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ständi
PÄÄKIRJOITUS
Onko kiipeily mielestäsi turvallinen harrastus? Moni pitää varsinkin sisällä tapahtuvaa seinäkiipeilyä
täysin turvallisena, ja kuitenkin vain harvassa lajissa
hetkellisen huolimattomuuden seuraukset ovat niin
nopeita, peruuttamattomia ja vakavia kuin kiipeilyssä. Kiipeilyyn aina sisältyviä riskejä voidaan kuitenkin
”hallita” ja vähentää omalla toiminnalla.
Oikeastaan kaikki kiipeilyonnettomuudet Suomessa ovat johtuneet kiipeilijän tai varmistajan omasta
huolimattomuudesta. Suurin osa onnettomuuksista
koko maailmassa johtuu virheistä, joita tehdään alkeiskurssin enimmäisen puolen tunnin aikana opetetavissa asioissa. Näitä virheitä tekevät sekä aloittelijat että erittäin kokeneet harrastajat. Onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyy valitettavan usein myös
väärä asenne; ”ei mulle ole ennenkään mitään sattunut”, ”älä tuu mua neuvomaan, arvaa kauanko olen
kiivennyt”, tai ”ei mun tarvi sitä kiipeilijää seurata
kun mulla on tää Gri-gri ja osaan tämän vaikka silmät kiinni”. Tarkkaavaisuudella ja yksinkertaisilla rutiineilla sekä tarkastuksilla suurin osa tapahtuneista
onnettomuuksista olisi voitu välttää:
− tee Cross check aina ennen seinälle tai kallioreitille
lähtöä ja myös ankkurille tullessa ennen painon laittamista ankkurille. Tämä muutaman sekunnin tarkistus voi joskus pelastaa sinun tai kaverisi hengen.
− varmistajan on keskityttävä varmistamiseen, ei seurusteluun tms.
Tarkemmin näistä turvallisuusasioista Joonas Sailarannan ja Matti A. Jokisen jutuissa.
Nyt kun taas muutaman kuukauden päästä ollaan
sormilla hivelemässä suomalaisen graniitin pehmeää pintaa (kyllä, huhujen mukaan kevät tulee tänäkin vuonna!), kannattaa sielläkin pitää harkinta mukana. Suomessa reittien pulttaus on hyvällä mallilla,
mutta ulkomailta aina ei. Australiassa kiipeilijä kuoli
kun reitin pultti irtosi. (Artikkeli ”Feb 3: Dangerous
Bolting Leads to Climber’s Death” Ukclimbing-sivuilla + video: http://www.ukclimbing.com/news/item.
php?id=45888)
Tutkittaessa selvisi, että uuden reitin kaikki pultit irtosivat käsin vetämällä. Tässä tapauksessa oli tehty
useitakin virheitä pulttauksessa mutta irtoavat pul-

tit tai jopa ankkurit eivät ole maailmalla aivan tavaton uutinen. Vakaviin loukkaantumisiin ja kuolemaan
johtavia vastaavia onnettomuuksia tapahtuu maailmalla vuosittain. On muistettava, että kuka tahansa
on voinut asentaa pultin, eikä usein ole tietoa milloin
se on asennettu. Ulkokallioilla vastuu kiinteiden varmistusten käytöstä on aina käyttäjällä eli kiipeilijällä.
On siis tärkeää, että aina arvioidaan pulttien kunto ja
jos niiden turvallisuus epäilyttää, älä käytä niitä!
Erityisen varovainen on oltava pehmeällä kivellä
(hiekkakivi ja kalkkikivi) ja varsinkin paikoissa, joissa meri on lähellä, koska suolapitoinen meri-ilma
aiheuttaa korroosiota. Erityisesti Thaimaan kalliot
ja euroopassa esimerkiksi Kalymnos. Molemmissa
on pultteja ja jopa ankkureita irronnut, joskus jopa
staattisella painolla eli ilman putoamista.
Suomessa suurin osa kiipeilykäytössä olevasta kalliosta on erittäin kiinteää ja valtaosa pulttauksista
tehdään SKIL:n ja jäsenseurojen toimesta. Kuitenkin
Suomessakin pitää aina käyttää harkintaa ja itse kriittisesti arvioida varmistusten kuntoa.
Nalle is Living the dream – Nalle Hukkataival on
piakkoin ilmestyvän Chuck Frybergerin ohjaaman Pure-filmin päätähtenä. Filmin ilmestymispäiväksi on
merkitty 20. helmikuuta. Nalle on lajissaan boulderoinnissa iso nimi maailmalla ja ollut jo pitkään yksi ehdottomasti vahvimpia kiipeilijöitä maailmassa. Hän on näyttänyt, että lahjakkuudella ja kovalla
työllä myös täältä kylmästä, kosteasta ja vähäkallioisesta Suomesta voidaan nousta aivan maailman terävimpään kärkeen. Nalle aiheuttaa suorituksillaan
suomalaisissa kiipeilyn harrastajissa kansallisen ylpeyden tunteita ja hän tavallaan elää monen ”tavallisen” suomalaisen kiipeilijän unelmaa heidän puolestaan. Nallen esimerkki ja asenne tulee tulevaisuudessa varmasti poikimaan uusia kovan tason kiipeilijöitä
sekä boulder- että köysipuolella. Jo nyt on nähtävillä merkkejä, että uusi pitkäjänteisesti ja kovalla asenteella treenaava sukupolvi tulee nostamaan kotimaisen huippukiipeilyn rimaa lähemmäs kansainvälistä
tasoa.
Kevään odotusta toivottaa
Päätoimittaja Jari Koski
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Oikaisu: viime numeron kannen
kuva Ila Tuunainen, Villi sessio 7A+.
Keljo, Jyväskylä. Kuvaaja: Jyrki Kauko

Kansi | Nepalin Himalajalla Annapurna 1:n huippu. Kuva Kalle Viira, Openworld Adventure Network
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL hallitus 2009
pj. Juha Aho, TURKU, jäsenet Sampsa Jyrkynen, HELSINKI, Otto Lahti, HELSINKI, Jorma
Alanen, PORI, Antti Mattila RAUMA, Juha
Henttonen, TAMPERE
SKIL JÄSENSEURAT
CLIMBING CLUB ry. PORI
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
JYVÄSKYLÄN KIIPEILYSEURA ry.
KARELIAN KIIPEILIJÄT ry. JOENSUU
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, HELSINKI
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE
KLONDYKE WALL ry. KERAVA
KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA ry. KUUSAMO
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.

kova

Koulutusvaliokunta

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
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.
KEVÄT/KESÄ 2009
31.1.–1.2. KO 1 Helsinki
14.–15.3. KTO 1 Helsinki
21.3.
KTO koe Helsinki
28.–29.3. KTO 2 Helsinki
28.–29.3. KKK 2 (jääkiipeily) Korouomassa
28.–29.3. KTO 1 Tampere
4.–5.4.
KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaajakurssi) Vihreän Polun rata, Vammala
4.–5.4.
KTO 1 Joensuu
18.–19.4. KTO 2 Tampere
25.4.
KTO koe Tampere
25.–26.4. KO 2 + koe Etelä-Suomi
29.–30.4. KTO 2 Kuopio
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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
OULUN CAVE ry. hyväksytty uudeksi SKIL jäsenseuraksi.

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:

7.–8.5.
KTO 1 Rovaniemi
9.–10.5. KKK III Olhava
16.5.
KTO koe Helsinki
23.–24.5. KKK III Olhava
18.–19.5. KTO 2 Rovaniemi
20.5.
KTO koe Rovaniemi
6.6.
KTO koe Tampere
6.–19.7. KKK IV Dolomiitit
21.–23.8. KKK-koe Olhavalla
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.
KTO-kurssien hinnat 2009:
− KTO moduuli 1: 145 €
− KTO moduuli 2: 145 €
− KTO-koe: 90 €
− KTO-kortin päivitys: 75 €
− KTO 3: 175 €
− KTO 3 päivitys: 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.
Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com
KTO Karkku; Ammattiopisto Luovi (entinen
Hoikan Opisto) www.luovi.fi
KTO 3; Vihreän Polun rata, Lempäälä: http://
greentrail.com

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/Kiipeilylehden
osoitteisto ja materiaalimyynti: SLU-Lajipalvelutoimisto Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja:
eva-liisa.aunio@climbing.fi
puh. 09 - 348 131 36/5
Esko Pelkonen, assistentti:
esko.pelkonen@slu.fi, puh. 09 - 348 131 36/5
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
ilmestyy kesäkuussa 2009, lehden aineistopäivä on 10.5.2009.
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

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 kokesiin 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 040 754 7613
KTO Tampere ja Luovin ammattiopisto Karkussa: Petri Laukamo petri.laukamo@seikkailusepat.com tai 0400 976 716
KO: Justus Kelloniemi justus.kelloniemi@
vaasa.fi tai puh. 044 541 9041
KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@pp2.
inet.fi tai 050 379 4472
KO- ja KKK-kursseille Ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi
HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esimerkiksi diabetes,
epilepsia, sydänsairaudet) tai olet raskaana niin
ilmoita tästä kurssin järjestäjälle.

nuva

Nuorisovaliokunta

Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään eeva.makela@humak.edu. 5.–7.6. järjestetään junnuleiri Ruotsinpyhtäällä. Leirin
kutsu on sivulla 15.

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Juniorien maajoukkue on taas muutaman
vuoden hiljaiselon jälkeen aktivoitunut. Vuoden 2009 maajoukkueeseen kuuluu 11 nuorta. Toiminta on vasta aluillaan, alustavat
suunnitelmat on tehty ja parhaillaan etsimme tukijoita nuorten maajoukkueelle. Tarkemmat tiedot maajoukkueesta ja juniorien
kisoista saa SKIL sivuilta kilpailut-osion alla
olevilta juniorisivuilta.
Juniorien PM-kisat pidetään 25.–26.4.2009
Joensuussa. Kisojen suunnittelu on yhteistyössä Karelian kiipeilijöiden kanssa jo aloitettu. Viralliset kutsut kisoihin lähetetään helmikuun aikana. Juniorien kisasivuilla on jo
oma osionsa PM-kisoja varten, jota päivitetään koko ajan. Toivottavasti kaikki lähtevät
innolla mukaan kisaamaan, matkasta huolimatta. Tarkoituksena on järjestää yhteiskyyditys bussilla ainakin Turusta ja Helsingistä,
jos mukaan tulijoita on tarpeeksi. Norjasta,
Tanskasta ja Ruotsista on jo alustavasti ilmoittauduttu kisoihin.
Kisakalenteri 2009 (alustava,
seuraa SKIL-sivujen kalenteria)

Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta
uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa aktivoitua! Kilpailujen kautta useat lahjakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän harrastukseensa.
Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta Martin Nugent
martin.nugent@edu.hel.fi tai 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
SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
SKIL jäsenseurat voivat hakea tukea kiipeily- ja seuratoiminnan aloittamiseen kehittämiseen. Tuki voi olla joko työtä ja neuvontaa
(esim. lähetetään asiantuntija boulderseinää
suunnittelemaan ja valvomaan rakentamista)
tai rahallista tukea.
Hakuperusteet:
− ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi
− ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen tukemiseen ja seuduilla missä ei ole
paljoa kiipeilytoimintaa
Esimerkkeinä hankkeista:
− kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja
rakentaminen
− junnutoiminnan aloittaminen
− kiipeilykilpailun järjestäminen

Aikuiset:
7.2. Grani boulder helmikuu
14.2. Lappi-Cup Rovaniemi
14.3. SM boulder Pasila Cave
syksy 09 Pasila open/Pasila Cave
joulukuu 09 Asemaboulder

Hakemuksessa tulee näkyä:
− avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle
haetaan
− vastuuhenkilö
− talousarvio
− haettava summa
− seuran ja paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn
kannalta

Junnut:
25.–26.4. Juniorien PM-kisat Joensuu
toukokuu 09 Tapanilan Erä köysikisat
loka–marraskuu 09 Grani boulder
loka–marraskuu 09 Tampere junnu köysikisat

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen:
Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3,
00730 HELSINKI

Lisää kauden 2009 kisajärjestäjiä etsitään.
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan kauden 2009 osakilpailuista. Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta tarvittaessa
reitintekijät ja tuomarointi, seuran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailupalkintojen
hankkiminen.

SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta

Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja,
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näiden yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.

taja.
• myös uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan,
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla
peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.
• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estämättä. Myös syksyisin ei saa estää työkoneiden ajoa pelloille.
• yksityistien tilapäinen ja satunnainen käyttö
on sallittua, paitsi jos virallinen (omatekemä
pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa
ajokieltoa pitää noudattaa.
• ystävällinen ja kohtelias käytös kiipeilypaikan lähiasukkaita ja muita luonnossa liikkuvia kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan metelöimättä kalliolla ja viedään
omat roskat pois.
Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheuttamatta vähäistä suurempaa haittaa. Tämä perustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädökseen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa
tuottaa häriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa
vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan
aina maanomistajan lupa.
Hyvää ja turvallista kiipeilyä!
Terveisin:
Jari Koski,
Suomen Kiipeilyliitto ry.
www.climbing.fi

Tiedote Korouomaan jääkiipeilemään
lähteville:
Posion Luontolomat tarjoaa edullista mökkimajoitusta Korouoman lähettyvillä, Posiolla
sekä Rukalla.
Lisätietoja osoitteesta
www.posionluontolomat.fi tai
puh. 040-749 0913. T: Olavi Ollila

access
Päivät pitenevät ja kevät on taas käsillä ennenkuin huomaatkaan! Tässä tärkeitä ohjeita
kallioilla liikuttaessa. Koskevat myös talvista
jää-, miksta- ja teknistä kiipeilyä harrastavia:
• kiiipeilyä aloitellessa otetaan aina ensin selvitetään maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle
ym. Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomis-

30.4.–6.5.; 13.–19.6. ja 20.–20.6.

FILLARIMATKA KRIMILLÄ.
Kamtsatka nousu tulivuorille
2749 m +3pv rafting.
Pik Lenina 7134m+trekking Kirgisiassa.
2.–11.7. ja 14.–23.7. Elbrus 5642m.
JURISTRAVEL.FI
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spotteri

3.
Juho Kauppinen

1.

Säynätsalon Musta Hevonen esittelee betan
Syyshämärä assikseen, 8B.

4.
Tomi Guttorm

2.

Koonnut Antti Liukkonen

Syyshämärä assis, 8B
Vaikkakin kyseinen ensinousu tapahtui jo
15.10.2008, ei uutinen viime lehteen valitettavasti ehtinyt. Syyshämärän istumalähtö on
kuitenkin mielestäni viime vuoden ehkä merkittävin boulderteko Suomen kamaralla. Syitä tähän ovat reitin hienous, vaikeus, sekä se
hillittötön sinnikkyys, jota ensinousija joutui
reitin kiivetäkseen näkemään. Koska kyseinen projekti on kantanut vuosia eräänlaista
kulttileimaa täällä kehä-kolmosen ulkopuolella, päätin ottaa skypen luurin käteen ja haistella ensinousun jälkeisiä tunnelmia Säynätsalon mustalta hevoselta, eli Marko Kaukolta
itseltään.
Näätäkiven boulderit löytyivät 90-luvun puolivälissä, kun bros. Kauko ja Remosen Jussi alkoivat tarkemmin kartoittamaan seudun
boulderointimahdollisuuksia Saatsin Juhan
johdolla. Markon spotattua kyseisen projektin oli Juha sen todennut suht. ykskantaan
mahdottomaksi jalkaotteiden puutteen vuoksi. Tuon jalkaotteiden puutteen ovat huomanneet melko lailla kaikki, jotka ovat reitin
luona käyneet ja istumalähdön otteisiin erehtyneet tarttumaan. Reitti on erittäin looginen
kun sen luokse tallustelee, mutta kun istumalähdön alle istahtaa ja nappaa kiinni lähtöotteesta, kristallisoituu aika nopeasti, että ainakaan oma jellyfish ei maasta inahdakaan, juurikin noiden puuttuvien jalkaotteiden vuoksi.
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Reitti jäi siis ilman suurempaa huomiota pariksi vuodeksi, kunnes nuori haastaja Remonen hoksasi voimainsa tunnossa, että reitissähän on looginen seisomalähtö. Jussi
kiipesikin tuon sittemmin klassikoksi muodostuneen paukku-7B:n, joka siis kantaa nykyäänkin nimeä Syyshämärä. Nimen syntyprosessia hän kuvaa tyhjentävästi seuraavalla
tavalla: ”Oli kiire johonkin ja alkoi tulla pimeää”. Vuosi oli tuolloin -98.

suhtautuminen harrastukseen muuttuikin
paljon analyyttisemmäksi ja määrätietoisemmaksi kuin kenelläkään muulla suomalaisella kiipeilyn harrastajalla joiden kanssa itse
olen päässyt kapuilemaan ja ajatuksia vaihtamaan. Itselle nousee mieleen vinkki jonka Tim Clifford oli kertonut Magic Woodissa eräälle englantilaiselle kiipeilijäkaverilleen:
”Kiipeä hieman paremmin ja purista hieman
kovemmin”. Varsin tyhjentävästi ilmaistu.

Pari vuotta seisomalähdön ensinoususta
muutti kylään opiskelemaan silloin vielä nuorehko Mika Hinkkanen, joka kiipesi tienoolta lähes kaiken kiivetyn ja kiipeämättömän.
Mikan kanssa Marko innostui löytämään istumalähdön haasteen Juhan tuomiosta huolimatta ja ensimmäistä kertaa pakarat alkoivatkin tantereesta irtoamaan. Myös Jussi innostui haasteesta ja tiimi saikin jonkin verran
progressiota aikaiseksi, mutta muuvit jäivät
vieläkin haasteeksi.

Syyshämärän istumalähtö oli kuitenkin kutitellut mielessä vierailla maillakin ja Markon
mielestä kyseinen projekti on ollut yksi niistä painavista syistä joka on innostanut jatkamaan harrastamista niin kovalla intensiteetillä. Vuodet vaihtuivat ja miehet lihosivat ja
laihtuivat, mutta istumalähtö sinnitteli muiden projektien kaatuessa yksi toisensa jälkeen. Jotain asialle omistautumisesta kertoo
se, että pari talvea sitten Marko jopa kopioi
Tohtori Guttormilta projektointiniksin ja peitteli koko kiven lainapeitteellä työstämistä varten.

Pariskunta Kaukon elämän polku suuntautui
tämän jälkeen lähes kolmeksi vuodeksi Englantiin vuodesta 2002 kevääseen 2005. Englannissa vietetty aika osoittautui hyödylliseksi ainakin kiipeilyssä kehittymisen kannalta.
Mahdollisuus kiivetä ulkona vuoden ympäri
onkin aivan valtava mahdollisuus. Kuitenkin
ehkä merkittävämpää Markon (ja Kirsin) kiipeilylle oli se, että he pääsivät nopeasti mukaan Yorkshiren posseen. Marko kiipesi enkuissa olon aikana paljon kovien starbujen
(mm. Matt Birch ja Tim Clifford) kanssa ja

Sattumalta perhe Kauko päätti muuttaa muutaman kilometrin päähän kyseisestä kivestä
Säynätsaloon ja vuonna 2008 oli aika viimeistellä vuosien työ. Ensimmäinen muuvi, eli veto oikealla kädellä sloupperipinchiin alkoi pysymään kohdallaan jo keväällä. Tästä muuvista tekee haastavan lähinnä jalkaotteiden
huonous, joten tasapainon hakeminen on
erittäin hankalaa. Ensimmäisen muuvin jälkeen seuraa kruksi. Oikea jalka siirretään pie-

nelle listalle ja dynotaan vasen käsi seisomalähdön lähtöotteeseen, joka on kuin puolikas
amerikkalainen futis. Oikea jalka heitetään
huukkiin ja mätsäyksen jälkeen lukotetaan oikea saiderilistaan ja vedetään vasen huolella toppilistaan. Lokakuussa 2008 tuo toinen
muuvi viimein jäi kiinni, ja kun viimeisissäkään muuveissa ei fataaleja virheitä syntynyt
oli tuloksena Syyshämärä assis 8B.

vaikein, jonka olen ikinä kiivennyt. Vertaaminen esim. Living the Dreamiin on siinä mielessä mahdotonta, että LTD on pakko kiivetä
käytännössä joka kerta ground up, kun taasen
Islandin joka muuvia on mahdollista treenailla niin paljon kuin haluaa. Reitti vaati 4 päivää työstöä ja oikean lähetyspäivän odottelua
päivätolkulla, sillä se on erittäin keliriippuvainen slouppavaakin slouppaavammista otteista johtuen.” Nalle joutui kiipeämään reitin lopulta eri sequensella kuin ensinousija Dave
Graham, sillä syliväli ei riittänyt lähellekään
kyseisen körilään kurotusmuuviin. Työstössä aikaa ottikin aika reilusti vartalon asentojen opettelu, jotta vantterasta varresta saatiin
virutettua puuttuvat sentit. Reitissä olisi vielä looginen assis projektina, jonka lisäämällä
kasassa olisi kasassa napakahko 8C+… ehkä
ensi reissulla.

Viisi muuvia, reilu kymmenen vuotta, kymmeniä päivä kiven alla, otelaudassa, olohuoneen boardilla, kavereiden kanssa ja ilman.
It´s totally worth it.

Nalle Fontsussa
Nallen syysretki (tai pari) fontsuun jatkavat
samaa rataa, kuin aiemmatkin retket lähivuosien ajalta. Toki fontsusta on hieman muita
mestoja vaikeampaa löytää hienoja projekteja auottavaksi. Koska lista sivuilla sisälsi niin
monta superklassikkoa, pyysin boulderoinnin
kärkiosaajaamme hieman valottavan muutamaa reittiä tarkemmin.

Karma 8A+
Fred Nicolen superklassikko, jonka lähes jokainen on nähnyt vanhojen pullukoiden
Moon ja Moffat Real Thing -filmillä. Klassikkoarvon Nallekin allekirjoitti isolla K:lla. Vaikeus on nykyään tuota 8A+:n luokkaa ja itse
ensinousijakin oli Nallelle tokaissut, että ei
ole nykykunnossa (sekä miehen, että reitin)
saanut sitä uudelleen kiivettyä. Fredkin oli
hengaillut Nallen possessa, mutta oli ottanut
kiipeilyn varsin rennosti.

The Island 8C

Tomi Nytorp

”Superslouperklassikko, jopa jokainen ote on
uskomattoman hieno. Lisäksi reitti on myös

Rainbow rocket 8A ja
Magic circus 8A
Kaksi varsin erikoista ja erikokoista dynoa.
Rainbown lähtöotteen ja topin välillä on senttejä noin 240 ja Nalle tuumikin, että ei pystyisi paljon korkeammalle enää loikkaamaan.
Dyno on kuulemma pituutensa lisäksi varsin tekninen, sillä liikeradan alkuvaiheessa on
kyettävä polkaisemaan jalalla vauhtia jalalla
lähtökäsiotteesta. Ensimmäisessä yrkässä olikin hermotus vielä hieman hakusessa ja kiveä
tapasivat kasvot käden asemasta.

Macig Circus taasen on ensimmäinen oikea
tupladyno johon Nalle on törmännyt. Toppiotteet ovat kaksi saideria, joten niissä
pysyminen yhdellä kädellä ei ole edes teoriassa mahdollista. Dynon vaikeudesta ja teknisyydestä kertoo omaa kieltään se, että sitä
ei saatu uudelleen yrittämällä enää nauhalle
kovista ponnisteluista huolimatta.

Satan i Helvete 8B
Todella hieno graniittityylinen voimaboulder.
Pienenä miinuksena se, että lähetyspäivänä
monet otteista olivat limaisen märkiä, joten
jopa ykkösen toppauksesta oli meinattu nähdä lipat.

La Super Prestat 7B+
6–7 metriä korkea släbi. Kruksiksi oli muodostunut pikkuisen huonot nahkat ja se, että vikassa muuvissa on superterävä pieni
saideri. Ongelma oli kuitenkin ratkennut sillä, että Lindin Lasse oli mennyt edeltä ja repinyt itsensä pakolla toppiin saakka sinne
päästyään. Nallekin oli tästä rohkaistunut ja
teipannut kaikki sormet paksulla teipillä ja
huokaissut syvään saiderista vetäessään.
Muita tikkejä:
Ce tait Demain 8A
Verdict 8A
Conviction 8A
Hibernatus 8A Flash
Amok 8A
l Aplait du Gain 8A
De la terre a la lune 7C+
Infidel 7C
Alta 7C Flash
Noir desir 7C
Pojat olivat muutaman päivän kuvailemassa
myös helmikuussa julkaistavaa PURE-filmiä, jota Nalle tähdittää. Nauhalle oli tarttunut edellä mainitusta tikkilistasta useampikin
reitti ja lisäksi mm. “Big Four” eli Big Boss,
Fourmis Rouge, Tristesse ja Big Golden Cuvier
Rempartista sekä Partage 8A+, jonka Nalle oli
lähettänyt jo edeltävälläkin reissulla. Filmin
kuvaaja Chuck mainitsee laskeneensa kameralta kotona, että Nalle oli ottanut viimeisenä
päivänä 142 yrkkää eri probleemiin 7C+:n
ympäristössä!? Nalle oli kyllä tunnustanut olleensa seuraavana päivänä hieman väsynyt.
Paljon odotetun leffan ensi-ilta järjestetään
Boulderkeskuksella ensi kuussa ja jos oikein
hyvin menee, niin sieltä voi lunastaa itselleen
oman kappaleen signeerauksella.

Marjo Siltaoja, Uniikki 7C.
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spotteri

Kyperpunk 10Varsin moni lukijoista lienee nähnyt Silentstorm Productionsin filmin Playground, jossa Rollon staminakone Tapio Alhonsuo työstelee Käärmerakassa varsin vaikuttavan näköistä Mikstakattoprojektia. Tuolloin reitti jäi
vielä projektiksi ja reitti/sen työstely sai kohtuullisesti huomiota muun muassa Sloupin
keskustelupalstalla. Palstalta löytyykin seuraavanlainen vinkki ensinousua varten: “Mixtapätkän loppuosaan antaisin vinkin, että siitä kannattaa vetää kädet koukkuun ja sitten
nostaa jalkaa seinälle, tai sitten jatkaa kampustellen ylös” 10.7.2007.

ja toki vankasti myös gore-treeniä. Mikstaväännössä pieni painon lisääntyminen ei ainakaan itsellä vaikuta läheskään niin paljon,
kuin kalliokiipeilyssä. Ilmeisesti tiukka treeni
toi tulosta, sillä syksyllä reitti sitten menikin
alle viidessä päivässä.

Olet siis varsin vahvassa kunnossa, meneekö yhden käden leukoja?
Heh heh. No oikealla menee kaksi, mutta valitettavasti vasemmalla ei yhtään.

Beta toistonousijalle?
Reitissä tulee rehellistä kattokiipeilyä noin 8
metriä, joten suorittelen jonkinlaista kuntoilua etukäteen. Merkittävin vaikeustekijä rei-

Olin varsin vaikuttunut, kun Tapsa marraskuussa projektinsa ensinousi ja päätin tiedustella mitä nimi Kyperpunk ja greidi M10sisällään pitävät.

Moro. Onnea hienosta ensinoususta. Mitenkäs vanhasta projektista tässä oli kyse?

Mira Nummi

Pulttasin reitin kesällä 2006 ja aloitin työstelyn jo itse asiassa ennen jäiden tuloa. Syksyn
ja alkutalven aikana hakkuutinkin sitä varmaan 20 päivää ja muuvit alkoivat olemaan
aika hyvin hanskassa. Reitti on kuitenkin fyysisesti niin raskas, että pystyin ottamaan siihen maksimissaan vain kolme liidiyrkkää ja
työstämiseen lisähankaluutta tuo profiili. Sitä ei oikeastaan voi työstellä yläköydellä, vaan
osaavan varmistajan on varmistettava muuvailua sekä ylä- että alaköydellä. Näin on jotenkin mahdollista päästä aina muuviin, josta on tippunut. Kauden tuloksena oli kuitenkin Not even close, but cigar. Kaudella 07/08
oli reittiin pieni motivaatiomonttu, enkä itse
asiassa käynyt sitä testaamassa kertaakaan.

Valmistauduitko kauteen 08/09 jotenkin
eri tavalla kuin aiempiin?
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Placementit on pääosin tosi huonoja, eli pieniä ja slouppaavia listoja. Tästä syystä hakkujen tulee olla erittäin hyvässä terässä. Otteiden huonouden takia hakuilla pitää vetää
juuri oikeaan suuntaan ja samalla joutuu puristamaan gorella kuin höperö. Toki myös jalkojen käyttö on suositeltavaa, mikäli ei ole
yli-inhimillisen vahvassa kunnossa. Keskiosassa reittiä on kohtuullinen ote, jossa on
käytännössä pakko restailla jonkin aikaa. Tämäkään ote ei ole mikään läpikahva, vaan onnistuin putoamaan siitäkin useampaan otteeseen. Reitin loppuun tulee vielä pari isoa
figure-nelosta, jotka oli ainakin meikäläiselle
pakollisia. Ennen lipanylitystä voi vielä restailla huukkien varassa hieman ennen lopullista kinkeystä toppiin.
Kiipesin reitin huukkien kanssa, vaikka maailmalla porukka on näyttänyt suosivan nykyään

Kiitoksia. Kallio on löytynyt jo pidemmän aikaa sitten, mutta varsinkin kattopätkää pidettiin pitkään liian vaikeana. Onneksi kuitenkin
laskeuduin sen ja hoksasin, että kyllähän siellä semmoisia miniotteita on siellä täällä. Varsin selvää oli alusta saakka, että melko varmasti siihen ei vapaasti kiivettävää reittiä
saa, mutta varsin hieno mikstapätkä voisi olla mahdollinen.

Itse asiassa kyllä. Meillä on tällä hetkellä rollossa aika innostunut miksta-/ ja jääkiipeilyporukka, jolla tehtiin kesän ja syksyn ajan
tiukkaa treeniä cavella. Rakenneltiin esimerkiksi aika pitkiä kattoprobleemia, joissa oli
puuotteita ja ketjunpätkiä figure-4 treenejä varten. Lisäksi hakkuutin aika reippaasti
punttiakin Stevie Hastonin oppien mukaan

tissä on kokonaispumppu. Tällainen kattokiipeily ei pumppaa pelkästään käsivarsia, vaan
toimii kokovartalopainina.

Tapsa ja kryptinen figure nelonen Kyperpunkilla.

Aki Hämäläinen

huukitonta tyyliä (tervetuloa tekemään ensimmäinen huukiton nousu). Paras vuodenaika reitin kiipeämiseen on syksy, sillä silloin
pääsee melkein perille ainakin nelivetoautolla. Talvemmalla lumiseen aikaan sinne joutuu haikkailemaan noin 7 kilometriä. Ainakin itselle optimaalisin keli oli lähellä nollaa.
Kymmenen asteen pakkanen alkoi olla hankala, kun kroppa tahtoi jäähtyä liikaa. Toistonousijat ovat enemmän kuin tervetulleita ja
voin mielelläni tarjota yösijan majatalossa ja
kiipeilyseuraa tarkempine infoineen.

Oletko käynyt testailemassa muita nihkeitä mikstoja? Muistaakseni teit toistonousun Suentassuun M9+?
Joo, Suentassun kiipeämiseen meni kaksi
reissua (yhteensä 4 päivää). Se on myös aivan tajuttoman hieno reitti. Olen lisäksi käynyt kerran testaamassa Mankisen Antin kiipeämää napakkaa kattoreittiä Salossa. Se oli
muistaakseni Nugentin Martinin vanha vapaakiipeilyprojekti, jonka Martin antoi kiven
murenevan laadun vuoksi Antille. Se on aika vaikea ja sitä olisi mukava päästä testailemaan joskus uudestaan. Ajomatka on vain
pikkuisen pitkä.
Joskus voisi olla mukava käydä testaamassa vertailun vuoksi esimerkiksi Jernmangelia
M11, jonka Mankinen ja Bacströmin Nico kävivät Norjassa kiipeämässä taannoin. Mutta
tällä hetkellä itse asiassa kiinnostaa kaikista
eniten ground-up nousujen tekeminen sekä jäällä, että mikstana ja sitä pelikenttäähän
täällä meillä pohjoisessa on riittämiin.

Eerika thaikuissa
Pawlin Eerika palasi juuri onnistuneelta kiipeily-/ perhelomalta Thaimaasta. Kiipeilyviikkoja kolme, kiivettyjä reittejä (yli 7b:n) 62!?
Toki näistä nousuista osa oli kiivetty pariin
otteeseen treenimielessä tai ekan kerran jo
edeltävillä reissuilla, mutta Eerika sanoi, ettei
ole vastaavanlaista määrää metrejä kiivennyt
reissussa koskaan aiemmin. Ehkä masentavinta on se, että vastaukseksi treenikyselyihin
sain seuraavanlaista betaa: ”En itse asiassa
kiivennyt Matadorin jälkeen pariin kolmeen
kuukauteen juuri ollenkaan ja muukin treeni jäi tosi vähälle. Itse asiassa mietiskeltyäni itsekin mistä hyvä kondis johtuu, on ainut
ero aiempaan alhaisempi paino”. Mietintämyssyyn siis jää, että oliko trion Tawast, Pöyry, Lappalainen yhäkin keskustelua herättävä
diettaaminen 90-luvun puolivälissä jopa järkevää?

Reissu oli siis ollut kaikin puolin erittäin onnistunut ja kotiin saapui tuliaisiksi onsight suoritteita vaikeusasteeseen 7b saakka, sekä
iso tukku uusia tikkejä skaalalla 7a–7c+ (näistä 7–8 kpl 7c tai 7c+. Reissun hienoimmaksi reitiksi Eerika nosti Cross siden, 7b+. Reitti pitää sisällään lähes kaiken, mitä kiipeilyltä
voi toivoa. Släbialku, hänkkiä, isoja ja pieniä
poketteja, undereita, listoja ja pituuttakin komeat 35 metriä. Topo kuvailee reittiä seuraavasti ”Jos Jumala kiipeäisi, niin tässä olisi se
reitti”. Vaikka reissun ideana oli, että reittejä ei jäädä tahkoamaan mikäli ne eivät mene
alle kolmella yrkällä, oli viimeisenä päivänä
eteen saapunut 8a kääntänyt kuitenkin pään.
Vaikka reitti olikin sopinut ehkä Suomen pontevimmille naisköysikiipeilijälle loistavasti, oli
esiin saapunut aurinko pilannut redpoint-yrkät ja reitti oli jäänyt odottamaan seuraavaa
kertaa.
Eerika antaakin Tonsaille vankkumattoman
tuen kiipeilykohteena. Itse asiassa sinne ei
tarvitse edes lähteä porukalla, sillä kiipeilykaverin saa rannalta aamuyhdeksällä yhtä helposti kuin Stokkan kellon alta. Joinain aamuina on jopa valinnanvaraa, jos haluaa ta-

Tapio Alhonsuo vääntämässä toistonousua Mankisen
Antin Suentassuun.

voistaan poiketen valita seurakseen vaikka
astetta lihaksikkaamman tahi jopa tatuoidun
veijarin.

Käräytä kaveri
Kiipeilykelit alkavat parin kuukauden sisällä
ja niitä seuraavat toivottavasti onnistumisen
elämykset. Mikäli joku kokee, että spotterin
sisältöä pitäisi saada laveammaksi, ovat nimelliset tahi nimettömät käryt omista ja kaverin sankarisuoritteista enemmän kuin tervetulleita. Vinkkejä suoritteista voi laittaa
vaikka sähköpostilla: ana.liukkonen@gmail.
com. Varsinkin vanhojen toistamattomien
testipalojen toistot ja uusien hienojen, vaikka
helpompienkin reittien ensinousut kiinnostavat ainakin meikäläistä.
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kisat

Boulder PM 2008
TEKSTI MARTIN NUGENT

E

telä-Suomeen marraskuun
lopussa sataneet lumet
olivat sulamassa, kun Suo-

men terävin boulder-kärki suuntasi runsaslumisemmille maille
Norjan Lillehammeriin. Siellä oli
määrä ratkoa, kuka saa pidellä
boulder-kuninkaan ja -kuningattaren valtikkaa seuraavan vuo-

den ajan.

Tarkoitus oli pistää paremmaksi kuin Suomen mäkimaajoukkue Lillehammerin talviolympialaisissa vuonna 1994. Ei yhtään mitalia! Mahdollisuudet parantaa suomalaisten
aikaisempia tuloksia myös Håkonshallenin
kiipeilyseinällä, jossa käytiin köysikiipeilyn
PM- kisat vuonna1996, olivat täysin realistiset. Jopa kolmoisvoitto olisi ollut mahdollinen, ellei Tomi Nytorp olisi loukannut sormeaan ennen kisoja.
Kisajärjestelyt Lillehammerissa asettivat uuden vertailukohdan pohjoismaisille kiipeilykisoille. Järjestelyt toimivat saumattomasti kisojen aikana ja niin seinät, katsomotilat,
tuloslaskenta kuin kaikki muukin oli parasta
maailmancup- tasoa. Norjan kiipeilyliitolle kisat toimivatkin kenraaliharjoituksena. Jos kisat menevät hyvin, Norja hakee maailmancup- kisaa. Jos ei, harjoitellaan lisää.
Kahdeksankymmenen toimitsijan voimalla kisat vedettiin läpi erinomaisen hyvin ja maailmancupin kisahakemuspaperit on nähtävästi
jo kirjoitettu ja postitettu. Ainoa miinus, mikä
tulee mieleen, oli naisten liian helpot reitit.
Etenkin finaalissa, missä selvää eroa ei saatu,
vaan jouduttiin pitämään superfinaali Angelica Lindin ja Hanna Midtbön välillä.
Kisaseinät olivat Tjelmeland frictionin toimittamia. Kyseinen norjalainen kiipeilyseiniä valmistava yritys on tuonut markkinoille
toisen sukupolven kiipeilyseiniä, jotka mahdollistavat erittäin vaihtelevien ja hyvien reittien rakentamisen. Kisojen viralliset reitintekijät Jacky Godoffe ja Laurent Laporte olivatkin hyödyntäneet seinien ominaisuuksia ja
Fontsun metsässä vietettyjä vuosia. Herrojen
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ruuvauksen tuloksena oli yhteensä kymmenen karsinta- ja kymmenen finaalireittiä, jotka vaativat kiipeilijöiltä niin reitinlukutaitoa,
hyvää kiipeilytekniikkaa, voimakestävyyttä ja
voimaa. Useampi reitti oli mahdollista kiivetä
eri tyyleillä ja etenkin miesten reiteillä oli hermoja kutkuttavaa hitaasti kiivettävää loppujännää, kuten ulkobouldeillakin usein on.
Reittien vaatimista fyysistä ominaisuuksista
voimakestävyys oli ehkä hivenen yllättävästi
se tärkeämpi ominaisuus ja vain yksi finaalireiteistä oli puhdas voimareitti. Nalle olikin
ainoa, joka kiipesi kyseisen reitin ja vieläpä
ensimmäisellä yrittämällä ja helposti!
Muita reittejä kiivettiinkin sitten 40 sekunnin
ja puolentoista minuutin välillä. Onnistuipa
Ruotsin Malin Holmberg olemaan jopa yli
kaksi minuuttia yhdellä reitillä. Tämä osoittaakin hyvin sen, ehkä hieman yllätyksenä
joillekin, että huipputason kilpa-boulderoinnissa on aika paljon käyttöä kestävyydelle ja
voimakestävyydelle.
Miten maamme edustajat sitten pärjäsivät?
Nalle Hukkataival voitti, mikä oli odotettua.

pi

or

tik

h
Hu

Jarkko Linkosuonio

Nalle pystyikin näyttämään, missä maailman
huippu menee, etenkin kun puhutaan voimasta. Osasi Nallekin tarjota jännitystäkin
kannustajille kiipeämällä pari kertaa itsensä
jokseenkin solmuun, mutta kun on voimaa,
nämä ongelmat pystyy ratkomaan.
Kuutti Huhtikorven kolmas sija ei ainakaan
minulle tullut yllätyksenä. Sen verran vakuuttavasti on Kuutti kiivennyt viime vuosina että
kisamenestystä osasi odottaa. Hyvän kisatuloksen lisäksi Kuutin vilpitön ja urheilijamainen käytös ja olemus lumosi niin kanssakilpailijat kuin yleisön. Jarkko Linkosuonion
24. sija oli ihan hyvä sijoitus ottaen huomioon, että nämä olivat Jarkon ensimmäiset
kansainväliset kisat miesten sarjassa. Jarkko
ei itse ollut tyytyväinen tulokseen, niin kuin
Jarkon tasoisen urheilijan ei kuulu ollakaan,
mutta Jarkko esitti erittäin hyviä otteita ja lu-

Wild Forest tuo mainiot
varusteet kaikille ulkona
vaeltaville ja kiipeileville.
- Ja osa myös seinillä
roikkuville.

www.directalpine.com

Ammattilaistenkin käytössä
olevat tekniset vaatteet. Hyvät
materiaalit ja loppuun asti hiotut
yksityiskohdat.

Hyvä mallisto vaelluskenkiä.
Tälläkin hetkellä jalassa monella
työkseen vaeltavalla.

www.gronell.it

Nalle Hukkataival

Lumikenkiä Italiasta.

www.baldas.com

Myös viranomaiskäytössä hyvän
laatunsa (ISO-sertifioitu) vuoksi.

nastikin hänen kiipeilyään seuranneiden
odotuksia nappaamalla junnu PM-kisoissa
toisen sijan.
Naisten puolella ei ylletty samalle tasolle
kuin miehissä, mutta siitä huolimatta Roosa Huhtikorven (9. sija) kiipeilyssä oli paljon positiivista. Korkea tekninen taso ja voima ovat ominaisuuksia, jotka ovat hänelle
ominaisia. Jos kunnon ”piikkaus” onnistuu
voi se antaa erittäin hyviä tuloksia. Keep on
fighting Roosa! Anna Liisa Sihvosen 12. ja
Mina Jokivirran 13. sija eivät varmaan olleet
sitä mitä he lähtivät hakemaan, mutta molemmat kiipesivät hyvin ja ensi kerralla on
sitten enemmän voimaa ja kokemusta!
Kisoihin osallistui kaikkiaan 40 miestä ja 20
naista.

PM BOULDER 2008 LILLEHAMMER
MIEHET
1. Nalle Hukkataival, Finland

www.ferrino.it

2. Magnus Midtbø, Norway

Ferrino on laadukkaita vaellus-

3. Kuutti Huhtikorpi, Finland

ja retkeilyvarusteita jo vuodesta

...
24. Jarkko Linkosuonio, Finland

1870 asti valmistanut perheyritys.
Kehitystyöhön ovat osallistuneet

NAISET

mm. Reihold Messner, Silvio

1. Angelica Lind, Sweden

Mondinelli sekä Mario Merelli.

2. Hannah Midtbø, Norway
3. Matilda Söderlund, Sweden
...
9. Roosa Huhtikorpi, Finland
12. Anna-Lisa Sihvonen,Finland
13. Mina Jokivirta, Finland

www.wildforest.fi
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MITÄ VOI TAPAHTUA...
(se joskus tapahtuu)

Laskeutuminen

Koonnut Matti A. Jokinen Kuvat kirjasta ‘Sicherheit
und Risiko in Fels und Eis I´

Köydellä laskeutuminen ei ole koskaan aivan
vaaratonta. Kiinnityspisteen on kestettävä,
vaikkei siihen kovin suurta rasitusta kohdistukaan. Perinteiset haat ovat usein pettäneet
kuten myös hakaan tai kallion nokkaan kiinnitetyt köysilenkit. Useimmissa tapauksissa on
köysistön jäljelle jäänyt jäsen jouduttu pelastusmiehistöjen toimesta hakemaan alas, kun
toinen on pudotessaan vienyt köyden mennessään. Nykyaikaiset porahaat ovat tuoneet
tilanteeseen suuren parannuksen, mutta nekään eivät aina ole toimineet.

EL CAPITAN
Toukokuussa vuonna 1978 oli Yosemitessa
vilkasta, kaksi köysistöä oli nousemassa El
Capitanin Nose -reittiä. Alhaalla aivan seinämän juurella eräs valokuvaaja seurasi tapahtumia ottaen teleobjektiivillaan vuorotellen
kuvia molemmista köysistöistä. Kolmihenkinen ryhmä oli jo 300 metrin korkeudessa,
kun valokuvaaja taas käänsi putkensa heitä
kohti. Mutta hän ei löytänytkään kiipeilijöitä
sieltä missä heidän piti olla. Hän kääntyi katsomaan paljaalla silmällä seinämälle ja näki
kauhukseen koko köysistön syöksyvän alas
itseään kohti. Kiipeilijät iskeytyivät aivan hänen viereensä, noin 10 metrin päähän. Onnettomuus herätti suurta huomiota, mitä oikein oli tapahtunut?
Viimeisin heistä otettu kuva sekä putouspaikan tutkimus toivat valaistusta onnettomuuden syyhyn. He olivat kääntyneet paluumatkalle ja olivat kaikki kiinni nauhalenkissä, joka oli sidottu kahta porahakaa yhdistävään
ketjuun. Ei ketjun isoon renkaaseen, kuten
yleensä tehdään, vaan ketjun ympäri. Kun toisen porahaan lehti oli murtunut, lenkki oli tietenkin irronnut. Tarkemmassa tutkimuksessa
havaittiin, että lehden takapinnassa oli aikaisemmin syntyneitä halkeaman alkuja. Päälle päin niitä ei voinut nähdä. Miten ne olivat
syntyneet, jäi selvittämättä.

SOLMUT

”Tässä sitä painelen ylös 60 m korkuista sikaria yksinkertainen 8mm köysi varmistuksena. Köysien kestävyys ja putousvoimat olivat siihen aikaan vähän hämäriä käsitteitä.”
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Usein joudutaan kaksi köyttä sitomaan yhteen, jotta päästäisiin riittävä matka alaspäin.
Luultavasti eniten on käytetty ’kalastajasolmua’, joka voidaan myös tehdä väärin. Se
voidaan tehdä niin, ettei se pidä mitään, mutta päälle päin näyttää oikein solmitulta. Tai

Kumpi solmuista on virheellinen?
Vasemman puolinen. Se on tehty näin.

Solmu Daumen laskeutumisesta.

sitten silmukka tehdään vain toiseen köyteen
ja unohdetaan toisesta. Kaksi vuoriopasta vei
asiakkaansa Sellaryhmässä Daumen-huipun
koilliskanttia tämän ’Peukalon’ latvalle. Sieltä alas laskeuduttaessa on heti kaksi peräkkäistä abseil-osuutta. Päästäkseen ne kerralla alas he päättivät kytkeä kummankin köydet
yhteen.Toinen oppaista solmi köydet kalastajasolmulla ja lähti itse ensimmäisenä liikkeelle – mutta putosi heti alussa köysien kanssa
alas. Hänet löydettiin alempaa rinteeltä kuolleena. Köysistä vain toisessa oli solmu, toisessa ei. Ehkä opas oli niitä tehdessään välillä joutunut kiinnittämään huomionsa toisaalle ja unohtanut solmunteon loppuosan (kuva
yläpuolella). Kaikkia solmuja tehdessä, ja erityisesti kaksoiskalastajasolmua käytettäessä,
on keskityttävä solmimiseen ja sen jälkeen
vielä tarkastettava solmu.
Turvallisia solmuja (oikein tehdyn ja tarkastetun tuplakalastajasolmun lisäksi) ovat kahdeksikko sekä helposti ja nopeasti tehtävissä oleva ’säkkisolmu’, jossa rinnakkain olevat köyden päät vain yksinkertaisella solmulla
kietaistaan toisiinsa kiinni, niin että köydenpäät tulevat esiin rinnakkain. Tässä solmussa
on myös se etu, että vedettäessä köyttä alas
solmu helposti liukuu reunan ohi, koska solmuosa ja köysien lyhyet päät vedossa kääntyvät ylöspäin.

SOLMUT KÖYSIEN PÄÄHÄN
Lukemattomia onnettomuuksia on tapahtunut sen vuoksi, että laskeutuja on liukunut
kokonaan toisen tai molempien köyden päiden läpi. Tämän olisi voinut estää tekemällä solmu kummankin köyden päähän tai solmimalla köyden päät yhteen säkkisolmulla.
Edellisessä piilee eräs vaara: unohdetaan solmu sen köyden päähän, joka aiotaan vetää ylhäältä kiinnitysrenkaan läpi. Ja jälkimmäisessä tulee hankaluuksia, jos käytetään köyttä
kiertävää laskeutumislaitetta kuten kahdeksikkoa tai HMS-solmua. Kierrokset eivät pääse purkautumaan, kun köydet on alapäästään
solmittu yhteen. Laskeutumisen turvallisuutta lisää puolestaan pieni narulenkki, joka Prusik-solmulla kiinnitetään laskeutumislaitteen
alapuolelle molempien köysien ympäri ja karabiinilla sitten valjaiden toiseen reisilenkkiin.

pitkän letin. Kerrotaan tapauksista, jolloin yksinäinen kiipeilijä on harjoituskalliolla juuttunut tällä tavoin kiinni muutaman metrin
korkeudessa maasta ja joutunut roikkumaan
iäisyydeltä tuntuvan ajan, ennen kuin satunnainen ohikulkija on tullut apuun.
Atc-tyyppiset varmistusvälineet toimivat hyvin myös tuplaköydellä laskeutuessa.
Verdonissa köyden varjo kalliossa.

Solmua viedään alaköydestä pitelevän käden
avulla alaspäin.
Verdonissa kaksi kiipeilijää veti solmun köyden kiinnityshaan alapuolella olevan kallioreunan ohi, niin ettei se alas vedettäessä tarttuisi siihen kiinni. Itse laskeutuminen piti
aloittaa alempaa, vasta kallioreunan jälkeen.
Näin ollen toinen köysistä oli toisesta päästään reilusti toista pitempi. Kiipeilijät tiesivät
tämän ja huomauttivat vielä toisilleen asiasta. Niinpä minkään ei pitänyt mennä vikaan.
Kun ensimmäisenä laskeutuva alkoi olla melkein perillä, hän hiukan heilautti alapuolella vielä olevia köysiä ja näki, että ne riittivät
päämääränä olevalle pikku terassille. Aurinko paistoi kuumana takaa, ja kiipeilijän silmiä
kirpaisi. Hän jatkoi laskeutumista – ja yhtäkkiä syöksyi köyden kanssa alas. Miten sellainen oli mahdollista?
Ensinnäkin putoavalla kiipeilijällä oli uskomaton onni matkassa, hän putosi vain nelisen metriä jääden alaviistolle hyllylle makaamaan. Ilman sitä hän olisi pudonnut 160
metriä seinämän juurelle, ja onnettomuuden
syy olisi jäänyt hämärän peittoon. Nyt hän
pystyi kertomaan, että köyttä näytti olevan
jäljellä tarpeeksi, koska pitemmän pään varjo kalliossa sattui osumaan lyhyemmän pään
jatkoksi näyttäen oikealta köydeltä!

KAHDEKSIKKO
Kahdeksikko sopii hyvin laskeutumiseen,
joskin siinä on muutamia huonoja puolia.
Se kiertää köysiä ja jos se on pitkällä jatkolla kiinni valjaissa ja siten kasvojen korkeudella, niin köysi saattaa vetää sen sisälle puseron kauluksen tai hihan taikka pahimmillaan

KAIKKI ON MAHDOLLISTA
Bad Heilbrunnin harjoituskalliolla oli eräs kiipeilijätär noussut ensimmäisenä reitin päähän, jossa oli sopivalla korkeudella Bühler-liimahaka laskeutumista varten. Hän napsautti
jatkolla itsensä siihen kiinni, jonka jälkeen irrotti köyden valjaista ja pujotti ja veti sen valmiiksi laskeutumista varten niin että köyden
keskikohta tuli oikeaan paikkaan. Sitten hän
kiinnitti kahdeksikon köyteen ja sen puolestaan valjaisiinsa. Lopuksi ei muuta kuin jatkon irroitus haasta – ja hän syöksyi alas kallion juurelle! Mitä oikein oli tapahtunut? Hän
ei ollut pujottanut köyttä haan läpi vaan jatkon sulkurenkaan kautta! Kun hän sitten irrotti jatkon karabiinin, ei hakaan jäänyt mitään, vaan hän putosi alas köytensä kanssa.
Hän oli kuitenkin onnekas eikä loukkaantunut kovin pahoin tässä tapaturmassa.

ENTISET AJAT
Schubertin jutut alkavat 1970-luvulta, jolloin
keksittiin valjaat, kahdeksikko ja kiilat. Mutta
sitä edeltävänä aikana köydellä laskeutumiset
olivat hiukan erilaisia. Muistan kuinka 1955
uuden kaverini Walterin kanssa laskeuduimme liki pitäen koko ajan ilmassa roikkuen Cima Piccolissimalta (Kleine Zinne saksaksi), ja
meillä oli 8 mm muoviköyteni ja Walterin pari milliä paksumpi kierretty hamppuköysi, joka lähinnä oli staattinen. Riippui vaatetuksen
paksuudesta minkä asteisia tuskia siinä koettiin, sillä ylhäältä tuleva köysi minulla meni
ensin jalkojen välistä ja kiertäen oikean puoleisen reiden ympäri, sitten rinnan poikki ja
olkapään yli. Selän takana taas poikki oikealle
puolelle alas, jossa oikealla kädellä pitelin siitä kiinni. Vasen käsi jarrutteli puolestaan ylhäältä tulevasta köydestä ja esti kaatumasta
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taakse päin. Rahani kai eivät olleet riittäneet
paksumpaan köyteen. Silloin ei vielä ollut nykyisiä ydin-mantteliköysiä, vaan kyse oli perlonkuiduista palmikoidusta köydestä, jonka
sisällä ei ollut lisäkuituja vaan lähinnä ilmaa.
Sen lujuudesta ei ollut mitään kunnon tietoa,
mutta varmasti se oli paljon nykyisiä köysiä
heikompaa. Silti porhalsin sen kanssa köysistön kärjessä, välillä käyttäen sitä ainoana ja yksinkertaisena, eihän se ollut kuin 40 m pitkä.
Neljä vuotta myöhemmin jouduimme Walterin kanssa laskeutumaan Cima Ovestin
(Westliche Zinne) pohjoisseinämän suuren
katon alta alas, kun olimme siellä yöpyneet
ja kovan rajuilman ja lumisateen takia joutuneet aamulla kääntymään takaisin. Harmitti kovasti, sillä kyseessä oli sentään niin
sanottu ensimmäinen toistonousu ja juuri
tehty reitti sen hetken vaikein koko Itä-Alpeilla. Laskeuduin ensimmäisenä, jolloin oli kova työ säilyttää yhteys kallioseinämään, sillä
tämä on voimakkaasti ulkoneva, ja sadevesi tippuu 70 m päähän sen juurelta, minkä
näkee valokuvistakin tummana juovana. Yritin vähän väliä kiinnittää laskeutumisköyteni
kulkemaan hakojen kautta, mutta niitä ei ollut paljon tarjolla, sillä olimme noustessa lyöneet irti perässämme niin monta kuin suinkin reitin loppuosaa varten. Walterin oli aina
hiukan helpompi tulla perässä, kun köydellä
saatoin tarvittaessa vetää häntä kohden kalliota. Mutta hänkin tuli siellä köysi karmeasti vartaloa kihnuttaen, sillä kuten jo kerroin,
valjaat olivat vielä täysin tuntematon käsite.

HMS-SOLMU
HMS-solmua käyttäen voi ensimmäisenä
menevää hyvin varmistaa, paremmin kuin
esimerkiksi kahdeksikolla, jossa jarruvoima
jää liian vähäiseksi. Laskeutuminen HMSsolmulla voi olla vaarallista, jos tekee solmun niin, että alhaalta tuleva köysi on samalla puolella kuin sulkurenkaan linkku. Liikkuva
köysi voi avata sen, vaikka kyseessä olisi ruuvikarabiini.
Oli kesä 2001, kun Dolomiiteilta tullessa
poikkesimme Altmühltalin laaksoon ja suuntasimme kohti kaunista Prunnin vanhaa linnaa. Ennen sitä on lähellä tietä liki 20 m korkuinen ylöspäin ohentuva kalkkikivitorni Keilstein. Itäpuolella kulkee mukavan tuntuinen
reitti, joka yläosassa kiertyy vasemmalle, niin
että köysikitkan vuoksi sieltä ei oikein pääse
alas toisen laskemana, vaan on tultava abseilaamalla. Ylhäällä huomasin, että ’huipun’
toisella puolella on iso rengaspultti, joka on
otollinen laskeutumistarkoituksiin, vaikka rinne siinä on selvästi ulkoneva. Niinpä virittelin siihen laskeutumistien 60 m mittaisella ja
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mutta hän ei kuullut ääntäni. Tilanne alkoi jo
tuntua tuskastuttavalta: en olisi alhaalla ennen iltaa ellei hän ilmestyisi paikalle. Aikansa
odoteltuaan hän alkoi ihmetellä missä oikein
olin munimassa ja keräsi varusteemme reppuihin ja kiersi kallion toiselle puolelle, missä
minä riipuin ilmassa köyden vankina. Kieputtamalla köyttä hän sai sen auki ja minut vapaaksi satimesta.

KÖYSI JUMISSA

Oikosulku Bad Heilbrunnissa.

Hiukan vakavampi tapaus on kyseessä, kun
köysi tarttuu ylhäällä seinämään kiinni. Tästä
olen joskus aiemmin kertonut Kiipeilylehdessä. Kyse oli Buscainin Dolomiitit -kirjassa kuvaamasta laskeutumisreitistä alas 700 metrisen Piz Ciavazes -seinämän laelta, jossa kallio on ulkonevaa eikä lähelläkään ole mitään
nousureittiä. Kolmatta osuutta aloitettaessa
lähti alas vetämäni köysi tulemaan renkaan
läpi, mutta jostakin sattuman ikävästä oikusta sen pää heilahti kallioon ja juuttui kiinni
ties mihin halkeamaan. Ja irti se ei vetämällä lähtenyt, joten se oli katkaistava niin korkealta kuin mahdollista ja koetettava laskeutua alas jäljellä olevilla köysillä. No se meillä
onnistui nipin napin.

CIAVAZES -SEINÄMÄLLÄ

Säkkisolmu (vasemmalla) on helppo tehdä ja liukuu
paremmin reunan yli.

11 mm – siis varsin paksulla –köydellämme.
Sen molemmista päistä noin 10 m oli sitten
maassa kasassa. Mutta kun sitten piti kaivaa
ATC esiin en löytänyt sitä mistään, olin unohtanut ottaa mukaan! Mutta ei hätää, yksi iso
sulkurengas oli vyöllä, ja käyttäen siinä HMSsolmua voin laskeutua ilman vaikeuksia. Tai
ainakin niin luulin.
Kun olin jonkun matkaa tullut alas totesin,
että solmu panee alapuolella olevan köyden
kiertymään aika voimallisesti. Jo ennen puolta väliä vauhti oli hidastunut, ja lopuksi en
päässyt yhtään pitemmälle. Köysipari oli kiertynyt niin tiukkaan kiinni, ettei se enää luistanut solmussa. Kiertynyttä köyttä ei tahtonut
saada oiottua sen vuoksi, että iso osa siitä
makasi maassa läjänä. Yritin kieputtaa köyttä auki ja pääsin sentin alemmaksi. Taas uudet kieputukset ja matka oli edistynyt muutaman sentin verran. Sitten aloin huutaa kallion toisella puolella odottelevaa Tarjaa apuun,

Jere Seppä ja Sean Nugent olivat joskus aikaisemmin 1990-luvulla menneet Ciavazesin
Micheluzzi -reitin 90 m poikkikulkua, mutta
eivät keksineet sen päästä alkavaa jatkoreittiä, vaan olivat joutuneet laskeutumaan suoraan alas alapuolella olevien ulkonemien ohi
kohti maata. Olisi joskus hieno kuulla heidän
kertomuksensa siitä miten se kävi. Siellä ei
kai ole nousureittejä eikä heillä varmaan ollut
hakoja ja vasaraa mukana, kuten minulla vielä nykyisinkin isoilla reiteillä.

PEUKALOISELLA
Kun Tarjan kanssa 1990-luvun alussa nousimme Peukaloiselle (Daumen), niin valitsin
täysin väärän laskeutumisreitin, kun mitään
topoa ei ollut käytettävissä. Tulimme alas
pystyä itäseinämää, jossa ei kulje ainuttakaan
reittiä, mutta jostakin syystä sen yläosassa oli
tukeva rengashaka kiinni lyötynä. Se minut
harhautti, mutta emme sitten enää kuitenkaan kääntyneet takaisin. 4 tai 5 täyttä 50 m
laskeutumista siitä tuli. Lähinnä tein ankkurit kietomalla ommellun slingin kallion nystyn tai lohkareen ympäri. Yksi niistäkin heilui
kahteen suuntaan, mutta tuntui sentään pysyvän kolossaan.
Osa artikkelista on käännöksiä kirjasta Sicherheit und Risiko in Fels und Eis osat I-III (Pit
Schubert), tilattavissa www.amazon.de.
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Los Angeles – St. Monica Mountains – Highway One–

Teksti Toni Fohlin, kuvat Toni ja Mia Fohlin

Joshua graghoppin

g, vielä ehtii yhden

C

tänään!

Kiipeiltyämme toistakymmentä vuotta siellä
alifornia climbing road-trip, Majoituksia emme reissuillamme yleensä suusun täällä ja muutaman lähimenneisyyteen
miltä se kuulostaisi? Seuraa- remmin varaile, kuten emme nytkään. Poikkeuksena oli ensimmäisen yön majoitus, sillä
sijoittuvan vähemmän kuivan (ulkoisesti) Lovassa tarinassa ei paukuteta
halusimme, että meillä olisi pitkän lentomatfoottien ja Alppien reissun jälkeen, aloimme
vaimoni Miian kanssa pohtia, mistä löytyisi sorminiveliä, uhmata greidejä eikä kan jäljiltä katto pään päälle ja tyyny pään alle
varmimmin aurinkoa ja lämpöä suomalaisen tunneta tuskaa kuin korkeintaa het- laittaa. Ajatus oli hyvä, mutta palattakoon sen
myöhäissyksyn pimeimpään hetkeen. Jenkki- kellisesti. Tervetuloa mielestäni kii- tuomaan ”hyötyyn” hieman tuonnempana...
kiipeilylehtien kyllästämä mielikuvituksemme peämisen perimmäisen tarkoituksen
yhdistettynä yökausia jatkuneeseen googlaukYlistressattu tikkilista
pariin, seikkailun ja nautinnon lähseen sai meissä aikaan suorastaan hurmokLippujen varaamista seuraavien viikkojen aikasellisen herätyksen- Nyt jos koskaan olisi läh- teille. Kiipeän!
na alkoi eräs reissujen parhaista osista: suundettävä Kaliforniaan! Jos siellä autojen rekisnittelu, unelmointi ja loputon odotus. Koska
terilaatoissakin lukee: ”California – the sunshine state”, niin onhan
maailma oli avoin, auto alla, tiet vapaita ja isoja sekä aikaakin reissitä uskottava. Eikä halpa dollarikaan omalta osaltaan vaikuttanut nesuun oli varattu melkein kuukausi, ei meillä aluksi ollut tarkkaa kränkgatiivisesti päätökseemme. Tästä oli toki unelmoitu jo pitkään ja yksi
käyssuunnitelmaa mielessä. Klassikkopaikat olisi tietysti pakko nähdä
kotikalliollamme oleva reittikin oli saanut nimensä näistä harhaisista
mutta Kaliforniassa on paljon muutakin kiivettävää ja katsottavaa. Tipäiväunelmista. Mutta nyt tämä unelma oli käymässä vihdoin toteen!
lasimme siis lähes kaikki topot, jotka Amazonista löytyivät. Parin viiVarasimme lennot kesäkuussa ja onnistuimme saamaan mielestämkon kuluttua posti kantoi kilotolkulla tiiliskiviä postiluukusta ja me
me hyvän hintaiset piljetit keskelle marraskuun räntää ja pimeyttä. Air
aloimme ahmia tukehtumiseen asti kuvauksia toinen toistaan houFrance lennättäisi meidät 740 eurolla Pariisin kautta Kalifornian aukuttelevimmista alueista. Kaikkien kiipeilijöiden tuntemien klassikkorinkoon. Auton vuokrasimme jo kotimaasta suoraan Hertziltä, mikä
alueiden lisäksi Kaliforniassa on monta pienempää amerikkalaiseen ja
osoittautui varsin järkeväksi ja saman hintaiseksi kuin varaus netin yli.
maailmanlaajuiseenkin kiipeilyhistoriaan voimakkaasti vaikuttanutta
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Red Rocks, peruslähestyminen aavikon halki päivän reitille.

mielenkiintoista kalliota. Erinomainen tietolähde näistä kansainvälisellä tasolla vähemmän hehkutetuista paikoista on muun muassa edesmennyt ja suurenmoinen Alpinist-lehti.
Runsaudenpulan keskellä teimme päätöksen tietynlaisesta tiedusteluretkestä. Olkoon tämä reissu ensikosketuksemme Ameriikan kiveen.
Yrittäisimme tehdä jonkinlaisen poikkileikkauksen länsirannikon kiipeilystä myöhempiä matkoja ajatellen. Ajatus oli, että kiipeäisimme
noin kolme päivää kussakin paikassa ja välissä viettäisimme yhden
”lepopäivän” autossa, siirtyen seuraavaan kohteeseen. Moni klassikkopaikoista tulisi olemaan sellaisia, joihin olisi joka tapauksessa tultava joskus uudestaan ja pitemmäksi aikaa kerrallaan.
Kiipeilytaustoistamme sen verran, että olemme aivan liian nopeasti
jo neljääkymppiä lähestyvä pariskunta, jonka mielestä kiipeily on parhaimmillaan traditionaalista kalliokiipeilyä pitkillä ns. ”herrasmiesten
ja -naisten reiteillä”. Tämä tarkoittaa niinkin äärimmäistä kuin SF 5–
6 vaikeusastetta eli Ameriikan taabelissa jokseenkin 5.7–5.10 greidiä.
Mutta, jos jossain asiassa on koolla väliä, niin tässä: mitä pitempi reitti, sen parempi. Mieluiten 5–15 köydenpituutta, puhtaaksi nuoltua graniittia, hiekkakiveä, kalkkia – anything goes! Kunhan aurinko paistaa ja
päivän päätteeksi kokkaillaan leirinuotiolla viini-illallinen. Namia!
Eri paikoissa käyneiltä kiipeilykavereiltamme saimme muutaman ehdottoman tikin mukaan listoille. Muuten bongailimme topoista aina
muutaman omaan tasoomme ja valitsevan päivänvalon pituuteen sopivan ehdotuksen per paikka ja muutaman linjan varalle, jos suunnitelmat muuttuisivat. Otimme topoista kopiot mukaan kilojen säästämiseksi. Roadtripin alustavaksi perusreitiksi alkoi hahmottua etelästä
pohjoisen kautta sisämaahan ja takaisin etelään sjoituva ”rundi”. Ensin pohjoiseen, sillä eräs suunnitellun reitin varrella oleva solatie oli-

si ehkä jo suljettu marraskuun lopussa. Alustava reitti tulisi olemaan:
Los Angeles – St. Monica Mountains – Highway One eli ”Pacific Coast
Highway” – San Fransisco – South Lake Tahoe – Tuolumne Meadows
– Yosemite – Red Rocks, Las Vegas – Joshua Tree – Tahquitz & Suicide Rocks – LA. Yhteensä noin 2.800km ajoa ja aivan liian paljon kiivettävää. Ja aina liian vähän aikaa. Näin jälkeenpäin ajateltuna sopiva loman pituus kyseiselle pikku rundille olisi ollut noin 6–12 kuukautta...
Topokirjoista erinomaiseksi sarjaksi osoittautui Chris McNamaran toimittamat Supertopo-kirjat. Niissä on erittäin hyvin paikkansa pitävät
reittikuvaukset, joissa jonkun mielestä voi tosin olla jopa liikaa betaa.
Mutta meille se sopii. Topoissa on kuvattu mm. minimiräkit, mitä piissejä ständeihin menee, kruxien sijainnit sekä kaikki muut mainitsemisen arvoiset detaljit. Tämä on pitkien reittin arvioinnissa ja sunnittelussa erinomainen apu, jos aikaa ei ole hirveästi käytettävissä per alue.
Lisäksi liidit on mukava jakaa kummankin kiipeilijän ja reitin ominaisuuksien mukaan.

Vihdoinkin marraskuu
Suomalainen kostea kiipeilykesä vaihtui kosteaksi myöhäissyksyksi.
Puuduttavan pitkä lento on laskukiidossa ja immigration officerin
haastattelu lähenee. Pelästyn hieman, kun huomaan hymyileväni itsekseni. Muistelen Perttu Ollilan hauskaa artikkelia Indian Creekista,
saapumista USA:han ja kohtaamisesta immigration officerin kanssa.
Leikittelen mielessäni tuolla Pertun ajatuksella, mitä vastata virkailijan
kysymykseen: ”What is the purpose of your trip, Sir?”. ”Crack, Sir, as
much crack as we can do in three weeks”. Kerron ajatuksistani Miialle, mutta saan vastaukseksi tiukan kehotuksen yrittää nyt edes vähän
skarpata ja unohtaa huonot (?) vitsit, sillä tämä ei kuulemma ole leikin paikka ollenkaan. Itse asiassa inspiraatio tämä artikkelin kirjoitta-
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– San Fransisco – South Lake Tahoe
Iltapäivän viimeiset auringonsäteet viidennellä köydenpituudella, lähellä toppia.
Katti kurkistaa hatun lipan alta, Cat in the Hat 5.6+.
Miia lähestyy red rocksilla.

– Yosemite – Red Rocks, Las V
Gear heaven

Joshuan täydellisiä leikkauksia.

miseen lienee Perttu Ollilan hauskoissa ja suorastaan tajuntaa laajentavissa kirjoituksissa, joita on erittäin viihdyttävää lukea. Emme lähde
kuitenkaan turhaan kilpailemaan proosan laadussa Pertun kanssa,
antaa Pertun liidailla omalla tasollaan ja me omallamme. Terveisiä
vaan Turkkusen crack-holisteille.

Pacific Coast Highway – pakollinen saitsari
Reilun kolmen viikon kiipeilyreissusta olimme ajatelleet uhraavamme kokonaiset kolme päivää turismille. Koska matkatavaramme eivät
”kerenneet” kanssamme samaan koneeseen Pariisissa, olimme pakotettuja odottelemaan niitä vuorokauden verran LA:ssa. Ensimmäinen turismipäivä kuluikin Enkelten kaupunkiin tutustuessa ja surffaajia katsellessa Santa Monican edustalla. LA:n lähikaltsien, St. Monica
Mountainsien lähettäminen sai siis odottaa paluumatkaan. Niin muuten, se ensimmäisen yön varattu majoitus. Se kannataa varata läheltä, siis l-ä-h-e-l-t-ä, lentokenttää, mikäli nyt sattuisi käymään niin, että
matkatarat eivät vaikka tule samana päivänä. Ei siis esimerkiksi jostain kauempaa, ultimaattisesti aikataulutetun roadtripin varrelta, matkalta ensimmäiseen kiipeilykohteeseen, jonne et sitten loppukädessä
edes mene, koska kaikki gearisi on Pariisissa. Taas elämä opettaa pientä kulkijaa.
Air Francen saatua toimitettua kiipeilykamamme, suuntasimme japanilaisen vuokra-automme nokan Pacific Coast Highwayta pitkin
pohjoisessa odottavia seikkailuita kohti. PCH (LA-SF) on ihan hieno,
mutta ehkä hieman turruttava reitti, sillä maisema ei vaihdu ja lähes
koko matka on asumatonta ”preeriaa”. Hurautimme pätkän San Franciscoon mahdollisimman nopeasti, sillä kiipeily alkoi jo kuumottaa.
Olimme suunnitelleet pitävämme pit-stopin opiskelukaverimme luona
San Franciscon kupeessa Berkeleyssä. Pit-stopin perimmäinen tarkoitus oli treffata kavereita sekä täydentää räkkiä ennen varsinaiseen asiaan ryhtymistä.
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San Franciscon vieressä Berkeleyssä vietimme reissumme viimeisen turismipäivän kaupunkiin tutustuessa ja
Berkeleyn kiipeilykaupoissa räkkiä täydentäessä. Gearfriikeille Ameriikka on tunnetusti taivas. Kaikki mahdollinen kova ja
pehmeä kama lyötyy ballnutseista tupla-kuparipäihin. You name it –
they have it. Omaan räkkiimme tarttui mm. Bigbro#5, joka on suorastaan naurettava, mutta, ah-niin-hieno kaivaa repusta leirinuotiolla kavereiden iloksi. Berkeleystä löytyy myös The North Face Outlet eli tehtaan poistomyymälä, REI ja muut kivat pikkuriikkiset kolmikerroksiset
shopit, joissa voit koeponnistaa Visa-korttisi luotto-ominaisuudet. Kivenheiton päässä lounaaseen, rannikon surffihelmessä, Santa Cruzissa on Patagonian outlet. Halpa dollari voi ajaa pienen eurokiipeiljän
tässä kohdin tietynlaiseen sokeuteen tai hulluteen, ihan miten sen haluaa nähdä. Mutta varo sitä, sillä tunnollinen EU-tullimies tervehtii sinua Helsinki-Vantaalla.
San Francisco, toisin kuin Los Angeles, oli varsin nasta mesta, josta löytyi jopa kävelykeskusta. Friscoa sanotaan eurooppalaisimmaksi
kaupungiksi länsirannikolla. Siellä on jopa hieman ”vihreää” ajattelua,
esimerkiksi metro, wow! Autotkin tuntuivat olevan hieman pienempiä
kuin LA:ssa ja meininki on jotenkin maanläheisempää, kuin mitä muualla olimme havaitsevinamme. Suosittelemme.
Jatkoimme kuitenkin pian kohti pohjoista, sillä kohta oli jo pakko päästä kivelle. SF:stä ajaa noin kolme tuntia havumetsävyöhykkeellä sijaitsevalle Lake Tahoelle, mistä löytyy melkoinen määrä kiivettävää. Eritoten niitä pitkiä keskitason luomulinjoja, joita olimme tulleet hakemaan. Eräs vierailemisen arvoisista kalloista, Lover’s Leap, avautuu
länsirannikolta Lake Tahoelle vievän tien varrella noin 30km ennen Tahoen kaupunkia.

Loikkiva rakastaja
Lover’s Leap on kuuluisa noin kilometrin leveä ja noin 250 metriä korkea seinämä South Lake Tahoen eteläpuolella, hieman Kyburzin kylästä eteenpäin. Itse Royal Robbins on kuvaillut Lover’s Leapia parhaaksi
”moderate multipitch” -keskittymäksi koko Kaliforniassa. Suhteellisen

I
LOVERS
LEAP

Näkymä jonka kaikki kiipeilijät ovat nähneet vaikka eivät
olisi koskaan käyneet laaksossa. YNP pohjoinen sisäänkäynti.

Laaksossa ruska oli kauneimmillaan, Yosemiten mittasuhteita on aluksi vaikea käsittää, koskettaa,
maistaa...

Vegas – joshua tree – Tahquitz & Suicide Rocks – LA
Toni, Continuum 5.8+, Split Rocks, J-Tree.

pienellä alueella on erittäin kompakti konsentraatio
hienoja reittejä, helpoilla lähestymisillä. Seinämän
hauskan nimen alkuperää ei kunnolla tiedetä, eikä sen
kääntäminenkään suomeksi ole kovin sujuva, kuten huomata saattaa.
Seinämän ensimmäiset reitit on kiivetty 1950-luvun alussa, samoihin
aikoihin kun lähetystyö oli kuumimmillaan Yosemiten laaksossa.
Huolimatta siitä, että Loikkivan Rakastajan pohjoisseinämä on varjossa suurimman osan päivää ja noin kahden kilometrin korkeudella merenpinnasta, on kiipeilykausi pitkä (huhtikuusta joulukuuhun). Paras
ajankohta on syyskuun lopusta marraskuun alkuun. Marraskun alussa
yöt olivat kylmiä ja ylhäällä solatien penkassa oli jo lunta. Silti päivisin
oli lämmintä: täydellinen +15 asteen kuiva kiipeilysää ja auringon paistaessa reitille olo oli kuin Suomen kesässä konsanaan. Reittejä on paljon ja jokaiseen makuun: halkeamaa, korneria, arrêtea, släbiä, herkkää
jyrkkää ja helppoa kahvaa. Suurin osa reiteistä on 3 köydenpituuden
reittejä, ja korkeimmat viitisen kp:ta. Ständeillä ei juurikaan mitään fixattua kamaa ole ja lähes kaikilta reiteiltä kävellään alas samaa reittiä
itään harjannetta seuraten.
Majoituimme kodikkaan rustiikkiin Strawberry Lodgeen aivan Loikkivan Rakastajan alapuolelle. Lodgelta käveli noin vartin Rakastajan reiteille. Rakastajan vieressä on pienenpieni, loiva ja sympaattinen släbi, Hogsback, jolla on lukuisia noin 2–3 köydenpituuden todella helppoja, mutta sitäkin hienompia ja hyvin varmistettavia halkeamalinjoja.
Hogsback olisi todellinen aloittelevan traditionaalin taivas. Kivi Lover’s
Leapilla on tummaa graniittia, jota rikkovat pystyhalkeamat ja poikittaiset listat, nk. ”diket”. Pehmeämpi graniittiaines on pursunnut kovemman graniitin välistä ja muodostanut dikejä, jotka ovat sittemmin
jähmettyneet aivan mahtaviksi poikkilistoiksi, joita pitkin oli mukava
loikkia ylöspäin. Diket ovat välillä kuin tikaat kalliossa, niistä pintsataan horisontaalisesti, kuin vaakatasoon kääntyneestä tufasta konsanaan. Lähestyminen kaikille reiteille tapahtuu saman polun varrelta,
Lover’s Leapin leirintäalueen itäkulmasta. Lähestymiset kaikille muille
sektoreille paitsi West- ja Main seinille ovat helppoja ja nopeita.

Eleganttia stemmausta
Lover’s Leapin reiteistä mieleen painui mm. Corrugation Corner (5.7,
4kp /200m), jota tituleerataan topoissa ”Pohjois-Amerikan jyrkimmäksi
5.7:ksi”. Neljä köydenmittaa Korneria on yhdistelmä sisäkulmaa, feissiä ja arrêtea ja huipentuu lopussa ilmavaan dike-hike -pitsiin. Dike-hikatessa on mentävä eikä meinattava ja joskus saa ehkä varmistettuakin, jos kohdalle osuu myös halkeamaa. Nautittavan helppoa kiipeilyä
mutta pääkoppa kannattaa pitää kasassa, sillä ilmaa on parhaimmilaan alla parisensataa metriä, mikä tekee helpostakin kiipeilystä emotionaalisesti yllättävän tyhjentävän kokemuksen. Pohdin kiivetessäni
Kurt Edsburgin ensinousua 60-luvulla, sitä eleganttia meininkiä, muutaman haan heiluessa vyötäisillä. Itse asiassa reitti olisi muutamassa
kohdin helpoin varmistaa pitonein, halkeaman luonteesta johtuen. Yritän stemmailla yhtä elegantisti ja varmistella avaruusajan alumiinivekottimilla todennäköisesti samoihin saumoihin kuin Kurt aikoinaan.
Kivi on ikuista, kiipeilijöitä tulee ja menee.

Free solo – of course!
Tuolla kyseisellä reitillä tapahtui ikimuistoinen sattuma, joka aiheutti hivenen nolostumisen sekaista hämmennystä täydellä räkillä puskeneisiin kypäräpäisiin suomikiipeilijöihin. Miia varmisteli minua toisessa väliankkurissa ja katseli, kun seuraavan köysistön liidaaja varmistelee etenemistään jokseenkin harvanlaisesti, jos ollenkaan. Tarkemmin
katsottuna kaverilla ei ollut valjaita, eikä sitten paljon muutakaan. Kohta kaveri oli Miian alapuolella ja Miia ei oikein tiennyt, miten päin olisi
ledgellä ollut. Kyseinen heppu kun pysähtyi hyllyn alle juttelemaan, suki kiireettömästi jo harmaantuvaa surffitukkaansa ja kyseli, mistä Miia
teki manttelin hyllylle. Kyseessä oli ihan täysverinen ja varmistamaton mantteli, josta topossakin oli maininta kuuluisana usein ”rantautuva valas” -tyylisenä suorituksena. Kiipeilijä oli hetken aprikoinut ja
todennut, että ai niin, tuollahan ne hyvät jalkikset ovat, traverssannut
hyllyn poikki arrêtelle ja topannut näyttävällä manttelilla ledgelle. No,
Jenkeissä kun ollaan, niin show-miehissä löytyy, oli Miia tuumannut.
Seuraava pitsi alkaa melko nihkeällä varmistamattomalla 8m korkealla chimneyllä, mistä siirrytään feissille, yhteen reitin krukseista. Kaveri oli kertonut Miialle kiivetessään beetaa ko. kohdasta ja Miia oli vain
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Miia, Overhang Bypass 5.7 / 2kp., J-Tree.

rukoillut hiljaa mielessään, että ei joudu katsomaan, kun mies lentää
tyhjyyteen.
Itse olin oman pitisini lopussa ja aloin varmistaa Miiaa kun huomasin, että joku tulee ylös ja lujaa. Onpa ollut nopea köysistö, mietin.
Ei mennyt kotvaakaan, kun reunalle, jolla istuin, ilmestyi ensin mankkaiset sormet ja sitten charmikkaasti ikäätyneen herrasmiehen, todellisen ”alppinauriin” ahavoituneet, mutta ystäväliset kasvot. Tervehdin
ja vaihdoimme kuulumiset reitin luonteesta ja säästä, minkä jälkeen
kaveri kiipesi ylös ja nyt minä puolestani havaitsin jotain ihmeellistä:
kaverilla ei ollut ei valjaita, eikä köyttä. Hetken en tiennyt, näenkö unta vai mitä. Kurkotin ulos tyhjyyteen hyllyltä ikäänkuin varmistaakseni tämän ”out of this world” -fiiliksen ja totesin, että juu, ei sieltä kukaan tule hänen perässä. Ei köyttä, ei varmistajaa. Yritin näytellä siltä
kuin näky olisi täysin jokapäiväinen ja vapaasoolohommat meikäläisille ihan normisettiä. Lohkaisin jotain siihen malliin, että: ”Oh, nice, you
like soloed up this route. I mean f-r-e-e s-o-l-o-e-d, of course, heh-heh”.
Ja kaveri siihen, että juu tottakait, että on ihan mahtava päivä soolota... Milloinpa ei olisi, mietin itsekseni. No, siinä sitten rupattelimme
ja kävi ilmi, että kaveri oli yksi Lover’s Leapin pioneereista. Hän oli kiivennyt tämän reitin ensimmäistä kertaa 70-luvulla ja sen jälkeen kertomansa mukaan ehkä noin 200 kertaa köysistössä. No, ilmankos, pelkkää piknikkiä siis!
Alkuperäiseen reittisuunnitelmaamme tuli Lover’s Leapin jälkeen ensimmäinen poikkeus, kun saimme tietää, että Tuolumne Meadowisin
kautta ei enää päässyt Yosemiten laaksoon, vaan solatie oli suljettu tulevan talven alta. Näin ollen jouduimme jättämään Tuolumnen seuraavaan kertaan ja ajelemaan vaihtoehtoista reittiä, kultakuumeen aikaisten lännenkylien läpi, Yosemiten eldoradoon.

Joskus vielä Yosemiteen
Yosemite ei näissä piireissä esittelyä kaipaa, mutta on pakko sanoa,
että kun ensimmäistä kertaa näkee omin silmin laakson, sen mittasuhteet ja kaikki klassikkoseinät, joita olet ihmetellyt kiipeilylehdistä,
on näky suorastaan tajunnan räjäyttävä kokemus. Yosemiten mannerjäiden muovaama luonnonihme on jo todellinen meganähtävyys itsesään, mutta kiipeilyllisen dimension kautta se asettuu täysin omaan
luokkaansa. Vaikka olemme ehtineet kiipeilyharrastuksen myötä nähdä jos jonkinlaista vuorta ja mäkeä, isompaa ja pienempää, ei mikään
paikka ole koskaan tehnyt meihin yhtä suurta vaikutusta. Jos sinulla on
kiipeilijänä joskus mahdollisuus edes pikaisesti nähdä ”The Valley” eli
tutummin ”Laakso”, vaikka et kiipeäisi siellä metriäkään, tee se. Et tule katumaan. Asiaan vihkiytyneille kiipeilijöille Laakso on se kuuluisa
pyhiinvelluskohde, jonne on joskus elämässä päästävä. Kiipeilyn historian ja nykymuodon kannalta Yosemite on keskeisessä asemassa ja
erityisen hienoa Laaksossa on juuri tämän historiallisen elementin, sananmukaisesti käsinkosketeltava läsnäolo lähes kaikkialla. Perehtymällä kiipeilyn syntysijoihin ja historiaan, on helpompi ymmärtää syvällisemmin esimerkiksi pulttaukseen liittyvää etiikkaa. Omat tekemiset ja
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Toni skannaa äitisläbiä. Tästä reitistä
topo sanoi: "The Grack 5.6, this is the
best 5.6 in Yosemite, such incredible
moderate crack climbing is rare..."
– siitä on helppo olla yhtä mieltä.

tekemättä jättämiset suhteutuvat ”omaan kategoriaansa” melko nopeasti Laaksossa.
Jo alunperin olimme ajatelleet, että Yosemiten visiitti olisi lyhin kaikista kohteista, koska sinne tultaisiin joka tapauksessa vielä joskus pidemmäksi aikaa. Siksi emme halunneet yrittää riipiä sieltä täältä jotain
hätäisesti kasaan, asenteella joka ei ylipäätään mielestämme kuulu
kiipeilyyn, eikä tuntunut oikealta varsinkaan täällä Laaksossa. Tarkoitus oli kiivetä pari kolme helpointa muutaman köyden mittaista reittiä
niin, että saamme jonkinlaisen käsityksen greidistä ja kivestä. Sekä tutkia majoitusvahtoehdot, logistiikan ja muut tarpeelliset asiat seuraavaa, pitempää visiittiä ajatellen. Siis nauttia pieni maistiainen Yosemiten kiipeilykulttuuria.
Ajaessamme Laaksoon olimme hieman hämillämme ja epätietoisia
siitä, olemmekohan nyt kuitenkin menossa kiipeilyllisesti aivan väärään paikkaan omaa taustaamme ajatellen. Perusasennoitumisemme
kiipeilyyn on aina ollut hyvin nöyrä ja nyt, eritoten Yosemitessä, mielessä pöyrivät suomalaisilta kuullut huhut ja varoitukset Laakson tiukasta greidistä ja liukkaasta graniitista. Lisäksi olimme aivan satavarmoja, että Camp4:ssa ei ole ketään muuta kuin julkkiskiipeilijöitä, seinillä Caldwellit ja Huberit vetävät nopeusenkkoja ja meille nauravat ne
kuuluisat Laakson nalletkin.
Kokemus oli paljon positiivisempi kuin vääriksi osoittautuneet odotuksemme. Yosemitestä löytyy myös helpohkoa pitkää reittiä, kaikki kiipeilijät eivät ole kuolemaa halveksuvia badassejä, vaan pikemminkin
paljon kiipeäviä, aktiiviharrastajia ympäri maailman, tottakait! Tämä ei
suinkaan himmentänyt Laakson glamouria, vaan pikemminkin antoi lisää tsemppiä. Täytyy kuitenkin todeta, että SF5 -tasoisia tai helpompia
multipichejä ei montaa ole ja että 5.7 saattaa olla jo vaativaa kiipeilyä
suomalaiselle viitosen onsaittaajalle. Sen sijaan 5.9–5.10 maailmassa
alkaa Laakso todella avautua ja sitä sitten riittää. Jos kotimaassa taittuu SF6 luomu-onsaitti, on taivas vain rajana Laaksossa. Vanhemmissa reiteissä voi olla jo 5.10 kruxissa pulttitikkaat tai muuta fixattua kamaa, joista voi eidata tarvittaessa ja nopeuttaa menoa.Tekninen kiipei-

Joshua Treen letkeässä auringossa on kiva jammailla. Bird on a wire 5.10a /3kp., Lost Horse Wall, J-Tree.

Miia tunnustaa kiipielyn iloa Joshuan kallion syleilyssä.

ly, todella isot seinät ja vaikea vapaakiipeily ovat tietysti oma lukunsa,
mutta vähemmän kommitoivia lyhyempiä puolen päivän ja täyden päivän vapaareittejä löytyy lähes loputtomasti, kunhan multipitch-toiminta on hanskassa ja kiipeily suhteellisen nopeaa. Yosemitessä eivät lyhyemmätkään reitit ei ole kovin kevyesti otettavia ja vaativat asiaankuuluvaa suhtautumista useine huomioitavine seikkoineen. Laakso ei siis
todellakaan ole aloittelijan paikka, vaikka heitäkin seinillä hyöri.
Yosemiten kivi on tunnetusti fantastista. Helpompien reittien ekat köydenpituudet voivat olla melko liukkaita suuresta kulutuksesta johtuen,
mutta ylempänä kivi on usein kitkaisempaa. Oman säväyksensä antaa
graniitti, joka on niin kovaa, että se kiiltää auringossa kuin märkä kivi. Helpommilla reiteillä oli kuitenkin pääsääntöisesti aivan mahtavaa,
täydellisen kidekoon graniittia, täydellisellä kitkalla ja muodolla.
Laakson leppoisamman pään reittejä löytyy esimerkiksi Manure Pile
Buttressilta, missä on mm. kuuluisa Nutcracker (5.8, 5kp /200m), joka lienee maailman ensimmäinen pelkillä kiiloilla tai kiilojen esiasteillla, slingatuilla rautakauppamuttereilla, varmistettu reitti. Manure Pile
Buttress on seuraava tömpyrä Kapteenista itään. Se näyttää mitättömän pieneltä metsän keskellä, Kapteenin vieressä. Siellä kiivetessä on
siten majesteettiset maisemat, niin kuin toki muuallakin Yosemitessä.
Kiipeilijän oikealla, kaukana laakson päässä näkyy Half Domen pohjoisseinä, laakson vastakkaisella puolella Sentinel Rock ja vasemmalla
kiivetessä koko ajan Kapteeni.
Toinen hyvä totuttelukohde Yosemiten kiveen on laakson toisessa
päässä, Half Domen takapihalla, sijaitseva Glacier Point Appron. Se
onkin sitten varsinainen släbien släbi, ristimme sen äitisläbiksi. Pelkästään släbin alaosan reunasta reunaan kävelyyn menee helposti runsas puolisen tuntia. Kuvittele Lofoottien Presteniä, mutta leveydeltään
tuplana.
Majoituimme laakson ainoalla ”kävele sisään” -leirintäalueella, legendaarisella Camp4:lla. Leiri itsessään on tietysti pakollinen visiittikohde,
mutta ei välttämättä toimivin kämppi, etenkin sesogin aikana, sillä fasiliteettien koko ei oikein sulata leirin populaation tarpeita. Hieman kal-

liimpia mutta edelleen edullisia kämppeja löytyy Lower ja Upper Pines
-alueilta sekä Curry Villagesta, missä on myös ilmaiset suihkut. Nämä
kämpit vaativat varauksen. Leirissä ja reittien alla karhut on otettava
tosissaan. Meillä oli aluksi se käsitys, että asiasta ehkä ”hypetetään”
enemmän kuin tosiassa kärsitään. Se käsitys osoittautui vääräksi ensimmäisen yön jälkeen, kun viereisen auton kylkeen oli ilmaantunut
puolenkymmentä tassunjälkeä. Itse asiassa Laaksossa oli siihen mennessä kuluneen vuoden aikana sattunut 240 insidessiä karhun kanssa.
Mutta onneksi nallet diggaavat enemmän purkasta kuin Pekasta. Joka
tapauksessa bear lockereita, jonne purkka ja muut houkutukset laitetaan, on kaikkialla ja ihan oikeasti käyttöä varten.
Yosemitessä alkoi jo olla talven merkkejä ja saimme nauttia kauniista
ruskasta muutaman päivän, minkä jälkeen päätimme palata kesään eli
suunnata takaisin etelään. Kaliforniassa se on helppoa, sillä autolla pääsee ja bensa on edullista (se siitä ekokestävyydestä..). Etelä Kalifornian
leveysasteilla, Euroopan puolella on Pohjois-Sahara. Laskeuduttaessa
havupuuvyöhykkeeltä kohti etelää, alkaa koko maapallon poikki kulkeva pohjoinen aavikkovyöhyke, missä kiipeilysesonki oli vasta aluillaan.

Red Rocks Canyon National Park
Ajo pohjoisesta aavikoiden halki Nevadan Las Vegasiin on oikeasti erikoinen kokemus. Viivasuoraa tietä hiekan keskellä saattaa olla satakin
kilometriä putkeen, eikä ketään missään. Oli kuin lännenleffan kulisseissa olisi ajellut.
Red Rockseilla kiivetessä edullisin ja kätevin tapa majoittua on asua
jossain lukuisista kasinohotelleista (kyllä, luit oikein) ja varaus kannattaa tehdä netin yli. Telttailua ei suositella korkean rikollisuuden takia ja
kaupunki on aivan Kanjonin vieressä. Yhdistelmänä kasinohotellissa
asuminen ja luonnonpuistossa kiipeäminen on kerrassaan skitsofreeninen kokemus, ja kasinot ovat yksi kreiseimmistä paikoista, missä on
tullut vierailtua. Varttitunnin ajomatkan päässä Vegasin neonvaloista
alkaa Red Rocksin kanjoni, mikä itse asiassa on valtava vuorimassiivi.
Sen koko todellakin yllätti meidät. Olimme odottaneet jotain hieman
pienempää, mutta vuorten korkeus on melkein Dolomiittien luokkaa
ja täyttä isojen seinien meininkiäkin löytyy. Ja mikä ihmeellisintä, myös
jääkiipeilyä! Näimme kuvia ihan omin silmin paikallisessa kiipeilykaupassa. Nyt oli kuitenkin suomalaisittain helle ja seinällä auringossa
härmäläiselle todella kuuma. Paras kiipeilykausi täällä on marras-huhtikuu. Kesällä on joitakin varjoisia kanjoneita, joissa kuulemma paikal-
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liset kuivakurkut ehkä selviävät hengissä. Onneksi kaupasta saa viidenlitran kanisterissa Gatoradea. Sitä siis selkään ja seinälle.

Joshua Tree National Park
– jammifetistien hibernaatio

Kiipeily Red Rockseilla oli mielestämme koko reissun parasta. Siellä kiipeily vastasi parhaiten meidän hakukriteereitä. Ensinnäkin oli ensimmäinen kerta kun pääsimme kiipeämään hiekkakiveä, ja oikein kunnolla. Hiekkakivi on epäilemättä yksi miellyttävimmistä, jollei miellyttävin
kivilaatu kiipeilyyn. Kivi on joko niin täynnä täydellisiä pyöreäsärmäisiä
sisäseinäotteita tai täysin sileää mutta niin kitkaista, että kenkä pysyy
ihan missä vaan. Lisäbonuksena, vaikka kitka on täydellinen, kivi ei kuluta ihoa läheskään niin paljon kuin kovemmat kivilaadut. Ainoa miinus on, että hiekkakiven on oltava täysin kuivaa, jotta sitä voi kiivetä ja
varmistaa. Kosteana se on varsin haperoa. Kuivana, väristä riippuen,
hyvinkin kompaktia.

Kolmen tunnin leppoisan aavikkorallin päässä Vegasista sijaitsee eräs
Pohjois-Amerikan kuuluisimmista ja kehutuimmista tradikiipeilyalueista. Joshua Treen yläaavikko on hämmentävä paikka. Kivimeri ulottuu monin paikoin niin pitkälle kuin silmä kantaa. Kiipeilyä on laajalla
alueella ja reittejä on yhteensä yli 5.000. Että siitä sitten valitsemaan...
niinpä niin. Ensimmäinen Joshua Treessä opittu asia oli, että topon
reittejä ja etenkin greidejä ei kannata liikaa tuijottaa tai kunnioittaa,
vaan valitsee ympärillään olevista kymmenistä linjoista jonkun joka
näyttää kivalta, omaan tyyliin sopivalta ja kiehtovalta. Sellaisen, joka
suorastaan huutaa itseään kiivettäväksi. Lähettää sen ja katsoo sitten
toposta, mikä ja mitä se oli, jos ylipäätään kiinnostaa.

Punakivikanjonin reittitarjonta on loputon. Topo on tiiliskiven paksuinen. Suurimmalle osalle pitkiä reittejä on melko pitkät lähestymiset.
Tämä oli ensimmäinen kiipeilyreissumme, jossa pitkillä reiteillä pääsimme ja
paikoin alitimme topoissa mainitut
viiteajat reittien kiipeämisessä, mutta
eräs aika, jota emme vieläkään edes hipaise, on topojen suurrealistiset lähestymisajat. En kertakaikkiaan ymmärrä,
mikä siinä on, että lokaaleilta topojen
kirjoittajilta unohtuu kokonaan, että
suurin osa reitille suuntaavista kiipeilijöistä onsaittaa myös lähestymisen.
Tämä näyttää olevan kokemuksemme
mukaan hauska kansanvälinen topokirjailmiö tai sitten me olemme todella
surkeita ja sitäkin huonokuntoisempia
suunnistajia. Ja se suunnistaminen aavikolla vasta hauskaa onkin. Mikäli Red
Rocksilla lähestyminen on ilmoitettu
yhden tunnin mittaiseksi, tarkoittaa
se ilman maastojuoksuvarustusta ja ilmiömäistä maaston tuntemusta noin
kahden tunnin dehydroittavaa taistelua
kaktuksen piikit perseessä (ja sittemmin samana päivänä myös köydessä).
Jep, tiedätte kuvion.

Tällä metodilla ylsimme omalla tasollamme niin uskomattomiin suorituksiin, että etukäteen greidin katsomalla, olisi moni reitti voinut jäädä
yrittämättä. Homma toimii myös käänteisenä, katso toposta joku maasta taivaisiin kehuttu 5.6 eli SF4, fleeraava offari ja mieti hetken kuluttua reitillä, että
miten helvetissä tätä oikein mennään. Ja
mitä helvettiä mä täällä teen. Viereisellä reitillä 5.10b korneri voi mennä kuin
kävelyä konsanaan. Joshua Tree muistuttaakin siten hieman Suomen pittoreskiä
luomuparatiisia Kustavia, tai itse asiassa
aika paljonkin. Kivi ja reitit ovat monessa paikassa hyvin samankaltaisia ja reitit
matalia, nipin napin yhden kp:n pituisia.
Muutamia hienoja kahden kolmen kp:n
reittejä löytyy myös, mutta 99% reiteistä on yhden köydenpituuden mittaisia.
Boulderointiin paikka on mieletön. Puiston itäpäässä kivi on aivan käsittömättömän isokiteistä, hieman rapautuvaa
graniittia. Kidekoko voi olla sentin luokkaa ja todella terävää. Teippaus tai kräkkihanskat, pitkähihainen paita ja housut
ovat aivan välttämättömät. Länsipäässä,
missä sijaitsevat suosituimmat alueet kuten Hidden Valley, kivi on kuin parhaimpaa kotimaista pienikiteistä, hyväkitkaista vaaleaa, kompaktia graniittia. Siis aivan
täydellistä kiipeilyyn. Ero on vain siinä, että otetta on paljon enemmän; fleikkiä, dikeä, halkemaa ja ”nöpöä”.

Tästä huolimatta, kiipeily noilla Vegasin punaisilla vuorilla on todella hienoa, siis aivan kurkoa nykysuomeksi.
Loversleap east wall.
Ehdottomasti reissumme parhaita lähetyksiä oli Solar Slab Wall, jossa kiipesimme melkein toppiin fantastisen reitin Solar Slab (IV 5.6 11–13kp /450m). Reitti on rappeloitava ja jouduimme kääntymään headwallilta alas ennen viimeisiä köydenpituuksia, koska emme halunneet seikkailla täysin pimeässä alas
ja aavikon läpi autolle (muistakaa ne kaktuksenpiikit...). Tämä reitti on
tultava vielä valoisaan vuodenaikaan ”päättelemään”. Aivan fantastista halkeamasläbiä, jota vaan tulee ja tulee. Pitkien reittien kiipeäminen
on täynnä mahtavaa elämisen tunnetta. Aamuhämärissä alkava pitkä aerobinen päivä, monotoonisuuteen asti toistuvat rutiinit, odotus
ständeillä, intensiivinen keskittyminen käsillä olevaan hetkeen, loputon rappelointi ja köyden koilailu, katsahdus kiivettyyn reittiin vuorelta
pois marssiessa, kuivunut hiki iholla ja lähenevä aavikon yön kylmyys.
Siinä kokonaisvaltaisessa kommitoivuudessa, mikä pitkien reittien kiipeämiseen liittyy, piilee varmasti osaksi se seikkailun siemen, joka menee mielestämme heittämällä ohi yhden köydenpituuden kovemman
greidin työstämisestä, vaikka hauskaa se sekin on. Niinkuin seuraavassa kohteessamme saimme taas kerran todeta.
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Joshua Puun ehdottomin kruxi on oikean kiven spottaaminen kivimeren keskellä, missä kaikki boulderit näyttävät likipitäen identtisiltä, joka
suunnalta. Ja toinen solmukohta on reiteiltä poistuminen. Puistossa
noudatetaan hyvin peri-kustavilaista etikettiä kiinteän kaman suhteen
eli suurimmalta osalta reiteistä puuttuu myös yläankkurit. Kustavissa
tämä ei ole koskaan ongelma, mutta täällä, kun seisot täydellisen pyöreän 20m korkean kiven päällä, aiheuttaa asia ylimääräistä huvia. Valtaosa reiteistä tietenkin kiivetään alas! Siis onsaittailet toisella puolella kiveä kutosen köysireitin ja toisella puolella onsait-alaspäin-sooloat
ihan solidia vitosta parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten vain sen
haluaa nähdä. Totuuden nimissä myönnettäköön, että parissa reitissä jouduimme turvautumaan köydellä alas liidaamiseen ihan silkasta
pelosta. Muutenkin kannattaa tarkastaa toposta, miten poistuminen
on suunniteltu, jos sitä on suunniteltu. Jos pitemmällä 50m reitillä, ylhäällä sattuu olemaan laskeutumisankkuri, on se satavarmasti ainoa
sillä linjalla, jolloin tarvitset kaksi köyttä päästäksesi alas. Sitä ei aina

kerrota topossa – valtaosa reiteistä kiivetään kätevimmin sinkulla.

Urheilukiipeilyä Pyhän Moonikan kukkuloilla

Joshua Treessä kämpätään aavikolla, mikä on verrattoman hieno kokemus. Kun ilta saapuu, päivän hellelukemat tippuvat välittömästi lähelle nollaa. Kosteutta ei juurikaan ole ja tähtitaivas on juuri niin kliseisen
kirkas kuin tarinoissa kerrotaan. Aamuyöstä kojootit herättävät ulvonnallaan kiipeilijän miettimään tulevan päivän käsien teippauksia. Vaikka kalkkarokäärmeistä, tarantelloista ja skorpioneista varoitellaan joka
oppaassa, emme nähneet ainuttakaan. Ehkä on kuitenkin hyvä kurkistaa pimeään halkeamaan ennen kuin tunkee sinne kätensä. Samoin
kengät kannattaa kopsauttaa tyhjiksi ennen kuin ne laittaa jalkaan aamulla teltasta ulos kömpiessä.

Ajaa hurautimme takaisin matkan lähtöpisteeseen Enkelten kaupunkiin. Joshua Treestä LA:han on vain parin tunnin ajomatka. Piristääkseni melankolista lähdön tunnelmaa olin varannut netistä halvimman
motellin, mitä Santa Monicasta löytyi. Itse asiassa se oli samaa hintatasoa kuin muutkin motellit, joissa olimme useita öitä tien päällä viettäneet. Ne motellit olivat olleet vallan okei. Mutta tämä murju oli kuin
suoraan Thelma & Louisesta: ovi oli murrettu niin monta kertaa auki,
että ei sitä saanut enää oikein lukittua ja verhoissa oli verta... Miia ei
oikein digannut tätä megalopoliskulttuurin ilmentymää. No, en minäkään kauheasti, mutta siitäkin selvittiin. Yksi päivä oli vielä aikaa ja mitäpäs sitä muuta kuin kiipeämään. Ja tällä kertaa sporttia.

Puistossa vierailee sesonkina eli talvisin erittäin paljon ihmisiä ja yllättävän paljon muitakin kuin kiipeilijöitä. Leiripaikan saaminen perjantai-illasta lauantai-iltaan on käytännössä todella hankalaa ja pimeässä melkein mahdotonta telttapaikan varaussysteemin vuoksi. Kämpit
ovat todella puhtaita ja kaikkialla on siistejä kemiallisia vessoja. Leiriytyminen muualla kuin leirintäalueilla on tiukasti kielletty. Myös kulkemista muualla kuin merkityillä poluilla ja washeissa, eli aavikon tulvauomissa, tulisi välttää herkän ekosysteemin vuoksi. Jättämäsi jäljet
voivat näkyä aavikon luonnossa vuosia. Kauppaan ja suihkuun pääsee
noin 15 km:n päässä sijaitsevassa Joshua Treen kylässä (läntinen sisäänkäynti), jossa sijaitsee myös mainio kiipeilykauppa Nomad Ventures. Lähimmät marketit, mistä löytyy kaikki tarpeellinen polttopuita
myöten ovat joko Twentynine Palmsin tai Yucca Valleyn kaupungeissa.
29 Palmua on puiston pohjoisen sisääkäynnin kohdalla.
Joshua Tree on ehdottomasti käymisen arvoinen, maailmanluokan
klassikko. Mutta huolimatta suuresta määrästä reittejä ja hienosta kivestä, viiden päivän kiipeämisen jälkeen tuli sellainen fiilis, että mieluummin käyttäisi kallisarvoisia turistiviisumin päiviä vaikkapa Red
Rocksin korkeilla hiekkakiviseinillä, Yosemiten laaksosta puhumattakaan. Ja kuten aiemmin totesin, Suomen Mini-Joshuassa, Kustavissa,
on hyvä treenailla samankaltaista halkeamaherkkua ennen tätä jammauksen kliimaksia.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan
Jos olet jaksanut lukea tähän asti, voin kertoa helpotukseksesi, että
kohta en minäkään enää jaksa kirjoittaa, sillä sormeni kramppaavat
jo. Alunperin meillä oli tarkoitus tiedustella vielä Tahquitz ja Suicide
Rocks matkalla takaisin LA:han. Siellä oli kuitenkin sama tilanne kuin
Tuolumnessa eli talvi oli jo tullut tiluksille. Molemmat näistä paikoista ovat noin 2.500m korkeudessa sijaitsevia alppikiipeilytyyppisiä kallioita. Paikat sijoittuvat Joshua Treesta LA:ta kohti ajettaessa suuren
lumihuippuisen massiivin, Mount St.Jacinton (3.290m) eteläpuolelle,
lähelle Idyllwildin vuoristokylää. Tahquitz ja Suicide jäivät siis seuraavaan kertaan. Ehkä ihan hyvä niin.

LA:n lähellä on useita kiipeilykohteita matalilla pusikkoisilla rannikkovuorilla. St. Monican kukkuloilla löytyy paljaita kalliopätkiä ja joenpohjien kanjoneita, joissa on kohtuullisen hyvää sporttia tarjolla. Kolmen
viikon piissin pleissaamisen jälkeen urheilukiipeily tuntui syntisen vaivattomalta, muutama jatko valjaisiin ja menoksi. Emme ole varmaan
koskaan tikanneet samalla tavalla yhden kp:n settiä reitti toisensa perään ja kivaa oli! Kävimme Echo Cliffs -nimisellä kalliolla, joka on harvoja 2–3:n kp:n kaltseja St. Monicassa. Kivi oli konglomeraattia, vai
mitä se nyt oli, kiveä, joka on täynnä slouppaavaa pallukkaa. Kivi vaikuttaa täysin läpi haperolta, mutta on käytännössä hyvinkin solidia
ja mahdotonta varmistaa mitenkään muuten kuin pulttaamalla. Ihan
hauska lopetus reissulle ja tulipa nähdyksi, muttei tarvitse toiste mennä. Osaksi sen vuoksi, että lähestyminen oli paikkapaikoin liki läpitunkematonta piikikkään puskan peittämää rakkakivikkoa ja liukasta mutaa, kaksi tuntia, siis suuntaansa. Sen reissun jälkeen taisimme olla
melko kypsiä lähtemään jopa takaisin räntäsateeseen. Ja huom! Tällä
kertaa emme edes päässeet pahemmin eksymään, sillä kanssamme
yhtä aikaa mutaisilla poluilla matkaa taittoi yksi kallion kehittäjistä.
Lähtöpäivän aamuna viimeinen pakollinen jenkkibreku pannukakkuineen ja pekoneineen, viimeiset Visa-tilin ylitykset Patagonian St. Monican shopissa ja REI:ssä, ties kuinka monennessa tällä reissulla, ja
roadtrippi oli maalissa. Päivääkään emme vaihtaisi pois. Matkatavarat jäivät taas Pariisiin, mutta tähän suuntaan se ei paljoa vaivannut
ja kohta laskeuduimme pimeyden ja räntäsateen keskelle. Kateudesta vihreinä lueskelimme Ennin ja Paulin blogia, jossa he ovat oikeasti
minimipituisella kiipeilyreisulla, ehkä mekin joskus... Niinpä niin, onnistuneissa reissuissa on joka tapauksessa paluun jälkeen parasta se
tila, joka jää väkisin päälle. Olimme kotona vielä pitkään täysin reissufiiliksissä, ja reissua kelaillessa tuli aina hyvä fiilis. Vaikka kiipeilyn olisi
irrottanut reissusta, olisi se silti ollut yksi parhaimmista koskaan tekemistämme keikoista, sillä Kalifornia on muutenkin ihan jees mesta ulkoilmaihmiselle. Suosittelemme samaa hoitoa lämpimästi kaikille kiipeäville herrasnaisille ja -miehille. Irti!
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Treeni
© 2009 Juha Olli

SORMILAUTAHARJOITTELU

S

ormilautaharjoittelu ei opeta ketään kiipeämään ja
on parhaimmillaankin vain erinomainen oheisharjoite. Jos kuitenkaan ei jostain syystä pääse kiipeä-

mään ja oven päällä roikkuu kauniisti muotoiltu pala muovia,
miksi sitä ei hyödyntäisi kunnolla. Seuraavassa on esitetty
muutamia ajatuksia liittyen sormilautaharjoitteluun perusvoimakaudella.
Jos halutaan painottaa otetyyppiä, yhdessä treenissä käytetään yleensä 1–3 eri otetta eli tarpeen mukaan peukalokrimppi, krimppi, 2–3
sormen openhand, kapea/leveä pinch, pyöreä/litteä sloper jne.
Otteita voidaan kierrättää sarjasta toiseen, eli joka sarjan jälkeen ote
vaihtuu.
Esim. krimppi > openhand > sloper > krimppi > openhand > sloper
jne. Treenin voi myös tehdä ote kerrallaan, jolloin harjoitusvaikutus per ote on vahvempi, kuten myös rasitus ja loukkaantumisalttius kasvaa. Esim. 3 sarjaa pinchejä, 3 sarjaa openhandejä, 3 sarjaa
krimppejä jne.
Voit myös vuorotella otetyyppejä parin sarjan pattereissa tyyliin
2 sarjaa slopereita, 1 sarja krimppejä, 2 sarjaa pinchejä, 1 sarja slopereita, 2 sarjaa krimppejä jne. Itselle heikoin ote kannattaa tietenkin olla se, mihin panostetaan ja mitä tehdään eniten ja yleensä ensimmäisenä. Sormilautatreeneillä saadaan hyvin poistettua heikkoja
kohtia omasta otevalikoimasta parantamalla hermoston toimintaa.

Krimppi

Kolmen sormen openhand

PITKIN PÄIVÄÄ -HAR JOITTELU
Periaatteessa pitkin päivää sarjojen tekeminen on täysin mahdollista,
eikä silloin vaadita joka sarjaan aina lämmittelyjäkään, jos ne tehdään
melko helpolla 80–90% vastuksella ja määräpainotuksella. Päivän mittaan kumuloituva peruslämpö riittää hyvin. Kevyestä herättelysarjasta
ja muusta jumpasta ei tietenkään ole haittaa. Tämänkaltainen harjoittelu yleensäkin on aika ideaalia mm. koti-isille ja äideille eli treenataan silloin kun sattuu olemaan hieman aikaa ja motivaatiota löytyy.
Esim. jos tehtäisiin 15 tunnin aikana silloin tällöin (vaikkapa pari kertaa
tunnissa) sarja, saataisiin päivässä tehtyä aika mukavat 30 sarjaa. Jos
jokaisessa sarjassa tehtäisiin 10 toistoa à 10 sekuntia, tulee siitä 300
toistoa ja 3000 sekuntia eli 50 minuuttia roikkumista. Näistä toistoista
suuri osa on kuitenkin teholtaan laadukkaampia kuin usein kiivetessä,
joten harjoitusvaikutus gripin kehittämiseen on hyvä tai erinomainen.
Sitten vaan pitäisi vielä päästä joskus kiipeämäänkin…

PATTERITREENIT
TOISTO: yksi riiputtu aikamäärä, esim. 10 sekuntia (10”) x X kg.
TOISTOPITUUS: vaihtelee välillä 2–15”.

Päivässä voidaan myös tehdä useampia selkeämmin jaksotettuja
treenejä. Esim.

SARJA: tehdyt toistot yhteensä, esim. 10 x 10” x X kg.

klo 10–10.30 krimppi ja 3 sormen openhand

à 5 sarjaa

klo 13–13.30 kapea pinch ja pyöreä sloper

à 5 sarjaa

TOISTOJEN VÄLINEN TAUKO 1–5”, esim. 8 x 5” x X kg/ 5” tauot

toistojen välillä.
SARJATAUKO 2–5 minuuttia voimaan panostettaessa. Pitkin päi-

vää treenatessa jopa tunteja.
SARJAMÄÄRÄ/OTE: vähintään kaksi, enintään… käytännössä ei

ole ylärajaa, jos treenaillaan usein. Voidaan jopa stressata 1–2
otetta yksi päivä ja seuraavana otetaan toiset.
HARJOITUSMÄÄRÄT VIIKOSSA: koska ei käytetä maksimaalisia

kuormia voidaan treenata hyvinkin usein ja käytännössä jopa
joka päivä. Tärkeitä progression takaavia ja loukkaantumisia ehkäiseviä seikkoja ovat kuitenkin kevyet viikot, otetyyppien vaihtelut, venyttely ja hieronta sekä ravinto.
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klo 16–16.30 2 sormen openhand ja peukalokrimppi à 5 sarjaa
klo 19–19.30 litteä sloper ja leveä pinch

à 5 sarjaa

Treenit ovat lyhyehköjä, eivätkä näännytä juuri millään tavalla. Silti määrää tulee melko reippaasti eli ym. esimerkissä sarjoja tehdään 40 kpl
päivässä! Silti niiden tekemiseen ei mene yhteensä kuin 2h. Jos ko. treenejä tehtäisiin viitenä päivänä viikossa, tulisi sarjoja 200…
Usein tapahtuva, mutta teholtaan submaksimaalinen harjoittelu on
myös hermostollisesti edullista ja palvelee voiman kehitystä erinomaisesti. Pääasiassa perusvoimaharjoittelun vaikutukset ovat kuitenkin aineenvaihdunnallisia ja kehitystä tulisi näkyä myös lihasten koossa. Kun
sarjoja ei viedä hamaan loppuun saakka ja otetyyppejä, toisto- ja sarjamääriä vaihdellaan riittävästi, vältetään hermostollinen yms. ylikuormitus hyvin.

PROGRESSIOSTA

Juha Olli

Perusidea määräpainotteisessa sormilautatreenissä on siis saada harjoitusvaikutus aikaan volyymilla eikä teholla. Määräpainotteisuus luo
myös kestävämmän perusvoimatason, jolle voidaan rakentaa tuottavampaa maksimivoimatasoa omalla jaksollaan myöhemmin. Yhtäkään
sarjaa ei siis ole pakko tehdä ns. loppuun asti (eli ote aukeaa). Voimaharjoittelun kannalta ei ole perustetta tehdä sarjoja loppuun asti. Tällä vältetään vammoja, ylitreeniä ja tukkoisuutta hyvinkin tehokkaasti.
Mieluummin siis 6 x 5”@ 5 kg /5” jättäen viimeisen toiston vielä melko nätiksi kuin kerran 15” @ 5 kg otteen irtoamiseen saakka. Satunnainen testaaminen ei tietenkään ole haitaksi ja lyhyempiä suhteelliselta
teholtaan kovempia, ärsykevaihteluun liittyviä jaksoja voidaan annostella perusharjoittelun sekaan. Esim. treenataan vuorotellen 6 viikkoa
suurilla määrillä ja 3 viikkoa pienemmällä volyymilla, mutta tiukemmilla toistoilla ja sarjoilla.

Ikää 39 vuotta

Perusvoimajakson kesto riippuu muusta harjoittelusta ja harjoittelun
mahdollisuuksista yleensäkin, mutta jos sitä käytetään systemaattisesti muun harjoittelun osana makrotasolla, siihen kannattaa panostaa
ainakin kaksi kuukautta. Ihan hyvin sitä voi jatkaa paljon pidempäänkin. Lihastason muutoksia ei tapahdu kovin nopeasti, vaan alkuvaiheen kehitys tapahtuu hermoston työkyvyn paranemisena. Tällainen
kehitys myös poistuu nopeammin. Pidemmät enemmän tai vähemmän limittäiset harjoitusjaksot ovat siis hyödyllisempiä kehitettäessä mitä tahansa ominaisuutta peruskestävyydestä taitoon ja voimasta
anaerobiseen kestävyyteen jne.
Perusvoimajakson eräs tärkeä sisältö on lisätä harjoittelun kokonaismäärää. Tämä tarkoittaa sormilautailussa lähinnä toisto- ja sarjamäärien nostamista, mutta tietenkin myös vastuksen muuttamista pikkuhiljaa painavammaksi. Esim.
Jakson alussa:
4 sarjaa, à 6 x 10” @ 5 kg / 5”
Jakson lopussa:
8 sarjaa, à 10 x 12” @ 7 kg / 3”
jolloin määrän lisäys on jo melkoinen prosentuaalisestikin. Alussa
treenejä voi olla 2–3 päivänä viikossa, mutta koska tehot eivät ole maksimaalisia, voidaan treenifrekvenssiä nostaa melko nopeasti.
HARJOITTELUN RYTMITYS
Koska volyymiharjoittelu on kuormittavaa siinä missä muukin harjoittelu, tulee siihen lähteä kohtuullisilla määrillä ja lisätä niitä sitten tuntemusten mukaan eikä hypätä suin päin suohon. Kevyiden viikkojen/
jaksojen ohjelmointi liittyy grippitreeniin ihan siinä missä muuhunkin
voimaharjoitteluun itsestään selvänä ja niitä kannattaa pitää joka kolmas tai neljäs viikko riippuen mm. harjoittelun tehosta sekä harjoitusjakson tavoitteista ja sisällöstä. Kehityksen kannalta näiden mukanaolo on lähes ensisijaista.
Harjoittelun kevennys voi olla lyhyempikin kuin viikko, mutta sen kevyen jakson tulisi poiketa selkeästi ns. kovista jaksoista. Kevyellä viikolla
kokonaisvolyymi laskee selkeästi ja harjoittelu on lähinnä hereillä pitävää. Huoltavia ja palauttavia treenejä, hierontoja ja venyttelyjä tehdään vähintään yhtä paljon kuin kovillakin viikoilla. Viikon lopulla voidaan pitää kehitettyjä ominaisuuksia kartoittava testi, mutta sekään ei
ole pakollinen, sillä lähes jokaisessa treenissä tulisi pyrkiä edistymään
jollain osa-alueella. Jos alkuviikolla lepäillään useita päiviä, kannattaa
tehdä kevyt herättelevä treeni päivää paria ennen testiä.
Harjoittelun vaikutukset eivät kuitenkaan perustu siihen, että jokaisessa treenissä voitaisiin tehdä ennätyksiä tai että jokaiseen treeniin oltai-

Voimailutaustaa 21 vuotta. Ensikosketus kiipeilyyn 2002 ja jatkui myöhemmin enemmän tosissaan kun 30 kiloa oli saatu painosta pois ja päälaji vaihtui voimailusta kiipeilyyn.
Valmennustausta: Yli 15 vuotta monien eri lajien (lähinnä) voimaominaisuuksien valmennusta
paikallistasolta MM-tasolle.
Kiipeilyvalmennus: Ohjelmoinut muutamien suomalaisten ja ulkomaalaisten keski- ja huipputason kiipeilijöiden harjoittelua. Nimet pysykööt pyynnöstä piilossa.

siin palauduttu täysin (ns. vanhanaikainen superkompensaatiomalli).
Pitkän aikavälin kokonaisrasitus merkitsee enemmän. Kevyttä viikkoa
edeltävän kovan viikon treenien tulisikin tuntua jopa hieman tukottavilta jo ja treenitulokset saattavat kääntyä jopa hieman laskuun. Tämä
on kuitenkin normaalia ja kevyen viikon ansiosta kehitys jatkuu entistä parempana. Kevyen viikon lopulla tulisi olla jo selkeä nälkä treenaamaan.
HARJOITUSESIMERKKEJÄ
Pyramidiharjoittelu sinänsä ei ole mikään ihmeitä tekevä malli ja painoharjoittelussa se luetaan aika vanhanaikaiseksi. Se on kuitenkin kuormitusmallina hyvä sormilautailuun, koska siinä käytetään paljon erilaisia
kuormia/otteita/aikoja jne ja muuttujien runsauden takia muuteltavuus
on parempi kuin punttisalitreenissä.
Sarjaprogressioissa voidaan käyttää seuraavia muuttujia:
Toistojen määrä 	3–15 kpl/ sarja
Toistojen pituus
2–15”
Lisäpaino
omapaino – n kg, yhden käden roikkuminen,
kuminauhakevennys jne.
Kyynärnivelen kulma 180 –30° (suora - täysin koukussa)
Seuraavassa on esitetty muutamia yksinkertaisia esimerkkimalleja auttamaan treenien suunnittelua ja toteuttamista. Painot ovat hypoteettisia, mutta ne ja vain neljä esitettyä sarjaa antavat selkeämpää kokonaiskuvaa harjoituksen rakenteesta. Erilaisia malleja voi helposti kehitellä
itse lisää tavoitteiden mukaan.

VAKIOSARJAT
1. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
toistotauot
2. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
3. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
4. sarja: 8x10” @ omap. / 5”

AIKA- JA PAINOPYRAMIDI
1. sarja: 8x8” @ omap / 2”
2. sarja: 8x6” @ 5 kg / 4”
3. sarja: 8x4” @ 10 kg / 6”
4. sarja: 8x2” @ 15 kg / 8”

TOISTOPYRAMIDI
1. sarja: 6x10” @ omap. / 5”
2. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
3. sarja: 10x10” @ omap. / 5”
4. sarja: 12x10” @ omap. / 5”

VAKIOSARJA–PYRAMIDI
-YHDISTELMÄ
1. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
2. sarja: 6x10” @ 5 kg / 5”
3. sarja: 8x5” @ 10 kg / 5”
4. sarja: 6x5” @ 15 kg / 5”

PAINO- JA TOISTOPYRAMIDI
1. sarja: 10x5” @ omap. / 5”
2. sarja: 8x5” @ 5 kg / 5”
3. sarja: 6x5” @ 10 kg / 5”
4. sarja: 4x5” @ 15 kg / 5”

KONTRASTISARJAT
1. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
2. sarja: 10x2” @ 20 kg / 8”
3. sarja: 8x10” @ omap. / 5”
4. sarja: 10x2” @ 20 kg / 8”
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Nomadologia on samanaikaisesti kirjoitettu oppaaksi kaikille eikä kellekään. Se on pieni auki kirjoitettu ajatussikermä, jonka ainoa ongelma on siinä, toimiiko se ja miten se toimii. Miten se toimii juuri sinulle? Jos se
ei toimi eli jos mitään ei tapahdu, lue jokin toinen ”logia” tai manifesti. Nomadologian toisenlainen lukemistapa perustuu intensiteetteihin: jotakin joko tapahtuu tai sitten ei tapahdu. Ei ole mitään pointteja, selitettävää tai tulkittavaa. Nomadologian voi ymmärtää välittömästi, tunnistaa omakseen omien kokemusten
ja tapojen ansiosta. Sitä voi lähestyä kuten karttaa, useista eri suunnista.
HALU JA KAPITALISMI
Varoituksen tai kannustuksen sananen: riippumatta lukemisen lähestymissuunnasta kritiikin perimmäinen kohde nomadologiassa on sama: se,
kuinka halumme jähmetetään sillä tavoin, että ne jäävät globaalin markkinatalouden palvelukseen. Kapitalistinen kone toimii ensiksi vapauttamalla
intohimomme (”kyllä, saat vaihtaa vapaalle, jos haluat”) ja toiseksi uudelleen määrittämällä ne tietyssä pisteessä (”ei, et saa vapauttaa itseäsi kokonaan”). Toisin kuin uusliberaalit uskovat, kapitalismi ei tuota vapautta
vaan päinvastoin rajaa sen hierarkkisiksi, säännellyiksi pääoman virtausjärjestelmiksi.
Halujen ylläpitämisessään yksinvaltainen yleiskapitalismi vaatii, ettei viettienergioilla saa olla kuin yksi lähde. Yksilöiden halun virrat täytyy rajoittaa ja pysyttää siten, että ne ovat mahdollisia vain kytkeytymällä globaalin
markkinatalouden koneeseen. Nomadologia haluaa kyseenalaistaa sellaisen neuroositehtaan talouden, joka elämäämme pitkälti pyörittää. Se aikoo
vapauttaa yksilöiden halun virrat – emmekö ole jo saaneet tarpeeksemme
halujen ennalta määräämisestä? Kapitalismi on tajunnut mainiosti halun,
puutteen ja tarpeen keskinäissuhteen. Mainostajat ovat aina osanneet tehdä ihmiset riippuvaisiksi luomistaan myyteistä ja saanet heidät tuntemaan,
että he ovat jonkin puutteessa ja että he tietenkin haluavat jotakin. Haluja
säätelemällä ihmisten koko elämää on ollut helppo säädellä. ”Putoat pois
tietoyhteiskunnasta, jos et omista tätä uusinta telekommunikaatiovälinettä.” Siten halu muuttuu säälittäväksi peloksi, että jotakin puuttuu. Entä jos
ei puutukaan yhtään mitään muuta kuin vapaus?
Nomadologiaa ei voi pitää erityisesti vasemmistolaisena tai oikeistolaisena ideologiana – ei oikeastaan ideologiana ensinkään – siitä syystä, että nomadologian arvostama yksilö on aktiivinen ja itsenäinen eikä välttämättä poliittinen sanan perinteisessä merkityksessä. Nomadologia perään
kuuluttaa yksilöä, joka ei salli halua tuotettavan hänen puolestaan vaan sen
sijaan tuottaa itse halunsa. Tällainen yksilö on lähes vallankumouksellinen,
halun virtojen kapinallinen vapauttaja, sillä aktiivinen halu on aina vallankumouksellista. Halu ei kuitenkaan ”tahdo” vallankumousta, vaan se on
vallankumouksellinen omalla oikeudellaan, ikään kuin tahattomasti tahtomalla sitä, mitä se tahtoo. Kumouksellisuus ilmenee kahlitsemattomana
liikehdintänä ja paon viivoina, siis sellaisena toimintana, joka ei asetu ennalta pakotettuun järjestykseen.
Aktiivista ja vallankumouksellista halua on lähes taistellen toteutettava globaalin markkinatalouden puitteissa. Kapitalismi nimittäin toimii suuntaamalla ja merkitsemällä halun virtamme uudelleen siten, että ne vastaavat
paremmin pääoman virtoja pörssimarkkinoilla. Tässä kaksoisprosessissa
pääoma ensiksi irrottaa halua hieman rajoistaan. Tämä sallii pirstomieli-
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syyden tiettyjen piirteiden ilmenemisen, mutta sitten pääoma rajaa halun
heti kun on uhkana, että sen virrat voisivat muodostaa omia paon viivojaan – siis heti, kun aidon nomadisen liikkeen toteutuminen on mahdollista. Jatkossa tarkastelen tätä ajatuksellista taustaa vasten kiipeilyn mahdollisuutta toimia mikropoliittisena liikehdintänä ja eräänlaisen vastustavan
minuuden rakentamisen muotona.

KÄSITTEELLINEN DUO
Turun Luolavuoren Siloseinää, vuonna 2007 käyttöön otettua släbikalliota,
asuttaa kaksi käsitteellistä henkilöä, hiirityöläinen ja nomadi. Käsitteellisiä
vaikka ovatkin, ne kumpikin ovat tarkkaan ottaen käsitteiden ja esikäsitteellisen tason välillä olevia hahmoja. Aito ja mielikuvituksellinen ajattelu synnyttää tai paremminkin herättää jatkuvasti henkiin käsitteellisiä henkilöitä.
On kuitenkin huomattava, että käsitteelliset henkilöt eivät ole ajattelijansa
edustajia. Ennemminkin ajattelija on käsitteellisten henkilöidensä edustaja, eräänlainen lihan kääre. Juuri käsitteelliset henkilöt ovat mielikuvituksen
todellisia ajattelevia olentoja, ja mielikuvittelija itse henkilöllisyyksineen
on vain käsitteellisten henkilöiden salanimi. Kuitenkin ajattelijoilla näyttää
olevan vahva taipumus tulla omiksi käsitteellisiksi henkilöikseen, muuttua
kolmanneksi persoonaksi. Minä itse liikun jatkuvasti hiirityöläisestä nomadiksi, nomadista hiirityöläiseksi ja niin edelleen. Ei ole niin, että minä tahdon irti hiirityöläisyydestäni, vaan siten, että nomadi, tuo nomadisen elämäntavan todellinen asiamies, vetää yhä kiivaammin minua puoleensa.
Käsitteellisiä henkilöitä ei tule sekoittaa myyttien henkilöihin tai fiktion
hahmoihin, muttei myöskään historiallisiin yksilöihin tai psykososiaalisiin tyyppeihin. Psykososiaaliset tyypit ovat todellisia henkilöitä, ruumiita
ja sieluja, mutta käsitteelliset henkilöt ovat ainoastaan ajattelun puhemiehiä. Käsitteellinen henkilö, esimerkiksi hiirityöläinen, ei ole yksityinen eikä edes julkinen henkilö, saati sitten niin, että kyse olisi työelämään kuuluvasta oikeudellisesta asemasta. Tuo henkilö on jotakin, joka kuuluu itseoikeutetusti kokemukseen nyky-Suomen työelämästä. Kun historialliset
(hiiri)työläiset ovat empiirisiä tosiasioita, joita voidaan kuvata tieteen keinoin ja kun työelämään kuuluvat asemat ovat abstraktioita, joita voidaan
pystyttää vallan avulla, hiirityöläinen ja nomadi käsitteellisinä henkilöinä
ovat vain kokemuksen puhemiehiä. Vaikka tulen vihjaamaan nomadisen
elämäntavan pehmeään vallankumouksellisuuteen – skitsovallankumouksellisuuteen – tämä ei tarkoita, että käsitteelliset henkilöt kumoaisivat toisiaan. Mielikuvitus ei ole kumouksellista vaan käsitteellisten henkilöiden
rauhanomaisen skitsoa rinnakkaiseloa. Vallankumoukset edellyttävät historiallista aikaa, Kronosta joka syö lapsensa, mutta mielikuvituksen aika ei
ole historiallista vaan kerrosjärjestyksellistä.

HIIRITYÖLÄISYYS
Näin puhuu hiirityöläinen, kokemuksen edusmies: Globaali markkinatalous on työnantajani. Työtehoni määrittelee arvoni. Optimoin
työni ja turvaan työpaikkani. Aamen. Hiirityöläisen päivät kuluvat näyttöpäätteen ääressä istuen, harmaalla näppäimistöllä tekstiä naputellen ja hiiren painalluksella valintoja tehden.
Hiirityöläisen yksinkertainen ja hiljainen työtapa muodostaa kontrastin työn kohteeseen, päivä päivältä kiihtyvällä nopeudella toimivaan globaaliin informaatioverkostoon. Hän on nykyisen
tietoyhteiskunnan ihannekuva, menestyvä toimistotyöläinen ja kommunikaatiovälineiden ympäröimä hymyilevä nuori mies tai nainen.
Hiirityöläisellä on tarve olla aina tavoitettavissa,
ja siksi hän kantaa hiirityönsä hiiripuhelinta mukana myös lounastauoilla. Työn ja vapaa-ajan
hiirityöläinen on muokannut yhdeksi joustavaksi kokonaisuudeksi. Hän käyttää vapaa-aikaansa myös siihen, että opettelee pysymään mukana teknologisen kommunikaation kiihtyvässä
tahdissa. HIIRI ON HIIRITYÖLÄISELLE LÄHES
ELIMELLINEN TYÖVÄLINE; kun hän käy optimoimassa työtehoaan hierojalla, erityishuomiota saa hänen hiirikätensä. Jos hiirityöläisen vaistonvaraisuutta ja vitaalisutta pitäisi johonkin
eläimeen verrata, niin mikäpä sopisi paremmin
kuin juuri tuo teknohiiri, kytketty, vähäpätöinen
ja klik-klik. Hiirityöläisen ruumis on globaalin
markkinatalouden rajaavan ylläpidon luoma,
ristiriitaisista impulsseista käyttökelpoiseksi kesytetty rakenne. Kuitenkin hiirityöläisen näyttöpäätteen ääressä verestävät silmät viittaavat
hänen haurauteensa, paljastavat hymyn takana
selvästi luhistuvan orgaanisen ruumiin.
Hiirityöläisen työ on eräänlaista voimatonta
tunteensiirtoa, jossa turhaumat löytävät purkautumistiensä informaatioverkossa kahlaamiseen
liittyvistä toistuvista toimista ja jossa globaalin
markkinatalouden portinvartijat ruumiillistuvat
riittävän etäällä tullakseen edes tiedostetuiksi.
Ikään kuin hoitamattoman sairauden oireena
tuo etäällä oleva kuitenkin palaa kiusaamaan hiirityöläistä, pitäen hänet kiireisenä ja hämmentyneenä. Hiirityöläisen hiljainen työ ei ainoastaan
vangitse häntä vaan myös uusintaa hänen vankeutensa ehdot. Työssään hiirityöläisestä on tullut oman itsensä vartija. Piilotellessaan pitkin
työpäivää pakkomielteenomaista ja kaunaista
reaktiotaan olemassaolonsa rajallisuuteen hiirityöläinen potee työajan kaikkinaista affekti- ja tapahtumaköyhyyttä. Siinä olemassa oleva toistaa
samanaikaisesti mennyttä ja ennakoi tulevaa ja
siinä tuleva on edellisen hetken mielikuvituksetonta uudelleenryhmittelyä. Klik-klik.
Taivaalla myriadit tähdet eivät tee työtä, eivät
mitään, mikä alistaisi ne tehtäviin. Kuitenkin
maailma vaatii jokaisen hiirityöläisen työn, pakottaa hänet nääntymään loppumattomiin tehtäviin. Hiirityöläisyyden taustalla oleva protes-

tanttinen moraali neuvoo tekemään kannattavaa työtä, jolla voi kerätä rikkauksia. Tällaisin
tunnuksin kapitalismi kiihdyttää tähtitaivaan
sulkeutumista. Ihmisten aika laajenee produktiiviseksi ajaksi, kun taas sapatti ja sen tehtävä
enkeleille ja jumalille omistettuna aikana perutaan. Sapatista tulee pelkkä levähdystauko, joka
takaa tehokkaan paluun tuottavuuteen. Levähdys- tai piristystauko vastaa kapitalistista ideaa
”lomasta”: hetkellinen intensiteetti ja sitten taas
takaisin töihin. Silti hiirityöläinen, nykypäivän
ihminen, tuntee itsensä yhtä vieraaksi sekä levossa että toimessa. Taivaalla hän ei näe yhtään
tähteä tai enkeliä, niin lähellä kuin jokin niistä
saattaisi olla. Viimeisin pääomakulttuuri ei enää
perustukaan pelkästään tuotantoon vaan olennaisesti kulutukseen, mikä tekee nykypäivän ihmisistä täysaikaisia työntekijöitä. Ei voida enää
puhua edes tavallisesta työstä vaan jatkuvasta
yllytyksestä.

NOMADISMI
Eräänä aamuna, kun hiirityöläinen katsoi kuvajaistaan peilistä, hän näki työläisen sijasta vangin. Vankia ympäröi kiihkeätempoinen nyky-yhteiskunta, jossa kilpailullisuuskin on vain yksi
seurustelumuoto. Hiirityöläinen pyöritteli mielessään verkkaisesti uutta ajatusta: myöntää, ettei tiedä mihin pitäisi päivänsä käyttää, vaikka
tällainen olisikin moraalitonta sellaisten ihmisten silmissä, jotka tekevät vakavaa työtä. Hiirityöläinen päätti ottaa riskin ja ryhtyi äärimmäiseen kokeiluun toimia toisin: olla tekemättä mitään “tuottavaa”. Lähtökohta asetti heti aidon
haasteen hänen kyvylleen pidättäytyä kaikesta
produktiivisesta tekemisestä ja tunnustautua
periaatteessa toimettomaksi. Kuitenkin hänestä tuntui selvältä, että pelastus ei enää löydykään tekemisestä, vaan on otettava aito sapattivapaa. Hän päätti olla elämättä elämäänsä
hiirityöläisten Optimoi työsi -toimintaohjeen
mukaan, kuten ei myöskään jäykästi segmentoituneen rajojen ja alueiden piirin mukaan. Hän
päätti aktiivisesti luoda joka aamu uudestaan
oman maailmansa. Tuossa kohtaa hän teki ensimmäisen nomadisen liikkeensä – ja lähti kiipeilemään.
Keitä he sitten ovat, nuo nomadit? Länsimaisessa traditiossa nomadit ilmenevät negaationa
kaikille niille määreille, jotka on liitetty kuuliaiseen kansalaiseen ja hyvään työläiseen; he ilmenevät barbaareina, jotka eivät kylvä, eikä heillä
ole mitään viljelmää. Niin ikään nomadit ovat
vailla tapoja, ilman minkäänlaisia asuinsijoja
paitsi luolat ja kallionkolot. Eurooppalaisen sivilisaation arkkityyppisessä painajaisessa nomadinen soturi laukkaa sisään aroilta pyyhkäisten
pois kaiken merkityksellisen. Pelottava hahmo
siis! Nyky-yhteiskuntaan siirrettynä nomadi toimii parhaana esimerkkinä sellaisesta toimivasta
olennosta, jota on vaikea sovittaa niin sanotun

systeemin puitteisiin. Oli systeemi kuinka totalisoiva tahansa, se ei koskaan saavuta tahtoaan
kokonaan – on mahdotonta luoda systeemi, jolla ei ole ulkopuolta – vaikka systeemi näyttääkin
peittävän koko planeetan. Tulee aina olemaan
aukkoja, jopa silloin, kun ei ole enää mitään reunoja. Näistä rei’istä nousee esiin kaikenlaisia yksilöitä, muun muassa sellaisia, joilla on nomadin identiteetti.
Mikään identiteetti ei voi kuulua vain yhdelle ihmiselle, eikä kukaan kuulu yhteen ainoaan
identiteettiin. Yksilössä voi esimerkiksi toteutua hiirityöläisyyden ja nomadismin välinen liike, jolloin koko kysymystä identiteetistä määrittää kompromissi minuuden elementtien kahtia
jakautuneisuuden kanssa. Pirstomielistä prosessia, joka vaihtaa elementistä toiseen, kutsun
yksinkertaisesti skitsoudeksi. Vapauden käsitteellä on liukas luonne. Silti uskon, että todentuessaan sellainen kokemus, jossa autiomaan
keskellä huutaa nomadi käsitteellisenä henkilönä, voi tuottaa nomadisen minuuden muodon,
jota tuo vapaus ennen kaikkea luonnehtii. Miettiessäni tuntemiani kiipeilijöitä tunnistan toki
paljon hiirityöläisyyttä, mutta näen myös nomadista liikehdintää, suorastaan nomadin identiteettejä.
Nomadit kartoittavat niitä pisteitä, jotka avaavat
rajattujen alueiden prosesseja ja tiloja – esimerkiksi hiirityöläisen vankeuden – radikaalisti uusille mahdollisuuksille. Nomadismi ei koskaan pelkästään kartoita valtasuhteiden maastoa, vaan
tuottaa aina hetkiä, jotka räjäyttävät suljettuja
tiloja, kuten hiirityöläisen työpöydän ahtauden,
ulospäin, staattisista tilakoordinaateista kestävään liikkeeseen. Tässä kiipeily nomadismin yhtenä muotona saavuttaa oman suuruutensa; se
luo pakotetun pysyvyyden ja rajaavuuden purkamisen ketjuja, jotka toimivat omaehtoisten halujen perustana ja saavat ne toimimaan. Nomadit
saavat hiirityöläisyyden näyttämään vain tilapäisenä jähmettymänä, jonka stabiiliutta alituiseen
uhkaavat muutokset, vaihtoehtoisten vapauden
maailmojen todellistuminen.
Nomadismi on ainoa käytännön ja ajattelun väline, jolla voimme ymmärtää yhteiskuntaamme,
paeta kapitalismia ja rakentaa uusia vapauden
maailmoja. Kiipeily nomadismin yhtenä muotona voidaan nähdä alakulttuurina, joka vetoaa eritoten levottomiin hiirityöläisiin. Nomadismi on
myös elämäntyyliä, matkailua, vaan ei niinkään
turismia, himoittuja kallioita jopa vierailla mantereilla, ystävyyksiä, uusien siirtolohkareiden etsimistä, juhlia, topojen lukua kahviloissa, interpersoonallisen kommunikaation verkostoja.
Juttu jatkuu ensi numerossa.
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Seinäkiipeily
on vaarallista?

KOKEELLISESTI ON
”OSOITETTU
KUINKA

TÄHÄN TULOKSEEN VOI HELPOSTI PÄÄTYÄ KUN TARKASTELEE ONNETTOMUUSTILASTOJA HELSINGIN KIIPEILYKESKUKSESSA, JOKA
TOISTAISEKSI ON MAAMME SUURIN JA KÄVIJÄMÄÄRILTÄÄN MERKITTÄVIN SISÄHALLI. KUUDEN VUODEN AIKANA ON SATTUNUT NELJÄ
VAKAVAA ONNETTOMUUTTA, JOISSA KIIPEILIJÄ ON TIPPUNUT KORKEALTA MAAHAN ASTI JA MURTANUT USEITA LUITA TAI NIKAMIA.
Marju Auhtolan arkisto

Joonas Sailaranta

VAHVA ON IHMISEN
TAIPUMUS USKOA
VAIKUTTAVANSA
ASIOIHIN, VAIKKA ASIA
OLISI PÄIN VASTOIN.

Viimeisin onnettomuus sattui viime syksynä
2008 ja vammat olivat lähes halvaannuttaa
kiipeilijän. Kaikissa onnettomuuksissa osapuolina on ollut kiipeilijöitä, jotka hallitsevat
tarvittavat perustaidot, kuten solmun solmimisen tai valjaiden pukemisen. Tämän lisäksi ”läheltä piti” tilanteita on useita ja usein
myös sivulliset ovat olleet vaarassa loukkaantua vakavasti. Esimerkkinä mainittakoon
muutaman vuoden takainen onnettomuus,
jossa kiipeilijä tippui 10 metristä lähes hipaisten alhaalla seisovan miehen olkapäätä.
Ottaen huomioon sen tosiasian että kiipeilyhalleissa on myös muita ihmisiä kuten lapsia, ymmärtänemme kaikki että sisäkiipeilyn
turvallisuus ei ole vain oma henkilökohtainen
asiamme vaan omat päätöksemme voivat
vaikuttaa myös muihin. Vaikkakin tämän jutun sävy on ikävän moralisoiva, sen tarkoitus
ei ole etsiä yhdenkään onnettomuuden syyllisiä vaan herättää ajatuksia uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

KONTROLLIN ILLUUSIO
Kiipeilyseinän työntekijänä törmää usein ihmisiin, joiden usko omiin kykyihin on täysin
epärealistinen suhteessa kokemukseen sekä
tietoihin ja taitoihin. Myös kokeneiden kiipeilijöiden itseluottamus on usein järkkymätön.
Joku saattaa pitää varmistaessaan kahdella sormella kiinni köydestä ja kokee edelleen
hallitsevansa tilanteen, vaikka tosiasiassa kaveri vaan ei satu juuri tippumaan ”oikealla”
hetkellä. Eli kysymys on usein hyvästä tuurista, joka on aika huono perusta toiminnalle.

MIKSI SATTUU JA TAPAHTUU ?
Koska me olemme ihmisiä! Kiipeilyonnettomuudet harvoin johtuvat välineviasta ja välineen rikkoutumiseenkin on usein johtanut
inhimillinen virhe; ”Kokenut, välinevalmistajien sponsoroima kiipeilijä putoaa 300 metriä tonttiin vanhojen valjaiden belay -loopin
pettäessä.” ”Kiipeilijän köysi katkeaa kun akkuhappo oli vaikuttanut kiipeilyköyteen” jne.
Hiljattain Australiassa kuolleen kiipeilijän onnettomuuteen vaikutti saatujen tietojen mukaan reitin ensinousijan valinta asentaa hauraalle hiekkakivelle 8 millin ekspansiopultteja (vieläpä 9 millin reikiin), joita ei missään
nimessä suositella alueella käytettäväksi. Tutkijatiimin laskeutuessa kyseistä reittiä alas,
kaikki pultit irtosivat pienellä nykäisyllä. Kuuluisimpia onnettomuuksia on varmasti Lynn
Hillin putoaminen Buoxissa, Etelä-Ranskassa
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lystä keilaukseen verrattavaa, harmitonta pallojen pyörittelyä vaan tämä on edelleen potentiaalisesti vaarallinen laji, niin sisällä kuin
ulkonakin. Usein varsinkin sisähallissa unohtuu että riskit ovat koko ajan läsnä, vaikka kiipeilijöitä ei tipahtelekaan lattialle yhtenään.
Seinäkiipeilyharrastus voi olla usein huoleton, sosiaalinen tilanne jossa vaan jutellaan
kaverin kanssa ja nautitaan vapaa-ajasta. Mikään ei ole silti vaarallisempaa kuin tuudittautua ajatukseen että ”kiipeily on ihan safe”.

Marju Auhtola loukkaantui vakavasti pudotessaan kuudesta metristä Tapanilassa.

keskeneräisen solmun vuoksi. Niin… juuri se
kasisolmu, jonka aloittelija opettelee ensimmäisenä. Maailman kokeneimmatkin kiipeilijät tekevät siis helppoja virheitä ja kukaan
meistä ei varmastikaan ole onnettomuuksien
yläpuolella. Helppo kliseinen päätelmä voisi
siis olla, että onnettomuus voi sattua kenelle tahansa.

RUTINOITUMINEN VOI TAPPAA
Lukiessa lehtiartikkeleita kiipeilystä törmää
usein ajatukseen että ”kiipeily sopii kaikille”.
Osittain tuo on totta, mutta se ei tee kiipei-

Suhteutettaessa varmistettavan kiipeilijän putoamisnopeus keskiverto reaktioaikaan saadaan aika koruton laskelma tilanteen hallinnasta jos varmistajan kädet esim. pelaavat
taskubiljardia. Usein varmistajat kertovat
tarttuvansa kiinni köydestä kiipeilijän tippuessa tai olevansa niin kokeneita että solmut
menevät oikein vaikka silmät kiinni.
Kysyttäessä miehiltä heidän ajotaidoistaan,
suurin osa vastaa olevansa keskivertoa parempia kuskeja, vaikka laskennallisesti se on
mahdotonta. Kokeellisesti (Alloy & Abramson
1982) on osoitettu kuinka vahva on ihmisen
taipumus uskoa vaikuttavansa asioihin, vaikka asia olisi päin vastoin. Kokeessa koehenkilöiden pitää keltaisen valon nähdessään valita, painaako nappia vai jättääkö painamatta.
Napin painaminen on joko ”oikein” tai ”vää-

Helsingin Kiipeilykeskus arkisto

vaan tehtävä, johon tulisi käyttää paljon aikaa. Muussa tapauksessa kaveri kannattaa
ohjata suoraan kurssille.
Edellä mainituista syistä aloittelijoiden opettaminen kiipeilyhallien tiloissa saattaa usein
olla kiellettyä. Ovatko kokeneet ylipäätänsä
turvallisempia kuin aloittelijat? Tietojen ja taitojen lisäksi on varmasti kysymys asenteesta,
ja se jos jokin viimekädessä ratkaisee.

AJATUS EI OLE MITÄÄN ILMAN
TOIMINTAA

Muista crosscheck!

rin” jonkin säännön mukaan, jonka vain kokeen johtaja tietää. Jos koehenkilö painaa ”oikein”, syttyy vihreä valo. Vihreän valon syttyminen on täysin riippumatonta koehenkilön
painamisista; se syttyy yhtä usein painamisen ja painamatta jättämisen jälkeen. Kun
tällaisessa tilanteessa pyydetään henkilöitä
arviomaan asteikolla 0–100, kuinka paljon
he voivat vaikuttaa valon syttymiseen, arviot
ovat säännönmukaisesti epärealistisen korkeita. Usein onnettomuuksien ja ”läheltä-piti” tilanteiden osalliset ovatkin yllättyneitä että juuri heille kävi näin.
Jos vuodessa sidotaan kasisolmu satoja tai
jopa tuhansia kertoja, on mahdotonta täysin hallita riskiä tarkistamatta rutiininomaisesti solmua lähtiessä. Kymmenessä vuodessa luku kasvaa ja loukkaantumiseen tai kuolemaan tarvitaan edelleen vain yksi ”väsynyt
kerta”.

KOKENEET JA ALOITTELIJAT
Ennen kiipeilytaitoja opittiin usein ns. mentorin opastuksessa. Kokeneempi kiipeilijä otti vastuulleen opettaa keltanokalle vaadittavia
taitoja. Nykyään monet aloittelijat tulevat lajin pariin kurssin kautta ja aloitteleva kiipeilijä on kurssin jälkeen itse vastuussa turvallisuudestaan ilman kenenkään valvontaa.
Jopa kiipeilyopettajia koulutetaan kursseilla
pitämään huolta aloittelijoista, vaikka oma
kokemus on rajallinen. Yksikään tapa oppia
ei ole välttämättä toinen toistaan parempi tai
huonompi, kunhan asiaan suhtaudutaan la-

VASTUUS”SAOLETKO
SIITÄ, ETTÄ KAVERI-

SI LASKEUTUMISKÖYSI
OLIKIN LIIAN LYHYT JA
KÖYDEN PÄÄSSÄ EI OLLUT SOLMUA?
jin vaatimalla vakavuudella. Kun aloittelijalle opetetaan taitoja, joita hän soveltaa jopa
vuosiksi eteenpäin, on vastuu usein suurempi kuin tulee ajatelleeksi. Usein opettamasi
kaverisi saattaa varmistaa vieläpä juuri sinua.
Mitä jos tuleekin eteen ongelma josta unohdit mainita?
Esimerkki: opetat kaveriasi kiristämään köyttä Gri-grillä, mutta et antamaan löysää (”Kahvasta kiinni vai miten se olikaan”). Tai miten
käy, kun ystäväsi lähteekin kiipeilemään yksikseen ilman valvontaasi ja neuvojasi? Oletko vastuussa siitä, että kaverisi laskeutumisköysi olikin liian lyhyt ja köyden päässä ei ollut solmua?
Usein kokeneemmat kiipeilijät laittavat aloittelijat ikävään asemaan, ottamaan vastuuta
jostain, josta heillä ei ole kokemusta. Usein
kokeneet kiipeilijät jättävän kertomatta kaiken hiljaisen tietoutensa ja aloittelijalle jää liikaa aukkoja taidoissa. Kokenut usein olettaa
että ”nämä asiathan ovat itsestään selviä”.
Tästä syystä kokenut kiipeilijä ei automaattisesti olekaan paras opettaja. Mentorina toiminen ei ole siis puolen tunnin pikakurssi,

Turvallisuuteen on usein helpompaa vaikuttaa etukäteen. On helppo ajatella että ”ollaan
tarkkana”, mutta ajatus ei ole mitään ilman
toimintaa. Ollakseen turvallisempi kiipeilijä
(tai edes varmistaja), on joskus ja mieluummin jopa usein tehtävä asian eteen jotain.
Kaikkia riskejä on varmasti mahdotonta poistaa, mutta typerät virheet on helppo korjata
vaikka ristiin tarkistamalla kaverin kanssa solmu sekä varmistuslaite ennen reitille lähtöä.
Tämä Suomen halvin henkivakuutus kiipeilyyn vie aikaa noin kahdeksan sekuntia ja
”kovimmat” jätkät voivat tehdä tuon rutiinin
vaikka salaa, jos ei halua vaikuttaa ”pelkurilta”.
Turvallisuusajattelu ei tarkoita välttämättä kiipeilyn muokkaamista turvalliseksi ja standardisoiduksi urheilulajiksi, vaan esimerkiksi sitä että soolokiipeilijä putsaa kenkänsä ennen
suoritusta, tai sitä että parasta kaveria varmistetaan niin kuin haluaisi itseään varmistettavan. Sisäkiipeily eroaa silti ulkokiipeilystä standardien osalta, jotka ovat kaupallisten
kiipeilypaikkojen ja koko turvallisen toiminnan lähtökohta. Kiipeillessäsi sisähallissa olet
siis vastuussa itsesi lisäksi myös muille.
Suomessa on tähän mennessä kuollut vain
yksi kiipeilijä, Vanjärven kalliolla 90-luvun
alussa, jolloin harrastajamäärät olivat 10 prosenttia nykyisistä. Tilastollinen riski onnettomuuksille tietenkin kasvaa harrastajien lisääntyessä. Ainoa tapa estää lisäonnettomuudet on muuttaa asenteita ja suhtautumista koko hommaan, joten eiköhän toimita
ennen kuin Siperia opettaa lisää.
Kirjoittaja Joonas Sailaranta on Helsingin Kiipeilykeskuksen vastuullinen esimies. Hän on työskennellyt Kiipeilykeskuksessa sen avaamisesta
lähtien kuuden vuoden ajan ja harrastanut seinä-, kallio-, bigwall- ja boulderkiipeilyä 16 vuotta.
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Teksti ja Kuvat: Kalle Viira / Openworld Adventure Network

Vuoristovaelluksia

Nepalin Himalajalla
Haastavaa, huikeaa, helppoakin teetupa-vaeltamista ja maailman upeimpia maisemia.

V

uoristovaellukset eivät varsinaisesti
kuuluu kiipeilyyn, mutta ovat välttämätön osa sen kuningaslajia, Himalajan vuorikiipeilyä. Kun laakson pohja sijaitsee
Alppien korkeimpien huippujen yläpuolella
ja ympärillä kohoavat maailman korkeimmat
vuoret, kiipeilyn harrastaja ei voi olla unelmoimatta niiden seinämistä ja huipuista.
Vaelluspoluilta on hyvä aloittaa. Tutustua lä-

hestymisiin, ympäristöön sekä korkeuksissa
vallitsevaan ohueen ilmaan. Joitakin vuoria
tuijottaessa on mahdotonta kuvitella ihmisen nousevan niiden huipulle. Näin käy helposti katsellessa Himalajan jättiläisiä lentokoneen ikkunasta, etenkin silloin kun vuoret
nousevat useita kilometrejä lentokorkeuden
yläpuolelle. Toiset vuoret taas kutsuvat palaamaan ja huipulle nousemisen poltetta on vai-

kea sammuttaa kotoa käsin.
Tässä artikkelissa kerrotaan kahden klassisimman, samalla suosituimman alueen poluista sekä kulttuurista ja palveluista. Himalajan tunnetuimpien alueiden vaelluskulttuuri, joka tunnetaan ns. teetupa-vaeltamisena,
on varsin helposti lähestyttävää. Se tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja maailman
upeimpia maisemia, sekä kiehtovaa paikal-

Lennolla Luklaan pääsee suoraan Mt. Everestin alueelle, myös keskikukkulat tarjoavat upeaa katseltavaa pienkoneen ikkunasta.
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Suurin osa suosittujen vaellusreittien riippusilloista ovat uusittuja, perinteinen malli tuo kuitenkin lisää jännitystä.

lista kulttuuria. Usein paikan päällä saattaa
unohtaa että ympärillä on arkipäiväistä elämää, ei turisteille rakennettu huvipuisto, jonka jokainen ihminen, talo tai eläin on meidän
kameroitamme ja ihmettelyämme varten.
Osa poluista seuraa ikivanhoja kauppareittejä, jotka toimivat edelleen.

ja syys- sekä kevätkausinakin lämpötila hehkuu reiluissa hellelukemissa. Ylempänä taas
ohut ilma lisää kevyenkin kantamuksen rasitusta. Kantajan palkkaaminen on paikallisen
elinkeinon tukemista ja kaikin puolin suositeltavaa, vaikka suomalaisen on joskus vaikea tottua ajatukseen. Muista että joku kantaa postisi, ajaa taksiasi, vie roskasi pois ja
siivoaa katusi myös kotimaassa.

V

aeltaessa majatalosta toiseen voi ruokailla niiden ravintoloissa ja tarvittaessa ottaa paikasta riippuen alleen
aasin tai jeeppikyydin. Vaellussesonkina poluilla on ajoittain runsaastikin muita ihmisiä,
aurinko paistaa ja kioskista saa kaikkea suklaapatukoista perunalastuihin, olutta ja viiniä on tarjolla. Älä kuitenkaan aliarvioi vuoristoa. Ole aina varautunut huonoon keliin ja
tutustu huolellisesti vuoristotauteihin sekä
muihin ympäröiviin vaaroihin. Syrjäisillä poluilla pienikin vastoinkäyminen voi muuttua
suureksi ongelmaksi. Nyrjähtänyt nilkka johtaa helikopteripelastukseen tai lumimyrsky
tekee muuten helposta polusta mahdottoman.
Ota ennen kaikkea selvää ohuen ilman vaikutuksista. Himalajalla on mahdollista nousta
lähes huomaamattaan äärimmäisiin korkeuksiin, suosittujen vaelluspolkujen yltäessä
aina yli 5500 metrin korkeuteen. Siellä happea on käytössä alle puolet meren pinnan tasosta ja harkittu, hyvin toteutettu nousurytmi on elintärkeää. Himalajan rinteillä kuolee
edelleen vuosittain muutama vaeltaja. Nämä
kuolemat johtuvat yleensä tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä tai siitä ettei tosiasioita kehdata myöntää ja oireita yritetään
peitellä. Nämä tragediat ovat helposti vältettävissä, omaa kehoa on kuunneltava nöyrästi
ja oltava avoimia ja rehellisiä. Vuoriston ar-

Tibetiläiset rukousliput värittävät maisemaa vuoristossa.

moilla jokainen on erilainen eikä etukäteen
voi tietää miten sopeutuminen onnistuu.
Yksi Himalajan vaellusten ikuisuuskysymyksiä omatoimimatkailijoiden keskuudessa on
kantajien käyttö. Tunnettujen vaellusten suorittaminen täysin omin neuvoin on teknisesti
erittäin helppoa. Hyvä kantaja ja opas voivat
tuoda mahtavaa lisäarvoa matkalle, huonojen
tehdessä matkasta pitkän ja vaivautuneen.
Omasta kokemuksestani alueen kantajat tekevät työnsä moitteettomasti, eikä paikallisista oppaista ole tullut moitteita. Omat oppaani ovat olleet erinomaisia, kantajat myös.
Vaikka majoitus- ja ruokailutarvikkeita ei tarvitse kantaa, on pitkä taival huomattavasti
helpompi pelkän päivärepun kanssa. Etenkin
silloin kun vaellukset liikkuvat vielä matalalla

Ole tietoinen siitä kuinka sinun tulee varmistaa että ”alaisesi” ovat oikein varustautuneita ja sovi kaikista yksityiskohdista etukäteen.
Käytännössä olet heidän työnantajansa ja
palkan maksun lisäksi mukana tulee muitakin vastuita. Toisaalta kokenut henkilökunta
tuntee matkanvarrelta majataloja, joista saat
huoneen kiireisenäkin aikana. Sesonkiaikaan
suosituimmilla reiteillä voi majapaikoista olla
huutava pula. Lisäksi joutuessasi ongelmiin
tai sairastuessasi, et ole yksin. Muista että
kantajatkaan eivät ole immuuneja vuoristotaudille tai muille sairauksille.

V

arteenotettavaa on myös lähteä järjestetylle vaellukselle. Suomalaisista
matkatoimistoista Aventura ja Mandala tarjoavat vaellusmatkoja alueelle. Täyden
palvelun matkalla käytössäsi on asiantuntijaoppaiden lisäksi kaikki tarvittavat palvelut ja
saat tehokkaasti matkastasi irti enemmän.
Kansainvälisiä ryhmiä on tarjolla lukemattomilta palveluntarjoajilta. Yksin tai ryhmässä,
opaskirjan vuoristotautiselostukset kannattaa lukea huolella. Vieraile myös Himalayan
Rescue Accosiationin luennolla. HRA:n klinikat sijaitsevat Annapurna Circuit ja Mt. Everest Base Camp reittien varrella. Tarkempaa
tietoa reiteistä, palveluista ja tarvittavista varusteista on tarjolla runsaasti. Pääkaupun-
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Auringon viimeiset säteet osuvat Thamserkun huipulle. Kuva on hotellin terassilta Namche
Bazarin Sherpa kylästä.

Macchapuccharen upea huippu näyttäytyy viidakkopolulta.

kiseudulla matkatoimistot järjestävät myös
erilaisia infotilaisuuksia aiheeseen liittyen.

N

epali on yksi maailman köyhimmistä
valtioista. Sen politiikka on sekavaa
ja vuoden 2008 toukokuussa maan
monarkia lakkautettiin, tilalla on demokraattinen liittotasavalta. Pitkään jatkunut sisällissota on päätöksessä, maan taistellessa paikastaan kansainvälisessä yhteisössä. Tie on
varmasti pitkä ja kivinen, mutta toivoakin on.
Eliniän odote ja lukutaidottomuus ovat alhaisia. Maa ei tuota juuri mitään. Nepal on kuitenkin tilastojaan parempi ja ihmiset ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Etenkin vuoristoturismin osalta palvelu toimii erinomaisesti olosuhteisiin nähden. Kannattaa kuitenkin varautua muutoksiin ja erikoisiin tilanteisiin
kuten lakkoihin ja mielenilmauksiin. Vaelluspoluilla aiemmin olleita veronkeruupisteitä
ei enää ole, eikä poliittinen tilanne juurikaan
vaikuta vuoristossa liikkumiseen.
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Namche Bazarin kylä on suurin keskus Khumbun laaksossa.

Vuoriston lisäksi Nepalilla on paljon muutakin tarjottavaa. Terain vyöhyke Intian rajalla
on lähes merenpinnan korkeudella ja luonnonpuistoissa voi käydä katselemassa vaikka sarvikuonoja elefanttisafarilla. Himalajalta saavat alkunsa lukuiset joet jotka tarjoavat melontaa ja koskenlaskua. Maan rikas
kulttuuri ja Katmandun hulina ovat kiehtovia
kokeneemmallekin matkailijalle. Maan turistiviranomaisten mukaan viime vuosi oli turismin osalta ennätyksellinen ja maassa vieraili reilut puoli miljoonaa matkailijaa. Suurin
osa heistä tuli Intiasta. Suomalaisten osalta
Nepalin suosio on myös kovassa kasvussa.
Vuonna 2006 maassa vieraili noin 800 suomalaista, 2007 luku oli lähes kaksinkertainen.
Viimevuoden arvio on jo 3000 tienoilla. Kovin
suuresta massaturismista ei siis ole kysymys.
Maasta on myös hyvät yhteydet niin Tibetiin
kuin vaikkapa Bhutaniinkin. Usein matka Nepaliin taittuu Intian tai Thaimaan kautta.
Luklan kentän rinteessä sijaitseva kiitorata on vain reilut 400 metriä pitkä.

Mount Everestin alue
Maailman korkeimman vuoren voi bongata melko vaivattomastikin.
Sen perusleiriin johtava vaellus on yksi tunnetuimmista vaellusklassikoista ja kuuluu alueen haastavimpiin teetupa-reitteihin. Polku itsessään ei ole vaikea ja Mt. Everestin luonnonpuiston alueella jyrkkiä nousuja on vähän. Khumbun laakson alueella vuoristotaudin oireet ovat
kuitenkin yleisempiä, polun noustessa nopeasti noin 3500 metrin korkeuteen ja sen kulkiessa pitkään yli 4000 metrissä. Vaelluksen korkein
yöpyminen on yli 5000 metrissä ja suurin osa vaeltajista vierailee sekä
perusleirissä 5300 metrissä, että Kala Pattarin huipulla 5550 metrissä.
Alueella on useita eri vaihtoehtoja edetä. Seikkailunhaluinen patikoija
ottaa Katmandusta bussikyydin tien päähän Jirin kaupunkiin. Täältä on
7 päivän vaellustaival, ennen kuin saavutaan Sagarmathan luonnonpuiston alueelle ja ohitetaan Luklan kylä, jossa sijaitsee tunnettu Hilary-Tensingin Lentokenttä. Matkan varrelta löytyy runsaasti majapaikkoja, joista saa luonnollisesti myös ruokaa ja juomaa. Tätä osuutta varjostavat kuitenkin useat harjanteiden ylitykset, ja paikoin 1000 metrin
nousua seuraakin vastaavan suuruinen alamäki.
Jos aikaa ja voimavaroja on vähemmän, on hyvä vaihtoehto lentää
Luklaan. Tästä eteenpäin voi tehdä myös lyhyempiä vaelluksia alueen
Sherpa-kyliin, Tengbouchen luostarille ja nauttia Namche Bazarin kylän palveluista. Khumbu on Nepalin vaurainta aluetta ja se tarjoaa huikeiden maisemien lisäksi mukavuuksia ja kulttuuria. Mt. Everestin ja
Lhotsen voi bongata jo päivämatkan päässä Luklasta, Namchen ympärillä nousevat Thamserku, Kusum Kanguru, Humde, Ama Dablam, ja
muut jylhät huiput edustavat Himalajan majasteetillisimpia maisemia.
Vaellus perusleiriin kestää Luklastakin vähintään 12 päivää. Rauhallinen eteneminen on erittäin tärkeää.

Munkki valmistautuu vuoden suurimman juhlan, naamiotanssien, harjoituksiin
Tengbochen luostarissa.

Annapurnan alue
ANNAPURNA BACE CAMP -VAELLUS
Viikon mittainen vaellus Annapurnan Etelähuipun perusleiriin on monipuolisuudeltaan ja maisemiltaan ehdoton vaihtoehto niille jotka eivät ajan tai innostuksen puitteissa ole valmiita kiertämään koko Annapurnan massiivia. Polun ainoa rasite ovat lukuista nousut ja laskut,
jotka kulkevat usein kivisiä portaita pitkin. Matkan varrella on kuitenkin kaikkea riisipelloista viidakoihin, vesiputouksiin, kuumiin lähteisiin
ja tietenkin huikeisiin lumihuippuihin. Juuri täältä ovat parhaat näkymät niin Annapurnan yli 8000 metrin korkuiselle huipulle, kuin todella
upealle Macchapucchare-vuorellekin. Korkeuden pysyessä maltillisena, ei vuoristotaudin vaaraa juurikaan ole. Vaelluksen päämäärä sijaitsee 4200 metrin korkeudessa. Täällä ei tarvitse kuitenkaan yöpyä. Tuntumaa ohueen ilmaan on silti tarjolla, viimeisen yön sijoittuessa 3700
metrin korkeuteen. Viimeinen nousupäivä kannattaa aloittaa hyvissä
ajoin ennen auringon nousua. Näin perillä pääsee nauttimaan ensimmäisten auringon säteiden osumisesta huipuille kirkkaassa kelissä.
Otsalampun valossa eteneminen tuo lisäksi hienoa seikkailun tuntua.

Kaikki tarvikkeet vuoriston kyliin kulkevat kantamalla.

HUOM! ABC-Vaelluksella saattaa keväällä olla lumivyöryvaara. Tämä
koskee lyhyttä osuutta joka on mahdollista kiertää. Ota selvää sen hetkisestä tilanteesta ennen polulle lähtöä ja kysele lisätietoja matkan
varrella.
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Maisemat muistuttavat siitä että polu kiertää Annapurnan vuoristoa. Kuvassa yli 7000 metriset massiivin ”pienemmät” huiput.

ANNAPURNA YMPÄRI -VAELLUS

ne kehittyy tulevina vuosina. Ehkä tämä
antaa myös hyvän syyn lähteä reitille juuri
nyt. Nepalin köyhien vuoristoalueiden kehityksen ei voida kuitenkaan olettaa seisovan paikallaan vain siksi että me saisimme
vaeltaa kapeampia polkuja. Jakkikaravaanit tulevat varmasti ilahduttamaan vaeltajia modernien kulkupelien sijaan vielä pitkään, ellei ikuisesti.

Tämä suosittu ja perinteinen, pitkä vaellus kiertää koko Annapurnan massiivin
ympäri. Viereisille Manaslun ja Dhaulagirin vuoriryhmille on myös hienot näkymät. Korkeuden vaihdellessa tasaisesti
alle kilometristä 5416 metrisen Thorung
La:n solan ylitykseen, on tarjolla täysi
skaala erilaisia kasvillisuusvyöhykkeitä.
Nepalin hindulaisuus muuttuu Tiibetin
buddhalaisuuteen, matkalla on luostareita, temppeleitä sekä runsaasti paikallista elämää. Aikaa kannattaa varata ainakin 16–18 päivää. Solan alueella voi olla
sesongista riippuen paljonkin lunta, Kali
Gandakin jokilaakson kuivassa ja karussa ympäristössä tuulee poikkeuksetta todella voimakkasti. Monipuolisuudessaan
Annapurna Circuit on ehdoton suosikki.
Reitti kulkee vanhoja kauppareittejä ja
paikallista elintasoa pyritään parantamaan mm. reittiä kulkevan polun kunnostamisella ajokelpoiseksi. Osa vaelluksesta kulkeekin teitä pitkin, jotka tosin ovat monsuunin jäljiltä maanvyöryjen
runtelemia ja nähtäväksi jää miten tilan-
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Annapurnan alueella on myös lukuisia
mahdollisuuksia lyhyemmille vaelluksille.
Upeita näkymiä Annapurnan ja Dhaulagirin vuoristoihin voi käydä katsastamassa
vain muutaman päivän mittaisella patikalla Poon Hill nimiselle kukkulalle. Vuoret
näkyvät hyvällä kelillä myös aivan Pokharan kaupungin lähettyvillä sijaitsevalle
”Maailman Rauhan Temppelille”. Alueen
keskuksena toimiva Pokhara on viihtyisä ja
rauhallinen Katmanduun verrattuna. Alue
houkutteleekin luokseen suurimman osan
Nepalin vaellusturisteista.

Maisemien lisäksi matkan varrella on tarjolla vaihtelevaa kulttuuria, ihmisiä ja paikallista elämää.

Kirjoittaja toimii alueella matkatoimisto Aventuran
matkanjohtajana. Talven aikana järjestettäviä, aiheeseen liittyviä tilaisuuksia sekä Nepal-blogia voi seurata osoitteessa www.openworld.fi.

Riko rajasi.
Kokeile täysin uusia reittejä.
Poimi koordinaatit maapallon huimimmille reiteille
– kiipeilyyn ja muuhun retkeilyyn. Testaa uusimmat
kilkkeet todelliseen grammanviilaukseen ja tutustu
äärimmäisiin olosuhteisiin kehitettyyn uusimpaan
varusteteknologiaan. Selvitä, miten maailman
korkein huippu valloitetaan, ja löydä parhaat otteet
säälimättömällä kiipeilyseinällä.

Helsingin Messukeskus

13.–15.3.2009

Koe Messukeskuksessa myös viisi muuta tapahtumaa samaan aikaan. Kokeile jotain sellaista lajia,
johon et ole aiemmin tutustunut. Heittäydy rohkeasti
tuntemattomaan ja löydä itsestäsi ihan uusia puolia
– GoExpo!

Fillari: Tartu sarviin ja testaa uusimmat fillarit – vauhtihirmujen omalla alueella kokeiltavina on hurjaankin menoon sopivia
kiitureita.

Kunto: Löydä uusia puolia itsestäsi liikkujana ja kokeile

www.goexpo.fi

erilaisia sisä- ja ulkoliikuntalajeja – ota kehostasi kaikki irti.

Kalastus: Löydä tyylisi heittoaltaalla ja kuule kalastusveijareiden parhaat vinkit ja mehevimmät kalajutut.

Metsästys: Testaa simulaattorissa, onko kätesi vakaa
ja kuinka hyvin hallitset hermosi.

Golf: Ota selkoa lajin saloista puttiradalla, pelisimulaattorissa tai mailatestialueella. Seuraa, miten julkkikset pärjäävät
haastekisoissa ja kuka voittaa löylykauhadraiverin MM-tittelin!

messuklubi
4JTµQJJSJUJFUPBTVPTJLLJNFTTVJTUBTJ
KBSBIBOBSWPJTJBFUVKB
5JMBBLMVCJLJSKFPTPJUUFFTTB
www.messuklubi.fi.

Aukioloajat1FSKBOUBJLMPot-BVBOUBJLMPot4VOOVOUBJLMPo
Pääsyliput  "JLVJTFU gt-BQTFU oW PQJTLFMJKBU FMµLFMµJTFUKBWBSVTNJFIFU g BMMFWWBJOBJLVJTFOTFVSBTTB 

1FSIFFU BJLVJTUBKBMBQTFUoW  gt3ZINµU WµIJOUµµOIFOLFµ  gIM¤
Järjestäjä 4VPNFO.FTTVUt)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT .FTTVBVLJP )FMTJOLJt1VI  tXXXmOOFYQPm

feissi

Teksti Antti Liukkonen, kuvat Peter Hammer arkisto

Kingston Wall 7c, Pikku Siuntio

Nimi:

Peter Hammer

Ikä:

50 vuotta tuli täyteen joulukuussa

Pituus:

179 cm

Paino:

~80 kg

Perhe:

Vaimo ja kolme lasta (tytär 18 v ja pojat
20 v ja 11 v)

Kiipeily: Redpoint 7b+ –7c tasoisia reittejä n. 15,
joista useat ensinousuja. Onsight 7a+

Peter Hammer
Milloin aloitit kiipeilyn ja kenen kanssa?
Isä on kotoisin Garmischista, joten nappulana tuli vuorilla vietettyä aikaa jonkin verran
trekkaillen. Noi vuorihommat on mulle tärkeitä, vaikka en varsinaisesti vuorikiipeilyä ole
harrastanut mutta vaellukset perheen kanssa
on ollut tosi hauskoja kokemuksia. Lapset on
jo pienenä tottunut noihin kapeisiin polkuihin ja ferratoihin.
Varsinaisesti aloitin kiipeilyn syksyllä -93, jolloin Ojalan Osmo vei mut Taiskille boulderoimaan. Itse asiassa se tuntui älyttömän vaikealta, mutta kipinä kuitenkin syttyi ja seuraavana kesänä Osmo jo opettikin liidauksen
saloja Olhiksella.

Sulla on vahva liikunnallinen tausta, mitäs
kaikkea se sisältää?
Peruspalloilutausta junnarina, mutta varsinaisen kilpaurheilun aloitin sulkapallolla kirjoitusten jälkeen, vaikka olinkin jo 5 vuotta
pelaillut kevyemmin. Sulkista pelatessa menikin seuraava 10 vuotta ja siitä jäi mieleenpainuvimpina muistoina nelinpelin SM-kulta vuodelta 1981 ja kolme muun väristä
SM-mitalia vuosien varrelta. (bonarina mai-
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Super Mario 7a+, Pickala

nittakoon, että Pete on voittanut myös Pontus Jäntin, Pontuksen jo ollessa Suomen kärkipelaaja)
Sulkapallon jäätyä taka-alalle 28-vuotiaana
siirryin pelaamaan muutamaksi vuodeksi golfia, jossa sain händärin pudotettua parhaimmillaan alle kymmeneen (8,9). Mutta kiipeilyn tultua kuvioihin ovat muut liikuntaharrastukset jääneet tukeviksi harjoitteiksi.

Omistat parin miljoonan liikevaihtoa pyörittävän yrityksen, jääkö aikaa muulle harrastamiselle kuin kiipeilylle?
Futikselle. Jalkapallo on ehdottomasti maailman hienoin urheilulaji. Valmennan -97 syntyneiden poikien joukkuetta 4 kertaa viikossa
ja olen ollut useamman vuoden Helsinki Cupin johtokunnassa. Aikaa riittää, kun sen vain
järjestelee oikein.

Kiipeilyn alalajit? Kiinnostaako sportti, tradi
boulder…?
Periaatteessa kiinnostaa kaikki kiipeilyn alalajit, mutta vähiten ne osa-alueet, joissa suurin osa vaikeudesta tulee pelkäämisestä kuten kovassa vuori- ja jääkiipeilyssä. Lähinnä
sydäntä on ehkä kuitenkin sporttikiipeily sen
urheilullisuuden ja tervehenkisen jännittävyyden vuoksi.

Suomen hienoimmat reitit?
Hienoja reittejä on älyttömän paljon. Jos kuitenkin joitain nostaisi, niin Renesanssi 7b+
Falkkareilla on uskomattoman hieno, samaten Vitamin M 7c Kleverbergetillä ja Shake My
Tree 7c+ Nummessa. Olhavan laatan reiteistä
voisi mainita lähes minkä vaan, mutta jos jollekin antaisi erityismaininnan, niin se on Brothers in Arms 6.

Kallioiden kehittäminen ja
ensinousut ovat ilmeisimminkin lähellä sydäntä. Top 3
ensinousut?
1. Ykkönen on ehdottomasti
Yoshi 7b+, Pickalassa. Reitti
tuntui alkuun aivan mahdottomalle, kunnes n. kymmenen työstökerran jälkeen
kruksiin löytyi kryptinen hartiajammi, jonka avulla se alkoi aukeamaan. Reitissä on
kymmenen metrin luontaisilla varmistettava alku ja
kolmen pultin sporttiloppu. Ensinousun tein kesällä -98. Olin Pyykösen Ollin
Team Hammer
kanssa kiipeämässä ja reitti
meni työstäessä neljässä osassa. Olin vielä valmistautunut työstelemään sitä enemmän, mutta Olli puoliksi pakotti astumaan seuraavaksi köyden terävään päähän. Seuraavalla kerralla pääsin kalliolle Kurrun Villen
kanssa. Ville halusi testata Martinin Bingoclubia, mutta testaillessaan muuveja totesi kelin olevan liian lähmeröinen. Päätin joka tapauksessa ottaa liidiyrkän ja se
kannatti. Reitti meni aivan kävellen ja hirveä pumppukin yllätti vasta 10 minuutin päästä reitiltä laskeutumisen jälkeen.
2. Number One 7a+, Mustavuori. Onen kiipeäminen
Mustavuorelle keväällä 2007 oli itselle merkittävä reitti
siinä mielessä, että se oli eka reitti kalliolle, joka tulee
olemaan Suomen sporttikiipeilyn tulevaisuus. Toki itse reittikin on erittäin hieno ja suomalaiseen kiipeilyyn
poikkeavat jyrkkä ja sporttinen.
3. Kingston Wall 7c, Pikku-Siuntio. Mukavan määrän
töitä vaatinut, hieno ja tasaisen vaikea.

Falkberget. Varmaankin varsin tärkeä kallio, sillä olet näemmä uuden topokirjan mukaan avannut kallion 25 reitistä 17?
Kyllä. Kun alkusyksystä -98 Martinin ja Ramin kanssa
hiippailimme kalliolle kaatosateessa tsekkailimme, että nykyisessä Renesanssissa roikkui jotain Suihkosen
Henkan vanhoja slingejä, mutta muuten kallio oli koskematon. Laskeskelimme innoissamme, että kalliolle
syntyy varmaan 5–6 linjaa, mutta todellisuus osoittautui hieman toisenlaiseksi.
Toki kallion kehittämisessä oli paljon duunia, mutta samalla pääsi tekemään älyttömän hienoja ensinousuja,
kuten kallion eka reitti Urheiluhullu, joka on varmaan
Suomen eniten kiivetty seiskamiikka. Toinen mieleen
painunut reitti Falkkareilla on Jump 7b+. Olin tsekkaillut pitkään, että Charlatanin vierestä kulkee linja, joka
ylittää lopussa olevan katon. Työstö meinasi loppua
välittömästi, kun muuvailun aikana katosta irtosi iso
kahva, joka putosi kalliolla kiipeämässä olleen meksikolaisen hepun takin läpi. Onneksi takin sisällä ei ollut ketään... Loppujen lopuksi hänkistä löytyi kuitenkin
pieniä otteita, jotka ovat juuri oikein päin. Loppuun tu-

lee vielä napakan herkkä dyno, jonka onnistuin pitämään ensinousussa vaikka jalat flengasivatkin irti. Reitti on itse asiassa
ainut, joka ei omista Falkkarireiteistä mennyt ekalla, vaan tokalla yrkällä. Uudestaan
en sitä enää ole saanut kiivettyä.

Mitä vinkkejä voisit antaa kiipeilijöille, jotka meinaavat laittaa Hiltin laulamaan ja
aloittaa reittien avaamisen?
• Ankkuri ekana. Työstöä ja pulttaamista
helpottaa huomattavasti, kun ei tarvitse
turailla yläankkurin teon kanssa. Ankkurin paikka on mietittävä kuitenkin erittäin
tarkasti ja mielellään laitetaan se mahdollisimman ylös, jotta reittiin saadaan maksimipituus.
• Huolellisuus ja turvallisuus. Kallion päällä liikkuessa älä hosu.
• Kunnon putsaaminen. Vaikka se onkin
työlästä, niin kiipeilystä tulee kuitenkin
erittäin paljon miellyttävämpää, kun reitit
ovat kunnolla puhdistettuja.
• Reitin kanssa on oltava sinut. Jos otteita heiluu, tai niitä irtoaa, on tärkeää miettiä mitä kannattaa tehdä. Tarvittaessa olen
käyttänyt kevyttä väkivaltaa heiluvien otteiden irroittamiseen. Liiman tai vastaavan
käyttöä kannattaa välttää.
•Kiipeilijällä on aina vastuu omasta kiipeämisestään. Reittien on oltava mahdollisimman turvallisia, mutta tarkoitus ei ole
tehdä pulttiladdereita.
•Ole paksunahkainen mutta samalla ”nöyrä”, kun saat kommentteja reitistäsi.

Viime kesänä oli joskus puhetta uudesta sisähalliprojektista. Onko sen suhteen tapahtunut edistystä?
On. Itse asiassa seinä on jo rakennusvaiheessa. Ollaan suunniteltu vuosien varrella seinän rakentamista pienellä porukalla
ja on aivan mahtava juttu, että nyt ensimmäinen halli on oikeasti työn alla. Paikka
on Salmisaaren liikuntakesku.

Hienoa! Millainen siitä on tarkoitus tehdä?
Kuten sanoin, niin ideaa on hauduteltu
useampi vuosi ja käytiin esimerkiksi viime syksynä suunnitteluryhmällä tutustumassa useampaankin sisähalliin Keski-Euroopassa ja haastatettiin samalla kokeneita seinien rakentajia, jotta halli saataisiin
palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Perusideana on, että seinäprofiileista tehdään niin monipuolisia, että
ne palvelevat peruskäyttäjien lisäksi myös
huippukiipeilijöiden tarpeita. Halli on hyvän kokoinen ja tulevaisuudessa siellä on
optio tehdä jopa 30 metriä korkeita profiileja. Lähtökohtana on kuitenkin, että suurin osa seinistä on noin 15–20 metriä kor-

keita. Jos kaikki menee hyvin, niin uusi
paikka saadaan auki vuoden -10 alkupuolella. Suunnitteluporukassa on kiipeilyn old school -osastoa ja yksi merkittävä motiivi onkin olla mukana sekä
lajin laajenemisessa, että myös tason
nostamisessa sporttikiipeilyn osalta.

Mitä vuonna 2009 ja siitä eteenpäin?
Seinäprojektin ohella olisi mukava kehittyä vielä kiipeilijänä. Pienen haasteen
tuo mukanaan se, että joulukuussa tuli tosissaan täyteen puoli vuosisataa ja
sen on huomannut lähinnä palautumisessa. Treenaamiseen on täytynyt keskittyä huomattavasti enemmän ja sitä
on pitänyt muovata entistä systemaattisemmaksi. Tällä hetkellä pyrin treenaamaan n. 4–5 kertaa viikossa. Talvella 3
kiipeilytreeniä, 1 puntti ja 1 lenkki. Kesällä 2–3 kiipeilykertaa pihalla ja 1 sisällä, jotta voimatasot säilyisivät kesän yli.
Tuo on oikeastaan maksimimäärä treeniä, jota pystyn tällä hetkellä tekemään.
Haaveena on pitää jossain välissä puoli
vuotta – vuosi sapattia ja katsoa mihin
rahkeet riittäisi, jos pääsisi treenaamaan
oikein tosissaan.
Ensi kesän ykköstavoite on saada kiivettyä Mustavuoren projekti ja jos aikaa
riittää, niin myös Shake My Tree Nummesta… ja tokihan 8a olisi mukava kirjata myös tikkilistaan.

Tuleeko mieleen jotain yksittäistä hetkeä
kiipeilyn osalta, jonka muuttaisit, jos se
olisi mahdollista?
Ehkä vuosi -96 ja Heavy Metallin 7a kolmannen nousun yrkkäily Olhavalla. Olin
testaillut reittiä edeltävänä päivänä ja se
tuntui kohtuu valmiilta. Yllättäen liidi
tuntuikin erittäin hyvälle ja löysin itseni
tuijottelemasta havunneulasten peittämää toppia, jota ei tullut mieleen puhdistaa ennen varsinaista lähetysyrkkää.
Olin siis hieman korkeammalla, kuin
Magis sturtsatessaan ja löytäessään itsensä sairaalasta. Yritin kuitenkin vankasti valaa uskoa itseeni ja puhallella
enimpiä neulasia pois pingertäessäni
hyllylle. Joka tapauksessa löysin itseni
10 metriä alempaa kohtuullisen turhautuneena näin alokasmaisesta virheestä.
Reitistä muodostuikin lopulta varsinainen Mordor. Kun saavuimme kalliolle
viikkoa myöhemmin henkisesti viimeisen päälle valmistautuneena, löysimme
itsemme hillittömästä kaatosateesta. En
ole itse asiassa reittiä vielä tänä päivänäkään kiivennyt…
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BOULDER
SM
Lauantaina 14.3.

CAVE BOULDERKESKUS, PASILAN VETURITALLIT, HELSINKI
tSARJAT: NAISET JA MIEHET
PERJANTAI 13.3. TEKNINEN KOKOUS KL. 19.00 tLAUANTAI 14.3. ERISTYS AUKEAA 14.00
tERISTYS SULKEUTUU 15.30 3&*55*&/&4*55&-:,-t,"34*//"5,-
t'*/""-*5,-t1"-,*/50+&/+",0t)60.,"34*//"5
:)5&*4-)5½/&-*,"*,,*,**1&754"."/"*,"*4&45*t3&*5*/5&,0."3,,6
5"8"45t1560."3*."3*."-*/&/t)60.,*-1"*-*+0*--",66-660--"
7",66564t+3+&4574&63"4,&:3:t*-.0*55"656.*/&/
kiva@climbing.fi7**.&*45/t,*4".",46èt
-*4*/'0888$-*.#*/('*4,*-kiva@climbing.fi
Ilmoittautuessa ilmoita nimi, osoite, sähköposti ja
puhelinnumero sekä kiipeilyseura.
Kisat seuraavat International Federation of Sport Climbing:in
asettamia sääntöjä.
http://www.ifsc-climbing.org/2008/IFSC_LightBouldering08.pdf
Antidoping: Lisätietoa: http://www.antidoping.fi/

Joensuu, Finland
25.–26.4.09

Series:
Juniors 90-91 Lead
Youth A 92-93 Lead
Youth B 94-95 Lead
earing helmet)
Kids A 96-97 Lead (w
top rope
Kids B 98 and later
tion 10.4.
Deadline for registra

Further information:
http://www.climbing.fi

Juniorien PM-kisat 6.–7.12. Eskilstuna
Teksti Kaisa Rajala, kuvat Rauno Haime

Teksti: Kaisa Rajala
Kuvat: Rauno Haime
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Nooa Soin

Juniorien PM-kisat järjestettiin 6.–7.12. Eskilstunassa Ruotsissa. Kisat
olivat massiiviset, osallistujia oli peräti 122. Mekin otimme osaa kunnon joukkueella, sekä Turusta että Helsingistä mukana oli 12 junnua,
eli yhteensä 24 suomalaista kisaajaa. Kisat järjestettiin paikallisessa
kiipeilyhallissa ja reitintekijänä toimi Peter Bosma.
Halli oli kisoihin upeasti soveltuva, sillä seinä oli sopivan leveä, sisältäen sekä pystysuoraa että jyrkempää osiota. Katsomot mahtuivat
myös halliin hienosti ja mahdollistivat tukijoukoille mukavan kisojen
katselun. Lauantaina kiivettiin kaksi karsintareittiä, esikiipeilijä näytti
ensin mallia ja sitten kaikki kiipesivät vuorollaan niin että muut saivat
seurata. Sunnuntaina kiivettiin finaalit on-sightina.
Reitit olivat varsin onnistuneita, sillä vain yhdessä sarjassa päädyttiin
superfinaaliin. Tyttöjen ”Youth B”- sarjassa Suomen Matilda Nordman
ja Norjan Tina Hafsaas tippuivat vierekkäisiltä otteilta, pisteytyksen
tarkistuksen ja valituksen jälkeen he päätyivät superfinaaliin, jossa Tina näytti paremmuutensa.
Yhteensä finaaliin pääsi 18 suomalaista. Finaaleissa näkyi selvästi että suomalaisilla ei samanlaisesti ole kisakokemusta köysikisoista kuin
esimerkiksi norjalaisilla ja ruotsalaisilla. Osalta lämmittely jäi vähän
vähiin ja reitinlukuunkaan ei aivan samoin osattu panostaa. Toivottavasti jatkossa pystymme panostamaan kisojen järjestelyyn kotimaassa, sillä PM-kisat olivat osalle junnuista vuoden ainoat köysikisat! Kaiken kaikkiaan tuliaisina oli 1 kulta, 3 hopeaa ja 1 pronssi.
Mitalisaldo oli mukava, mutta suomalaisille jäi varmasti myös sopivasti intoa treenata seuraavia PM-kisoja varten, joissa tavoitteena on
tietenkin vielä loistavampi tulos. Tänä vuonna siihen onkin hyvä mahdollisuus, sillä kyseessä ovat kotikisat Joensuussa 25.–26.4. Joensuuhun odotetaan tietenkin vielä suurempaa kotimaan edustusta!

Kids A Girls (95–96)
1. Katrin Amann, Eskilstuna Klätterklubb, Sverige
2. Sara Engquist, Solna Klätterklubb, Sverige
3. Katariina Haime, Tapanilan erä, Finland

Female Youth B (93–94)
1. Tina Hafsaas, Kolsås Klatreklubb, Norge
2. Matilda Nordman, Kruxi, Finland
3. Amanda Herskind, Københavns Klatreklub, Denmark

Male Youth A (91–92)
1. Anthony Gullsten, Tapanilan erä, Finland
2. Viktor Wiksell, Stockholms Klätterklubb, Sverige
3. Emil Jespersen, PLØKS, Denmark

Female Juniors (89–90)
1. Hannah Midtbø, Oslo Klatreklubb, Norge
2. Anna Laitinen, Tapanilan erä, Finland
3. Matilda Ljungberg, Malmö Klätterklub, Sverige

Male Juniors (89–90)
1. Eirik Birkelund Olsen, Tromsø Klatreklubb, Norge
2. Jarkko Linkosuonio, Klondyke wall ry, Finland
3. Erik Grandelius, Skånes Klätterklubb, Sverige
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KRUXIN JUNNUT
MALLORCAA VALLOITTAMASSA

Matilda Nordman, Sex Cannabis 7b.

Teksti: Liisa Lundell Kuvat: Kaisa Rajala

Viime lokakuussa yksitoista Kruxi ry:n juniorijäsentä
lähti Mallorcalle kiipeilyreissulle Kaisa Rajalan ja Olli-Petteri Mannin ohjauksessa. Viikon mittaisen matkan päivärutiini opittiin melko nopeasti: aamiaisen
jälkeen pakkauduttiin kahteen vuokra-autoon ja ajettiin jonnekin päin saarta kiipeilemään. Aamupäivisin
ei vielä ollut liian kuumaa kiipeilyyn.
Ensimmäiseksi kalliokohteeksi valittiin Valldemossa.
Valldemossassa on monia Mallorcan suosituimpia
reittejä: serpentiinitien varrelta nousevilta reiteiltä näkee kimaltelevalle Välimerelle ja rannikkokylään. Elias Silvola projektoi suosittua Sostre den burot -reittiä
(6c+), jonka katto nousee autotien päälle.

Elias Silvola, Sostre den burot (6c+).

Toisena päivänä sade esti kiipeilyn, mikä tietenkin
harmitti meitä junnuja, tutustuimme saaren tippukiviluoliin Cuevas del Drachissa. Seuraavan päivän kohde Cala Magraner saaren itäpuolella tarjosi kuitenkin
paljon kiipeiltävää. Yhteiseksi suosikiksi nousi Staples (6a+), joka sai myös lempinimen Lepakkoreitti,
sillä Kaisa teki tuttavuutta kallionkolossa majailevaan
lepakkoon. Monet Cala Magranerin reitit olivat aivan
rannalla, joten kiipeilyn jälkeen pääsi myös uimaan.

dettiin silti melko lyhyenä, jotta kunto
kestäisi vielä loppureissun ajan. Loppupäivä kului Palmassa. Palman valtavassa katedraalissa vierailu sivisti juuri
sopivasti. Sen jälkeen shoppailuhimoinen nuoriso pääsi keventämään kukkaroitaan. Toki tuimme myös kiipeilykauppoja.

ten eritasoinen porukkamme viihtyi hyvin.
Saman päivän iltana opittiin, että Mallorcalla puhutaan hyvin huonosti englantia.
Vuokratalomme sähköt alkoivat reistailla
ja kommunikointi lukioespanjalla oli melko rajallista. Saimme kuitenkin pelastetuksi kolmentoista hengen ruoat, kun jääkaapille löytyi toimiva pistorasia.

Seuraavana päivänä kruxilaiset suuntasivat Calvíaan.
Pitkät reitit olivat pidettyjä, mutta kiipeilypäivä pi-

S’estret, seuraava kalliokohteemme, tarjosi paljon reittejä 4-greidistä lähtien, jo-

Muita huonoja kokemuksia majoitukseen
liittyen ei kuitenkaan ole. Vuokratalomme
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Liisa Lundell.

Kruxin junnuryhmä.

Calogne-kylässä oli ylellinen ja pihan uima-allas oli ahkerassa käytössä.
Viimeinen yhteinen kalliokohteemme Tijuana
nousi monien suosikiksi. Kiipeilijät pääsivät
tekemään lipanylityksiä ja nauttimaan upeista maisemista. Kiipeilykunto alkoi suurelta
osalta väkeä kuitenkin hiipua. Onneksi Tijuanalla pääsi uimaan ja hyppimään kallioilta
kristallinkirkkaaseen veteen.
Viimeinen kokonainen päivämme pyhitettiin

uima-altaalle ja lököilylle, sillä monet kallioista olivat sateen jäljiltä märkiä. Olli-vetäjämme ja junioreista Matilda Nordman pääsivät kuitenkin läheiselle Felanitx-kalliolle kiipeämään vaativia reittejä. Aamupäivä kului
projektoidessa ja Matilda päihitti 7b-tasoisen
Sex cannabis -reitin.
Viimeinen päivä oli pelkkää matkustamista:
lennot Palmasta Barcelonan kautta Helsinkiin veivät vaihtoineen aikaa. Porukka oli kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen matkaansa.

Tuoteuutuudet
Bat
Hyvä kenkä treenaukseen ja kalliolle.

Attache 3D
Ultrakevyt sulkurengas (50 g), jossa optimoitu köyden luistopinta. Rakenne 37%
kevyempi kuin perinteinen rakenne,
kestävyys silti sama. 3 vuoden takuu.
Vandernet | SH. 23,90€

White Moon
Kenkä sopii kalliolle
ja pitemmille reiteille.

Spider
Hyvä kenkä sisälle
ja boulderaukseen.
Nauhattomuus ja
tarrattomuus tuo
uudenlaista nopeutta
ja vaivattomuutta.
Valmistaja Wild Climb,
Koulutustalo Aavas Oy, Summit Sports

Verso
Petzlin kevein varmistus-/laskeutumisväline ohuille
sporttiköysille sekä, tuplaköysille. Yksinkertaisetttu
malli Reverso3:sta. Paksuudet: sinkku > 8,9mm,
puoli > 8mm, tupla > 7,5mm. Kolme väriä: lime,
titanium ja punainen. 3 vuoden takuu, paino 57 g.
Vandernet | SH. 28€

Sarken
Tekninen vuoristokiipeilyjäärauta. Uusi Sarken
on modifioitu ja nyt entistä kestävämpi. Samat
sidevaihtoehdot kuin muissakin Petzlin raudoissa.
Sopii kenkiin 36–46. Jatkolinkillä jopa
50 numeroon asti. 3 vuoden takuu.
Vandernet | SH. 199 €

Crevasse rescue kit
Täydellinen kevyt railopelastussetti haulaukseen,
laskeutumiseen ja railopelastus tilanteisiin. Sisältää
Minitraxion, 2xOK screw-lock ruuvisulkurengasta,
Tiblockin, Oscillante rissan ja 120cm St Anneau
slingin. Lisäksi opaskirja ja -lappu, jossa havainnollistetaan kuvin railopelastustoimet. Kätevä ottaa
reppuun ja kulkee aina mukana esim. laskureissuilla.
Paino 585 g. 3 vuoden takuu.
Vandernet | SH. 149€
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Kypärä-uutuus

Altios
t4FOTBBUJPNBJOFOLBLTPJTTJTVTOBJMPOQPMZTUZSFFOJ
WFSLLP KPLBTBBLZQÊSÊOJTUVNBBOQÊÊIÊOUÊZEFMMJTFTUJ
> Kypärä ’kelluu’ pään yläpuolella, minkä ansiosta kypärä
tuntuu äärimmäisen mukavalta, lähes painottomalta.

Photo : A. Childeric / Kalice
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Maahantuoja: www.vandernet.com / lisätietoa www.petzl.com
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