Laurin kähisevä ääni. Huipulla oli käyty ja paluumatka oli alkanut. Paljon muuta viestistä ei
saanut selvää, mutta leirissä ymmärsimme
kuitenkin sen, että toinen matkan päätavoitteista oli täytetty jo ensimmäisellä yrityksellä.
Retkikuntakiipeily on joukkueurheilua, joten
voisimme odottaa köysistön kotiin ja keskittyä sen toisen tavoitteen täyttämiseen.
Palattuaan Lauri ja Henri olivat hyvin väsyneitä. 6355 oli kuitenkin antautunut ja sille
annettiin nimeksi Manse Peak. Reitti sai nimekseen Karakul Gringos, 900m, 65º, D+.
Seuraavalle päivälle katseltiin viereistä huippua 6013. Sinne johtaisi helpohkon näköinen

lumirinne, jonka keskellä kulkee matalahko
kiviosuus. Arvioimme, että kiviosuuden voisi
selvittää paristakin eri kohdasta ja että se ei
olisi kovin vaikea. Tarkoitus oli kiivetä kyseinen osuus viiden miehen voimin, sillä Lauri
ja Henri eivät tuntuneet olevan kovin kiinnostuneita. Mutta mitä pidemmälle ilta eteni,
sitä paremmin miehet voittivat väsymyksensä. Ja kun väsymys väistyi, tilalle heräsi mielenkiinto. Loppujen lopuksi starttasimme aamulla koko retkikunnan voimin. Myös Andrey
liittyi seuraamme. Kiipeily sujuikin varsin
joutuisasti mixed-osuuden alkuun saakka.
Ongelmaksi muodostui se, että se ei näyttänytkään niin helpolta kuin pari sataa metriä alempaa nähtynä. Haukankatseemme oli
pettänyt. Onneksi tämä osuus ei kuitenkaan
ollut liian vaikeakaan. Selvitimme osuuden
siten, että Henri liidasi ja muut seurasimme
viritetyn kiinteän köyden turvaamina pääasiassa ilman köyden apua kiipeillen. Loppumatka huipulle taittuikin sitten helpommin,
mutta seinämä oli huomattavasti jyrkempi
kuin kiven alapuolella. Tätäkään emme olleet

tajunneet leiristä käsin. Kaikki kuitenkin saavuttivat huipun 6013, jolle annettiin nimeksi
Mt God Tang. Kiivetty reitti on puolestaan Petite Mountain Sickness, 450m, 55º / M5, D+.
Retkikunnan tavoitteet olivat täyttyneet jo ensimmäisillä yrityksillä.

”Mattherhorn”
Leiriimme näkyi suuren Matterhornin näköinen huippu. Jo alusta lähtien oli ollut selvää,
että sinne täytyisi päästä. Se olisi 6046 metriä korkea ja sinne pääsisi helppoa harjannetta pitkin. Ainoa mikä arvelutti, oli loppuseinämän jyrkkyys. Se saattaisi olla vaikea.
Vuorta yritettiin valloittaa kahdella eri taktiikalla. Lauri ja Henri yrittäisivät harjanteen
kiipeämistä perusleiristä käsin. Itse suuntasin Raunon ja Veli-Matin kanssa lähijäätikölle
noin 5100 metrin korkeuteen. Jäätiköltä pääsisi samalle harjanteelle, joten huippupäivä
olisi yli 600 korkeuserometriä kevyempi. Valitettavasti jäätiköllä oli kuitenkin niin paljon
kiviä, että kunnon telttapaikkaa ei löytynyt.
Sellainen olisi ehkä löytynyt kauempaa jäätiköltä, mutta emme halunneet mennä sinne,
koska asiasta ei ollut varmuutta. Pääydyimme siis nukkumaan huonossa paikassa ja herääminen kahdelta yöllä ei todellakaan tuntu-

KIIPEILY
3/07
KIIPEILY
3/07
3939

Mikko Piiroinen

Mikko Piiroinen

Mikko Piiroinen



Mikko Piiroinen

Lauri Hämäläinen

Rauno ja Veli-Matti
Lazio Taghin huipulla.

Ensimmäinen
tauko Petite
Mountain Sickness reitillä.

Rauno, Veli-Matti, Teemu ja Andrey
Petite Mountain Sickness reitillä.

Teemu Petite
Mountain Sickness reitillä.

Leiriimme näkyi suuren Matterhornin näköinen huippu. Jo alusta lähtien oli ollut selvää, että sinne täytyisi päästä.

nut herkulta. Huonosti nukutun yön jälkeen
olin todella väsynyt ja 300 metrin kiipeämisen
jälkeen minun oli todettava, että sinä päivänä en jaksaisi huipulle saakka. Rauno kääntyi
kanssani takaisin leiriin päin Laurin, Henrin
ja Veli-Matin jatkaessa eteenpäin. Päästyämme takaisin leiriin kuulimme radiosta Laurin
viestin Tonille. ”It is impossible to climb, we
are coming back”. Siinä vaiheessa en oikein
tiennyt, että pitäisikö olla tyytyväinen siitä,
että en jatkanut ylemmäksi vaiko pettynyt jatkaneiden puolesta. Vastaan oli tullut korkea
kallioseinämä erittäin vaikeata kalliokiipeilyä. Palasimme kaikki perusleiriin nuolemaan
haavojamme. Yritys oli päättynyt vuoren esihuipulle ja sille johtavan reitin nimeksi tuli Illusions, 1200m, PD. Jos tästä haluaisi jatkaa
varsinaiselle huipulle, niin vaikeusaste olisi
varmasti vähintään ED tai ehkä jopa ABO. Ei
siis mikään helppo nakki.
Pieneltä jäätiköltä nouseva seinämä näyttää samankaltaiselta kuin Matterhornin pohjoisseinä. Lauri ja Henri halusivat yrittää sitä.
Ainakin alhaalta katsottuna se olisi meille muille liian vaikea. Koska olimme saavuttaneet jo ryhmätavoitteemme, niin tässä vai-
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heessa voisimme hyvillä mielin jakaantua
pienempiin ryhmiin.
Pienen keskustelun jälkeen minun, Raunon ja Veli-Matin ryhmä päätti valita kohteeksi huipun 6045. Vaihtoehtona olisi ollut
”Matterhornin” vieressä sijaitseva sokeritoppaa muistuttava vuori. Lauri ja Henri suuntaisivat meidän aikaisemmin käyttämälle pikkujäätikölle. Teemu ja Kalle puolestaan päättivät lähteä tutkimaan hieman etelämmässä
sijaitsevia jäätiköitä joita emme olleet vielä
nähneet.

Viimeiset yritykset
Tässä vaiheessa päiviä oli kulunut jo niin
paljon, että tiesimme ajan riittävän vain yhteen retkeen. Lastasimme reppuihin viiden
päivän ruokatarvikkeet ja lähdimme vaeltamaan kohti vuoren juurta. Tarkoituksemme
oli nousta 6045:lle siten, että menisimme ensimmäisenä päivänä vuoren juurelle, toisena
päivänä vuoren hartialle noin 5500 metriin ja
kolmantena päivänä huipulle. Ensimmäisenä päivänä pääsimmekin vuoren juurelle hyvään leiripaikkaan. Seuraavana päivänä meni-

simme harjalle – tai näin luulimme. Valitsemamme kuruun johtavan reitin päällä roikkui
suuri jäätikkö, jonka alla ei mielellään viettäisi
aikaa yhtään enemmän kuin pakko. Päätimme kiertää alkuosan moreeniharjanteen kautta. Tämä oli erittäin raskas ratkaisu ja tuntien
irtosorassa polkemisen jälkeen olimme päässeet kokonaiset 300 metriä ylemmäksi. Olimme juuri alittamassa roikkuvaa jäätikköä, kun
ylhäältä kuului viheltävä ääni. Kiviä. Niitä
tuli niin sanotusti riittävästi ja ne lähestyivät
lujaa. Yksi kivi napsahtikin jalkaani. Kun tajusin, että kivi tulee osumaan jalkaani, pelotti todella paljon. Mielessäni pyöri, että mitä
jos se katkeaa, täältä ei pääse pois. Osuman
jälkeen tajusin selvinneeni revenneillä Gorehousuilla ja pintanaarmuilla. Pelkoni siirtyi
kiipeilytovereihini, joka tosin haihtui, kun sanoin olevani ok ja haluavani heti pois. Palasimme hieman alemmaksi, sulatimme vettä
ja veimme teltan turvalliseen paikkaan. Hetken mietittyämme päätimme vaihtaa kurua
hieman vaikeampaa ja ennen kaikkea raskaampaan, mutta ainakin todennäköisesti
turvallisempaan.
Kivivyöry pyöri päässämme ja mietim-

Lauri Mt God Tangin huipulla.

me kuumeisesti, että onkohan se toinenkaan
vaihtoehto turvallinen. Alpeilla kivivyöryt ovat
jotenkin helpommin hahmotettavissa. Siellä
kiipeäminen yöllä on yleensä kivien kannalta turvallista. Täällä tuntui, että kivivyöryjen
äänet voimistuivat yöksi ja vaimenivat hieman päiväksi. Kiviä saattoi kuitenkin sataan
ihan milloin tahansa. Illan ankaran miettimisen jälkeen päätimme, että käymme ainakin
katsomassa. Jos luovuttaisimme, emme ehtisi toiselle huipulle missään nimessä, sillä päivät olivat käymässä vähiin. Iltapäivällä saimme myös tekstiviestin, että Lauri ja Henri olivat päässeet huipulle. Työnimi Matterhorn
vaihtui Ye Zi Peak nimeen. Reitiksi tuli The
Man Who Dances Like a Tibetan, 900m, 65º
/ M5, TD-. Hyvä mieli täytti telttamme ja ryhdyimme nukkumaan.
Seuraavana aamuna kampesimme itsemme ylös viiden aikaan ja ryhdyimme nousemaan kohti kurua. Moreenin polkeminen
maistui jo puulta ja lumelle pääsy oli yhtä
juhlaa. Noin 300 metrinen kuruosuus noustiin suoraviivaisesti ilman ongelmia ja vuoren harjanteelle päästessä tiesimme, että
jos vaan voimia riittäisi, pääsisimme huipulle. Sinne oli kuitenkin vielä kolmen tunnin

matka. Sää oli hyvä ja perusleiristä pystyi seuraamaan kiipeilyämme kiikareiden avulla. Vajaan kahdeksan tunnin puurtamisen jälkeen
pääsimme huipulle ja kommunikoimme onnistumisen perusleiriin. Viereisellä jäätiköllä
välipäivää viettäneet Lauri ja Henri kuulivat
perusleiristä tulleet onnittelut, mutta eivät
itse voineet onnitella meitä, sillä välissämme
oli suuri vuori ja radio ei kantanut sen yli. Samanlainen hyvän mieli oli kuitenkin täyttänyt
myös heidän telttansa kuin meillä edellisenä
päivänä. Vuorelle tuli nimeksi Lazio Tagh ja
reitiksi tuli Island Couloir, 950m, 50º, AD.
Seuraavana päivänä pitäisi vielä raahata itsensä takaisin perusleiriin jännittämään sitä,
että pääsisivätkö Lauri ja Henri vielä sokeritopalle. Vastaus tähän saatiin hyvissä ajoin
aamulla. Eivät päässeet. Sokeritopalle täytyisi
kiivetä kapeasta kurusta, joka näytti siltä että
siihen suorastaan sataa kiviä ja jäätä. Täysin
turha riski, jota ei haluttu ottaa.

Kotiin
Retkikunnan saldoksi tuli neljä aikaisemmin kiipeämätöntä yli kuusi kilometriä korkeaa vuorta. Saimme myös kiivettyä huipun

6355 ja retkikunnan jokainen jäsen pääsi yli
kuuden kilometrin korkeuteen. Retkikunnan
tavoitteet tulivat siis täytetyiksi ja matka oli
siten onnistunut. Lisäksi kaikki kiivetyt reitit
olivat kiipeilyllisiä, joten huipuille ei päässyt
pelkästään kävelemällä. Vuoret ja reitit osoittautuivat ennakko-odotuksia vaikeammiksi,
joten töitä saatiin tehdä. Suunnitelmia muutettiin ja pakkeja otettiin, mutta se kuuluu
tämän lajin luonteeseen. Yksi onnistumista
auttanut tekijä oli terveys. Yhtä pientä vatsatautia lukuun ottamatta retkikunnan jäsenet
eivät sairastelleet ja olimme toimintakuntoisia koko reissun ajan. Tämän ansiosta kykenimme lähtemään perusleiristä heti sään salliessa liikkeelle. Yllätyksiäkin oli. Kiipeäminen
oli raskaampaa ja vaikeampaa kuin ennakkomateriaalista olimme päätelleet. Toisaalta tämä oli olennainen osa juuri sitä seikkailua, mitä Kiinasta lähdettiin hakemaankin.
Seikkailun ja varsinaisten tavoitteiden lisäksi Kiinasta lähdettiin hakemaan luonnollisesti kokemusta. Sitä saatiin roppakaupalla.
Niin kiipeilystä, retkikunnan järjestämisestä
kuin yleisestä elämästä ja matkailusta Kiinan
suunnalla.
Kun kiipeilyt oli kiivetty, pidimme bileet,
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F = Facile (helppo)
PD = Peu Difficile (hieman vaikea)
AD = Assez difficile (melko vaikea)
D = Difficile (vaikea)
TD = Tres Difficile (erittäin vaikea)
ED = Extrêmement difficile (äärimäisen vaikea)
ABO = Abominable difficile (ne mihin edelliset ei riitä)

Lauri Hämäläinen

odotimme pari päivää aaseja ja palasimme
Kashgariin. Muutaman lomapäivän jälkeen
alkoi paluumatka takaisin kohti harmaata
arkea. Matka-aika perusleiristä kotiin oli seitsemän päivää. Neljä Kashgarissa vietettyä päivää tuntuivat pitkiltä ja viiden viikon jälkeen
kaikki varmasti odottivat jo kotiin pääsyä.
Lisää tietoa, linkkejä ja valokuvia lisätään retkikunnan kotisivuille http://www.kunlun2007.fi pitkin syksyä.

Vaikeusasteet
Vuori- ja alppikiipeilyreiteillä käytetään ranskalaista vaikeusasteikkoa. Asteikon tarkoituksena on antaa kuva reitin yleisestä vaikeudesta. Vuorikiipeilyreiteillä on kuitenkin useita
erilaisia vaikeuksia. Tämän vuoksi varsinkin
vaikeammilla reiteillä on syytä tietää, mitä
nämä kohdattavat vaikeudet ovat. Siksi yleistä vaikeusastetta täydennetään usein lisäämällä asteluku kuvaamaan jään ja/tai lumen
jyrkkyyttä sekä vaikeusasteet mahdolliselle
kallio- ja jääkiipeilylle. Yksittäisten vaikeusasteiden lisäksi on tiedettävä myös reitin ”vakavuus”, eli esimerkiksi onko reitillä selkeät
kruksikohdat vai jatkuuko reitti yhtä vaikeana
koko matkan, onko reitillä objektiivisia vaaratekijöitä jne. Lisäksi reitin pituus sekä lähtökorkeus ovat olennaisia tietoja kiipeilijälle.
Usein nämä muut tiedot ovat olennaisempia kiipeilijälle kuin pelkkä yleinen vaikeusaste. Vaikeusasteita täydennetään usein tutusti
+ ja - merkein.
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Leiripotretti.

Kiipeilylehti 10
vuotta sitten...

© Konﬂozius/Red Bull Photofiles

RED BULL BLOCK BUSTER
©Rainer Eder/Red Bull Photofiles

Teksti: Nalle Hukkataival

Olen Sveitsissä, Churin kaupungissa poimimassa kaveria
juna-asemalta, kun joku soittaa minulle. Hän kertoo
olevansa Red Bullilta ja kutsuu minut osallistumaan
boulderkilpailuun Wienissä. En ole aluksi kovinkaan
innostunut ajatuksesta, sillä olen koko vuoden reissannut
ympäri maailmaa kiertämässä kisoja, mutta mieleni
muuttuu nopeasti kun hän selittää homman nimen.

ed Bull Photofiles

He ovat näemmä rahdanneet viisi oikeaa
siirtolohkaretta Ukrainasta, Brasiliasta,
Australiasta, Marokosta ja Jenkeistä aivan
Wienin ytimessä sijaitsevalle aukiolle.
Eikä kyseessä muutenkaan ole ollenkaan samantyylinen

©Rainer Eder/R

kilpailu kuin mihin on totuttu, vaan lähinnä rento tapahtuma
jossa saa vapaasti tehdä periaatteessa mitä lystää. Red Bull
luonnollisesti kustantaa kaiken ja lisäksi olen yksi
vain kymmenestä miehestä, jotka he ovat
päättäneet kutsua. Kuulostaa hyvältä.

K

oneeni laskeutuu Wienin kentälle. Heti terminaalissa minua
on vastassa kaksi Red Bullin promotyttöä, jotka saattavat
minut autolle. Auto onkin Red Bullin kasikerroksinen VIPbussi, jonka varustukseen kuuluvat muun muassa kuusi baarikaappia, koko bussin kiertävät nahkasohvat, tv:t, äänentoistojärjestelmä, ammattitason DJ-koppi ja muuta kivaa. Matka hotellille taittuu
mukavasti sohvalla tv:tä katsoessa Red Bull-tyttöjen tarjoillessa juomia.
Tähän voisi tottua. Meno jatkuu hienossa hotellissa samanlaisena loppupäivän ja illemmalla tuttuja kiipeilijöitä alkaa ilmestyä paikalle.
Seuraavana päivänä aamulämppäriksi on porealtaassa makoilua. Jopa
kaiken tämän sirkuksen keskellä alkaa pikkuhiljaa tehdä mieli kiipeämään. Illemmalla kiertoajelun jälkeen saavumme vihdoin itse tapahtumapaikalle. Kivet on peitetty pressuilla, sillä hetkeä aikaisemmin oli
pieni sadekuuro. Kivien suuri koko yllättää. Photo shoottien jälkeen
meidät päästetään loivimmalle kivelle lämmittelemään. Loput neljä on
varattu itse kisaa varten. Vaikka kivet on kuljetettu kolmessa osassa
eli ne on halkaistu, ei se mielestäni haittaa kokemusta mitenkään. Jos
tahtoo kiivetä täysin luonnollisia bouldereita, on siihen varmasti parempiakin paikkoja kuin miljoonakaupungin ydinkeskusta. Alkaa olla
jo myöhä ilta, joten kitkakin on kohdillaan. Kun lämmittelyt on lämmitelty, meidät viedään vielä hetkeksi sisälle ennen kuin päästään itse
asiaan. Järjestäjät ovat hiukan epävarmoja, että onko paikalla tulossa
yleisöä katsomaan, sillä tällaista tapahtumaa ei ole ennen järjestetty.
Meille kerrataan vielä säännöt: 25 minuuttia aikaa per boulderi ja palkintoja jaetaan seuraavat: Best Style, No-hand, Sickest Move ja Best
Overall Performance Award. Tuomareita ei ole vaan kiipeilijät itse päättävät palkintojen voittajat äänestämällä. Vihdoinkin päästään aloittamaan. Kävellessämme bouldereille näen paikalle saapuneen tuhansittain ihmisiä. Hieno huomata että kiipeily kiinnostaa.
Kiipeily itsessään on aivan kuin olisi ulkona boulderoimassa kavereiden kanssa. Ainoa ero on, että täällä on “muutama” ihminen
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enemmän
katsomassa. Siihen on
jo tosin ajan
myötä tottunut ja pystyn
olemaan aivan
kuin ketään ei
olisikaan. Ja kivethän ovat oikeita ja ulkonakin
ollaan, joten kai tämä sitten on sitä itseään. “Kisan” edetessä todellakin huomaa, että kaikki ovat tulleet tänne pitämään hauskaa eivätkä kilpailemaan toisiaan vastaan. Porukka hyppii voltteja seinältä, auttaa toisiaan ylös tai ihan vain kiipeilee. Kuulostaa varmasti oudolta,
mutta hauskaa ainakin oli ja se olikin koko homman idea. Korkeimmalla blokilla nähdään hienoja muuveja ja isoja ilmoja, kun porukkaa tippuu seitsemän metrisen kiven topista. David Lama sanoo keksineensä todella sairaan muuvin. Vedän tämän pitkän dynon flässinä
ja se ansaitseekin minulle Sickest Move Awardin. Viimeinen blokki on
Usa:sta tuotu kivi, joka on ehkä kaikkein näyttävimmän näköinen sileine ja pyöreine kantteineen ja slouppereineen. Kun kiipeilyaika on ohi,
on vielä jäljellä palkintojenjako. Kun reportterit ovat saaneet haastattelunsa, siirrytään Bullin bussissa Wienin keskustaan After Partyihin.
Tällä kertaa kyydissä on oikea Dj soittamassa eikä meidän tarvitse uudestaan hajottaa bussin äänestoistolaitteita…
Loppuun voisi vielä todeta, että tämä tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan ja varmasti parhaiten järjestetty sekä rennoin boulderkisa ikinä.
Sori Kinkkuboulder ja anteeksi muutenkin jos meni hehkutuksen puolelle, mutta sitä se todellisuudessa olikin. Kiitokset Red Bullille ja lisää
näitä!
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KANSAINVÄLISIÄ KISATULOKSIA
NISSAN OUTDOOR GAMES,
INTERLAKEN 30.6.-1.7.2007
1. Gareth Parry
2. Nalle Hukkataival

Isobritannia
Suomi

KIIPEILYLIITON JULKAISUJA
MALMÖ BOULDER
Malmön kiipeilyseura järjesti 1.-2.9.2007 avoimen boulderkilpailun, jossa palkintoina sekä
miesten että naisten sarjan voittajille oli luvassa 10.000 srk:n eli noin 1000 euroa!
Kisaajia oli yhteensä 45 kiipeilijää Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. Suomesta osallistui
ryhmä: Eevi Jaakkola, Mina Jokivirta, Joonas Sailaranta ja Anssi Venho.

ARCO ROCK MASTERS 2007
8.9.2007

Naisten karsinnassa sekä Mina että Eevi toppasivat kaikki ongelmat ja olivat jaetulla ykkösstilassa hyvissä asemissa finaalia ajatellen. Miesten karsinnan jälkeen Joonas oli 7. ja
Anssi 12.

1. Gareth Parry
2. Nalle Hukkataival
3. Gabriele Moroni

Naisten finaalissa Mina ei saanut kiipeilyä kulkemaan ja putosi 10. sijalle. Eevi onnistui
loistavasti ja oli lopputuloksissa kolmas. Miesten finaalista muodostui paikallisen boulderveteraanin Henrik Sennelövin ja huippufiilikseen pääseen Joonaksen kaksintaistelu.
Henrik voitti lopulta ja Joonas oli upeasti toinen.

Isobritannia
Suomi
Italia

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.

Miesten että naisten sarjan voittajat ovat pari joten perheelle tuli mukava tili viikonlopun
kapuiluista!

Finaalitulokset
Naiset :
1. Jenny Förander
2. Kina Nilsson
3. Eevi Jaakkola

Ruotsi
Ruotsi
Suomi

Miehet:
1. Henrik Sennelöv
2. Joonas Sailaranta
3. Gustav Kamf

Ruotsi
Suomi
Ruotsi

10. Mina Jokivirta

Suomi

12. Anssi Venho

Suomi

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 €.

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.

Eevi ensimmäisellä finaalireitillä
Malmön kisoissa.

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 €.

Joonas kiipesi vahvasti toiseksi
Malmössä.
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2. painos!

Kiipeily-lehti

Mina Jokivirta

Anssi Venh

o

Viime vuoden voittaja Nalle Hukkataival sai
taipua hopealle erittäin tiukan ja mielenkiintoisen kisan jälkeen! Finaalin jälkeen tasatulokseen päätyneet Nalle ja hänen tänä vuonna kovimmaksi kilpakumppanikseen noussut
brittien Gareth Parry uusivat viimeisen finaaliongelman, jota kumpikaan ei ollut pystynyt
kiipeämään toppiin asti. Pisimmälle kiipeävä
voittaisi koko kisan. Parry taktikoi kylmästi ja
voitti kisan pienimmällä mahdollisella marginaalilla.
”From the outset, Nalle Hukkataival (henceforth to be known as ‘The Fin’) was amazing,
his body seemingly one enormous muscle.
He flashed the first three out of the four
problems with ease, while others wibbled
and wobbled...”
Garethin kommentti superfinaalin jälkeen:
”I knew he’d just try that sequence again. I
got to the same hold as he did, but because I held it and was moving on, I had gotten higher. I didn’t have a chance of doing
the next move with my hands like that, but
I knew that didn’t matter, all I had to do was
get higher. And it worked”

SEINÄKIIPEILY 2. painos!

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. 09-224 329 07
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Tuoteuutuudet

Kayland 6001

Camp Lotus varmistuslaite

Uusi lämmin jääkiipeilykenkä, joka on suunniteltu kylmiin oloihin. Primaloft-vuori ja
Event-kalvo. Neopreeninen säärystin on käsitelty kulutusta kestäväksi.
Maahantuoja: Suomen Kiipeilytekniikka Oy
449 €

Sopii 7,6-11 mm sinkku- ja tuplaköysille. Jarruhahlon puolelta varmistettaessa saadaan jarruvoimaa
enemmän, toisinpäin käytettäessä saadaan normaali jarruvoima.
Maahantuonti Mountain Shop Finland Oy
www.mountainshop.fi
Sh 18 €

PETZL REVERSO3 – Petzl uusii tutun Reverso varmistuslaitteensa. Reverso3 korvaa
sekä Reverson että pienen Reversiinon.
Uusi laite sopii köysipaksuuksille 7,5 mm
alkaen puoliköysissä ja yksinkertaisena 8,9
mm alkaen. Ominaisuuksiin kuuluu muun
muassa ohjeiden löytyminen näppärästi laitteen kyljestä. Reverso3 on kevyt ja kompaktin siisti laite, josta odotetaan jokaisen kiipeilijän hittiä!
Saatavilla hyvin varustetuista kiipeilykaupoista vuoden 2008 alusta.
Maahantuoja: Vandernet Oy
www.vandernet.com

Arcteryx Alpha SV Jacket

Movement Gladiator

Black Diamond Express

Movementin suksimallisto laajenee entisestään. Gladiator sopii vähän suuremmille ja voimakkaammille
backcountry-laskijoille. Kääntyvyys rinteissä ja vaikeammissakin maastoissa on hämmästyttävä. Laskunautinto.
183cm / 25m / 125-92-113
193cm / 25m / 125-92-113
Maahantuoja: Suomen Kiipeilytekniikka Oy
Sh. 630 €

Kammellinen uutuusruuvi, jossa on nyt tilaa kahdelle
sulkurenkaalle. Ruuvin hammastus on samaa hyvää laatua kuin edeltävässä Turbo
Expressissä. Viisi pituutta.
Maahantuoja
Suomen kiipeilytekniikka Oy
Sh. 55-65 €

Alpha SV Jacket uudistuu.
Siinä on nyt uusi Gore-tex®
Pro Shell -kalvo, joka kestää
testatusti suurta kulutusta.
Erikoisvahva pintamateriaali
ja pitkä helma. Neljä taskua
ulkopuolella ja kaksi rintataskua sisäpuolella. Paino 541 g.
Sh. 600 €
Maahantuoja:
Suomen Kiipeilytekniikka Oy

Orage Club Jacket
Oragen laskutakit saapuvat Suomeen. Club Jacket on lämmin topattu laskutakki, jossa on kainalotuuletukset, saumateippaukset
tärkeissä paikoissa ja irrotettava huppu. Viisi ulkotaskua ja neljä
sisätaskua. Lumilukko. Maahantuoja Suomen Kiipeilytekniikka Oy
425 €

Fiveﬁngers
Treenikenkä, jolla vahvistetaan jalan pieniä lihaksia. Sopii kävelyyn, juoksemiseen, vaeltamiseen,
kevyeen boulderointiin.
http://www.vibramfivefingers.com
Saatavissa keväällä, shop@summitsports.net

Kiilat
Erittäin kevyet yksivaijeriset kiilat
Wild Countryltä.
Maahantuoja Summit Sports
www.summitsports.net

UUDET ARCTERYX VALJAAT
Valjaiden kehitys on viety uudelle tasolle. Valjaat ovat äärimmäisen kevyet ja miellyttävät. Materiaali on vahvaa ja kuitenkin niin ohutta että siitä ”tuulee läpi”. Valmistustekniikka on patentoitu eli vastaavia ei tulla ihan heti näkemään kilpailijoilla.
Uusia malleja ovat A 300a, joka on tarkoitettu vuorikiipeilyyn ja ski touring tyyppiseen käyttöön. S 240 on äärimmäisen ohut ja kevyt (244g) valjas sporttikiipeilyyn.
X 350a on uusi valjas jää ja mixed kiipeilyyn, suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon jääkiipeilyn tarpeita. Tämä valjas on erityisesti ympärivuotiseen käyttöön.
R 320 men ja R 280 woman valjaat on suunniteltu sportti ja tradikiipeilyyn. Miehille ja
naisille on omat mallit. http://www.arcteryx.com
Kuvassa valjaat S 240
Saatavissa keväällä. shop@summitsports.net
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Oy Wild Forest Ltd aloittaa Husky-tuotteiden maahantuonnin
lokakuun 2007 alusta. Husky on laadukkaiden ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden valmistukseen keskittynyt valmistaja.

Tuotteet ovat omiaan laadukkaita ulkoiluvarusteita etsivälle.
Ne soveltuvat niin vaativaan vaellukseen kuin miellyttävään
ulkoiluun perheen kanssa.

Huskyn tuotteiden suunnittelussa ja tuotekehityksessä on
mukana retkeilyalan ammattilaisia monista Keski-Euroopan
maista, mm. ammatti-oppaita ja vaatesuunnitettelijoita. Tuotteet on alistettu kovalle käsittelylle esim. Medea 2007 retkikunnan käytössä. Retkikunta suuntautui Mount Everestille
sekä Cho Oyu’lle. Testituotteiden yksityiskohdat saivat mairittelevan vastaanoton ja palautteita käytettiin hyväksi edelleen
tuotteita kehittäessä.

Husky-tuotteisiin kuuluvat; teltat, makuupussit, makuualustat, rinkat, reput ja muut kantolaitteet, kuoriasut, väliasut,
sekä tekniset alusasut ja vieläpä matkailuun ja rentoon vapaaaikaan sopivat vaatteet ja asusteet.

SCAPEGOAT 40L – REPPU
Reppu, joka on omiaan lasketteluun
ja kiipeilyyn sekä daypackiksi. 2 osastoa, anatomisesti muotoiltu selkä-osa
duralumin runkopaloilla. Pystysuunnassa säädettävä läppä, jossa tasku
ja kiinnitysremmi ylimääräisille tavaroille. Topatut ja ilmavat kantohihnat
joissa monipuoliset säädöt. Kompressio-hihnat. Kiinnityskohdat suksille,
hakuille, kypärälle tms. Karttatasku,
lantiohihnassa taskut, pilli, vedenkestävät vetoketjut, heijastinnauhat. Litroja 40, paino 1590 g, mitat 58x32x22
Lisätietoja tuotteista löytyy internetosoitteessa:
http://en.huskycz.cz/

MINNER-TAKKI
Huskyn omasta Huskytech 15 000-materiaalista tehty 3-kerrostakki
kovaan käyttöön. Kaikki saumat teipattu. Laserleikatut ja hitsatut
taskut. Vahva, Huskyn kehittämä materiaali olkapäiden vahvistuksena. Anatominen, kiinteä, kolmeen suuntaan kiristettävä huppu.
Myrskyläpät edessä. 2-suuntainen vetoketju. Kauluksessa kevyt
toppaus. Kainaloissa tuuletusvetoketjut. Vyötärö- ja lantiokiristys.
Pidennetty takaosa. Napoleon-tasku myrskyläpän alla. Sisätaskut.
Vesipilariarvo; 15 000 mm H2O. Hengittävyys; 10 000 g/m_/24h.

Bkc_a[djj_[d
akjik$

je`W

ba_d
fkfW

_f

^k
e_jW
l

W
`

j

[
Yec
$
_b_ai
W

Ä

e
j
d
^WW
[ce
fWh

Kiipeilylehteen etsitään taittajaa
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Hakijalta edellytetään taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien hallintaa
ja kokemusta taittotyöstä.

On eduksi, että:
• harrastat kiipeilyä tai olet muuten kiinnostunut
suomalaisesta kiipeilystä.
• sinulla on omat taitto- ja kuvankäsittelyohjelmat käytössäsi.
Tietoa Kiipeilylehdestä ja mediakortin löydät SKIL www-sivuilta:
julkaisut > Kiipeilylehti
Ota yhteyttä: Jari Koski
jari.koski@climbing.fi
040-586 8123
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KUORIASUT

Arcteryx Sidewinder SV Jacket

Millet Ridge Hybrid jkt

Grifone Blitz jkt

Laskijan valinta! Erityisesti laskemiseen
suunniteltu kuoritakki. Lumilukko,
kainalotuuletukset, kännykkätasku ja
tasku hissilipulle. Recco-vyöryheijastin.
Gore-tex® Pro Shell. Paino 628 g. 620 €

Comfort Mapping -teknologialla
toteutettu takki. Tuuletusaukot
kainaloissa ja pidennetty selkäosa. Värit:
Musta, punainen ja oranssi. Gore Tex®
Pro Shell/Soft Shell. 790 g. 469,90 €

Vaativaan lumiurheiluun. Erittäin
hengittävä ja kestävä. Tuuletusaukot
kainaloissa. Värit: tumman harmaa
ja punainen. Gore-tex® Pro Shell 3L,
Gore™ Micro Grid Backer. 399 €

ORTOVOX-ALUSASUT

Ortovox Merino 240M
-paita
Merino-kerraston pitkähihainen paita talvikäyttöön.
Saatavilla miesten ja naisten
mallit. Värit: miehille musta
ja sininen, naisille musta ja
punainen. 68 €

Ortovox Merino 280W
-välipaita
Lämmin paksu Merinopaita välipaidaksi kylmiin
olosuhteisiin. Värit: miehille musta, naisille musta ja
vihreä. 95 €

JÄÄHAKUT
Black Diamond Reactor
Hakku liissittömään kiipeilyyn! Suunniteltu toimimaan
sekä mikstalla että putousjäällä. Paino 675 g. 179 €

Simond Anaconda
Simondin yleishakku jääkiipeilyyn ja vuoristoon.
Erittäin kevyt ja tarkka svingi. Paino 600 g. 179 €

Petzl Nomic
Jääkiipeilyyn ja drytoolaukseen. Laatuhakku, jonka
ergonominen kahva on säädettävissä käden koon
mukaan. Paino 635 g. 209 €

