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PÄÄKIRJOITUS

Heinäkuun lopun kesäpäivä Chamonixissa vuonna 1989. Elämäni ensimmäinen kiipeilykokemus;
olin kiivennyt kakkosena ensimmäiselle ankkurille neljän pitchin reitillä, jonka nimeä tai greidiä en
tiedä. Kiipeilyparinani oleva Curro, kokenut espanjalainen kallio- ja vuorikiipeilijä, pyysi minua astumaan viereensä noin kymmenen sentin levyiselle
hyllylle, laittoi minut jatkolla kiinni ankkurin pulttiin ja pyysi nojaamaan taaksepäin. Katsoin alaspäin ja totesin maasta katsottuna matalan ja turvallisen näköisen köydenmitan yht´äkkiä muuttuneen uhkaavaksi syvyydeksi. Olin siirtynyt outoon

kään en vaihtaisi pois!

kuussa 50 vuotta. Matin vuonna 1959 ensinousema reitti oli aikanaan yksi Dolomiittien ja maailman vaikeimmista kiipeilyreiteistä. Nykyään,
pultattuna, se on tunnustettu klassikko. Lehden
artikkelissa Matti kertoo reitin synnystä ja taustoista. Matin kiipeilyura on kestänyt pian 60 vuot-

6 Spotteri
12 Junioreiden PM-kisat
14 Mitä voi tapahtua...

ta, eikä tämä Suomen kiipeilyn ”grand old man”
ole menettänyt piiruakaan nuoruusvuosiensa in-

18 Pitkä matka Pohjolan
		 huipulle

nostuksesta vaan jatkaa täysillä lajin parissa.
19-vuotias Anna Laitinen kiipesi ensimmäisen 8a-

alhaalla seisovat miniatyyri-ihmiset tuntuivat elä-

reittinsä vain kaksi vuotta lajia harrastettuaan!

vän kuin toisessa täysin erillisessä universumis-

Saavutus kertoo enimmäkseen Annan lahjakkuu-

sa. Pelkäsin kuollakseni. Curro vakuutti, että ellen

desta mutta myös lajin kehityksestä. Nykyisin har-

pysty täysin luottamaan varusteisiin ja kiipeilypa-

joittelupaikat ja -tieto sekä välineet ovat tasolla,

riini, en koskaan pystyisi liikkumaan tässä uudes-

josta Matin nuoruuden aikaan ei voitu kuvitella-

sa vertikaali-maailmassa rennosti. Espanjalaisten

kaan. Annan historia kiipeily parissa on vielä ko-

ystävieni kannustamana taistelin itseni, köyden-

vin lyhyt, mutta hänellä on paljon vuosia edessä ja

mitta köydenmitalta, reitin loppuun. Viimeinen

vain taivas rajana.

köydenmitta oli jo nautittava, kun olin niin poikki,

Sekä henkilökohtainen, että lajimme historia ja

voittajaolo, ja sinä hetkenä päätin, että minusta

4 Tiedotteet

		 Laskeutuminen

maailmaan, joka ei enää ollutkaan turvallinen ja

etten enää edes jaksanut pelätä...Huipulla oli ihan

sisällys

Matti A. Jokisen reitti Via Finlandia täyttää heinä-

vuosiluvut ovat tärkeitä monesta eri syystä.

21 Pure dvd-arvostelu
22 Erään lappilaisen kallion
		 kehitystarina
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		 Himalajalla

tulee kiipeilijä. Seuraavana päivänä kävin Chamo-

Kun katsoo kaukaa, huomaa asioita joita ei sil-

nixin kiipeilykaupasta ostamassa omat kiipeilyväli-

mien edessä näe. Mistä olemme tulleet ja mihin

neet, ja ystäväni vievät minut Glacier de Bossons:

menossa. Mitkä asiat ja syyt ovat tehneet meistä

44 Marokko 2008

lle kiipeämään jäätä. Vietin viikon ajan päivät kii-

kiipeilijöinä ja ihmisinä sekä lajistamme sen mitä

48 Feissi: Anna Laitinen

peillen ja illat ahmien kiipeilijöiltä ja kirjoista kii-

olemme. Vuosien päästä katsottuna valintamme

peilytietoa espanjalaisten ja ranskalaisten kiipei-

eivät enää näytä niin sattumanvaraisilta.

50 Turku rock city

lijöiden salaleirissä vuorilla. Noista päivistä tulee

53	 Vuoden kumitesti

nyt heinäkuussa 2009 kuluneeksi 20 vuotta. Näi-

54 Tuoteuutuudet

den vuosien aikana olen kiipeilyharrastukseni ansiosta tavannut ihmisiä ja käynyt paikoissa, jotka
muuten olivat jääneet tuntemattomiksi. Päivää-

Loistavaa kiipeilykesää toivottaa,
päätoimittaja Jari Koski

Kansi | Anna Laitinen, Buuklubben 8a. Kuva: Joonas Sailaranta
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

Uusiksi SKIL jäsenseuroiksi hyväksyttiin
OULUN CAVE ja HÄMEENLINNAN KIIPEILYSEURA.
CLIMBING CLUB ry. PORI
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
HÄMEENLINNAN KIIPEILYSEURA 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.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN CAVE ry.
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO
HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO OSUUSKUNTA

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite: Suomen
Kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO -kurssivastaava: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 - 586 8123,
puh. 09 - 224 32907. KTO-kurssia koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle.
Yleisinfo ja Sporttirekisteri: SLU-Lajipalvelutoimisto Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja
eva-liisa.aunio@slu.fi, puh. 09-348 131 36/5
Kiipeilylehden osoitteisto ja materiaalimyynti:
Esko Pelkonen, assistentti:
esko.pelkonen@slu.fi, puh. 09 - 348 131 36/5

kova

3.–4.10.

KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka;
http://www.basecampoulanka.fi/

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

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.
KESÄ/SYKSY 2009
15.–16.6. KTO 2 Basecamp Oulanka,
Kuusamo
6.–19.7. KKK IV Dolomiitit
21.–23.8. KKK-koe Olhava
29.8.
KTO-koe Joensuu
5.–6.9.
KTO 1 Helsinki
12.9.
KTO-koe Helsinki
19.–20.9. KTO 2 Helsinki
26.–27.9. KTO 1 Tampere
26.–27.9. KO 2 + koe Etelä-Suomi
26.–27.9. KTO 2 Jyväskylä
2.10.
KTO-koe Basecamp Oulanka,
Kuusamo
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KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaajakurssi) Basecamp Oulanka,
Kuusamo
10.–11.10. KTO 2 Tampere
14.11.
KTO-koe Helsinki
21.–22.11. KO 1 Helsinki
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
KTO Joensuu; Pohjois-Karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI ilmestyy lokakuussa 2009, lehden aineistopäivä on 10.9.2009.
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

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_at_
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.

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Kisakalenteri 2009 (alustava,
seuraa SKIL-sivujen kalenteria)
Aikuiset:
syksy 09 Pasila open/Pasila Cave
joulukuu 09 Asemaboulder

ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.

jen tukemiseen ja seuduilla missä ei ole
paljoa kiipeilytoimintaa

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

Esimerkkeinä hankkeista:
− kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja
rakentaminen
− junnutoiminnan aloittaminen
− kiipeilykilpailun järjestäminen

Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta Martin Nugent
martin.nugent@edu.hel.fi tai kiva@climbing.fi

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

Junnut:
loka–marraskuu 09 Grani boulder
loka–marraskuu 09 Tampere junnu köysikisat

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

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 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.

Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja,
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näiden yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun

Hakuperusteet:
− ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi
− ensisijaisesti pienien paikkakuntien seuro-

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen:
Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3,
00730 HELSINKI
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta

access
Ollaan taas jo pitkällä kesässä ja kiipeilykaudessa. Tässä tärkeitä ohjeita kallioilla liikuttaessa:
• 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 maanomistaja.
• 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
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Antti Siivonen

spotteri
Koonnut Antti Liukkonen

Keski-Suomi
Tikkakosken Halsvuori, Jyväskylän kupeessa,
sai keväällä pari mukavaa lisäystä kallion jo
ennestäänkin laadukkaaseen tarjontaan. Heti kevään aluksi seikkailijana tunnettu Jussi
Muittari kiipesi kallion oikeasta laidasta viime syksynä pulttaamansa reitin Palmolive
Naturalis, 7a+. Kesäkelejä odotellessa kallion keskiosan projekti (Tsunami Crackin vasemmalta puolelta) koki saman kohtalon Olli Paakarin toimesta. Nimi Muistokirjoitus ja
vaikeutta ~7b. Kumpainenkin reitti on hyvin
pultattu ja laadukkailla muuveilla varustettu.

Itä-Suomi
Kevät alkoi Itä-Suomessa samaan tapaan
kuin aiempinakin vuosina, eli erittäin aikaisin. Romppaisen Sami käytti rauhallisen treenikauden aikana kerätyn motivaation heti keväällä hyödykseen ja lähetti rivakkaan tahtiin
sekä ensi-, että toistonousuja. Merkittävimpiä lisäyksiä Mikkelin ympäristön bouldertarjontaan ovat Anttolan suunnalta löytyvät Vista 7B+ ja Orpheus 7C+. Jälkimmäisen reitin
on saattanut aiemmin kiivetä Tawastin Markku helpommin, mutta alle 180 senttisille reitti tarjoaa haastetta, vaikeutta ja hienoutta
kolmen tähden arvoisesti. Myöhemmin keväällä Sami teki myös ilmeisimminkin ensimmäisen toistonousun Markku T:n erittäin hienoon Toiseen linjaan, joka ainakin Samin mukaan tuntui paljon vaikeammalle kuin esim.
kiven vastakkaiselta puolelta löytyvä Kreskiano, jonka greidi on asettunut 7C+;san korville. Ylletäänkö kahdeksanteen vaikeusasteeseen jäänee seuraavien nousijoiden päätettäväksi. Reitti on kuitenkin hieno kokonaisuus
kiipeilyn eri elementtejä ja toppausta Sami itse kuvailee näin: ”Joskus olen erehtynyt kuvittelemaan, että Hämeentien toppaus on kuumottava, mutta nyt täytyy sanoa, että olen
erehtynyt... Toisen linjan toppauksen jälkeen pelon sekainen relaksoituminen oksennuksen säestämänä oli hyvin lähellä. Kädet sloupeilla, jalka slouppilipalla huukissa, ahteri neljässä metrissä...”
Joensuun suunnalla on bouldereilla myös ollut vipinää ja Penttisen Pasin masterpiece
Mahjongg, 8A sai toistonousut ainakin Hinkkasen Mikan ja Komun Villen toimesta.
Komun Ville on ilmeisen hyvässä kondiksessa myös köysipuolella, sillä Herra lähetti vielä
toukokuun loppuun toistonousun samaisen
Penttisen avaamaan Tarantellaan, 8a Notkon
kalliolla Joensuun kupeessa. Enää ei kesältä
puutukaan kuin 8a-tradi, niin voi jo alkaa pitämään itseään allrounderina.
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Sami Romppainen ensinousemassa Orpheusta 7C+.

Haakanan Rami on tehnyt parin viime vuoden aikana mittavaa kartoitustyötä KaakkoisSuomessa ja tänä keväänä Loviisan tienoolta löytyi mukava keskittymä kiviä pienellä alueella ja loistavalla kiven laadulla varustettuna.
Lappnor on keväällä 09 kehitetty boulderalue
Pernajassa, Itäisellä Uudellamaalla. Alueelta
löytyy tällä hetkellä kaksi sektoria ja reittejä
yhteensä noin 25. Kivilaatu on pääosin hyvää
tai erittäin hyvää graniittia. Geologisesti alue
sijaitsee aivan kaakkoissuomen rapakivialueen rajalla, minkä vuoksi alueella on helppo
törmätä suuriin, mutta kiipeilyllisesti ei niin
mielenkiintoisiin rapakivilohkareisiin.
Paikan syntyhistoria on kaksivaiheinen. Alunperin Risteys-sektorin löysi Ila Tuunainen, joka myös avasi sektorin ensimmäiset reitit. Ila

vinkkasi alueen potentiaalista Rami Haakanalle, joka paikallisena alkoi tutustua alueeseen tarkemmin löytäen mm. Masto-sektorin. Uusia reittejä alkoi syntyä nopeaan tahtiin
pääosin pääkaupunkiseudun boulderaktiivien
Make Tawastin ja Ville Kurrun toimesta.
Alueen hienoin kivi lienee Risteys-sektorin
jyrkkä kivi, jossa on seitsemän erittäin laadukasta linjaa. Vaikein linja Stiff Upper Lip 7C+/
8A löytyy tältä kiveltä. Tämä Ville Kurrun ensinousema pitkä kantti on yksi Etelä-Suomen
hienoimmista linjoista, joskin pienenä kauneusvirheenä mainittakoon lohkareinen alastulo. Reittiä kannattaa lähestyä vähintään neljän pädin arsenaalilla. Mainitsemisen arvoinen on myös Masto-sektorin upea 3D kantti
Folkhälsan 7B+. Muita hienoja reittejä ovat

Marko Siivinen

ainakin: 7A:t Incredible Mulk ja Block Work,
7B+/C? Oppositio ja 7C Body Talk.
Alueen topo löytyy osoitteesta http://27crags.
com/crags/lappnor. Masto-sektorin topo on
vajaa, mutta päivittynee kesän mittaan. Vaikka sektoreiden läheisyydessä ei ole asutusta, kannattaa silti noudattaa hyviä tapoja aina mahdollisten access-ongelmien välttämiseksi.
Itäistäkin itäisemmän Suomen kiipeilyvalmentaja Juha Olli on päässyt käyttämään talven aikana valmennustietämystään myös
omaksi hyödyksi, sillä heti kevään alussa kellistyi pitkäaikainen hieno hänkkikanttiprojekti Tarzan Bundolo! 7c Hyypiänvuorelta, Imatralta.
Yksi itäisen Suomen hienoimpia ensinousuja on ehdottomasti TradMaster Perttu Ollilan urmakas lähetys Kouvolan ja Lahden välillä sijaitsevan Reventeenvuoren vaikuttavimpaan projektiin. Reitti on kallion vasemmassa
laidassa sijaitseva erittäin vaikuttava kattohalkeama, joka kantaa tästä lähtien nimeä
Revenne. Perttu itse oli hieman häpsingillään vaikeusasteesta, mutta kakkosena reitin
muuvit pyristellyt Juha Suikkala arvioi greidin
olevan suomalainen 8-. Perttu arveli, että varsinainen suoritus ei välttämättä hivellyt katsojan silmää, sillä teemana oli ollut pingeRami Haakana

Giovanni Quiricci, Sveitsi reitillä Neverland 7B, Ahvenanmaa.

tä miestä ja lihaa halkeamaan sentti sentiltä
mahdollisimman paljon. Tämä suoritustapa oli tehnyt mm. kypärän käytön mahdottomaksi, sillä päästäkin oli pitänyt ottaa kaikki
käytettävissä oleva kitka hyödyksi jalkojen liihotellessa välillä vapaana kuin taivaan linnut.
Suorituksen jälkeen mies oli ollut tyytyväinen,
mutta pää ja vartalo ruhjeilla.
Reventeenvuorella on tällä hetkellä sama tilanne, kuin valitettavan monessa muussa kiipeilypaikassakin, eli kiipeilyn harrastajat eivät
valitettavasti osaa käyttäytyä niin kuin pitäisi.
En malta olla liittämättä tähän pätkää sloupissa julkaistusta Toni Fohlinin ja Miikka Mustosen paimenkirjeestä: ”Reventeenvuoren järven
päädyn vakituinen asukas on ollut yhteydessä
allekirjoittaneisiin ja valittanut jatkuvasta metelistä Klassikkoainesta-sektorilla tänä keväänä,
erityisesti viimeisen kahden viikon aikana. Asukas on käynyt huomauttamasta asiasta paikalla
olleille kiipeilijöille, mutta sillä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta, vaan päinvastoin meteli
on vain lisääntynyt. Asukas on uhannut ryhtyä
toimenpiteisiin, mikäli metelöinti ei lopu. Tilanne on hyvin huolestuttava.” Turha mussuttaa jokamiehenoikeuksista, vaan pitää kohteliaasti sovituista pelisäännöistä kiinni.

Ahvenanmaa

Lappnor Sector Risteys BlockWork Tommy V.

Ahvenanmaan kevät on sujunut downgreidien ja uusien reittien teon merkeissä. Pääosan
greidien tarkennuksista oli tehnyt Sailarannan Joonaksen ja Elie Chevieuxin kanssa reis-

sussa ollut Giovanni Quiricci. Giovanni on aiemmin nähty mm. Blåmannenilla ensinousemassa Didier Berthodin kanssa Arctandria 8b
tradireittiä ja herra onkin kasvattanut vuosien varrella pieneen kokoonsa nähden varsin
vaikuttavat cojonesit, sillä affiksen highballsit
eivät päätä huimanneet. Suoritukset alkoivat
Kasvikenin boulderpuistosta, jossa hän flashasi ensinousun suomipoikien vaikuttavan
korkeaan släbiprojektiin. Vaikeutta ei pelottavuudesta huolimatta tullut kuin yläkuutosen verran ja suomipossen kiukutusta helpottamaan nimeksi V***uS*****aP*****e.
Ensinousun jälkeen reitin nousivat ainakin
Joonas, Elie ja Felix Damski. Fågelissa flashina taittui sekä Neverland, 7C että Orange 7C.
Näistä Neverlandin kiipesi myös Joonas ja
kumpaisenkiin greidiehdotus 7B. Myös Over
the Moon, 7B näki useammankin nousun (ja
tavan mukaan flashin Giovannin toimesta).
Tämänkin reitin kohdalla vaikeus löytyy ilmeisesti pelottavuudesta ja ehdotus vaikeuteen
löytyy kuutosen skaalan yläpäästä.
Ruotsin vahvistus Stefan Pettersson lähetti
Dodon assiksen, 8B ja arveli greidin olevan
hieman pehmeähkö. Stefanin mielestä vaikeus on lähempänä 8A+:aa. Ruotsin pojat olivat muutoinkin esittäneet vahvoja esityksiä
Ahvenanmaan vapussa, sillä vanha starbu
Peter Bosma kiipesi Normipäivään 8B suoran
version nimeltään Verklighetsflyckt 8A+.
Oulun vahvat pojat Sami Haapakoski (rekisMarjo Siltaoja, Uniikki 7C.
teröity nykyään
Helsinkiin) ja Jani Lehtola oli-
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vat päässeet myös pääsiäisen tienoolla lähetystyöhön Kasvikenissa Samin rikkonaisesta
sormesta huolimatta. Samin tikkilistalle tarttui hieno Africa Roof 8A -niminen kattoprobleema ja Jani kiipesi Peter Bosman ensinouseman Primal Screamin 7C+. Ansku Sihvonenkin jatkoi vahvoja esityksiään ja toisti
Dodon 7C -seisomalähdön.
Edesmenneen Flash ry:n posset ovat kehittäneet Mannisen Mikon johdolla Ahvenanmaalle hienoa uutta aluetta nimeltä Gunnarsklint.
Paikka pitää sisällään affikselle tuttuun tyyliin monenmoista, mutta varsinkin vaikuttavia kattopätkiä. Hyvänä puolena on, että katoissa on otteita myös tavallisille kuolevaisille ja skaalaa löytyykin alakuutosista ylempään
seiskaan saakka. Klassikoiksi Mikko mainitsee mm. reitit Instant Sadhu 7B+ (toistamaton), Mikon katto 7B, Cherry Darling ja SuperDyno assis 7A+. Gunnarsklintille, kuten
kymmeniin muihinkin paikkoihin löytyy topot
27crags.comista.
Mikäli joku kiipeilyn harrastaja (ruotsinkielen
taitoinen) haluaa tehdä Suomen boulderoinnin harrastusta edistävää työtä, niin esimerkiksi meikäläiseen voisi olla yhteydessä, jotta
ainakin Kasvikenin osalta päästäisiin maanomistajan kanssa kaikkia tyydyttävään ratkaisuun parkkeeraamisen osalta.

Etelä-Suomi

Nallen Globalist 8B+ boulderi (sequense sivulla 32–33) ja Laitisen Annan lähetys Grottanin hienoon Buu Glubbeniin 8a. Poikkeuksellista mielestäni kyseisessä reitissä on se, että
sitä tyypänneet vahvat miespuolisetkin edustajat ovat pitäneet sitä varsin voimallisena,
eli ei varsinaisesti ”tyttöjen” reittinä. Suoritus
oli niin hieno, että päätin tiedustella lähettäjältä itseltään vähän detaileja. Anna vahvisti
ensitöikseen sen tosiasian, että hän nostatti
omaa redpoint-tasoaan Suomessa todellakin
yhdellä ranskalaisen asteikon numerolla. Siis
Marko Siivinen

Etelä-Suomen kevään kaksi merkittävintä
nousua spotterin kategorian mukaan ovat

Mikko Mäkelä toppaamassa Mikon Kattoa 7B.

Anssi Venho Ahvenanmaalla Mongooli, 7C+.
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huomio! Ei kirjaimella, vaan numerolla lähettäessään Buu Glubbenin. Edellinen tikkilistan
kärkimerkintä oli Kleverin Hullu puuparturi
7a, joten jonkinlaista tasonnostoa on tapahtunut talven aikana. Toki takana ei ole kuin
kaksi vuotta kiipeilyn harjoittelua, joten eihän
sitä voi mahdottomia odottaakaan… Reitti oli
kuuleman mukaan sopinut neidille kuin nyrkki silmään, eikä vaatinut kuin viisi työstökertaa viikon aikana. Itse asiassa Anna sanoi, että se tuntui varmaan siksi niin helpolle, kun
hänellä on pienet sormet. Tähän voisin omana mielipiteenä sanoa omaavani myös pienet
sormet, mutta ei niihin kuitenkaan ole voima
tarttunut vuosien puuhastelunkaan tuloksena. Kevään abiturientin boulderkuntokaan ei
ole aivan heppoinen, vaan mm. Loviisan uudessa Lappnor-nimisessä mestassa oli kellistynyt Oppositio-niminen reitti, jonka vaikeusaste liikkuu haarukassa 7B+/C. Anna esitellään tarkemmin Feississä sivulla 48–49.
Henkilökohtainen valmentaja on piiskannut
myös maajoukkue-edustajamme Roosa Huhtikorven hillittömään kuntoon muutaman
kuukauden mittaista Etelä-Euroopan retkeä
varten. Roosa on keskittynyt keväällä treenaamiseen, mutta ne harvat kerrat jolloin pihalle asti on päästy, ovat tuottaneet tulosta mukavasti. Heti keväällä kellistyi Sipoosta
Lenkkariefekti 7B ja kevään mittaan Mylliksen hänkiltä Pot Smoker 7A, Pot Smoker direct 7B, Usual Suspect stand 7B, 72 markkaa 7B (lipsua vaille flash) ja Endless Hangover 7B/+. Köyden päähän Roosa ei ole ehtinyt
kuin pari kertaa, mutta Nummesta on taipui
vanha klassikko Alibi, 7c. Kruksi ei ole reitistä
aiemmin auennut, mutta tänä keväänä reitti
oli kuuleman mukaan tuntunut lähes lämppärille.
Muutoin Etelä-Suomen mainetta kiipeilyrintamalla ovat pitäneet Young Gunsit, kärkivoimanaan Anthony Gullsten. Andy on vaihtanut kuskia pakostikin lennosta, sillä kevään
aikana miestä on kuljetettu ympäri Suomea
ja tulosta on syntynyt sen mukaisesti. Äkkilaskujeni mukaan 8a:n scorecardista nuori
mies on ehtinyt kevään aikana lähettää 29 yli
7A:n boulderia ja jossain välissä köydelläkinmyös Karelia Expressin, 7b+ onsightina (samalla reissulla myös Tri Gaussin käyrän, 7c),
Adlonin, 8a Nummesta ja El Toron, 8a+ Kleverbergetiltä. Toki ajankäytöllisesti on helpottanut, että reittejä ei ole tarvinnut jäädä hinkkamaan. Ilmeisen tiukka El Toro oli kellistynyt kahdessa päivässä ja ehkä Suomen tiukin
8a, Adlon kolmella yrkällä. Viikonloppureissu
Imstiin Itävältaan poiki 15. tilan 40 kilpailijan
joukosta nuorten EM-kisoissa, joten voisi sanoa kauden lähteneen käyntiin vähintäänkin

kohtuullisesti. Bouldereista maininnan arvoisia ovat ainakin One Love 7C+ Sipoosta (jonka myös Kuutti ja Tomi ovat kiivenneet), harvemmin toistettu Crackhead 7C Myllikseltä ja
vaikuttava lähetyspäivä Loviisan Lappnorissa:
7C, 3 X 7B+( joista 1 FA), 7A+ ja 2 X 7A. Viime hetken päivitys: Andyn ensimmäinen 8A
taittui kesäkuun alussa Chironicossa, nimeltään Lavent nous portera.
Toinen vahva Young Gun, eli Jarkko Linkosuonio on valitettavasti kärsinyt lähes koko
kevään ajan ylirasitustilasta, eikä ole päässyt treenaamaan kolmeen kuukauteen ollenkaan. Voisi olettaa, että voimatasot eivät vält-

tämättä säily totaalilevossa, mutta toisaalta
levossahan lihas kasvaa. Joka tapauksessa
Jarkko on hiljalleen päässyt aloittamaan taas
harrastamista ja oli käynyt tutustumassa Sotungin tarjontaan Huhtikorven Kuutin kanssa. Tuliaisina toistonousu Kaukon Jykän Pintsiin 7B+/C (Kuutti perässä) ja flash-suoritteet
kummallekin reitteihin Iso-A, 7B ja Dance like nobody´s watching assis, 7C. Paria päivää aiemmin Jarkko oli käynyt jumppaamassa myös Itä-Helsingin helmessä Mellareilla ja
flassännyt vanhan klassikon Melankolia 7B+.
Gunsit ovat lähdössä useamman kuukauden
roadtripille Eurooppaan, joten toivotaan että
kelit suosivat ja pojat pääsevät laittamaan kovan kuntonsa testiin.

7c ilmeisimminkin ensimmäisen onsightin.
Todistajina toimineet kanssakiipeilijät sanoivat suorituksen olleen varsin vakuuttava ja
yksi kuvaus olikin ”näytti kävelylle puistossa”.
Elie oli kylläkin harmitellut, että on vähän turhauttavaa, kun on niin reppana kunnossa.
Kuntokin on tietysti suhteellista, herrahan
kuitenkin tunnetaan parhaiten Massey Fergusonin, 8b+ onsightistaan, joka oli kyseiseen
greidiin ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Nummen Adlon, 8A on ollut useammankin
kiipeilijän työstölistalla ja Andyn ohella tilastomerkinnän reitistä ovat ottaneet ainakin
Joonas Sailaranta ja Sauli Kiema. Sauli onkin
pontevassa johtokiipeilykunnossa, sillä kevään aikana oli 8a -rintamalta taipunut myös
Kleverbergetin hieno Vacuum.

Anu Hankala

Ulkomaanvierailijamme Elie Chevieux oli käynyt tutustumassa Ahvenanmaan boulderreissun jälkeen Etelä-Suomen köysikiipeilytarjontaamme ja tehnyt Falkbergetin Charlataniin

Uusista reiteistä ei ole meikäläisen korviin
kuulunut kuin Korosuon Sakun Luhtiin, Keeman oikealle puolelle, avaama Pudotuspeli
7a. Alun boulderkruksin vuoksi esiklippi voi
olla jopa suositeltava. Sakun jo viime syksynä samaiselle kalliolle avaama tradi-linja Lilla
Teatern 7a+ on ilmeisimminkin edelleen toistonousua vailla. Yritystä ei ole puuttunut ja
erään kanssakiipeilijän on kuultu tokaisevan
urhokkaasti ennen omaa yritystään ”Nyt tulee
toistonousu, tai saikkua”… saikkua tuli…

Vakka-Suomi
Kuten aiemmista uutisista saattoi päätellä,
niin Vakka-Suomen miespuoliset kärkiosaajat ovat kiertäneet Suomea ristiin rastiin projektiensa perässä. Onneksi naispuoliset kiipeilyn harrastajat nuoremmasta päästä ovat
pitäneet alueen kiipeilymainetta ylhäällä. 16vuotias Matilda Nordman tikkasi Muurlassa
Suihkosen Henkan superklassikko Baby Facen 7b vuodelta 1989.

Vaasa
Spotterin korviin ei Vaasan osalta ole kuulunut juuri muuta, kuin Lehtolan Janin toistonousu Sami Haapakosken avaamaan Silversurfer extensioniin 7C+ (8A?). Samin viime
syksynä linkkaa alkuperäiseen reittiin muutaman napakan muuvin ja poistaa spekuloinnin lähtöotteista, sillä nykyinen versio lähtee
selkeästä kahvasta. 7C+ vaikeusaste voi tuntua nihkeähkölle, sillä ilmeisimminkin SSE
on vaikeamman tuntuinen, kuin esim. Hitman 8A…

Ulkomaat

Latissimus dorsit laveana reitillä Just call me a Helmet 8a, Railay Thaimaa.

8a-kerhoon itsensä talven aikana liitti Uumajalaistunut Saku Korosuo kiipeämällä Aasian
kierroksen aikana Thaimaassa reitin Just call
me helmet, 8a.
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COLORADO:
Cage Free
Freak Brothers
HUECO:
The Machinist
Tequila Sunrise
Nagual
Full Throttle
Alma Blanca
Algerita 		
Coeur de Leon
Barefoot on …
Le Pelerien
Full Monty
Diaphanous Sea
Right Martini
The Flame
Darkroom
Bleeding Brothers
El Techo de…
Full Service
Wonderdyno
Free Willy
Power of Silence
Doggy Jump
Windy ass

V10
V10 FLASH
V13 FA
V13 FA
V13
V13
V13
V13
V13
V12 FLASH
V12 FLASH
V12 FLASH
V12 FLASH
V12
V12
V12
V12
V12
V10 FLASH
V10 FLASH
V10 FLASH
V10 FLASH
V10
V10?

Japanin listaa:
Banshousha
?, Shiobara
Kani		
Mushi		
Kaeru		

8B
8A+
8A FLASH
8A
8A

Japanin retken jälkeen Nalle on ehtinyt vielä
piipahtaa mm. Itävallassa, Val di Mellon ulkokisatapahtumassa ja Sveitsissä.
The Riddler
Pacco Ticino
Trischebl
Sundance sit
El Gauhara
La Chimera

8A+/B FLASH
8A+
8A+
8A+
8A+
8A Highball

Nalle nousi keväällä ruotsalaisen 8a.nu -sivuston scorecardin kärkeen. Toisia tämmöinen listaus voi ärsyttää, mutta meikäläisen
mielestä saavutus on hieno. Kun laskeskelee Nallen tikkejä vuoden ajalta, voi olla aika
vaikuttunut. 24 X 8A (4 flashia), 30 X 8A+ (7
flashia), 16 X 8B, 7 X 8B+ ja yksi 8C. Onnistunut vuosi ammattiurheilijalle.
Kauhukakara II, eli Tatu Autio edusti ansiokkaasti suomalaista kiipeilyä Sveitsin Interlakenissa järjestetyissä Nissanin Outdoor
gameseissa, jossa Suomen ryhmä Golgoth voitti ensimmäisen palkinnon. Kisan formaattihan on tehdä viikon aikana 5 minuuttia pitkä elokuva, jossa esitellään sequence

Jarmo Annunen

Nallen kevät on mennyt Puren kiertueen merkeissä, mutta välillä on ollut aikaa piipahtaa
reissussakin. Huecon retkestä ei tikkilistalle
printattu yhtään supervaikeaa reittiä, mutta
seminapakkaa sitäkin enemmän:

Varsinkin Machinistin ensinousu ja vaikuttava lista flasheja saivat talven aikana uutistilaa
kansainvälisessäkin mediassa. Muun muassa Climbing-magazinen nettilehti uutisoi Full
Throttlen flashin olleen ensimmäinen laatuaan tähän Fred Nicolen klassikkoon. Lämmin
keli aiheutti pieniä ongelmia ja tiukimpia reittejä pojat eivät päässeet yrkkäilemään kuin
parina päivänä.
Huhtikuisen World Cup-retken aikana Kuutti ja Nalle ehtivät tarkastamaan paikallista
bouldertarjontaa myös luonnossa. Dai Koyamadan uusi Epitah 8C ei innostanut Nallea työstöön kuin hetken, mutta 8a -scorecard täydentyi toistonousulla yhteen pallon
vaikeimmista släbeistä. Banshousha -niminen släbi oli alunperin greidattu 8C:ksi, mutta Nalle downgreidasi sen pari pykälää alemmaksi kiivettyään sen päivässä. Eli erittäin
tekninen 8B. Reitti ei itse asiassa ole aivan
puhdasluontoinen släbi, vaan pikemminkin
arete.. Video noususta Nallen sivuilla internetissä. Lisää matkasta Kuutti Huhtikorven
kirjoittamana sivulla 36–39.
Banshousha. Ogawayama, Japani. Pitkään 8C släbi ja pidettiin maailman vaikeimpana släbinä. Nalle Hukkataival kiipesi yhdessä päivässä ja downgreidasi tosi vaikeaksi 8B:ksi.
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Shambu Sherpa

harjalle onniteltuani ryhmäni jäsenet.” Everest
oli Samulin 3. yli 8000m korkea vuori. Aiemmat tikit ovat Cho Oyu (8201m) ja Lhotse
(8516m).
Samulin lisäksi vuorella aikaansa vietti laskuvarjojääkärikillan retkikunta, jonka reissu siirtyi viime vuoden olympialaisista johtuneiden
säätämisten vuoksi tälle keväälle. LJK:n retkikunnasta huipun saavuttivat retkikunnan johtaja Tomi Myllys, Arri Leino, Jussi Rahomäki
sekä Antti Inkinen. LJK:n posse oli ensimmäinen kokonaan suomalainen retkikunta, joka
saavutti huipun. Aiemmin Everestin huipulla oli käynyt vain kolme suomalaista: Veikka
Gustafsson, Ari Piela ja Antti Inkinen. Veikalla valloitettuja huippuja on kasassa jo 13 ja
ilmeisen tiukka missio olisi saada 14 täyteen
heinäkuussa 2009.

Käräytä kaveri jatkuu…
Eli kiipeilyuutisia laidasta laitaan otetaan
edelleen vastaan. Varsinkin uusista reiteistä
ja miksei vanhempienkin klassikoiden toistamisesta voi laittaa vinkkiä osoitteeseen: ana.
liukkonen@gmail.com Kiitokset kaikille tähän lehteen uutisia toimittaneille.

seuraavia urheilulajeja: Kiipeily, maastopyöräily, laskuvarjohyppy, koskimelonta ja BASEhyppääminen. Golgothin elokuva löytyy esimerkiksi youtubesta.

Korkeampia huippuja

Jon Cardwell

Maailman huippu, eli Mt. Everest (8848 m)
tuli tutuksi Samuli Mansikalle, joka käväisi
vuorella duunikeikalla amerikkalaisen Summit Climbin retkikunnan johtajana. Samuli
kuvaa itse huiputtamiskokemustaan sivustollaan www.samulimansikka.com seuraavasti:
”Huipun saavuttamisen tunne valtaa vasta silloin, kun on aivan varma onnistumisesta - hui-

pun on oltava näkyvissä ja muutaman askeleen
päässä. Siihen asti on koko yön ja aamun joutunut keskittymään vain seuraavaan askeleeseen
ja luottamaan siihen, että askeleet joskus loppuvat. Sääkin voi muuttua yllättäen, eikä suurella huipun saavuttamista voi koskaan pitää
varmana ennen, kuin viime hetkellä. Nyt se oli
varma ja itkuntuhertamista oli vaikea pidätellä – olin 15 vuotta sitten ensimmäisen kerran
kiinnostunut Everestistä ja viisi vuotta sitten alkanut valmistautumaan matkaan, jos tilaisuus
joskus tulisi. Onneksi happimaski ja myrskylasit
peittivät tunteet – eihän oppaan sopinut herkistyä! Saavutimme korkeimman kohdan, joka oli
veitsenterävä ja jolla oli liikuttava varoen. Istuin

Rami Haakana

Raimo Koponen (48) saavutti Cho Oyu:n huipun (8201 m) ilman lisähappea 2.10.2008.

Full Monty, V12 (8A+) Flash!

Lappnor ectorMasto olkhalsan, Make T.
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JUNIORIEN
PM-KISAT
Teksti: Kaisa Rajala
Kuvat: Jouni Puustinen ja Rauno Haime

Juniorien PM-kisat pidettiin Joensuussa
25.–26.4.2009
Kisojen valmistelu alkoi vähän yllättäen vuoden 2008 PM-kisoissa Eskilstunassa joulukuussa. Kisoissa pidettiin yhteinen suunnittelupalaveri yhteistyöstä. Palaveri oli hyvin
kiinnostava, vaikka itse päädyin sinne puolivahingossa ja melko vähin tiedoin. Kaikilla muilla olikin kovasti hienoja titteleitä, itse
edustin silloin Kruxin junnuja. Palaveri sinänsä oli hyvin tuottoisa ja sen pohjalta on tänä
kesänä yhteispohjoismaalainen junnumaajoukkueleiri Göteborgissa. Palaverin ohessa
muut tiedustelivat missä ja milloin seuraavan vuoden junnukisat järjestetään, jolloin
selvisi, että meillä suomalaisilla on organisointivuoro. Valitettavasti Suomessa ei turhan monia kisaan soveltuvia seiniä ole. Kotimaan kamaralle palattuani aloinkin kovin kysellä SKIL:lta, kuka kisat järjestää, milloin ja
missä.
Seuraavana vuorossa olikin sitten soitto ItäSuomeen Penttisen Pasille, josko kisat voisi Joensuussa järjestää. Joensuussa oli paria vuotta aikaisemmin järjestetty aikuisten
PM-kisat onnistuneesti ja olin silloin nähnyt
seinän. Areena paikkana on upea järjestäjän kannalta: korkea seinä jossa on sopivasti
pientä negatiivisuutta, toimivat pukutilat, liikuteltava katsomo ja aktiivinen henkilökunta.
Karelian kiipeilijät pohtivat asiaa jonkin aikaa,
sillä pienelle seuralle kisoista on todella suuri työ. Hyvänä suostuttelukriteerinä toimi toki
se, että kisareitit jäävät paikallisten käyttöön
ja junnukisojen jälkeen tilanne on eri kuin aikuisten, eli seinällä on jopa 6 greidin reittejä,
eli jokaiselle jotakin!
Saimme ennen kisoja SKIL nettisivuille oman
osion, joten kisojen tiedottaminen sujui hyvin sitä kautta. Seuraavana oli vuorossa tukijoiden hankinta. Junnukisat ovat aina tukijoiden kannalta kovin haasteelliset, koska
sarjoja ja palkittavia on niin paljon. Lisäksi
valitettavaa on että usein tukijoiden kannalta
näkyvyys on varsin rajallista ja olimme myös
koko asian kanssa melko myöhään liikkeellä. Kiitämme lämpimästi Marmotia, Summit
Sportsia ja Varuste.nettiä jotka lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan kisan sponsoreiksi. Ennakkojärjestelyihin kuului myös In-

12 KIIPEILY 2/09

Joensuulainen Sami Koponen.

noventumissa työskentelevän ja Joensuussa
kiipeilevän Janne Leinosen houkutteleminen
mukaan tiimiin. Jannea saamme kiittää kisojen live-kuvauksesta. Koko kisat näkyivät kahden kameran turvin suorana netissä ja lisäksi tulokset saatiin suoraan nettiin, ilman suurempia ongelmia. Kaikilla kisaajilla oli myös
mahdollisuus täyttää omat tietonsa nettiprofiiliinsa. Nettikisojen kiinnostus yllätti ainakin meidät järjestäjät ja saimme paljon positiivista palautetta. Kisan yhtenä sponsorina
toimineen Red Chilin kautta linkki kisasivuille
oli Wild Countryn etusivulla, joten meillä oli
katsojia Pohjoismaiden lisäksi ympäri maailmaa. Jatkoa ajatellen systeemi oli todella
toimiva, varsinkin junnujen vanhemmat kiittelivät kovin, koska pystyivät katsomaan lastensa suoritusta kotimaastaan käsin. Herättipä jopa niin paljon intoa että eräs aktiivinen
norjalaisäiti soitti, koska allekirjoittaneelle oli
sattunut pieni kirjoitusvirhe hänen poikansa

nimessä.
Karelian kiipeilijät tekivät uskomattoman urakan talkoina ennen kisoja. Hirvosen Ansan ja
Penttisen Pasin johdolla kaikki seinän otteet
otettiin alas, pestiin ja järjestettiin väreittäin.
Lisäksi Areenan punttisalille rakennettiin
lämmittelyseinä. Omalta osaltani varsinainen talkoovaihe alkoi keskiviikkona matkalla
kohti Joensuuta. Saimme suostuteltua upean reitintekijätiimin mukaan kisatalkoisiin.
Aamu alkoikin sillä että Mannin Ollin kanssa suuntasimme auton kohti Röykkää, josta
noukimme kyytiin Nytorpin Tomin ja Johanssonin Antonin ja suuntasimme kohti Joensuuta. Autossa oli melko tiivis tunnelma, sillä
mukanamme oli allekirjoittaneen ja kolmen
reitintekijän lisäksi palkinnot, finaalireittien
otteet sekä lounassalaattirasiat. Joensuuhun
päästyämme pojat alkoivat rakentaa nosturin
ja köysien avulla finaalireittejä.

Kisoissa oli viisi sarjaa ja kussakin tytöt ja pojat erikseen, eli finaalireittejä tehtiin kaiken
kaikkiaan viisi. Kun finaalit oli saatu tehtyä ja
kuvattua ne purettiin oikeassa järjestyksessä ja otteet pinottiin laatikoihin. Seuraavana
oli vuorossa karsintojen teko, karsintareittejä
oli kussakin sarjassa 2, seinille rakennettiin 6
eri linjaa ja osaa reiteistä kiivettiin lomittain.
Perjantain aikana alkoi paikalle saapua kisaajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Erityiskiitos kuuluu Salmelaisen Samille
jaksamisesta. Saimme siirrettävän katsomon
paikalle pienen neuvottelun jälkeen.
Lauantai alkoi viimeistelyillä ja mukana oli
aktiivinen toimitsijajoukko Joensuusta sekä
Malisen Mari tuomaroimassa. Toimitsijatehtävät jaettiin: varmistajat, tuomarit ja muut
tehtävät. Varmistajien kanssa käytiin kisavarmistamista läpi ja reittituomareille selkeytettiin pistelaskennan saloja. Viimeiseen asti oli
ollut vähän auki, että kuka uskaltautuu kommentoimaan kisoja mikrofoniin englanniksi.
Lopulta Valon Petri suostui urakkaan ja hoiti
kaksipäiväisen juontajan homman loistavasti. Kisaajien osalta päivä alkoi yllättymisellä
seinän todellisesta korkeudesta ja intoa riitti. Päivän aikana nähtiin upeita onnistumisia
ja monia yllätyksiä, sekä lisäksi vauhdikkaita
putoamisia. Reitit saivat kovasti kehuja niin
kisaajilta kuin huoltojoukoiltakin. Kun kisaajien suoritus oli ohi alkoi meidän järjestäjien
urakka, reitit piti purkaa ja aloitettiin taas rakennus urakka. Onneksi yksi finaalireitti oli
jemmattuna pressun alle, joten koottavana
oli vain neljä reittiä, tosin Joensuun seinällä
se tarkoittaa 100 kiipeilymetriä! Urakka saatiin valmiiksi juuri ennen vuorokauden vaihtumista.
Sunnuntai ja finaalipäivä aloitettiin taas täynnä intoa. Junnukisojen tapaan kymmenen
parasta pääsi finaaliin, eli tässä tapauksessa
kaikki kisaajat. Finaalit kiivettiin On-Sight tyylillä, eli kisaajat menivät suoraan punttisalille
eristykseen tultuaan Areenalle. Kaiken kaikkiaan punttisalilla oli siis melko lämmin ja tiivis tunnelma. Ryhmittäin käytiin reitinkatselussa ja samalla junnut suunnittelivat kiipeilynsä. Ainakin useille suomalaisille tämä oli
ensimmäinen virallinen kisa ja se lisäsi kovin
jännitystä. Ensimmäistä kertaa kokeilimme
uutta tapaa eli kaikkia viittä reittiä kiivettiin
yhtä aikaa, mutta vain kaksi kiipeilijää kerrallaan seinällä. Näin yleisö pääsi seuraamaan
reittejä vaihtelevasti ja jatkot ehtivät hyvin pysähtyä.
Finaalit kiivettiin kannustusten saattelemina.
Taas, kuten aina kiipeilykisoissa, oli luvassa
yllätyksiä, pettymyksiä ja vauhdikkaita putoa-

Kids B female sarjan tytöt uskalsivat jo hieman hymyillä palkintojen jaossa.

JUNIORIEN PM 2008 JOENSUU
misia. Reiteillä nähtiin kuitenkin myös mukava määrä toppauksia. Kolmessa sarjassa oli
kaksi kiipeilijää finaalin jälkeen tasapisteissä. Kids B tytöissä Kruxin Helmi Puustinen ja
Sonja Ajo; Kids B pojissa Ruotsin Fredrik Serlachius ja Max Sjöberg sekä Youth B tytöissä
Ruotsin Katrin Amann ja Norjan Tina Hafaas.
Koska reittejä riitti siirryttiin suoraan superfinaaliin, kids sarjoissa löydettin voittajat. Kaiken kaikkiaan reitit olivat todella onnistuneet
ja siitä kiitos reitintekijätiimille. Seuraavana
oli edessä palkintojen jako pokaaleineen.
Kiipeilyn ollessa kyseessä on näkyvyys medioissa yleensä melko suppea ja tämä omalta
osaltaan vaikeuttaa tukijoiden saantia. Järjestelijänä voin tunnustaa, että tällä kertaa näkyvyys löi minut täysin ällikällä. Ennen kisoja oli aktiivisesti otettu yhteyttä eri medioihin
näkyvyyden saamiseksi, mutta silti tulos oli
yllättävä. Ennen kisoja oli Karjalaisen artikkeli ja netti-tv haastattelu. Itse kisoista oli Karjalaisessa iso juttu sekä lehdessä että nettitv:ssa. Näkyvyyttä tuli myös Turun Sanomien
artikkelin muodossa sekä live-netti tv:n kautta. Suurimpana positiivisena yllätyksenä oli
Mtv3:n kuvausryhmä, joka teki koosteen kisoista Kymmenen Uutisiin.
Palkintojen jälkeen kisaajat lähtivät kotia kohti. Me ulkopaikkakuntalaiset keräsimme tavaramme ja aloitimme pitkän kotimatkan. Paikalliset järjestelijät taas viettivät illan talkoohengessä siivoten. Tuhannet kiitokset kaikille
järjestelyihin osallistuneille sekä kisan tukijoille!

KIDS B, GIRLS 1998 AND LATER
1. Ajo Sonja, FIN/Kruxi
2. Puustinen Helmi FIN/Kruxi
3. Kainulainen Sonja FIN/Tapanilan Erä
KIDS B, BOYS BORN 1998 AND LATER
1. Serlachius Fredrik, SWE/Solna
2. Sjöberg Max, SWE/Eskilstuna
3. Vaaralahti Lauri FIN/Kruxi
KIDS B, GIRLS 1996–1997
1. Haime Katariina, FIN/Tapanilan Erä
2. Jagd Natascha, DEN/Copenhagen
3. Sirola Janina, FIN/Kruxi
KIDS A, BOYS 1996–1997
1. Krumlinde Oscar, SWE/Solna
2. Larsson Niklas, SWE/Eskilstuna
3. Ainoa Eppu, FIN/Tapanilan Erä
YOUTH B, BOYS 1994–1995
1. Schwerin Rasmus, SWE/Solna
2. Koponen Sami, FIN/Karelia
3. Mathisen Wefring Henrik, NOR/FloroYouth
YOUTH A, BOYS 1992–1993
1. Haime Henri, FIN/Tapanilan Erä
2. Kaipainen Tuukka, FIN/Tapanilan Erä
3. Vaaralahti Otto, FIN/Kruxi
JUNIORS, FEMALE 1990–1991
1. Ofsti Manghild, NOR/Trondheim
2. Laitinen Anna, FIN/Tapanilan Erä
3. Lundell Liisa, FIN/Kruxi
JUNIORS, MALE 1990–1991
1. Gullsten Anthony, FIN/Skey
2. Tobiassen Tomas, NOR/Kolsås
3. Olsen Erik B., NOR/Tromso
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Sveitsissä yläköysiharjottelun päätösvaihe.

MITÄ VOI TAPAHTUA...

(se joskus tapahtuu)

Oikosulku
Ennen 1990-lukua ei oikosulusta (Blackout)
johtuneita kiipeilyonnettomuuksia pidetty
mahdollisena. Lähdettiin siitä, että ihminen
on vaaratilanteissa, kuten vuoristossa liikkuessaan, erikoisen tarkkaavainen ja huolellinen.
Kiipeilykalliolla Konsteinissa oli köysistö liikkeellä yläköysipuuhissa. Ankkurina ylhäällä
oli Bühler-liimahaka ja siihen kiinnitetty jatko. Oliko siinä jotakin vikaa? Ei. Ja kuitenkin
tapahtui seurauksiltaan kohtalokas onnettomuus. Kiipeilijä antoi köysikaverinsa varmistaa nousun ja sen jälkeisen laskeutumisen.
Ja sen jälkeen vaihdettiin osia. Kun toinen oli
tullut ankkurin luokse - hän syöksyi köysi mukanaan alas lähtöpaikkaan saakka. Köysi oli
irroitetettu karabiinista, ja jatko pudonnut kiipeilijän mukana alas.
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Koonnut Matti A. Jokinen Kuvat kirjasta ‘Sicherheit
und Risiko in Fels und Eis I–III´

Miten tällainen oli voinut tapahtua? Loukkaantunut pohdiskeli kauan tapahtuman syitä. Moniviikkoisen sairaalassa olon aikana hänellä oli hyvää aikaa siihen. Hänellä oli avoin
sirpalemurtuma jalassa sekä kallonpohjan
murtuma kypärästä huolimatta - ilman kypärää hän ei todennäköisesti olisi selvinnyt tapahtumasta hengissä. Parannuttuaan
hän kääntyi Saksan Vuorikiipeilyliiton Turvallisuusjaoston puoleen ja pyysi sitä vielä uudestaan tutkimaan syytä miten onnettomuus
oli päässyt tapahtumaan. Sen enempää hän
kuin osallisena ollut kiipeilytoverinsa eivät olleet saaneet asiasta selvää. Kun varmistaja ei
juuri tapahtumahetkellä ollut katsonut ylös,
ei hän tietänyt asiasta mitään. Ja loukkaantunut ei aivotärähdyksensä takia muistanut sen
enempää.

Schubert tutki omituista tapahtumaa ja vaikka hän otti kaikki eri mahdollisuudet huomioon, ei hän löytänyt mitään järkevää syytä tapahtumalle. Jäljelle jäi vain yksi selitys, niin
mahdottomalta kuin se tuntuikin: kiipeilijä
oli itse irrottanut köyden ja jatkon! Ja miksi näin? Ankkurille tultuaan hänelle oli tullut
ajatuksen sekaannus, oikosulku. Hän oli kuvitellut kiipeävänsä toisena, jolloin kaikki varmistukset kuuluu irroittaa.
Selitys tuntui varsin eksoottiselta ja oli jäätävä odottamaan sattuisiko vastaavaa jatkossa tapahtumaan. Vuotta myöhemmin tapahtui sitten Sveitsissä saman tapainen onnettomuus. Kouluttaja valvoi useita köysistöjä,
jotka harjoittelivat yläköysikiipeilyä ja sen varmistamista. Kun harjoitus oli ohitse hän kehoitti purkamaan ankkurit niin kuin hän oli

aikaisemmin opettanut. Kiipeilijöiden piti
nousta kallion päälle ja ottaa ankkurikarabiinit mukaansa. Useimmat tekivät näin, mutta
juuri se kiipeilijä, jota kouluttaja juuri varmisti ja jota hän juuri sillä hetkellä ei katsonut,
koska joutui pitämään myös muita silmällä,
irrotti karabiinin ja putosi alas kallion juurelle. Oliko kyse oikosulusta vai puutteellisesta
kokemuksesta? Koska kyse oli selvästi aloittelevasta keltanokasta, asiaa ei sen enempää
pohdittu.
Mutta vuotta myöhemmin tapahtui Odenwallissa onnettomuus, joka osoitti, että myös
kiipeilyssä oikosulku on täysin mahdollista.
Siellä kiipeilijä oli päässyt reitin ensimmäiselle varmistuspaikalle ja oli kiinnittänyt itsensä hakaan. Hän ilmoitti asiasta köysitoverilleen, joka tämän kuultuaan irrotti köyden ja varmistuslaitteen valjaistaan, kun jo
ylhäällä ollut kiipeilijä syöksyi köysi mukanaan alas. Hän jäi henkiin, vaikka saikin lantiomurtuman ja katkoi kylkiluitaan, joista yksi tunkeutui keuhkoon saakka. Onneksi hänellä on kypärä päässään, eikä hän saanut
mitään vammaa päähänsä ja saattoi kertoa
syyn arvoitukselliseen putoamiseen. Paikalla
olijat olivat kuvitelleet, että hän vain oli liian
aikaisin ilmoittanut olevansa ’kiinni’. Mutta
kävi ilmi, että hän todella oli kiinnittänyt itsensä valjaista ankkuriin, koska moni oli nähnyt kuinka hän oli ’istunut’ valjaissaan. Mutta pudonnut kertoi myöhemmin, että hänelle
oli tullut yhtäkkiä luulo, että hän ”oli alhaal-

Myöhemmin paljastui useita tapauksia, sekä
kallioilla että halleissa, joissa toisena kiivennyt oli viimeiselle haalle tultuaan jo irrottamassa köyttä siitäkin, kun alhaalla varmistanut oli huomannut asian ja varoittamalla estänyt onnettomuuden tapahtumasta.

LASKEUTUMINEN VAIN YHDELLÄ
KÖYDELLÄ

Laskeutumislaite vain toisessa köydessä.

la maassa varmistuspaikalla ja halusi ottaa
jonkun tavaran repustaan”. Niinpä hän irrotti
varmistuksensa ja otti askeleen taakse päin ja putosi alas.

Vuonna 1993 sai turvallisuusjaosto kirjeen
kokeneelta kiipeilijältä, joka oli koulutukseltaan lääkäri ja joka oli Hannoverin lähellä olevilla Ith -kallioilla pudonnut liki 20 metriä. Hän kertoi selvinneensä hengissä, joskin
pahasti loukkaantuneena, vain sen takia, että oli pudottuaan kääntynyt heti kallioon päin
ja koettanut ’matkan aikana’ sekä käsillä että jaloilla kallion epätasaisuuksiin tarttumalla jarruttaa menoa. Tuloksena oli ollut kyynärpään sirpalemurtuma, useiden kylkiluiden
murtumat, keuhkon repeämä ja sen aiheuttama ilmarinta, lantiomurtuma, polven ristisiderepeämä, jalkaterän murtuma sekä selkänikaman välilevyn esiin luiskahtaminen.
Varmaankin hänen selviytymistään oli myös
edesauttanut ahtaasta ankkurista läpi juosseen köyden hankaus. Miksi näin oli käynyt?
Hänelle oli ylhäällä ennen laskeutumista tullut oikosulku: molempien köysien sijasta hän
oli kiinnittänyt kahdeksikon vain toiseen köysistä.

Erehtyminen partnerista.

KIIPEILY 2/09 15

Juuri ennen vuosituhannen vaihdetta, 1999,
eräässä saksalaisessa kaupungissa järjestetyssä poliittisessa tilaisuudessa oli torille
pystytetty kiipeilytorni, jota monet paikalla
olleet kiipeilijät kävivät innokkaasti kokeilemassa. Kaikki paikalla olleet, jotka suurimmalta osalta eivät olleet kiipeilijöitä, seurasivat ihmetellen ja ihastuneina, kuinka kiipeilijä voi köyttä pitkin vauhdilla luisua tornin
latvasta alas. Yksi näistä tapahtui sitten vielä
nopeammin, täysin jarruttamatta. Lukija arvaakin mitä oli tapahtunut: kiipeilijä oli kiinnittänyt laitteensa vain toiseen köysistä.
Pohjois-Amerikassa tapahtui samana vuonna 1996 kaikkiaan kolme samanlaista onnettomuutta. Yksi Jolly-Rodger -reitillä Kelsossa
Ontariossa, toinen Smith Rock -vuorilla Oregonissa ja kolmas reitillä ’What’s My Line’
Cochise Strongholdissa Arizonassa. Kaikissa sai laskeutuja surmansa. Arizonassa oli
kyse kolmen hengen köysistöstä, ja kun pudonnut oli vienyt koko köyden mennessään,
olivat jäljelle jäänet joutuneet 30 tunnin ajan
huutelemaan apua, ennen kuin heidät oli pelastettu.

KÖYSILENKKI ANKKURINA
Köysilenkki on varsin tavallinen ankkurointitapa köydellä laskeuduttaessa, mutta jos sitä
käyttää yläköysikiipeilyssa alas laskemiseen,
käy huonosti. Perusteelliset saksalaiset ovat
mitanneet, että 9 mm köydellä alas laskettaessa 5 mm lenkki katkeaa 1 metrin laskemisen jälkeen ja 10 mm
lenkki 4 m laskemisen jälkeen.
Jos kiipeilyköysi on paksumpi,
narulenkki kestää hiukan paremmin, viimeksi mainitussa tapauksessa 5,5 metriä. Vaikka lenkki
siis on 10 mm vahvuinen!
Hohen Ifen -vuorella Allgäussa tapahtui vuonna 2000 kuolemaan
päättynyt onnettomuus. Ensimmäisenä kiivennyt päätti nousun
25 m korkeuteen, missä oli kaksi
rinnakkaista hakaa, jotka oli köysilenkillä kytketty toisiinsa, mutta
mitään karabiinia ei ollut. Niinpä
hän kiinnitti kumpaankin jatkon ja
antoi laskea itsensä alas niiden varassa. Sen jälkeen piti toisen kiipeilijän vuorostaan tuoda jatkot alas,

Tapaus Odenwall. Kiipeilijä luulee olevansa alhaalla maassa.
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minkä hän tekikin, mutta pani köytensä kulkemaan hakoja yhdistävän lenkin ympäri.
Muutaman metrin laskeutumisen jälkeen
suli lenkki poikki ja kiipeilijä syöksyi alas.
Hänen toverinsa oli sitä mieltä, että pudonnut varsin hyvin tiesi että köysilenkki sulaa
kun sitä hangataan toisella köydellä, joten
kyse täytyi olla oikosulusta.

ja oletti oman varmistettavansa jo olevan alhaalla ja aloitti köytensä irrottamisen, kunnes aivan viime hetkessä tajusi tilanteen ja
tarttui köyteen uudelleen. Eli mitään onnettomuutta ei ehtynyt tapahtua, vaikka läheltä
piti.

EREHTYMINEN PARTNERISTA

Eräs suhteellisen vähän kiipeilyt nuori mies
selitti naispuoliselle kumppanilleen, että
hän ei ollut pitkään aikaan käynyt harjoittelemassa ja tunsi itsensä hiukan epävarmaksi. Tämä puolestaan oli erittäin motivoitunut
ja rohkaisi toveriaan kertoen, että oli jo useamman kerran ollut hallissa ystäviensä kanssa. He menivät erään yläköysireitin juurelle,
missä yläköysi roikkui vapaana. Se olisi sopiva hänen kumppanilleen, sillä ”eihän yläköysireitillä voi mitään sattua”. Hän otti köyden
toisen pään, kiinnitti sen miehen valjaisiin
ja sitten laittoi varmistuslaitteensa jonkun
matkan päähän samaan köyteen! Mies lähti kiipeämään ja nainen varmisti. He eivät
kumpikaan vielä tajunneet, että mies kiipesi nyt liidaten, kun köyden toinen osa riippui
siinä vieressä. Kun kerran oli kyse yläköysikiipeilystä, ei kiipeävä tietenkään kiinnittänyt
mitään varmistuksia, joita seinällä olisi ollut.
Kun hän sitten oli jo ohittanut reitin puolivälin, oli köyttä käytetty jo niin paljon, että sen
toinen pää tuli läpi yläankkurista ja putosi
suhisten alas. Tällöin ylhäällä kiipeävä
havahtui todellisuuteen, näki olevansa korkealla ja ilman varmistuksia ja joutui paniikkiin pudoten alas.
Onneksi tuloksena oli ”vain” komplisoitu sääriluun murtuma sekä
kantapään sirpalemurtuma.

Hollannissa kiipeilyhallissa eräs varsin kokenut parivaljakko nousi yläköysireittiä ja heidän vieressään touhusi toinen kiipeilypari.
Alhaalla rinnakkain varmistelivat kumppaniaan siis tuo kokenut kiipeilijä sekä naispuolinen kiipeilijätär, jolla oli jotakin hankaluuksia Grigri -laitteensa kanssa. Kokenut kiipeilijä, jonka partneri oli jo lähes ylhäällä, antoi
muutaman neuvon Grigrin käytöstä, niin että sillä varmistava pystyi laskemaan kumppaninsa alas. Kun tämä oli lattialla, tuli kokeneelle kiipeilijälle oikosulku ja hän kuvitteli, että hänen oma partnerinsa siinä irrotteli
köyttä valjaistaan - ja hän ilman muuta irrotti oman varmistuslaitteensa ja köyden siitä.
Mutta samalla hetkellä hänen oikea partnerinsa oli ylhäällä aloittanut laskeutumisen ja
pudottautunut köyden varaan, mikä kuitenkin oli löysänä irrallaan. Hän putosi alas lattialle ja sai siinä kuolettavat vammat.
Olisi luullut, että edellä kuvattu olisi ainutlaatuinen tapaus, mutta eipä vain.
Münchenin kiipeilyhallissa
kaksi toisensa hyvin
tuntevaa kiipeilyparia askarteli rinnakkaisten
yläköysireittien
kimpussa. He olivat jo vuosia käyneet siellä yhdessä
ja välillä vaihtaneet
paria. Niinpä toiselle
varmistajalle kävi samalla tapaa kuin edellä hollantilaiselle. Hänen oma varmistettavansa oli melkein
reittinsä lopussa, kun hän
vilkaisi viereensä ja näki siinä kaverin jo olevan alhaalla ja irrottamassa köysiään.
Tällöin hänelle tuli oikosulku

INNSBRUCK

EL CAPITAN
Vuonna 1988 köysistö kiipesi reittiä ”Stove
Leg”. Eräällä vaikealla osuudella ensimmäisenä menevä joutui kiinnittämään koko joukon peräkkäisiä kiiloja ja frendejä, minkä hän
teki huolellisesti. Lopuksi hän kuitenkin menetti otteensa ja putosi alas. Sen sijaan että
seurauksena olisi ollut kohtuullinen muutaman metrin todennäköisesti harmiton putous, hän tuli alas 18 metriä varmistuspaikan hakojen varaan. Miksi näin? Hän ei ollut
muistanut klipata köyttään yhteenkään varmistukseen.

VALJAIDEN SIVULENKKI
KIINNITYSPISTEENÄ
Lukemattomia ovat ne tapaukset, joissa tapaturma on sattunut, kun köysi on erehdyksessä kiinnitetty johonkin valjaiden varustelenkeistä. Useimmiten on varmaan kyse ollut
tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta,
mutta joukkoon mahtuu myös oikosulkuja.
Nürnbegissä tapahtui vuonna 2000 kuolemaan johtanut putoaminen tästä virheestä
johtuen. Uhri oli 30 vuotta kiipeilyä harrastanut 64-vuotias insinööri, joten Schubert olettaa, että syynä ilman muuta oli ollut hetkellinen oikosulku.

MITEN ESTÄÄ OIKOSULUT?

✓ Ankkurijärjestely

pitää pyrkiä tekemään
niin, ettei se muistuta välivarmistusta
esim. laittamalla kaksi karabiinia tai jatkoa rinnakkain, mielellään niin että kummankin salpa aukeaa eri puolilla.

✓ tai ruuvikarabiinien tai muuten suljettavien karabiinien käyttö

✓ tai

kahden toisistaan riittävän erillään
olevan haan käyttö, köysi kulkemaan molempien kautta.

✓ Varmistajan

tarkkailtava mitä ylhäällä
ankkuripaikalla tapahtuu ja keskityttävä
seuraamaan kiipeilijän touhuja

Schubert kertoo kirjassaan ’Sicherheit und Risikoin Fels und Eis’ osa III, kuinka ns.
Partnercheck eli keskinäinen varusteiden ja solmujen tarkistus syntyi. Innsbruckista
kotoisin oleva Michael Larcher sai 1990-luvun puolivälissä yöllä unta odotellessaan
ajatuksen siitä, kuinka voitaisiin välttää virheet varusteiden ja köyden kiinnityksessä
ennen reitille lähtöä, siis valjaat, joiden lukitushihnaa ei ole vedetty takaisin soljen alle,
keskenjääneitä tai virheellisiä köydyn kiinnityssolmuja, väärin tai puutteellisesti laitettua partnerin varmistuslaitetta tai ettei köyden vapaaseen päähän oltu tehty solmua.
Kun jokaisen oman kontrollin kanssa on joskus vähän niin ja näin, mutta entäpä jos
otettaisiin tavaksi tarkistaa myös kiipeilykaverin tekemiset! Siitä voisi muodostua tapa, joka ei sitten unohtuisikaan niin helposti. Itävallan Alppiyhdistys oli ensimmäinen,
jonka opetusohjelmaan uusi menetelmä otettiin. Nykyisin se on jo yleinen standardi.

✓ Aina

ennen kiipeämään lähtöä tarkistetaan itseltä ja myös kaverilta onko valjaat
kiinni, solmut kunnossa, mukaan otettavat varusteet ok sekä varmistajan varmistuväline oikein laitettu. Tämä ’Partnercheck’, kuten sitä Itävallassa ja Saksassa
nimitetään – Suomessa ”Cross-check” –
vie vain muutaman sekunnin, mutta estää näitä onnettomuuksia.

Meillä Suomessa opetetaan kiinnittämään
köysi niin, että se pujotetaan reisilenkkisilmukan ja valjassilmukan kautta eikä niitä
yhdistävään, yleensä eri väriseen lenkkiin.
Schubertin mukaan taas siihen voi köytensä turvallisesti solmia, koska se on valjaiden
vahvin osa ja määräysten mukaankin kestää

vähintään 1500 kp. Itse olen yläköysikiipeilyssä kiinnittänyt köyden yleensä siihen ja muuten taas meikäläisten systeemin mukaan, joka eliminoi kiinnittämästä köyttä vahingossa varustelenkkiin. Edelridin valjaissa oli pari
vuotta sitten 1500 kp kestävät varustelenkit,
joskin uusimmissa malleissa ei taida enää
näin olla.
Schubert tuntuu pitävän HMS-solmusta,
vaikkei selvästi ota kantaa parhaan varmistuslaitteen osalta. Minusta meillä käytössä oleva ATC-laite on hyvä sekä varmistukseen et-

tä laskeutumiseen ja itse käytän sitä aina. Se
ei laskeuduttaessa aiheuta köyden kiertymistä kuten kahdeksikko ja etenkin HMS -solmu.
ATC -laitteessa on vain muistettava, että sillä varmistettaessa laitteen on oltava valjaissa kiinni, ei esimerkiksi haassa. Eli laitteesta
varmistettavaan kiipeilijään menevän köyden
ja vedon on suuntauduttava ylöspäin. Tämä
koskee erityisesti perässä tulevan varmistamista, laitteen jarruvoima hakaan kiinnitettynä on tällöin liian vähäinen, jos molemmat
köyden päät ovat samassa suunnassa.
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Pitkä
matka
Pohjolan
huipulle
Teksti ja kuvat: Roope Roine

Meitä on kaksi istumassa nurmella teltan ulkopuolella
tutkailemassa opaskirjaa. Testaamme toistemme kiinnostuksen kohteita ja motivaatiota. Haastamme toisiamme.
– Mitä mieltä olet retkestä sivulla 97?
– Hm, luulenpa, että voimme tehdä sen, kun sää on
huonompi.
Selaamme kirjaa eteenpäin. Sääennusteet ovat hyvät,
omituisen hyvät. Tyyni päivä ja pilvetön taivas. Täydellinen päivä koetella voimia pitkällä harjannevaelluksella Pohjolan korkeimmalla vuorella. Lopulta pääsemme
yhteisymmärrykseen reitistä.
Lähdemme siis vaeltamaan vuorenharjannetta pitkin Svellnosbreenin jäätikön ympäri. Reitillä on muutamia lyhyitä osuuksia helppoa kiipeilyä ja pari laskua
köydellä. Opaskirja pamahtaa kiinni, ja alan etsiä hammasharjaani.

Galdhöpiggenin juurella
Edeltävänä iltana olemme saapuneet Spiterstulenin
turistimajan viereiselle teltta-alueelle. Majan omistaa Den Norske Turistforening (DNT), ja se sijaitsee aivan Jotunheimin kansallispuiston rajalla.
On heinäkuun puoliväli, ja ilta on lämmin. Kaksi muuta telttaa on pystytetty meidän telttamme viereen. Ihmiset istuskelevat telttojensa
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ulkopuolella ja voivat niin hyvin, kuin ainoastaan norjalaiset voivat. Läheisen puron solina vaimentaa kaiken puheen.
Takanamme kohoaa Galdhöpiggen (2469 m), Pohjolan korkein huippu. Vuori toimii magneetin tavoin ja pitää huolen siitä, että Spiterstulenissa käy kesäisin paljon ihmisiä. Jostain syystä juuri tänä iltana
parkkipaikalla on vain vähän autoja, kun alamme avata makuupussejamme.

Harjanteella
Seuraavana aamuna kuuden aikaan on ehtinyt olla jo pitkään valoisaa,
kun suuhygienia on hoidettu ja nostamme rinkat selkäämme.
Aluksi muita ihmisiä ei näy mutta jo muutaman tunnin kuluttua monet
vaeltajat ohittavat telttamme nopein askelin aloittaakseen vaivalloisen
taipaleensa Galdhöpiggenin huipulle. He nousevat samaa pitkää ylämäkeä ylöspäin, jota me tulemme laskeutumaan 15 tunnin kuluttua.
Reittimme alkuosa seurailee usein käytettyä polkua ohi Svellnosbreenin jäätikön, jonka etuosa riippuu dramaattisesti kallionrinteen yllä.
Ylempänä jäätikön sinertävä jää muuttuu lumitasanteeksi. Jossain lumen alla on jäätä ja halkeamia, joita muodostuu, kun jäätikkö liikkuu
alla olevan kallion epätasaisuuksien yli.
Päätämme välttää vaativan jäätikköosuuden. Sen sijaan nousemme
ylös jyrkkää, jäätikön vieressä olevaa lumikenttää pitkin, joka johtaa
suoraan harjanteelle, suoraan ensimmäisen huipun alapuolelle.
Yhtäkkiä uppoan vyötäröäni myöten lumeen, tuntuu kuin olisin talviretkellä keskellä kesää. Huipulla minun on pakko tyhjentää kenkäni lumesta. Päivä on nuori, ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Märät
sukkani ja kenkäni saattavat hyvinkin kuivua.

Ensimäinen laskeutuminen. Kaksi kertaa 20 m.

Tänään rinkka on kevyt. Olemme valikoineet varusteemme huolella.
Meillä on köysi ja valjaat laskeutumisia varten sekä hieman ylimääräistä köyttä ja muutamia kiiloja, joilla voimme ankkuroida köyden kallioseinämään laskun aikana. Fleece-huopa, ensiapuvälineet, ruokaa ja
vettä. Paljon vettä, koska tuskin pystymme täyttämään pullojamme
harjannevaelluksen aikana. Täällä ei ole puroja, kenties vain joitakin
sulamisvesien muodostamia lammikoita.

Maailman upein sinisen sävy
Harjanne muodostaa hevosenkengän Svellnosbreenin ympärille. Näemme koko reittimme ensimmäiseltä huipulta harjanteelle. Meitä vastapäätä kohoaa Galdhöpiggen uljaana. Polku itäisen Tverråtindanin
(2302 m) huipulle kulkee melko mukavassa ja helpossa maastossa.
Tasapainoilemme eteenpäin kivikentällä. Toisinaan kompastumme irtonaiseen kivenlohkareeseen, mutta useimmiten kivet pysyvät vakaasti
paikoillaan. Sateella kivikentän ylitys saattaisi olla vaarallista. Alapuolellamme olevalla jäätiköllä sijaitsee järvi, joka on muodostunut sulamisvesistä. Järvi hehkuu niin kauniin sinisen sävyisenä, etten ole milloinkaan nähnyt mitään vastaavaa. Tunturimaisema ympärillämme on
mustavalkoinen. Harjanteet eivät ole vielä saaneet paljon aurinkoa,
niinpä ne lepäävät yhä lumipeitteen alla.
Itäisen ja suuren Tverråtindanin (2309 m) välisellä harjanteella joudumme ensimmäisen kerran laskeutumaan köyden avulla. Panen kiilan kalliossa olevaan halkeamaan. Siivoan pois vanhan köyden, joka
on suuren kivenlohkareen ympärillä. Kiinnitän kiilan ja kiven toisiinsa
lisäköydellä, joka on mukanamme.
Tarkastan, että molemmat pisteet kuormittuvat yhtä paljon. Olen tyytyväinen tulokseen ja vedän köyden ankkuriköyden silmukan läpi, jonka jälkeen heitän köyden päät alas. Meillä on mukanamme 50 metriä
köyttä, mikä merkitsee sitä, että voimme kiivetä 25 metriä ja vetää sitten köyden alas.

Suuri lounasarvoitus
Osa Jotunheimin vuorten huipuista valloitettiin jo 1800-luvun lopulla.
Puhumme siis niistä pioneereista, jotka kulkivat Norjan tunturimaailman halki aikana, jolloin se vielä oli erämaata, eikä siellä ollut mökkejä, hotelleja eikä teitä. Heidän karttansa olivat parhaassa tapauksessa
korkeintaan käyttökelpoisia. Heidän vaatteensa ja varusteensa olivat
kaukana meidän huipputeknologisista ihmeistämme. Tuumimme, että niiden pioneerien sisu ja fysiikka ansaitsevat nöyrän kunnioituksemme.
Juuri ennen Ymelstindin huippua (2304 m) maasto vaikeutuu. On aika

Lähellä huippua.
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Osa harjannetta edessä. Galdhöpiggen oikealla.

käyttää jälleen köyttä. Maasto on karua. Siitä on kulunut kahdeksan tuntia, kun lähdimme teltalta ja nyt jalkani tuntuvat raskailta. On vahvistavan
lounaan aika. Syömme voileipiä, ja mietin, miksi minulla on aina voileipiä lounaaksi tunturiretkillä. On pakko löytyä vaihtoehtoja – mutta mitä
ne ovat? Suu täynnä herkullista norjalaista leipää minun on vaikea keksiä
mitään parempaa.
Elämä alkaa taas voittaa, kun vatsa on täynnä ja jano sammutettu. Tunnen, että kehoni on tankattu täyteen voimaa loppumatkaksi.
Vaellamme eteenpäin hyväntuulisina, mutta innoissamme vaellamme liian pitkälle harjanteella. Löydämme itsemme kaukaa laskupaikasta. Yhden laskun sijasta joudummekin tekemään kolme laskua.

Tunteiden maailma
Aurinko alkaa laskea, kun hivuttaudumme viimeiset 20 metriä Galdhöpiggenin ylätasangolle. Vesi on loppunut. Löydämme ämpärin huipulla
olevan mökin nurkasta. Pullot saadaan täyteen. Vesi maistuu juuri niin
hyvältä, että kaksi janoista tunturivaeltajaa voi tuntea huumaavan tunteen.
Istumme alas mökin taakse ja katselemme huippuja, jotka kurkottelevat
kohti taivaita. Mahdollisuuksien maailma. Silloin joukko tunteellisia ja filosofisia ajatuksia ilmaantuu päähän. Jotta tämän hartaan ja pyhän tunteen saisi paperille, tarvittaisiin parempi kirjoittaja.
Sen sijaan täydennämmekin viimeiset energiavarastomme ja alamme
kaksituntisen ja 1300 korkeusmetriä pitkän laskeutumisen Spiterstuleniin
väsynein jaloin.
Roope Roine
Vuoristovaellus opas
www.moln.fi, roope@moln.fi
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FAKTOJA
Alue: Jotunheimin kansallispuisto Norjassa
Lähtöpaikka: Spiterstulenin turistimaja
Kesto: 10–15 tuntia
Opaskirja: Klaterforer for Jotunheimen. Julkaisija Norsk Tindeklub. ISBN-82-991002-1-6
Varusteet: Vaatteet tunturille. Köysi. Lisäköydenpätkiä
laskeutumista varten. Runsaasti vettä
Kartta: Norska statens kartverk. Topografinen kartta. 1:50 000.
Sivu: Galdhöpiggen 1518 (sivu nro II)
Säätiedot: http://www.met.no
Oheislukemista: Morten ja Julia Helgesenin teos Norges fjelltopper over 2000 meter. ISBN 82-997013-0-9
Ajankohta: Kesäkuun puolivälistä syyskuuhun

DVD arvio Pure		
Arvioi Santeri Turkulainen

Vaikka kiipeilykesä onkin jo parhaimmillaan kannattaa välipäivien normaaliaktiviteettien (kivien etsimisen, puhdistamisen,
pulttauksen ja sandbaggaamisen) lomaan ujuttaa myös hetki
Chuck Frybergerin uusimman kiipeilypläjäyksen katsomiseen.
Vaikka kyseessä onkin boulderointiin keskittynyt elokuva, voi
Suomen tämän hetken kovimman boulderoijan, Nalle Hukkataipaleen, ”tähtirooli” hellyyttää myös muutaman köysikaverinkin elokuvan pariin. Meno on sangen lennokasta ja kovat
boulderit taittuvat välillä niinkin helpon näköisesti että kaipaisi
jonkun tavallisen kuolevaisen vähän rimpuilemaan siihen ensiksi että ymmärtäisi mistä tässä oikein on kyse. Kuvaus on
tehty yleisesti ottaen hyvin vaikka Keski-Euroopan lumimaisemien kuvaus pilvisinä päivinä onkin aika iso kontrasti EteläAfrikan keltaisen ja punaisen väriloistoon. Elokuvan maisemat
sijoittuvat monipuolisesti pallon joka kolkkaan ja mahtuuhan
mukaan vähän vaneriseinääkin. Fryberger on kehittynyt selkeästi ohjaajana ja elokuva on huomattavasti viihdyttävämpi
kuin ohjaajan edellinen teos Perfecto. Real Thingiin tai Fontas-

tiqueen verrattuna elokuva on aikalailla pelkkää tikkaamista ja ne jotka
kaipaavat kiipeilyelokuvalle tyypillistä inside-läppää tai yleistä häröilyä voivat ehkä hiukan pettyä. Elokuvan henkilöt eivät myöskään ole
ehkä ihan yhtä värikkäitä kuin vaikkapa Chris Sharma tai Jerry Moffatt
vaikka kiipeilevätkin ainakin yhtä kovaa. Elokuvan loputtua jää miettimään että ”olipas lyhyt” vaikka onkin hujahtanut enemmän kuin keskiverto kiipeilyelokuvan parissa. Pidän tätä hyvänä merkkinä. Toinen
itselleni jäävä ajatus on että Rocklandsiin on pakko päästä...
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Erään lappilaisen
kallion kehitystarina		
Riku Lavia

Tapio Alhonsuo

Noin kaksikymmentä etsintäreissua, nelisen tuhatta kilometriä ja liian
monta sääskensyömää tuntia pusikossa – siinä kilpailun voittajan Riku
Lavian saldo ennen kuin heinäkuun alussa sitten tärähti.
Riku oli houkutellut Panun mukaansa tarkastamaan viisi lupaavan näköistä korkeuskäyrää länsirajalta, mutta odotukset eivät olleet korkealla. Karttoihin merkatut jyrkänteet olivat lähes poikkeuksetta olleet
parempia marjastus- kuin kiipeilypaikkoja, eikä Petäjävaaran satelliittikuvakaan varsinaisesti mitään yllätyksiä ollut luvannut. Pojat menivät
ensimmäisenä tarkastamaan kohteen nimeltä ”Petäjävaara”, ja etsintäreissu loppui siihen paikkaan.
Sain puhelimeeni pelkän kuvaviestin, mutta pidin sitä aluksi pilana
– kuvassa näkyi selvästi köysikiipeilykallio, mutta olin ollut varma ettei sellaista enää löydy tästä läänistä, jonne on sijoiteltu lähinnä soita,
Jani Lunnas Shes my heroin, 7a+-1.
blokkeja ja kieltämättä kohtuullisen hyvä jääkiipeilypaikka. Varmistus-

Tapio Alhonsuo

Tapio Alhonsuo Kyynelkaasua, 5+-1-.

Tommi Hoikkala Bar-bardaji, 6b+ FA.

Keväällä 2008 Lapin läänissä vallitsi krooninen uusien kivien ja kallioiden puute. Paikallinen kiipeilyelokuvien tuotantoyhtiö päätti ottaa härkää sarvista ja järjesti kilpailun, jossa jaettiin pisteitä onnistuneista ja
myös epäonnistuneista hakureissuista. ”Jack ja kadonneen kiven metsästys” olikin heti lähtöpäivästään menestys, johtuen varmasti myös
houkuttelevasta pääpalkinnosta eli ihka-uudesta padista. Kilpailun ansiosta Rovaniemen Vuoristoklubin iloisilla veijareilla onkin nyt takataskussaan melkoinen määrä uusia avattuja sekä avaamattomia bouldereita ja köysireittejä. Tämä on erään kilpailun aikana löydetyn kallion
tarina.

puhelinsoiton jälkeen into oli korkealla, ja löysin itseni Petäjävaarasta
harjaukseen aseistettuna heti seuraavana päivänä. Mitään Olhavaa ei
odotettukaan, mutta parisataa metriä leveä feissi johon selvästi saisi mahtumaan yli parikymmentä laadukasta sportti- ja tradilinjaa oli
enemmän kuin jackpot näillä leveysasteilla. Korkeimmille linjoille tuli
selvästi parikymmentä metriä täyttä myllytystä, ja profiili pysyi keskimäärin kokoajan pikkaisen negana. Alusta asti oli myös selvää, että
tiukempaa tradiakin tultaisiin näkemään, jonka lisäksi kallion alapuolella oli laadukkaan oloisia blokkeja boulderointiin. Yksi ”blokeista” oli
lisäksi noin 15 metriä korkea.

Lukuunottamatta kahta pientä kalliota, lappilainen köysikiipeily ennen
viime kesää tarkoitti sitä että ajetaan 150–350 kilometriä Ruotsin puolelle paremmille apajille. Luleån alueella on kyllä parisensataa köysireittiä nelosesta 8b+:aan, mutta pitkä ajomatka rajoittaa harrastamista
jonkun verran. Iltapäivästä sinne ei enää kerkiä, ja bensakin kallistuu
vuosi vuodelta. Tarve uudelle kotikalliolle oli kova, kun Sonka ja Käärmerakkakin olivat käyneet turhan tutuiksi.

Pora saatiin pohjoiseen nopeasti. Hilti lauloi lähes aina kun oli keliä, ja
innokkaimmat eivät halunneet lopettaa harjausta vaikka olivat jo monta reittiä saattaneet työstökuntoon. Eräs kovan linjan harjaaja laskeskelikin jälkeenpäin, että hän onnistui käymään yli kymmenen harjausreissua Petäjävaarassa ennenkuin joutui lopulta taipumaan ja vetämään tossut jalkaan.
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Tapio Alhonsuo

oli kruksin läpi ja sai rakennettua varmistusklusterin (4 tasapainotettua huonoa piissiä, #000 C3:a jotka irtosi nykäisemällä ja mikrokiiloja). Yksi selkäreppu oli sijoitettu strategisesti yhden kiven nokkaan ja
toista kivensyrjää pehmennettiin Akin lenkkareilla jotka oli asennettu
pohja ylöspäin.” Vanhan mallin greidiä annettiin seiskan verran, elokuvamerkintää K-15 eli Akin sanoin ”ei ehkä kuole, mutta jääpi kitumhan
- voi toki kuollakki huonola mäihälä.”
Kallion löytämisessä, harjaamisessa ja pulttaamisessa leijonan osan
tehnyt Riku Lavia harmillisesti räjäytti nilkkansa keskikesällä Baugenilla, mikä sitoi miehen yläköyden orjaksi loppukaudeksi. Komeat pannut,
mutta asian kääntöpuoli oli tietysti se että osa komeimmista linjoista
oli Rikun putsaamia ja pulttaamia, joita mies ei viime kesänä päässyt
vapauttamaan – eivätkä muutkaan, koska kiipeilyhän on kuitenkin herrasmieslaji. Käynnistynyt kausi lupaileekin lisää pitkiä laatulinjoja jotka
nyt vain odottelevat harjattuina, pultattuina ja työstettyinä.

Jussi Muittari Shes my heroin, 7a+.

Rynnäkköpulttauksen jälkeen Petäjävaara näki heinäkuussa ensimmäisen reittinsä, Wankie 6a+:n, joka odotetusti siivitti pikkuhärskin
nimeämisperiaatteen käyttöön. Reittejä syntyi hyvään tahtiin: 16 reittiä 5–7a+ väliltä ensimmäisenä kuukautena. Parhaat linjat pyrittiin toki
napsimaan ensimmäisinä päältä, ja joistakin varauksista käytiin hienovaraisia keskusteluitakin. Ihmissuhteita ei kuitenkaan tuhoutunut eikä
kukaan tehnyt mitään anteeksiantamatonta.
Hämmästyttävän usein kallio tuntui kuitenkin olevan eri mieltä harjatessa kuvitellusta vaikeudesta. Kallion negatiivisuutta ei varsinaisesti
huomaa kun sen alla seisoo, ja laskeutuessa harjatut otteet vaikuttivat monesti hyviltä koska harjaaja kuvitteli ne pystylle feissille. Mutta
yleensä työstämisen alettua asioiden todellinen laita ja profiilin huomaamaton negatiivisuus valkenivat kiipeäjälle – pari linjaa, jotka harjatessa tuomittiin ”semi-seiskoiksi”, odottavat edelleen ensinousuaan.
Luonnollisesti varmistettavien linjojen pulttaukseen nollalinjan ottanut ydinryhmä esitteli Petäjävaarassa myös uuden greidaussysteemin.
Kaikki trädilinjat eivät suinkaan olleet 100% turvallisesti onsightattavia, ja joidenkin varmistus oli ehkä jopa kryptistä. Siksi elokuvista tutut
K-13, K-15 ja K-18 merkinnät asetettiin nuorimpien itsetuhoviettiä hillitsemään ja antamaan onsightaajalle vaikutelmaa reitin varmistettavuudesta – K-13 greidin perässä tarkoittaa pikkujännää, K-15 kutakuinkin vakavasti otettavaa kiipeilyä.
Yhtään K-18 reittiä ei Petäjävaarassa vielä ole (kiitos SKIL:n poran),
mutta selkeän K-15 -merkinnän sai muun muassa Aki Rautavan ”Chuck
Norris ei pelkää kuolemaa, kuolema pelkää Chuck Norrisia”, jonka ensinoususta kerrotaan seuraavaa: ”Riku spottasi siihen saakka että Aki

Paikallinen köysikiipeily oli pitkään ollut käytännössä kahden kallion
varassa, Songan ja Käärmerakan, joiden kivi on toistensa kanssa identtistä ja muodostuu tasavälein olevista vaakahalkeamista. Kummassakin on toki hienojakin reittejä, mutta Petäjävaara toi silti laadullisesti jotain täysin uutta alueen köysikiipeilijöille, jotka käytännössä aina
käyttivät vapaapäivänsä Ruotsiin ajamiseen. Erään kiipeilijän sanoin:
”Kiipeily Petäjävaarassa oli niin hienoa, ettei arvannut Lapissa olevansa”. Jos väkisin haluaa puutteita kalliosta etsiä, niin mainittakoon että
7b-tasoiset reitit tuntuvat loistavan poissaolollaan. 7A+ ja sitä helpompia löytyy, ja useimmat ovat jo kiivettyjä, mutta niitä vaikeammat projektit tuntuvan alkavan 7c:stä ja mahdollisesti siitä ylöspäin. Varmana
voitaneen kuitenkin pitää, että Jani Lunnaksen Käärmerakkaan avaama ”Vanha mestari” 7b+ ei ole ainakaan ikuisesti Lapin läänin vaikein
köysireitti.
AJO-OHJEET ROVANIEMELTÄ KÄSIN:
• 	Aja E75 etelää kohti Muurolaan asti
• Muurolan keskustan jälkeen käänny oikealle ”Aavasaksa 80”
kyltin kohdalta
•	Aja 45 km ja käänny oikealle ”Pakisvaara”
• 	Aja 12.5 km ja käänny vasemmalle ”Aavasaksa 32”
• 	Aja 11.8 km ja käänny oikealle ”Ratasjärvi 12”
• 	Aja 9.2 km ja käänny oikealle liikennemerkin kohdalta (joka on toisella puolen tietä) ja aja vasemmanpuoleista metsätietä noin 100 metriä. Parkkeeraa auto kääntöpaikan lähistölle siten, ettei se estä kulkua
tiellä. Parkkikselta sitten voi seurailla sitä samaa metsätietä ja kääntyä
150m jälkeen oikealle, ylämäkeen vievälle metsäkoneen uralle. Uraa
tulee seurailla hakkuuaukiolle asti, jolloin käännytään vasemmalle. Parin sadan metrin kuluttua alkaa avokallio, jota ylämäkeen seurailemalla voi nähdä kalliot. Helpoin access kalliolle on vasemmasta laidasta,
jossa alkaa jo jonkinlainen polunpoikanen ollakin.
Uusia reittejä saa tehdä vapaasti, kunhan ne on täysin koskemattomia
eikä jonkun keskeneräisiä projekteja. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Rovaniemen Vuoristoklubiin: Tapio Alhonsuo, tapioalhonsuo@hotmail.com puh.050 557 0073 tai Riku Lavia, puh. 0405326656. Topon
tynkää löytyy seuran foorumilta www.vuoristoklubi.com ja sieltä topic
”Jack ja kadonneen kiven metsästys”.
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Via Finlandia 50 v.
Heinäkuun 27. päivänä 2009 tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun
Matti A. Jokinen teki Italian Dolomiiteilla ensinousun reitille, joka nimeksi
tuli Via Finlandia.
Matti A. Jokinen
Kuvat Matti A. Jokinen arkisto

Tuolloin Torre Granden pohjoishuipun noin
130 metrin korkuisella koko matkan negatiivisella itäseinällä ei ollut yhtään reittiä, vaikka parhaat italialaiset kiipeilijät olivat sitä jo
kauan turhaan yrittäneet kiivetä. Heidän mielestään seinämä olisi mahdoton valloittaa ilman porahakoja. Tuolloin 50-luvulla Italiassa
ja varsinkin Cortinan laaksosta löytyivät maailman parhaat kiipeilijät ja vaikeimmat reitit.
Matin ilman porahakoja suoritetun ensinousun jälkeen toistonousu suoritettiin vasta
seuraavana vuonna sen hetken ykkösmiehen
Lorenzo Lorenzin toimesta. Tänä päivänä,
1980- ja 90-lukujen taitteessa italialaisten
asentamien porahakojen avustuksella, tästä kuuden köydenmitan reitistä on tullut yksi
Cortinan laakson ehdottomista klassikoista.
Via Finlandiasta kerrottiin 1980-luvulla ainakin kahdessa italialaisessa topokirjassa:
Mario Kelemina: Palestre di roccia 1985
Hiukan korjailtu ja mukailtu selostus reitistä
Torre Granden pohjoishuipun itäseinämällä
nimeltään Via Finlandia. Vaikeusasteet ovat
sen ajan mukaisia.
Franz Dallago - Sandro Alverà:
Cinque Torri 1987
“Ed arriviamo così al 1959 quando arriva in
Cinque Torri il forte finlandese Matti Jokinen,
il quale evidentemente non ama starsene nelle pianure e sui laghi finlandesi ed attacca subito la parete est della Cima Nord, a quel tempo
ancora inviolata, e traccia un difficile itinerario
chiamandolo naturalmente ‘Via Finlandia’.”
Kerrottaessa Cinque Torrin nousuhistoriaa sanotaan, ettei vuoden 1943 Direttissima
degli Scoiattolin jälkeen ollut noustu tärkeitä
ensinousuja kunnes;
“...ja tulemme siten vuoteen 1959, jolloin Cinque Torri -ryhmään saapuu vahva suomalainen
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Matti Dolomiit

eilla 50-luvulla

.

Matti Jokinen, joka selvästi ei viihdy kotimaansa tasangoilla ja järvillä ja käy saman tien pohjoishuipun itäseinämän kimppuun, jota tuohon
aikaan ei vielä oltu noustu ja tekee vaikean reitin nimittäen sen luonnollisesti ‘Via Finlandiaksi”.

Vapaakiipeily
1980-90 lukujen vaihteessa italialaiset kiinnittivät Via Finlandiaan porahakoja ja varmistuspaikoille ketjut, ja reittiä alettiin kiivetä vapaasti. Reitti alkoi tulla varsin suosituksi ja
on tänä päivänä mukana useissa valikoituja
Dolomiittien reittejä esittelevissä topokirjoissa: myös Matti ja Tarja Jokinen nousivat sen
tällä tavoin vuonna 1999.
Anette Köhler - Norbert Memmel: Classic
Dolomite Climbs (102 ausgewählte Klettertouren in den gesamten Dolomiten). 1993,
1999

“Die Via Finlandia, ein Gastgeschenk von finnischen Dolomitenbesuchern and die Klettergemeinde der Cinque Torri, vereint anspruchsvolle, abwechslungsreiche Kletterei zu einer der
schönsten Mehrseillängenrouten im obersten
VI. Grad.”
“Via Finlandia, lahja suomalaisilta Dolomiittien kävijöiltä Cinque Torri -ryhmässä, samalla vaatuva, vaihteleva kiipeily kuuluen ylimpien
VI -vaikeusasteiden kauneimpien reittien joukkoon.”
Mauro Bernardi: Dolomiti. Arrampicare a
Cortina d’Ampezzo e dintorni. Le vie più belle. 2005
Stefan Wagenhals & Freunde:
Dolomiten Vertikal. 2003
Rock and Ice 3/2009
Vuonna 2009 löytyi amerikkalaisen Rock and
Ice -lehden maaliskuun numerosta Dolomiitteja esittelevä juttu nimeltä ‘Classic Acts’, jos-

vat kitkalla kiinni. Italialaiset - ja useimmat
muutkin - eivät porahakojen käyttöä siihen aikaan hyväksyneet, vaan pitivät niitä huijauksena.
Viereisen Cima Ovestin (Westliche Zinne)
pohjoisseinämällä oli vain Cassinin 1935
avaama reitti, joka kiersi suuren katon läheltä seinämän oikeaa reunaa. Tajusin, että suora reitti keskeltä eli Direttisima oli seuraava
suuri kohde. Siitä tulisi itä-alppien tärkein
ongelma. Kirjoittelin talvella Walterille ja sain
hänet ylipuhuttua tuumaan. Hän lupasi tulla
paikalle heinäkuun puolen välin jälkeen.
Mutta keväällä kuulimme hälyttävät uutiset:
kaksi sveitsiläistä piiritti tuota hurjaa seinää,
joka pullistuu ulos 70 metriä. Lopulta sveitsiläiset ja kaksi italialaista (Candido Bellodis ja
Beniamino Franceschi) nousivat tuon direttisima-reitin - ilman porahakoja. Lohdutukseksi ajattelimme yrittää ensimmäistä toistonousua.
Odotellessani Walterin tuloa minulla oli aikaa puuhailla jotakin. Koska viihdyin kotoisassa Cinque Torri -majassa Albertin perheen
parissa, yritin löytää sieltä tekemistä. Ja siellä oli Torre Granden pohjoishuipun jatkuvasti negatiivinen, jonkun verran yli 100 m korkuinen itäseinämä, jossa ei ollut ainuttakaan
reittiä. Parhaat cortinalaiset olivat sitä yrittäneet - muun muassa siihen asti seudun vaikeimman reitin Direttissima Scoiattolin ensinousija Silviò Alverà - mutta turhaan. Oltiin
sitä mieltä, ettei sitä voisi nousta kuin porahakojen avulla.

Tarja Jokinen Via Finlandialla.

sa on hieno kuva ‘Finlandia’ -reitiltä 2. kp loppuosasta, ja itse tarinassa esitellään muun
muassa Vajolet -tornit, joista on kansikuvakin
sekä Cinque Torrin parhaat ‘klassiset’ reitit,
jolloin aika yllättäen sanotaan “The clear standout for us, though, was Finlandia (kuvassa
6b, 5.10d) with five stylish pitches slashing
the face of the Torre Grande, the most prominent tower. Stemming up Finlandia’s long
corners, I floated among moves that were engagging but not taxing on sharp, cubic rock
with vertical slots and good gear.”

ENSINOUSU 27.7.1959
Kesällä 1958 kaksi saksalaista ja kaksi itävaltalaista nousivat uuden suoran reitin keskelle
Cima Granden (Grosse Zinne) pohjoisseinämää. Siihen astinen Comicin reitti kulkee seinämän oikeassa puoliskossa, reitti jonka itsekin olin wieniläisen Walter Gstreinin kanssa vuonna 1955 kiivennyt. Tuossa uudessa
’Direttissima’ reitissä - kuten italialaiset sitä
kutsuvat - käytettiin Dolomiiteilla ensi kertaa
porahakoja. Ei sellaisia kuin nykyään, vaan
alkeellisia pieniä teräksestä leikattuja neliskulmaisia hakoja, jotka lyötiin kallioon porataltalla hakattuun reikään, jossa ne sitten oli-

Aluksi majan isännän vanhempi poika Uberto - nykyisin majan isäntänä - suostui pitelemään alhaalla köysiä, kun kapusin ylös keltaista seinämää. Siellä oli ulkoneva leikkaus,
jonka pohjalla kulki kapea halkeama. Löin
halkeamaan muutaman Candido Bellodiksen tekemän puukiilan, mutta lähinnä etenin
leikkauksen oikean puoleisella seinämällä. Irtautuminen leikkauksesta oli hyvinkin hankala. Sen päällä on kapea hylly, mutta seinässä
ei halkeamia eikä reikiä hakoja varten. Köydet
riittivät juuri ja juuri tänne asti, ja täältä oli
päästävä takaisin alas. Sain itse hyllyyn lyötyä yhden rengashaan, jonka varassa laskeuduin alas.
Cortinalaiset kiipeilijät olivat kesällä arkisin
töissä, mutta viikonloppuna Luciano da Pozzo lupautui mukaani. Nousimme hyllylle,
jossa tein poikkikulun vasemmalle, kunnes
löytyi pystyhalkeama, joka tarjosi jatkomahdollisuuden. En päässyt siinä pitkälle, vaan
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ers, 50-luvun välineistöä.

Matti ja kiipeilykaveri And

viitisen metriä ylempänä täytyi taas tehdä
poikkikulkua oikealle.

takomaan kolme muuta samanlaista sen seuraksi, ennen kuin ne pysyivät kiinni.

Walter saapui seuraavalla viikolla ja ehdotin
hänelle tätä yritystä harjoituksena suurta projektiamme varten. Aamulla nousimme seinämälle ja jatkoin yritystä siitä mihin viimeksi
olin päässyt. Ylempänä päädyin pikku onkalon luo. Kun en saanut tarpeeksi lujaa hakaa
kiinni, ryömin onkalon sisään, jossa taoin
haan onkalon pohjaan ja varmistin sieltä Walterin perässä tulon.

Ylempänä kallio oli mustaa väriltään, ja otteita alkoi olla enemmän. Nousin suoraan ylös
kapealle hyllylle, joka leikkaa koko seinämää.
Sillä oli ensinousumme ratkaistu, sillä viimeinen köydenpituus oli jo oleellisesti helpompi.
Alhaalla majalla isäntä Giovanni Alberti sitten nimesi reittimme ‘Via Finlandiaksi’.

Huomasin viereisen Torre Romanan ja Torre
Lusyn huipulla ihmisiä kiikaroimassa tekemisiämme: siellä oli muiden mukana Lino Lacedelli, K2:n valloittaja. Ja sitten kuului yläpuolelta hirvittävä jylinä: Torre Granden huippua
hipoen lensi ylitse Italian armeijan suihkuhävittäjä. Se oli ‘il Capitano’, lentokapteeni, jonka kanssa edellisenä iltana olimme maistelleet punaviiniä Cinque Torrin majalla. Hän oli
heti aamusta rientänyt joukko-osastoonsa ja
tuli nyt tervehtimään meitä!

Ai mitenkä sen Cima Ovestin kanssa kävi?
Nousimme voimakkaasti ulkonevaa vaalean keltaista seinämää ylös kolme pitkää köydenpituutta ja päädyimme illalla suuren katon alle. Roikuimme siellä yön köysissä, mutta aamulla alkoi rajuilma, jolloin lopuksi satoi
lunta ja räntää ja katsoimme parhaaksi lähteä
laskeutumaan alas. Se ei ollut helppo tehtävä, sillä köysi veti heti irti seinämästä, ja me
olimme lyöneet useimmat hakamme irti perästämme, koska olisimme tarvinneet niitä
ylhäällä loppuosuuksilla. Uutta yritystä emme enää tehneet, sen verran ikävää maasto oli ollut. Sen sijaan nousimme yhden sen
hetken vaikeimmista nousuista, Tofana-pilarin kattoreitin 18. nousun.

Walter tuli luokseni, mutta paikkojen vaihto
oli mahdotonta, ja niin hän jatkoi matkaa ensimmäisenä. Kuulin onkaloon vain vasaran
kalkutusta silloin tällöin, ja köydet menivät
hitaasti mutta varmasti ylöspäin. Lopulta oli
vuoroni mennä perässä. Osuus oli varsin vaikea, mutta varmistuspaikalla pari hyvää hakaa. Kun siitä jatkoin etenemistä, oli vastassa
aivan sileää seinää. Eräässä kohdin löytyi matala reikä, johon sai lyötyä vain Cassinin lyhimmän piikkihaan, jonka terä on 3 cm pitkä.
Mutta se oli liian väljästi rei´ässä, ja jouduin
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Cima Ovest

Jälkimietteitä
Kun vuonna 1999 nousimme Via Finlandian
Cinque Torri -ryhmässä sataa tihuutteli. Lähdimme kuitenkin katsomaan olisiko reitti kiivettävissä. Kun nousimme ensimmäistä töppyrää kohti suuren leikkauksen alkua, olimme

jo täysin sateelta suojassa. Leikkauksen halkeamissa näkyi useita vanhoja puukiilojani,
jotka olivat säilyneet ihmeen hyväkuntoisina.
Myös jokunen ruskea haka oli muistuttamassa 50 vuoden takaisista tapahtumista. Porahakoja tuli matkan varrella vastaan suhteellisen vähän, isossa leikkauksessa niitä taisi olla kaksi. Varmistuspaikoilla oli ketjut, joskin
kolmannen köydenpituuden päässä ei ollut
mitään. Siinähän olin ensinousussa ryöminyt
pieneen kallion onkaloon varmistelemaan.
Nyt oli tarkoitus joko kääntyä hiukan viistoon
vasemmalle ja jatkaa ylös aina seuraaviin ketjuihin saakka tai laskeutua jonkun matkaa oikealle, jossa myös oli ketjut, kenties johonkin toiseen reittiin kuuluvat. Seuraava osuus
oli mielestäni vaikein: hakoja harvassa ja jatkuvasti vaikeusastetta 6b pikku otteiden varassa. Viides kp johti sitten viistoon oikealle
‘Olavinlinnan’ onkaloiden alta kohti mustaa
kalliota, jossa eteneminen kaiken aikaa helpottui, kunnes oltiin koko seinämää leikkaavalla kapealla hyllyllä, mistä oli jäljellä pitkä
viimeinen osuus.
Viimeisen eli kuudennen köydenpituuden
loppuosassa saimme jo vastaamme sadevettä, mikä ei kuitenkaan enää pahemmin haitannut. Jäljellä oli laskeutuminen alas tornien sisäpuolella, missä tämän tästä oli yllä sateelta suojaavaa kiveä.

Matin ensinousussa käyttämät var

usteet

Kengät: samat Vibram-pohjaiset

raskaat monot
olivat jalassa majalle tultaes
sa ja sieltä lähdettäessä sekä itse seinämällä.
Minulla taisi olla monta
kertaa ne jo Ruotsin laivalla
jalkineina. Koko 42,
paino 1100 g/kpl.

Valjaat: sellaisia ei ollut, vaan köy
si kiinnitettiin
paalusolmulla rinnan ymp
ärille.
Köysi: hamppuköysiä näki vielä
paljon, mutta ensimmäiset perlonköydet tuli
vat 1950-luvun jälkipuoliskolla.
Varmistus: kallion halkeamiin lyöt
iin vasaralla metallihakoja, joihin raudasta
tehdyt sulkurenkaat eli
karabiinit kiinnitettiin. Vaik
eimmilla reiteillä käytettiin köysitikkaita, joissa ask
elmina alumiinipalasia.
Itselläni oli 3 kpl tällaisia, jois
sa askelmat oli tehty
jääpallomailojen varsipuust
a sahaamalla.

Matin reittiselostus
Lähtö Torre Granden kahtia jakavan valtavan halkeaman oikealta puolelta,
kohti keltaista ulkonevaa leikkausta.
1 kp: 15 m, 4. Noustaan mustaa kalliota leikkauksen juurelle.
2 kp: 35 m, 6a. Kiivetään koko leikkaus sen oikean puolista seinää pitkin etsien otteita myös päälle kallistuvan vasemman sivun kapeista halkeamista,
joissa vielä näkyy muistoina silloin käyttämiäni puukiiloja narulenkkeineen.
Hankalasti kavutaan vasemman puolen päällä olevalle pienelle terassille,
josta hiukan vasemmalle edeten päästään epämukavalle varmistupaikalle,
jossa nykyisin ketjut.

Pukeutuminen: tavallisimmat oliv
at vakosametista tehdyt golfhousut sekä pak
susta kankaasta tehdyt vuorilliset pusakat tai pikk
utakit, joissa kunnon
kaulus. Laskeutuminen nim
ittäin tapahtui siten,
että köysi kulki kierrettynä
reiden alta, poikki rinnan
ja olkapään yli, jolloin se kalv
oi ilkeästi kaulaa sekä
reittä, ellei vaatetus ollut riitt
ävän tuhti. Jalassa pidettiin pitkiä polven alle ulo
ttuvia villasukkia. Cortinan ’Oravilla’ ne olivat pun
aiset, ja niinpä minullakin oli sellaiset.

3 kp: 25 m, 6b. Hiukan vasemmalle ja sitten suoraan 5-6 m ylös keltaista
seinää, jonka jälkeen pikku reikiä käsiotteina käyttäen poikkikulku oikealle
8 m matkan. Siitä viistosti ylös mustaa kalliota pikku onkalon luo. (Onkalon sisällä sen pohjassa haka, oli ensinousun varmistuspaikka). Oikealla alempana isot ketjut, jotka kuuluvat johonkin uuteen reittiin ja joita voi
käyttää varmistuspaikkana. Vahinko, ettei onkalon vieressä ole ketjuja.
4 kp: 20 m, 6b. Hiukan viistoon vasemmalle nousten seuraavalle varmistuspaikalle. Tämä osuus on nykyään reitin vaikein. Toiset ovat yhdistäneet
tämän edelliseen, jolloin köysi kyllä kulkee hankalan mutkikkaasti.
5 kp: 25 m, 6a. Oikealle ylös mustaa kalliota isojen onkaloiden alapuolitse
(’Olavinlinna’) ja suoraan ylös koko seinämää halkovan vaakasuoran halkeaman muodostamalle kapealle hyllylle.
6 kp: 30 m, 4/5. Suoraan ylös Torre Granden huipulle
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Nalle Hukkataival, The Machinist, V13 (8B), Hueco USA. Kuva: Nallen arkisto

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi kuvatoimituksen osoitteeseen: aineisto@climbing.fi
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Nalle Hukkataival, The Globalist, 8B, Sipoo, Suomi. Kuva TNallen arkisto

Nalle Hukkataival, Right Martini V12 (8A+), Hueco, USA. Kuva Jon Cardwell.

Nalle Hukkataival, Jingus Bells V7 (7B), Hueco, USA. Kuva Nalle Hukkataival arkisto.
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M i k u K y r k l u n d , B a b y G o r i l l a ( F r e n c h 7 c ) , To n s a i Wa l l , K r a b i , T h a i l a n d . K u v a N i c o l a s C h a r r o n .

Muuvit
The Globalist, 8B+, Sipoo
Muuvit: Nalle Hukkataival
Kuvat: Heikki Toivanen

Nalle Hukkataipaleen 2009
keväällä ensinousema The
Globalist on tällä hetkelle vaikein boulderi pohjoismaissa. Se pitää sisällään
noin 11 muuvia, sekä lisäksi paljon asentokikkailua ja
hienosäätöä. Tämä viiden
tähden linja on klassikko jo
syntyessään!

jalka sloupille ja vasen käsi ylem10. Vasen
män gastonin kautta hyvälle sloupille.

11. That’s it, that’s all!

1.

Selkeä seisomalähtö.

2.

Oikea jalka back-stepissä, vedä vasen
käsi ristiin incuttiin listaan.

3.
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Pitkä muuvi oikealla kädellä slouppaavaan ramppiin.

Oikea jalka puristaa ramppia vasten, vedä

käsi huonon väliotteen kautta sloup9. oikea
periille.

jalka heelhookkiin sloupille ja pitkä
8. Vasen
lukko huonon väliotteen kautta gastoniin.

vasen jalka heelhookista kyljelle,
7. Käännä
pompauta vasen käsi seuraavalle sloupille.

6.
5.
4.

Kruksimuuvi: oikea jalka pienelle jalkaotteelle ja dynaaminen roiskaisu pieneen krimppiin.

Pompauta vasen käsi huonolle sloupille.

Vasen jalka heelhookkiin, pompauta
oikeaa kättä ylemmäs rampilla.
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Perttu Ollila
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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.

Jatkoa viime numerosta

Nomadi vieroksuu puoluepoliittisuutta, kansakunnan ja kansallisuuden ylikorostamista. Hän
on jollain tasolla aina liikkeessä, eikä hän koskaan jää samaan paikkaan niin pitkäksi aikaa,
että hänestä tehtäisiin peruuttamattomasti hiirityöläinen. Nomadi luo itsensä joka päivä lähtöviivalta. Nomadille saattaa tulla kysymykseen
jonkinlainen heimoliitto, ehkä jopa kyberheimo.
Hieman ristiriitaisesti nomadin taskussa saattaa matkustaa keveästi hiiri, jolla hän poimii
kommunikaatiota seuraamalla sen virtauksia
virtuaalimaailman avoimissa tiloissa. Nomadismi voi olla myös staattista liikettä, virtuaalimatkailua, silloin kun sen pontimena on metsästää
uusia vapauden maailmojen mahdollisuuksia.
Silloin kun nomadit muodostavat heimon, tämä
on rauhanomainen heimo, jonka väkivallatonta sotakoneistoa ovat nomadit itse ruumineen.
Valloilleen päässyt väkivalta, jota Systeemiä
vastustavat mikrofasistiset ryhmät tänä päivänä harjoittavat eri puolilla maailmaa, on tulosta rakenteettomista halun virroista. Nomadologiassa halun virtojen vapautus sen sijaan tehdään asteittain ja kohdennetusti, vaikkapa yhä
pidemmillä kiipeilyllisillä etäisyyden otoilla hiirityöläisen työpöytään. Jos nomadismi onnistuu vähentämään hierarkkisia rakenteita, siitä ei
seuraa mitään ”anything-goes” -ideologiaa, väkivaltaista riehumista, joka luo enemmän väkivaltaa kuin vastustetut instituutiot itse. Juuri tätähän nomadismi projektina lähtee väistämään,
toisin sanoen kapitalismin tuottamaa fyysistä ja
henkistä väkivaltaa.
Geopoliittisten rajojen yli virtaa erilaisia nomadiheimoja, kiipeilijöitä, neohippejä, elämäntyylianarkisteja. Heimot virtaavat, vaihtavat
ajatuksia ja risteytyvät. Heimot ovat jatkuvasti
liikkeellä, toisin sanoen paikoista ja rajoista
irrottautuminen on heille ominaista. Silti joskus
on rakennettava leiri, sellainen leiri, josta on
helppo lähteä taas liikkeelle. Leiri ei ole ensisijaisesti turvallinen päämäärä, vaan absoluuttisen irrottautumisen ja ”epäalueellisuuden” uusi
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lähtöpaikka. Villi nomadiruumis ei nimittäin
kuulu mihinkään yhteen paikkaan, eikä sillä ole
äiti-isää, ei yhtä ainoata isänmaata, jota se kutsuisi omakseen. Jotkin nomadiheimot asettavat
leirinsä kallioiden juurelle, viettävät kesänsä kallioilla kiiveten ja kahvia juoden. Noissa leirissä
kokkaillaan, tarinoidaan, vaihdetaan kokemuksia, ja noista leireistä lähdetään reiteille.
Nomadisuuden kokemus on myös tunnetila,
joka kertoo ruumiin säädyttömästä avoimuudesta maailmalle. Nomadinen ruumis ei peittele olemustaan raakana veren ja kudosten
kuvaelmana. Sen rakennetta luonnehtii lihan
dynaamisuus, ruumiin alttius karata teille tietämättömille, ratketa auki, asettua vaaralle alttiiksi,
nauttia. Tällainen ruumiin avoimuus viestii ruumiin muutosalttiudesta ja paljastaa sen olemuksen häirikkönä, joka ei välitä siitä, mitkä ennalta
asetetusti ovat sen matkojen ja muuvien rajat,
vaan joka ylittää rajansa tuon tuosta. Nomadisen liikkeen ollessa käsillä hiirityöläisen ruumiin
muutospotentiaali ajankohtaistuu, sykkii yli rajojen ja vaarantaa hiirityöläisen ruumiin olemassa
olevan rakenteen ja identiteetin. Nomadinen
ruumis on alituisesti projektinalainen, lakkaamatta luova ruumis.

HALUN PAKOLINJAT
Kiipeilyn kautta todentuu halun pakolinjoja seuraava skitsovallankumouksellinen tyyppi. Kiipeilyn kyky todellistaa rinnakkaisia vapauden
maailmoja on kuitenkin usein vain väliaikainen.
Kuten ystäväni taannoin minua opasti, intoillessani hänelle nomadologiasta, ”On niitä töitäkin
pakko tehdä”. Halukkuudesta huolimatta hiirityöläisen elämän vaatimuksia ja tottumuksia
on vaikea paeta. Vaikka kiipeilyn rajoja rikkovat
affektit saattavat saada hiirityöläiset näkemään
elämänsä jäykkien kerrostumien tuolle puolen,
he eivät silti kykene seuraamaan loppuun asti
niitä pakoviivoja, joita kiipeily saa aikaan. Kiipeilyn tuottama kohottava mutta samalla hieman
onneton kokemus on sellainen, jossa pakolinjaa

edennyttä kokemusta seuraa kiipeilijällä takautuvasti, ei suinkaan vapautumisen tunne, vaan
herääminen hiirityöläisyyden todellisiin mittasuhteisiin. Tarjotessaan ensimmäisen askeleen
kohti vapautta kiipeilyllä on parantava vaikutus
yksilöön, mutta samanaikaisesti se lamauttaa
hänet tuomalla esiin hiirityöläisyyden näennäisen väistämättömyyden. Kiipeilyn avulla voi
ymmärtää olevansa loukussa, olevansa menetetty mies tai nainen. Kiipeilemällä yksilön keho
suoristuu hiirityöläisyyden jäykkyystilasta, hänen
aistinsa terävöityvät, hänen havaintokykynsä
paranee – ja hän on entistä tyytymättömämpi
kohtaloonsa. Parhaimmillaan jäljelle jää ehkä
ironinen tietoisuus väistämättömästä osallisuudesta enemmistörituaaleihin.
Väliaikaisuus ja epäonnistuminen voivat tapahtua myös toisella tavalla: siinä missä kiipeily
mahdollistaa tai ylläpitää vapautumista, sen
tarjoama pakoreitti tukkiutuu helposti, jos kiipeilijät jättäytyvät välittömästi uusien tapojensa
ja oletustensa sekä omahyväisten minäkuvien
vangeiksi. Kiipeilyn tarjoamat vapautta tuottavat
mahdollisuudet on helppo laiminlyödä. Kiipeilijät saattavat langeta tuttuihin, liiankin tuttuihin
ansoihin pakoreitillään. Näin on esimerkiksi
silloin, kun vapauden kokemus kaikesta huolimatta on sekä riippuvainen vallalla olevista
sukupuoli-, ikä- ja tulohierarkioista että uusintaa niitä. Ehkä kiipeilijä ei myöskään kykene
vapautumaan hiirityöläisyyden tapasäännöistä
ja arvoista – hiiriestetiikastaan, affektiivisista
estoistaan, tehokkuusajattelustaan ja suori-

tuskeskeisyydestään – jotka ovat leimanneet
hänen elämäänsä ennen ensimmäistä nomadista liikettä.
Kiipeily sellaisenaan ei myöskään voi toimia
pakoreittinä ilman mitä vaivalloisinta ja tuskallisinta sinnikkyyttä, askeettisuuden vaatimusta. Yksi vaikeimmista projekteista on
pelon affektista irtautumiseen vaadittava
työ. Tavallisesti liian uskaliaan ajatuksen
kohdatessamme ajattelemme jotain muuta

ja pysymme ruodussa sen sijaan, että menisimme ihastuksesta kananlihalle. Pelko saa
meidät kunnioittamaan rajoja, varoittaa meitä
menemästä liian pitkälle ja korkealle. Niin ikään
pelko estää nomadisen ruumiin uudenlaiset kytkennät ja tekee mahdottomaksi sen kyvyn valikoimattomaan affektiivisuuteen. Kuitenkin vasta
se, joka antautuu valikoimattomuuteen, saavuttaa vapautensa.
Hiirityöläisille ominainen pelon affekti ei liity
pelkästään johonkin katastrofaaliseen tai ruumiin eheyteen, vaan jokapäiväiseen elämään
myöhäiskapitalistisessa Suomessa. Nyky-yhteiskuntaa vaivaavat sosiaaliset epäkohdat ja vitsaukset, joita mieletön elämänrytmi synnyttää.
Tunne-elämän häiriöt johtavat lopulta stressaantumiseen, ahdistukseen, henkilökohtaiseen
kaaokseen ja elämänpelkoon. Jopa tuollaisen
laimean taustapelon voi kohdata luovasti kiipeämällä yli mahdollisuuksiensa rajojen, paikantamalla jatkuvasti niitä halun pakolinjoja,
jotka ylittävät hiirityöläisen olemassaolon rajoja
ja purkavat hänen kuuliaisen ruumiinsa rakennetta. Myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa
ei selvitä inspiraatiolla vaan skitsovallankumouksellisella liikehdinnällä, pakolinjojen seuraamisella ja pään lyömisellä kiviseen seinään.
Kiipeilyn tarjoamien pakoviivojen osittaisestakin
onnistuneesta seuraamisesta jää silti aina ilmestyksenomaisia tunteita, joiden takia hiirityöläisen
elämän jäykät mekanismit kaipaavat ravistelua,
uusia pakoviivoja. Kun skitsovallankumouksellinen tyyppi tekee valitettavan liikkeen nomadismista takaisin hiirityöläisyyteen, hän usein kokee
muiden hiirityöläisten liikkeet nykivinä, onnahtelevina, kunnon muuvien irvikuvina. Viimeistään
siinä vaiheessa, kun hiirityöläinen tajuaa vaikkapa puolisonsa teennäisyyden, työnsä yksitoikkoisuuden, jälkikasvunsa säälimättömyyden,
kommunikaation täydellisen puutteen elämänsä
osatekijöiden välillä ja elämänsä rituaalien tyhjyyden, uusi nomadinen liike tulee väistämättömäksi. Heränneen skitsovallankumouksellisen
tyypin tarkoitus on jälleen kerran etsiä niitä tunteita ja kokemuksia, laajemmin vaihtoehtoista
olemassaoloa, jota ilman hän on hiirityöläisyydessään jäänyt.

KOHTI NOMADISTA ELÄMÄNTAPAA
Nomadismi on elämänasenne ja -tapa, ei
”poliittinen” teoria tai perusta. Nomadinen
elämäntapa ei voi toteutua ilman affektia, tunteita ja herkkyyttä. Se ei voi todentua ilman
etiikkaa ja estetiikkaa. Yhteiskuntamme ymmärtämisen teoria ei sekään voi olla enää pelkkää
(yhteiskunta)tiedettä, vaan sen pitää muuttua
runoudeksi. Estetiikka on kiinteästi istutettu
siihen affektiiviseen maailmaan, johon halun
pakoviivojen seuraaminen voi meidät viedä.
Estetiikka on herkkyyden, aistimisen tiede

– se on vapauden maailmojen tiede. Minulle
on itsestään selvää, että juuri estetiikka, terapiamme paras väline, liittyy skitsovallankumoukseen. Siinä eettis-esteettinen uskoon tuleminen
korvaa yhteiskunnallisen vallankumouksen.
Nomadologiaan ei kuulu enää ensisijaisesti
tarve muuttaa tuotantomuotoa, vaan se vaati
kurinalaisen työn korvaamista spontaanihaluilla,
tarvittaessa työstä kieltäytymisellä. Pelkästään
eettis-esteettiseksi kysymykseksi muutetusta
mikropolitiikasta tulee nomadisen elämäntavan
keskeinen merkitys.
Nomadinen kiipeilijä on esimerkki sellaisesta
harvinaisesta yksilöstä, joka korostaa ruumista
henkäyksenä, eleenä ja sellaisena ilmaisuna,
joka ei ole informatiivista vaan hieroglyfistä.
Ruumiin virtaaminen korvaa hiirityöläisen tuplaklikkaukset, ja affektiivisen atletismin merkitsemättömyys korvaa informaation virtaamisen.
Eleet, muuvit ja huudot korvaavat – ainakin
hetkeksi – sen kommunikaatiotulvan, joka tyhmentää suurinta osaa ihmisistä. Nomadisessa
elämäntavassa käännytään kaikkiin ilmansuuntiin, kiville, kallioille ja vuorille, jotta löydetään
suhde lihaan, halun koodaamattomat virrat ja
eleiden ilmeikäs viattomuus. Muuvit, paleltuneet
sormet ja autuaasti uupunut keho ovat autenttisesti tai eksistentiaalisesti imaisuvoimaisia, ja
ne saavuttavat ilmaisuvoimansa affektiivisen
atletismin merkitsemättömyyden kautta.
Nomadisen elämäntavan perustaksi voidaan
ottaa tietynlainen affektiivinen kokemus, jota
kutsuttakoon skitsokiipeilyksi. Se tarkoittaa
psykofyysistä ”matkaa”, jonka hiirityöläinen
suorittaa lähtemällä alussa sunnuntaikiipeilylle
ja päätyen lopulta paon viivaksi. Tässä on sunnuntaikiipeilyn ja skitsokiipeilyn ero: Sisäistetty
kontrolli sallii yksilön lähteä sunnuntaikiipeilylle, muttei koskaan liian kauaksi. Ainoa niin
sanotun systeemin mukainen kiipeily on sunnuntaikiipeily. Pelko estää menemästä loppuun
asti, pelko siitä, ettei ehkä koskaan kykene palaamaan. Enemmistö vetäytyy päästyään vapautensa lähelle ja palaa takaisin kauhistuneena.
Lähteäkseen skitsokiipeilylle täytyy olla halukas
ottamaan riski elämässään. Merellisin metaforin ilmaistuna: täytyy olla halukas purjehtimaan
horisontittomalle merelle ilman kompassia saapuakseen tutkimattomiin maailmoihin. Hän,
joka lähtee skitsokiipeilylle ja päätyy paon viivaksi, matkaa halun dionyysiseen maailmaan,
jossa ihmisistä tulee karhuja, kauriita, apinoita,
liskoja ja hämähäkkejä ja jossa ruumiista tulee
kiihkeitä, painottomia ja painovoiman henkeä
uhmaavia.
Nomadin kohtalona on halu pysyä aina liikkeessä, pysyä aina ulkoisesti ja sisäisesti aktiivisena. ”Tärkeintä on liike, matkat ja muuvit”,
sanoo nomadi ilmaisten nomadologian mak-

siimin. Nomadismia ei voi kuitenkaan opettaa.
Se ei ole teoria vaan elämäntapa, asenne, tapa
olla maailmassa. Kaikki pelkistyy siihen, millaisia affektiivisia kytkentöjä me voimme tehdä
metsien, kallioiden ja vuorien kanssa, maailman
kanssa kokonaisuudessaan. Pysymmekö vielä
riittävästi liikkeessä? Osaammeko lähteä skitsokiipeilylle? Osaammeko skitsokiipeillä yhdessä
muiden kanssa? Nomadismille ei ole määritelmää. Nomadismi on elämää. Kehämäisesti
itse elämä, vaikka olisikin perusolemukseltaan
mieletöntä, saa mielekkyyttä nomadikiipeilyn
asenteesta. Kiipeily on vastalääke vakaumuksettomalle ajallemme. Sen affektiivinen luonne
antaa meille mahdollisuuden erottaa neonjumalattarien, vauhdin ja informaation takaa siellä
piilevä hämärään sysätty totuus.
Nomadologia ei sekään ole norsunluutornissa
tuotettua teoriaa vaan ennemminkin vain yritys
häiritä koodeja, vapauttaa halun virrat, pistää
liikkeelle ja inspiroida lähtemään skitsokiipeilylle. Se on skitsovallankumouksen manifesti,
ja sellaisena sen on tarkoituskin panna pää
pyörälle. Nomadologia ei tarjoa mitään yhtä ja
absoluuttista asemaa josta pitää kiinni, vaan
jatkuvassa muutoksentilassa olevien asemien
moninaisuuden. Nomadologiaan kirjatut halun
virrat ovat paikantumattomia, toisin sanoen ne
ovat itsekin nomadisia. Jos ne voitaisiin paikantaa, niistä tulisi heti dogmeja. Siksi jokaisen
pitäisi kirjoittaa tai vaikka viheltää oma lukunsa
nomadologiaan.
Hiirityöläisten vapaudessa on julkilausumattomana ihmisyyden vapaus – ilman sitä mahdollisuudet nomadiseen elämäntapaan ovat yhtä
kuin nolla. Jos tähän asti esittämäni nomadologia jotain hiirityöläisille opettaa, niin sen, että
elämän ja kiipeilyn pitäisi olla libidinaalista,
sellaista värien paloa, jota syksyisessä ruskametsässä näkee. Nomadologia ehdottaa villejä
ja intohimoisia halun virtoja, jotka purkautuvat
kiipeilemällä. Se kehottaa kiinnostumaan eläimeksi tai enkeliksi tulemisen prosessista, ei
teknohiireksi kangistumisesta. Kiitoratoja halun
vapauttamiseen on kaikkialla – niitä täytyy vain
uskaltaa käyttää. Mitä villimmin haluaa, sitä
luontevammaksi se muuttuu. Pelko estää useimpia ihmisiä seuraamasta halun pakolinjojaan:
pelko että he saattavat nauttia itsestään, pelko
että he tuntevat kerrankin olevansa elossa. Minä
päätän oman lukuni nomadologiasta tähän, helposti seurattaviin elämisen opettelun ohjeisiin.
Nomadologia on mikropoliittista. Sen tuottama
skitsovallankumouksellisuus sivuuttaa tämän
päivän puoluepolitiikan sekä sedät historiasta,
jopa Sedät Punaiset. ”Viva la revolución”, joskin
nomadologiassa iskulauseen ehdottamat poliittiset päämäärät ja strategiat ovat vain tässä: liikkua, kiivetä, nauttia ja elää!
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män kuin keskivertojapanila

Teksti Kuutti Huhtikorpi

isen asuntoon mahtuu.

Nalle Hukkataival

Lentokentällä tavaraa oli enem

Keskiviikkoaamuna 8.4.09 kolme kiipeilijää kokoontui Helsinki–Vantaan kentälle. Suuntana heillä oli nousevan auringon
maa, Japani. Matkan plääninä oli aluksi osallistua Kazossa
järjestettävään World Cup -kisaan, jonka jälkeen he jäisivät
vielä pariksi viikoksi tutustumaan paikalliseen ulkokiipeilyyn.
Tässä on heidän tarinansa. Pääosissa: Jarmo ’’Eazy-J’’ Annunen, Nalle ’’N-Dog’’ Hukkataival ja Kuutti ’’Sleazy-K’’ Huhtikorpi.
HKI–Vantaalta teimme välilaskun Amsterdamiin, josta lentomme Japaniin lähti. Kevyen 10 tunnin lennon jälkeen saavuimme Narita Airportille. Kisan järjestäjät olivat laittaneet
nettiin ohjeet, miten päästä Kazoon. Paperilla kaikki näytti yksinkertaiselta. Olimme kuitenkin hieman huolissamme
siitä miten pärjäisimme paikallisen kanji-kirjoituksen kanssa.
Onneksemme osoitteet oli kirjoitettu myös selvällä englannilla. Junakartta ei valitettavasti ollut yhtä selvä, vaan näytti
enemmänkin epämääräisesti mytytyltä lankakerältä. Erittäin
ystävälliset paikalliset, joilta kysyimme neuvoa, vaikuttivat
olevan yhtä pihalla junalinjoista kuin me, elleivät jopa enemmän. ’’Flashasimme’’ kuitenkin reitin nimeltä From Airport
to Kazo. No, meillä oli hyvät betat, joten arvioimme greidiksi 7b/+.
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Kazo
Kun poistuimme junasta Kazon asemalla, oli ensimmäinen
näkemämme asia McDonalds, josta lisää myöhemmin. Hotellin löysimme helposti, koska se sijaitsi vain parin sadan
metrin päässä asemalta. Leppoisan 18 tunnin matkustamisen jälkeen oli mukavaa päästä suihkuun. Kaikilla oli myös
nälkä, joten lähdimme etsimään ravintolaa. Aikamme pyörittyämme, ja nälän käydessä sietämättömäksi, emme olleet vielä löytäneet kelvollista paikkaa. Niinpä päädyimme
Jarmon mieliksi tuttuun ja turvalliseen Mc:iin. Kielimuurista
johtuen kukaan ei saanut täysin sitä mitä halusi, vaikka kuinka osoittelimme haluamiemme aterioiden kuvia. Loppuillan
vietimme hotellilla. Aikaerosta johtuen vasta klo 2 yöllä alkoi
väsyttää. Uni maittoi silti ja aamulla, kun heräsimme Nalle
laskeskeli, että nukuimme hulppeat 14 tuntia. Loppupäivä,
varsin lyhyt sellainen, kului fotosessioiden ja Technical meetingin parissa. Nukkumaan menimme taas klo yhden aikoihin. Onneksi miesten karsinnat alkoivat vasta klo 13, joten
ei ollut kiire herätä. Omaan kiipeilyyni olin tavallaan tyytyväinen, mutta kuitenkin todella pettynyt. Pienillä muutoksilla
tulos olisi ollut aivan toinen. Yhdeksi tekosyyksi voin mainita, että nämä olivat ekat aikuisten World Cup -kisani ja siksi vähän jänskätti, vaikka syytä siihen ei olisi ollutkaan. Nalle sanoi reittien olleen tavallista vaikeampia. Karsiuduimme

Nalle Hukkataival

Tokion metrokartta. Jopa paikallisilla oli hieman ongelmia sen lukemisessa.

molemmat heti kättelyssä. Seuraavana päivän menimme seuraamaan Finaaleita. Naisten sarjassa oli paljon tuttuja staroja, mutta
miestensarjalaisista en ollut kuullut. Kisojen
jälkeen tarjolla oli ilmaista ruokaa ja juomaa.
Juomavalikoimaan kuului vesi, olut, viini ja
tietysti sake. Nälkäiset kiipeilijät kolusivat
pöydät tyhjiksi hetkessä. Jatkot järjestettiin
läheisessä ravintolassa ja koska seuraava päivä menisi ulkomestoille ajaessa, ei valvomisesta olisi haittaa. Ilta meni rattoisasti muihin kiipeilijöihin tutustuessa. Aamulla huoneen luovutus oli klo 10.00. Luovutettuamme
huoneet lähdimme hakemaan vuokra-autoa
Tokiosta. Nalle oli jenkeissä tutustunut Toshi
Takeuchi-nimiseen kiipeilijään, jonka olimme
jo tavanneet kisoissa. Toshi oli meitä vastassa Tokion asemalla ja yhdessä suuntasimme
vuokraamoon. Saimme kolmeksi päiväksi
käyttöömme ’’Japanin isoimman auton’’, eli
pakun. Jarmo oli lentomatkasta lähtien stressannut vasemman puoleisesta liikenteestä
ja tulevasta ajosta pikkukaupungissa nimeltä Tokio.

Mitake
Jarmon onneksi Toshi kuitenkin hyppäsi rattiin ja niinpä suuntasimme Mitake-nimiselle
lähialueelle. En olisi välttämättä juhlien ja val-

vomisen jälkeen halunnut kiivetä, mutta kai
se oli pakko, kun Japaniin asti oli tultu. Minulle ja Jarmolle tämä oli ensimmäinen kerta
ulkokivellä moneen, moneen kuukauteen. Ja
kyllä tuntui aika kermaiselta kaiken sisäseinillä vietetyn ajan jälkeen. Paikkana Mitake oli
aika pieni, kuten kaikki japanin boulder-alueet, kuten saimme huomata. Kivi on mukavaa, veden hiomaa graniittia, sillä kivet (kaikki
2 kpl) sijaitsevat entisen joen pohjalla. Miellyttävät landingit ja hienot reitit. Mitä muuta
voisi toivoa? Omia suorituksiani haittasi eilinen valvominen ja kevyt darra, mutta ainakin Japanin kiipeily vaikuttaa hyvältä, ajattelin. Nallea taas ei eilinen painanut, vaan mies
tikkasi kaikki paikan reitit päivässä, eli Mushi
V12, Kaeru V12, Kani V11, ja pari muuta. Jarmo tikkasi reitin Ninja Gaeshi V8. Omat suoritukseni jäivät kahteen V8:iin, jotka tuntuivat
helpommilta, mutta syynä varmaan oli oma
pituuteni paikallisiin nähden.
Seuraavaksi oli vuorossa iltasessio paikallisessa cavessa nimeltä Rocky tai ”Locky”, kuten paikalliset sen ääntävät. Japanilaiset kiipeilijät olivat pieniä, mutta vahvoja vääntäjiä.
Jarmo esitteli omaa caveaan netistä ja oli erittäin ihmeissään, kun kuuli, että täällä paikan
kertamaksu on 16 €. Meille kiipeily oli onneksi ilmaista, koska paikan omistaja on Toshin

hyvä frendi. Samalla rahalla saimme vieläpä
jäädä yöksi caveen..

Horai
Aamulla lähdimme kohti Horaita, jossa sijaitsee yksi Dain 8C:n bouldereista nimeltään
Epitafi. Reitistä oli kuulemma hajonnut otteita, joten ei ollut varmaa, olisiko reitti vielä
mahdollinen. Kuvissa pätkä kuitenkin näytti
siistiltä ja Nalle oli liekeissä päästä tekemään
toistoa. Ajo oli pitkä ja kallis. Japanissa on jatkuvasti tietulleja, jotka eivät ole halpoja. Perillä satoi ja lisäksi majatalossa ei ollut meille
tilaa. Toshin tyttöystävä May löysi kännykällään meille kuitenkin halvan yöpaikan. Meitä suomalaisia ihmetytti, että lähin majapaikka sijaitsee tunnin ajon päässä. Vielä enemmän ihmetytti, kun kuulimme, että kyseisestä
paikasta vuokrataan huoneita tai koppeja aika-väliltä 1–9 tuntia. Totuus osoittautui kuitenkin tarua ihmeellisemmäksi. Kyseessä oli
Manga Paradise. Kopin hintaan sisältyi oikeus käyttää kopissa olevaa tietokonetta, kattava manga kirjasto, ilmaiseksi soft drinkkejä
ja kahvia, sekä mahdollisuus pingikseen, biljardiin ja karaokeen. Melkoinen paikka! Kuulemma ovat erittäin suosittuja ja siksi niitä
sijaitsee joka puolella Japania. Vanhana pingismestarina Jarmo kyykytti seurueemme ja-
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tys. Vuokraamaamme pienintä ja halvinta Toyotan mallia ei ollut saatavilla, joten jouduimme tyytymään uuteen 4000km ajettuun Audi
A4:jään. Siitä lähtien Audimme toimi päivisin
olohuoneena, öisin sänkynä ja sateella keittiönä. Välillä tosin myös kulkuvälineenä. Kaikissa Japanin vuokra-autoissa on valmiina
navigaattori. Ainut ongelma on, että ainoana kielenä niissä on japani. Toshi laittoi meille kuitenkin loput kohteemme suosikkeihin ja
opetti mistä ne löytyvät. Olimme valmiita, joten Jarmo hyppäsi rattiin ja lähdimme kohti
Shiobaraa.

Shiobara

Temppelin vartija Kazossa.

aamuksi olimme saaneet luvan Epitafin luona olevalle P-alueelle. Nalle antoi kaikkensa, mutta kitkat eivät vieläkään olleet edes
siedettävällä tasolla, joten reitti jäi odottamaan toistoaan. Seuraavaksi suhasimme takaisin Tokioon vaihtamaan autoa. Myöhemmin kuulimme, että Horaissa on oikeastikin
kiipeilyä, mutta kyseiset kivet ovat sen verran
jemmassa, että ilman osaavaa opasta niiden
löytäminen on lähes mahdotonta. Edestakaisen ajon hinnaksi Horaihin tuli bensoineentietulleineen arviolta 15000 yeniä, eli 115€.
Autovuokraamolla meitä odotti iloinen yllä-

Yön vietimme leirintäalueella ja heti aamulla suuntasimme kiville. En tiennyt tarkalleen
mitä odottaa. Horain jälkeen odotukset olivat kuitenkin korkealla, mutta Shiobara ei valitettavasti pystynyt niitä lunastamaan. Shiobaran melko kuuluisassa katossa on monta
tiukkaa reittiä Nallelle. Minä ja Jarmo emme
olleet yhtä onnekkaita sillä seurauksella, että Jarmo oli jo viiltelemässä ranteita auki ja
varaamassa paluulentoa Suomeen. Onneksi
näin ei kuitenkaan käynyt. Nalle oli kuullut,
että Dai on mennyt chippaamaan otteita katon reitteihin. Paikan päällä kyseisen toiminnan merkkejä oli kuitenkin melko vaikeaa havaita. Ja erityisesti Hydrassa oli aivan käsittämättömän siistit moovit, jotka Nalle työsti ja
totesi kiipeävänsä reitin huomenna. Paha virhe… Minä ja Jarmo taas projektoimme 7a:n
kattopätkää, joka lopulta meni mielettömän
taistelun tuloksena… Illalla päätimme mennä
kylpemään Hot Spahan. Viiden päivän mittai-

Länsimaalaisin illalllinen, jonka kaupasta sai: kuppinuudeleita.

Nalle Hukkataival

Iltapalaksi meillä oli vanhaa japanilaista perinneruokaa, eli kuppi noodelia. Seuraavaksi

Nalle Hukkataival

panilaisia. Kaiken tämän ihmeellisyyden keskellä itseltäni jäivät ainakin yö-unet vähiin.
Kuten kaikissa laatumajapaikoissa, kuului
täällä hintaan aamupala, joka oli joko pannari tai kolmioleipä ja ½-kananmuna. Todellisena urheilijana valitsin tietysti pannarin.
Maittavan aamupalan jälkeen jouduimme
hetken etsimään parkkipaikkaa, josta kävelisimme kiville. Tämä siksi, että oppaamme eivät myöskään olleet koskaan käyneet alueella. Käveltyämme aikamme saavuimme tien
päähän, jossa oli P-alue ja autoja. Alue tosin
on kuulemma ’’only for hickers’’. Pitihän se
arvata! Vielä pieni kävely ja saavuimme Epitafille, joka sijaitsee aivan polun vieressä. Eilisen sateen jäljiltä otteet olivat vielä kosteita. Kuivausoperaation jälkeen Nalle ja Toshi
yrittelivät mooveja ja Nalle totesi, että vielä
se on mentävissä. Ja tässä kunnossa se olisi ehkä se Dain ehdottama 8C. Otteet olivat
vielä sen verran nihkeät, että pojat päättivät
antaa niiden vielä hieman kuivua. Jatkoimme
siis polkua ylöspäin seuraavia reittejä odottaen. Kapusimme rinnettä ylös, mutta reittejä
ei vaan näkynyt. Nalle ja Toshi kävivät scouttaamassa ylempänä ja raportoivat siellä olevan köysikallion, muttei bouldereita. Niinpä
palasimme Epitafille. Parin yrkän jälkeen oli
selvää, että otteet olivat vielä liian kosteat.
Suuntasimme takaisin autoille ja lähdimme
ajelemaan sorapolkuja pitkin toiselle sektorille. Toisessa ’’sektorissa’’ ei ollut paljoa kehumista: pari alkulämppää ja joku V10- seisomalla ja V12- istumalla reitti.
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Jarmo Annunen

sen suihkuttoman jakson jälkeen kylpy tuntui
erittäin luxukselta. Hot Spaa kostautui kuitenkin seuraavana päivänä, kun pääsimme
kiipeilemään. Nallen nahat olivat pehmentyneet niin, että kiipeilystä ei tullut mitään. No,
aina on huominen. Jarmolla ja minulla taas
oli projektoinnin kohteena 7b:n ongelma.
Sessio päättyi samoin kuin eilen. Yön vietimme rekkojen parkkialueella ja pistimme teltan pystyyn asvaltille ja vedimme pitkäätikkua
siitä, kenen vuoro oli nukkua autossa. Illalla
Nalle oli todennut nahkojen olevan kunnossa, joten aamulla lähdimme uudella innolla
lähettämään Hydraa. Into kuitenkin loppui,
kun selvisi, että Nalle oli eilen unohtanut solutioninsa mestoille ja nyt ne olivat poissa.
Hydran muutamassa moovissa on kriittisiä
toehookkeja, jotka eivät ottaneet onnistuakseen ilman varvaskumia. Niinpä sovimme
viettävämme yön jo tutuksi tulleella parkkiksella. Seuraavana päivänä ohjelmassa ei ollut
kiipeilyä, vaan käynti Akihabarassa!

Akihabara
Akihabara on Tokion kaupunginosa, jonne
elektroniikkakaupat ovat keskittyneet. Korkeita rakennuksia, joiden seinät olivat täynnä
mitä ihmeellisimpiä neonvalomainoksia. Ostoslistallamme oli pari flashia halvalla ja noise cancelit. Noise cancelit kyllä löytyi, mutta
flashit jäivät puuttumaan. Ja taas ajeltiin uudelle alueelle.

Ogawayama ja
Mizuagaki
Ogawayama oli tähän mennessä paras paikka, kiviäkin oli enemmän kuin kaksi. Ensimmäisenä päivänä emme ehtineet paljoa kiivetä, ennen kuin alkoi satamaan - ja satoi paljon. Kun olimme seuraavana aamuna saaneet
aamupalan syötyä ja teltan purettua, kaikkialla näytti olevan jo kuivaa. Nalle oli bongannut kuuluisan 8c:n släbin, eli Banshoushan.
Ympärillä oli muitakin reittejä, joten Jarmolle
ja mulle riitti tekemistä. Aurinko paistoi ja kitkasta ei ollut tietoakaan, joten kävimme kiipeämässä muilla kivillä ja palasimme Banshoushalle, kun ilta viileni ja kitkat saapuivat.
Nalle jatkoi Banshoushan työstämistä ja parin tunnin kuluttua onnistui tekemään kaikki
muuvit reitistä. Kitkat paranivat hetki hetkeltä ja niin myös Nallen yritykset. Varmaankin
yli sadan yrityksen jälkeen Nalle tippui viimeisestä muuvista. Jalat alkoivat olla aika tohjona monen tunnin intensiivisen jalkatreenin
ja lukemattomien tippumisten jäljiltä, mutta
Jarmon yhden päivän noususta luupaamat
kaljat mielessä Nalle väänsi tiensä toppiin.
Greidistä sen verran, että Nalle downgreidasi
Banshoushan 8C:stä 8B:ksi, vaikka sitä todella vaikeana pitikin.

Gizumo, V10 (7C+), Hourai.

Seuraavana päivänä meillä oli lepo, joten
lähdimme scouttaamaan Mizugaki- aluetta, joka sijaitsee n. tunnin ajon päässä Ogawayamasta. Meillä oli Toshin kaverin piirtämä summittainen topo, joka ei ollut ikinä
kuullutkaan asiasta nimeltä mittakaava. Jos
Horain ja Shiobaran ongelmana oli pari vaivaista kiveä, ei Mizugakissa ollut moisesta tietoakaan, sillä jokaisen kiven luota näkyi jo pari kiveä lisää. Reitit tosin ovat Ogawayamassa ja Mizuagakissa pystyjä, joten
Nallelle ei meinannut löytyä vaikeita reittejä. Yritimme etsiä kiveä, jossa tiesimme olevan pari vaikeaa reittiä ja yksi projekti. Sitä
emme löytäneet, mutta paljon kaikenlaista
muuta kylläkin. Mizugaki näytti lupaavalta,
joten päätimme viettää viimeiset päivämme
siellä. Sain kuitenkin sovittua, että aamulla
saan yrkätä Ogawayamassa Two Monks- nimistä reittiä, jonka Nalle oli jo kiivennyt. Parin yrkän jälkeen mietin, että meneeköhän
tää ees. Mutta kyllähän se seuraavalla yrkällä onneksi meni. Niinpä siirryimme Mizuga-

kiin ja lähetimme liudan helpompia reittejä.
Samalla yritimme löytää kadoksissa olevaa
blokkia siinä kuitenkaan onnistumatta. Mutta
meillä oli vahva epäillys siitä, mistä sen seuraavana päivänä löytäisimme. Seuraavana aamuna heräsimme kuitenkin sateen ropinaan
teltan kattoa vasten. Pakkasimme sateessa
kamat ja lähdimme Tokioon, sillä lento lähtisi huomenna. Meidän kiipeilymme Japanissa olivat siis ohi. Tietämättämme olimme
säästäneet parhaat paikat sokeriksi pohjalle.
Kävimme - tai siis yritimme käydä - tutustumassa Tokion yöelämään, mutta epäonnistuimme erittäin pahasti, aivan kuten kaikessa muussakin. Paluulento kului leppoisasti
leffoja katsellessa omasta tv-ruudusta. Vähän
harmitti, kun 10 tunnin lento loppui -- jäi pari
leffaa katsomatta.
Käynti Japanissa oli mielestäni elämys, jota en kadu, mutta kiipeilijää suosittelen silti käyttämään reissurahat johonkin toiseen
kohteeseen.
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Teksti ja Kuvat: Kalle Viira / Openworld Adventure Network

Vuoristovaelluksia

Nepalin Himalajalla
Iceland Peak, 6189 metriä – jokamiesluokan vuorikiipeilyelämys

H

imalajan
vuorikiipeily
erottuu
omaan luokkaansa kahdella eri tavalla. Aconcagua Argentiinan ja
Chilen rajalla on 6962 metriin yltäessään korkein tämän alueen ulkopuolinen huippu, jättäen maailman jylhimmän vuoristolle runsaasti metrejä omaan sarjaansa. Vähäpätöiset ns. ”trekking peakit”, eli ”vaellushuiput”
kohoavat nekin helposti yli Denalien ja Kilimanjarojen. Termistön osalta ristiriitaista on
se että yksikään näistä ei aukea pelkällä vaeltamisella.

M

uualla maailmassa huiput odottavat ottajaansa pääasiassa rohkeuden ja taitojen kautta, Nepalissa vaaditaan lisäksi löysiä kukkaron nyörejä. Trekking Peakit aukeavatkin ehkä ”vaeltajan budjetilla” ja 350 dollarin lupaan mahtuu peräti neljä henkilöä. Tämä hinta koskee
18:sta B-luokan huippua. A-luokka sisältää 15
huippua ja kustantaa 500 dollaria seitsemältä

hengeltä. Näitä lupia myöntää paikallinen kiipeilyjärjestö. Tämän sarjan ulkopuolisille tavoitteille, joita säätelee maan turistiministeriö, myös lupapolitiikka aiheutta enemmän
haasteita. Everestin 70000 dollarin luvasta
voi lähteä tinkimään alaspäin niin metreissä
kuin taaloissakin. Järjestettyjen retkikuntien
hintatasoon on helppo tutustua palveluntarjoajien verkkosivuilla. Kahdeksan maailman
14:sta yli 8000 metrin huipusta sijaitsee Nepalissa. Maailman korkeimman vuoriston lisäksi alue on valitettavasti myös siis maailman kallein. (Huom. Himalajan vuoristo ylettyy myös Nepalin ulkopuolelle ja kiipeilyluvat vaihtelevat Kiinan edullisista, Pakistanin
tai Intian vielä edullisempiin, sekä Bhutanin
mahdottomiin.)

Koska kaikki huiput vaativat lupia ja järjestelyjä, on toiminta hyvin säännösteltyä. Mukaan on käytännössä helppo lähteä, sillä kaikkeen tähän on tarjolla omistautuneita ammattilaisia. Siinä missä moni muu alue vaatii

omia ponnisteluja, tarjotaan Nepalin majesteettisille huipuille kattavasti täyden palvelun järjestettyjä kiipeilymatkoja. Tässä artikkelissa kerrotaan huipuista helpoimman ja
edullisimman valloituksesta opastetun ryhmän mukana. Island Pekin huipulle matkoja
tarjoaa Suomalaisista matkatoimistoista ainakin Aventura ja Mandala. Mandalan valikoimiin kuuluu myös samalta suunnalta löytyvä, yhtälailla teknisesti helppo, luokkansa
korkein huippu 6476 metrinen Mera. Korkeammille huipuille voi matkata vaikka Summit Climb nimisen yrityksen retkikunnassa.
Yrityksen palveluksesta löytyy suomalainen
Samuli Mansikka. (Tätä artikkelia kirjoittaessa Samuli johti ryhmän onnistuneesti maailman korkeimmalle vuorelle, 8848 metriselle
Mount Everestille. Hänestä tuli samalla neljäs suomalainen Everestin huipulla. Samuli
on Suomen Alppikerhon puheenjohtaja ja hänen vuorikiipeilypalstaansa julkaistaan tässä
lehdessä.)

Vaellusta on takana vasta kaksi päivää illastaessamme viinilasien ääressä Namche Bazarin Sherpa-kaupungissa. Saunottukin on ja
3400 metrin korkeudessa sopii pitää ensim-
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mäinen aklimatisointipäivä. Matkanjohtajana olen saanut tietooni että tavoittelemamme reitin varrella on avonaisia railoja eikä
ryhmiä ole jotain poikkeusta lukuunottamatta huiputtanut lainkaan kuluvalla kaudella.
Lupia on myönnetty 73 kappaletta, eikä paikallisten kiipeilyviranomaisten luona tehtävä
pakollinen lupakäsittelyvierailu valaise asiaa
lainkaan. Kukaan ei ole parantamassa reittiä
mutta kauppa käy. Helpon vuorenkaan kanssa ei voi koskaan olla varma. Usein tulee kausia jolloin reitit eivät olekaan ryhmien tasolle
sopivia, tai yritys kaatuu lupien eväämiseen.
Nepalissa tämä on harvinaisempaa, mutta
esimerkiksi Tiibetin puolisia retkikuntia joudutaan perumaan joka vuosi paikallisten viranomaisten ja alueen poliittisen epävakauden vuoksi.

E

telä-australialainen Shiraz sopii hyvin
grillatun kanan kanssa, 13 ryhmän
jäsentä istuu pöydän ääressä. Tavoitteenamme on vierailla Mount Everestin perusleirissä 5340 metrissä, nousta Kala Pattarin kiviselle huipulle 5550 metriin ja näin valmistautua vasta parin viikon päässä odottavaan huiputukseen. Huhut reitin ongelmista
ovat kantautuneet jo muidenkin korviin. Kahdessa viikossa kerkiää tapahtumaan vielä paljon ja tilanteen tullessa päätämme tehdä parhaamme, niinkuin kunnon suomalaisen urheilijan kuulukin. Katsotaan sitten mihin se
riittää. Vaihtoehtoja ei juuri ole.

J

oitakin päiviä myöhemmin olemme
päiväretkellä viemässä kiipeilyvarusteita huippua lähinnä sijaitsevaan
kylää. Uutisia ei ole ollut tarjolla, kunnes tapaamme vuorelta laskeutuneen ryhmän.
Saamme pelätyistä railoista rauhoittavan ti-

lannekatsauksen kuvineen. Reitti vaatii kaksi
reilun metrin mittaista loikkaa, ei muuta.
Miksi niin moni ryhmä on kääntynyt takaisin
niin pienen esteen vuoksi?

Island Peakin huiputusta voisi kuvailla ohuen
ilman alppinousuksi. Reilussa 5000 metrissä sijaitsevaan perusleiriin lähdetään viimeisestä kylästä lounaan jälkeen, matkaa kertyy
muutama tunti. Telttakylässä vietetään ilta ja
aamuyöllä kahden aikaan lähdetään liikkeelle.
Ensimmäinen ja suurin este kertyy jyrkästä kivisestä polusta jonka kapuaminen kestää ryhmältä kuin ryhmältä useita tunteja. Pimeässä tarpominen tekee noususta myös viileämmän ja mukavamman vaikka otsalampun
pienen valokeilan seuraaminen louhikossa
saa tunnit tuntumaan joskus pitkiltä. Toisaalta auringon alkaessa nousta ja maiseman
aueta, nousee hieno huiputuspäivän tunnelma kattoonsa viimeistään määränpään näkyessä ensimmäistä kertaa.

K

ivikkoinen polku on ilman oppaita
varmasti hankala löytää ja seurata pimeässä. Saavuttaessa jo lähes 6000
metriin, ilmava kiviharjanne johdattelee nousijat jäätikön reunaan. Tässä vaiheessa ollaan
jo alhaalta katsottuna voiton puolella. Kiipeilijät sidotaan köysistöön ja hakut kaivetaan
esiin. Jääraudat viritetään kenkiin. Aurinko
alkaa lämmittää, kevyt untuva- ja kuoritakki
ovat kuitenkin edelleen tarpeen. Keli on täydellinen, ympäröivien vuorten ja jäätikön reunojen kirkastuessa vasten syvän sinistä taivasta.

I

mja Tse -nimelläkin tunnettu huippu saa
englanninkielisen vastineensa sen noustessa ylhäisessä yksinäisyydessään Imjan
laaksosta, kuin saari konsanaan. Pohjoispuolella nouseva Lhotsen yli 8000 metriä kor-

kea seinämä saa sen näyttämään vaatimattomalta, mutta vuorena se on selkeä ja kaunis.
Uljas huippu saa ensinäkemältään monet ensikertalaiset epäilemään kykyjään.

H

itain ja varmoin askelin seuraamme
selkeää polkua vain joitain satoja
metrejä, kunnes ensimmäinen kiinteä köysi varmistaa hyppymme avonaisten
railojen yli. Pääseinämä ja huippu ovat jo näkyvillä. Tasainen hennosti kumpuileva jäätikkö nousee kevyesti kohti 45-asteita, portaikkoista jääseinämää. Valitettavasti en voi
ylistää reittimme viimeistelyä. 100- metrisellä
seinällä roikkuu pari surkean näköistä köyttä.
Väliankkureina on puolittain auringon paisteessa sulavaan jäähän tuikattu jääruuvi, tai
paikoin puikkojen ympärille sidottu epämääräinen solmu. Teknisesti nousu on helppoa ja
kaikki suoriutuvat osuudesta hitaasti mutta
varmasti huippuharjanteelle.

R

yhmämme lisäksi vuorella on vain
pari pääseinän juurella vastaantulevaa kiipeilijää, sekä jo lähestymiseltä
tuttu pariskunta oppaineen. Saavun viimeisenä huippuharjanteelle, ensimmäiset ovat
saavuttaneet huipun kymmenen aikaan, kello
lähestyy puoli yhtätoista. Sohjoisella harjanteella seurataan samaista lumiankkureihin
varmistettua köyttä. Parikymmentä minuuttia myöhemmin viimeisetkin saavuttavat huipun.

I

sland Peak on mahdollista kiivetä nopeammallakin aikataululla. Opastetut
matkat sisältävät kuitenkin järjestäen
klassisen Mount Everest Base Camp -vaelluksen aklimatisointiohjelmana ennen huiputuspäivää. Tämä takaa hyvän pohjan ohueen
ilmaan sekä paljon hienoja elämyksiä vaikka

Imjan laakso ja Island Peak koko komeudessaan. Reitti
seuraa vasenta harjannetta, huippu näkyy takaoikealla.
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huippu jäisi saavuttamattakin. Nousu on raskas ja korkeutta kertyy. Lisäksi bakteeri-infektiot erilaisten vatsatautien ja ruokamyrkytysten muodossa vaanivat etenkin yleisen hygieniatason laskiessa ja majoituspalvelujen
muuttuessa karummiksi liikuttaessa syvemmälle vuoristoon. Kuiva ilma tuo mukanaan
yskää ja kurkkukipuja.

V

alitettavasti on mainittava myös paikallisten kiipeilyoppaiden vaihtelevasta tasosta. Ryhmien mukana kiipeää yleensä yksi opas neljää asiakasta kohden. Palvelu voi olla joko yksilöllistä ja laadukasta, tai hieman suuntaa-antavaa kohti määränpäätä. Useammille himalajan huipuille
voi opastetusti lähteä ilman aiempaa kiipeilykokemusta. Hyvä fyysinen kunto mainitaan
usein suosituksissa, tästä päättää kuitenkin
maksava asiakas itse. Ennen nousun teknisiä
osuuksia oppaat pitävät lyhyen ja ytimekkään
koulutuksen liittyen varusteisiin ja reitillä oleviin vaatimuksiin. Oletuksena olisi tietysti
myös se, että oppaat vahtivat ja auttavat asiakkaitaan koko nousun ajan. Ohjeet kannattaakin seurata huolella ja aiemmasta tutustumisesta yksinkertaisiin tekniikoihin on ehdottomasti hyötyä.

sopivien kenkien löytäminen voi olla hankalaa koon ja laadun osalta. Perusvaatetus,
hyvä makuupussi ja ainakin tarpeeksi tukevat ja lämpimän kengät on hyvä olla omasta
takaa. Käytännössä kaiken muun (valjaat,
hakun, jääraudat, jumarin, sulkurenkaita ja
nauhalenkkejä sekä laskeutumislaitteen) saa
vuokrattua Chuckungista, tai Namche Bazaarista. Kypärä tulee hankkia viimeistään Katmandusta. Reitillä on kokemattomia kiipeilijöitä ja yhteisessä köydessä putoavien esineiden väistäminen on hankalaa. Vuokravarusteiden haaliminen Katmandusta asti tuo lisää
taakkaa ja koska kiipeilyvarusteita tarvitaan
vain yhdeksi päiväksi, ei niitä kannata vuokratakaan kovin kaukaa. Painorajat sisäisillä lennoilla ovat yhtä tiukat kuin muuallakin siitä
ymmärrettävästä syystä, että kalustona toimii
kevyitä potkurikoneita ja määränpäänä pieniä
vuoristokenttiä.

H

uipun saavuttaminen kruunaa hienosti pitkän ja upean matkan. Hintaeroa pelkkään vaellukseen on

muutama sata euroa, järjestetyistä matkoista
puhuttaessa. Kuvien ja tuuletusten jälkeen
on aika palata samaa reittiä takaisin. Pääseinämän kiinteä köysi laskeudutaan. Tämän
vuoksi eri aikoihin nousevat ryhmät voivat aiheuttaa tukoksia. Meidän tapauksessa
saimme kulkea rauhassa ja viettää huipulla
haluamamme ajan. Parhaana vaihtoehtona
eri retkikuntien olisi hyvä virittää omat köytensä, mutta tämä aiheuttaisi tietysti työtä ja
vie aikaa.

A

lamäessä alkaa monilla viimeistään
matka painaa. Yksi merkittävä ongelma on raskaan nousun aikana
tarvittavien energiavarastojen tankkaus. Yhdeltä aamuyöstä nautittu puuro ja kananmuna on käytetty aikoja sitten. Usein ohut
ilma vaikuttaa ruoansulatukseen ja ruokahaluun helpommallakin hetkellä. Pringlesien
pakkosyöttö takkuilee ja viimeinen suklaapatukka maistuu suussa vielä tuntien jälkeenkin. Vatsa alkaa nikotella huonoja huoltotoimia vastaan. Pahoinvointia ilmenee yleisesti

V

arusteiden osalta kaiken tarvittavan
saa Nepalista. Usein aikataulu on
kuitenkin tiukka ja etenkin nousuun

Viimeisestä kylästä opastetaan oikealle polulle, vaikka huippu
näkyy jo.

Avonaiset railot aiheuttivat ylittyvät pienellä ponnistuksella.
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Perusleirissä vietetään vain yksi yö ennen nousua.

Pääseinämän portaikkoinen jääkiipeilyosuus noustaan kiinteässä köydessä.
Huippuharjanteellakin on vielä kevyttä nousua,
huippu on kuitenkin enää minuuttien päässä.

ja kivinen polku alamäkeen voi tuntua pitkitetyltä kärsimykseltä. Sherpat tulevat onneksi
vastaan perusleiristä ja tuovat juotavaa. Matkalle on järkevää tilan ja painon vuoksi kantaa 2–3 litraa vettä. Määrä ei vallitsevissa olosuhteissa ole kuitenkaan hyvinvoinnin kannalta välttämättä riittävästi.

V

iimeiset saapuvat perusleiriin viiden aikaa iltapäivällä. Perusleiristä
voi nopea ryhmä jatkaa majatalojen
mukavuuksiin samanakin päivänä, parempi
on kuitenkin levätä ja tankata energiaa seuraavaan aamuun. Uni maistuu teltoissa ja

aamun sarastaessa on aika lähteä kotimatkalle. Nousuun varattua ylimääräistä säävarauspäivää ei tarvittu ja paluukin voitiin suorittaa kaikessa rauhassa. Jokainen ilta onkin
jonkinlaista juhlaa tästä eteenpäin.

Lisää Island Peakin matkoista osoitteissa
www. aventura.fi ja www.mandalatravel.fi. Suurempia vuoria mm. osoitteessa www.summit
climb.com. Mount Everestin perusleirin vaelluksesta lisää Kiipeily 1/09.

Lisätietoa Nepalin vuorista ja Trekking Peak
lista tilastoineen ja hintoineen osoitteessa
www.nepalmountaineering.org.

Suomenlippu, ruokousliput ja koko nousuryhmä
6189 metrin korkeudessa.
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Marokko on aurinkoisten kelien ja pitkien
kalkkikivireittien luvattu maa. Taghian kylää
ympäröivät seinämät ovat muodostuneet kiipeilyboomin kohteeksi kuluneen vuosikymmenen aikana erityisesti ranskalaisten, espanjalaisten ja brittien keskuudessa. Paikalla käyneet vertaavat matkakertomuksissaan
Taghiaa maailman parhaisiin multipitch alueisiin ja ylistävät sen koskemattomien kallioiden potentiaalia uusille reiteille. Tällaiset
hehkutukset herättävät kiinnostuksen aika
nopeasti.

{Marokkð 2008}
“Ei perkele!” pääsi suusta. Oli pakko hetkeksi pysähtyä ihmettelemään
sitä luonnonvoimien näytöstä mitä ympärillä oli käynnissä: ylhäällä
ukkosti ja salamoi kuin viimeistä päivää, alhaalla satoja metrejä
syvä kanjoni oli jo alkanut tulvia ja vastaseinämälle oli pikku hiljaa
muodostunut pauhaavaa ääntä pitävä mutaputous. Itse roikuimme kaikki
vaatteet märkinä keskellä uutta reittiämme.

Hal Watts

Juha Kauppila

Easyjet-halpalentojen kannustamana keräsimme kaveriporukan kokoon yliopistoltamme Lontoosta. Reissulle lähtivät mukaan
itseni lisäksi Luke Bennet, Kunal Masania,
Virgil Scott ja Hal Watts. Valmisteluiden jälkeen hyppäsimme lentokoneeseen 25. elokuuta määränpäänä Marrakesh, josta matka
jatkui jeepillä kohti Atlas vuoria. Perillä ukkosti ja satoi vettä. Tulevan kuukauden sääprofiili tulikin näin heti ensikättelystä tutuksi.
Yligrammoja karsiessamme olimme viisaasti
päättäneet jättää kaikki sadekerrokset kotiin.

Yligrammoista ylikiloihin
Vaikka kuinka yritimme optimoida roinan
määrää, tuli sitä silti hervottomasti mukaan.
Kaksi tekijää nostivat yhteiskilojemme määrää exponentiaalisesti: akkuporakoneet ja
portaledget. Nämä logistiset valinnat antoivat meille lähes vapaat kädet linjojen valinnan suhteen. Emme olleet rajoittuneet helppoihin halkeamavoittoisiin trädireitteihin,
eikä linjalla tarvinnut olla yhtään hyllyä nukkumista varten.
Onnistuneen lobbauksen seurauksena olimme saaneet Hiltin sponsoriksi reissullemme ja pyysimme heiltä kahta akkuporaa. Jälkikäteen ajateltuna bensaporat olisivat olleet
huomattavasti kätevämmät! Minigeneraattorin kantaminen vuorille ei ole houkuttava urakka. Sitten säkki pultteja ja hängereitä. Kuukauden ruuat viidelle hengelle. Yli kolmesataa metriä staattista. Kasa teknosälää.
Kamalotteja: isoja, pieniä, vihreitä, punasia.
Muutama sulkkari. Tässä vaiheessa alppikiipeilyn puristit varmasti jo kangistelevat kauhistuksesta. Not exactly fast, high and light.
Ajokuntoiset tiet päättyivät Zawyat Ahançaliin. Täältä matka jatkui jalan itse Taghian kylään. Tai noh, itse kannoimme itsemme perille ja aasit auttoivat possusäkkien kanssa.
Matka taittui kolmessa tunnissa ja perillä
jäimme yöksi Said Mesaouidin majataloon.
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Allekirjoittanut leirissä hienona aamuna. Reittimme huippu näkyvissä seinamien välista auringon kuultamana.

Kunal Masania

Kunal Masania

Muutama metri köyttä...

Porukalla tekemässä reittimme vapaanousua: Storm o’clock 7a 620 m.

Täältä oli helppo tehdä ekskursioita ympärillä oleville seinämille ja erittäin mielenkiintoisena iltalukemisena ruokahuoneen takaseinältä löytyi kasoittain edellisten ensinousujen
topoja. Hieman epäröintiä ja huvitusta aiheuttivat majatalon reikä lattiassa-vessat. Vessapaperin sijaan seinältä löytyi vesihana, jolla pyyhkimäkäden sai mukavasti huljuteltua
puhtaaksi kyykkimisen jälkeen.

tunnin matkan päästä kanjonin suulta. Reitti kulkee alajuoksun pohjoisen suuntaisen
Agoudal N’llamchanen seinämän korkeimman ja suorimman linjan, joka nousee kuuteen sataan metriin kanjonin vastaseinämän
jäädessä kolmeen sataan. Täysi logistinen
painajainen lähinnä possusäkkien roudaamisen ja vedensaanin kannalta, mutta linjan
vietti vei mielissämme voiton.

Kanjonin pohjalle

Reittimme alun ja vesilähteen puolestavälistä
olimme löytäneet optimaalilta vaikuttaneen
leiripaikan kanjonissa sijaitsevasta luolasta.
Keskipäivään mennessä olimme siirtäneet lähes kaikki possumme leirimme karsinaan ja
aurinko porotti taivaan täydeltä. Seuraavaksi vuorossa oli vedenhaku ja virkistävä suihku! Vesipisteemme sijaitsi kanjoniin johtavan
joen yläjuoksulla. Suurin piirtein niillä hetkin
kun kaikki olivat hypänneet suihkuun ja alkaneet pestä vaatteitaan, alkoi taivas tummeta
pilvistä. Pian tämän jälkeen valkoisia rakeita
rapisi niskaamme ja kaikki juoksimme paniikin omaisesti kohti leirin suojia. Mutta kanjonin kapealle suulle päästyämme oli vastassa
pieni ongelma, jota emme olleet kunnolla tul-

Seuraavana aamuna suuntasimme kengän
(ja kavion) kärkemme kohti Jbel Timghazine
vuoristojonon eteläpuolella sijaitsevaa kanjonia. Kuuden tunnin jolkotuksen jälkeen aasien päätepysäkiksi tuli kanjonin alku. Tästä
eteen päin olisimme omillamme. Edessä oleva kanjoni tarjosi upeaa patikointia erittäin
vaikuttavissa maisemissa. Ja mitä parasta,
koko kanjonissa oli pelkästään yksi ennalta
kiivetty reitti.
Kahden päivän tutkiskelun jälkeen ja demokraattisen äänestyksen seurauksena olimme
päättäneet minne uusi reittimme tulee nousemaan. Valitsemamme linja lähtee reilun

140-metrinen staattisemme tulvan helmoissa.

leet ajatelleeksi.
Myrskyn aikaan pääkanjonin suu toimii suppilona usealle joelle ja pikku kanjonille. Tämän seurauksena se tulvii nopeasti ja vesi estää kanjoniin pääsyn sekä rajoittaa sen
pohjalla kulkemista. Istuskelimme hampaat
kalisten paikallisten berber-paimentolaisten kivistä rakentamassa metrin korkuisessa suojassa ja odotimme sään paranemista.
Lopulta sade laantui, mutta useamman tunnin odotuksen jälkeen ei kanjonin suu ollut
vieläkän kulkukelpoinen. Tässä vaiheessa
muistimme myös, että aikaisemmin päivällä
olimme jättäneet poramme ja staattiset köytemme kanjonin pohjalle. Oli pakko lähteä
metsästämään niitä.
Aika jännittävän alaskiipeilyn seurauksena
pääsimme kanjonin pohjalle muutama satametriä sen alajuoksulla. Porat olivat turvassa.
Mutta 140-metrinen staattisemme oli keskeltä tulvivaa kanjonia. Ja kuin kohtalon ivana,
juuri ennen kuin pääsimme siihen käsiksi vei
veden virta köyden alas kanjonia. Onneksi se
jäi kiinni seuraavassa mutkassa oleviin kiviin
ja saimme köytemme pelastettua. Pitkän kan-
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Kunal Masania

Kunal Masania

Myrskyn jälkeisiä tunnelmia taivaanrannassa

Virgil Scott rakeilta suojassa kivihökkelissä.

jonikahlauksen jälkeen pääsimme vihdoin takaisin ylärinteillä sijaitsevan luolamme suojiin.
(Taghian alue on tullut tunnetuksi sen pitkistä ja jyrkistä seinämistä.
Lähivuosien aikana alue on saanut useita supertiukkoja ensinousuja
kuten Babel 7c+ 800m ja Le Grand Carnaval 8a+ 400m. Hieman inhimillisemmillä vaikeusasteilla löytyy muun muassa Petit-Piola duon jo
klassikoiksi muodostuneet Les Rivieres Pourpres 7b+ 500m ja Canyon
Apache 6c+ 350m. Paikallinen kalkkikivi ottaa trädivarmistuksia mutta
useat reitit sisältävät lähes mahdottomasti varmistettavia feissiosuuksia ja ovatkin paikalliseen hyväksyttyyn tapaan pultattuja.)

Teknoa teknoa
Reittimme ensinousu tapahtui big wall -tyyliin. Nousua nopeuttaaksemme strategiamme oli seuraava: liidaajapari kiipeää ylös trädilla ja
tarvittaessa teknolla sekä köydenmitan päätteeksi pulttaa kahden pultin ankkurit, perästä tulevat hoitaisivat itse sporttinousua varten tarvittavat välipultit ja possujunan haulauksen.
Linjamme alkua tarkastellessa oli korkeuksissa näkyvissä sopiva puu
pienellä kielekkeellä, sinne ensimmäinen ankkuri! Aika jännittävän jyrkän alun päätteeksi alkoi puu olla noin kymmenen metrin päässä. Hieman huolestuttavaa tässä vaiheessa oli tosin se, että jalkojen välissä
roikkuvaa kuusikymppistä singleä oli maassa jäljellä enää vajaa kymmenen metriä. Ja edessä oli vielä kinkkisen näköinen feissi.
“Yksi huukki. Toinen huukki. Sitten mikrokiila, onpa huono en uskalla edes
testata kunnolla. Nopeasti seuraava huukki sisään. Tässä vaiheessa oli varovasti yritettävä high stepata, kunnes... Ping! Sitten harjoiteltiin lentämistä. Aina joskus sitä putoaa niin pitkän matkaa, että ehtii ihmetellä vieläkö
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Possujuna täydessä vauhdissa headwallilla, tuut tuut!

sitä matka alas jatkuu. Tämä oli yksi niistä hetkistä.”
Tarvittiin hikinen viiden tunnin teknosessio ennen kuin pääsimme
puun luokse, josta köysien jouston ansiosta juuri ja juuri sai laskeuduttua maahan. Kyseisestä feissistä tuli lopulta reitin vapaakiipeilyn 7a
kruxi, joka jälkikäteen turvattiin pultilla. Teknonousulla whipperin pysäytti teipattu cliffhanger.
Ensimmäiset muutama päivää fiksasimme köysiä kanjonin pohjalta
mutta staattisten loputtua siirryimme asumaan seinälle. Kuuden vertikaalipäivän, kahden myrskyn ja useamman päärynäpurkin jälkeen
olimme vihdoin saavuttaneet huipun ja viimeistelleet reitin turvallista mutta seikkailuhenkistä sporttivapaanousua varten. Ensinousu oli

Hal Watts

Virgil Scott

Ylimääraisellä pastalla topattu illallissörsseli vapaanousua edeltavänä päivanä.
Laskelmamme mentyä pahasti alakanttiin oli normaalipäiville tarjolla niukasti ruokaa.

Ryhmäpotretti keittokulhon ympärillä. Vasemmalta: Luke, Juha, Kunal, Virgil, Ha.

keen reitti jatkuu kolme köydenmittaa suoraan ylös ja päätyy ilmavan
pilarin päälle. Täällä vietimme ensinousumme toisen myrskyn. Seuraavaksi on laskeuduttava pilarin taakse, jotta pääsee käsiksi headwallille.
Neljän aika jyrkän koopeen jälkeen maasto alkaa loivistua ja pultit harventua. Loput 120 metriä on helppoa ,mutta hauskaa pulttaamatonta
trädia. Reitti päättyy etelän puoleisille tasangoille, jotka sijaitsevat noin
2800m korkeuksilla. Täältä patikoi helppoa maastoa takaisin kanjonin
suulle.
Taghian kanjoni sijaitsee High Atlas vuoristossa, noin 200 km Marrakechistä itään.

arviolta E3 brittitaulukolla ja A3+ hikisimmillä teknoilla. Eli käytännössä 6+ trädikiipeilyä Suomen asteikolla ja aina tarvittaessa vaihdoimme
lennosta teknoon.
Nousumme suurimmaksi vaaratekijäksi muodostui ylhäältä putoavat
irtokivet. Ohjusten lailla alas suhisevien kivien ääni jäi erityisen elävänä mieleen ja useimmat meistä saivat ainakin pieniä osumia kanjonissa hääriessämme. Kypärä olikin aivan ehdoton väline! Reittimme
yläosassa liidaajan käteen jäi myös yksi jääkaapin kokoinen murikka
mutta onneksi ilman vakavempia seurauksia. Sporttinousua varten
putsasimme reitin parhaamme mukaan irtokivistä.

Sataa sataa ropisee
Vapaanousun syntymäpäiväksi tuli lopulta 17.9.2008. Onneksemme
päivä oli mitä kaunein, kiipeily todella nautittavaa ja maisemat vailla
vertaa! Kaikki meni sulavasti ja saavutimme huipun kymmeneltä illalla
sään alkaessa pikku hiljaa huonota. Iltamyöhäsellä nousun juhlinta tapahtui koreasti riisikakun ja purkkisardiinin kera, nam nam. Kaikki loput päivät satoikin vettä eli vapaanousu oli lähellä jäädä tekemättä.
Reittimme vapaakiipeily on suurimmaksi osaksi feissikiipeilyä ranskan kutosen tasolla. Aluksi linja seuraa selkeää arêtea ja sisältää lyhyen osan pakollista 7a feissiä. Teknisen kourun jälkeen kuudes köydenpituus nousee isohkolle ruohokiellekkeelle. Täällä vietimme ensinousumme ensimmäisen myrskyn. Seuraava osuus on ehkä hienoin
linjallemme osunut pätkä: vajaa 30 metriä erittäin teknistä ja jyrkää
slabikiipeilyä. Arvosanaksi tuli kouluasteikolla täysi kymppi. Tämän jäl-

Yksi reissumme toistuvista teemoista oli lähes poikkeuksetta iltapäivällä iskevät sademyräkät. Näiden seurauksena kiipeilyn edistyminen
seinällä hidastui, asioiden hoito leiriin hankaloituu ja vesilähteemme muuttui mutavedeksi. Normaalisti syyskuussa Taghiassa ei pitäisi
sataa kuin muutamana päivänä mutta paikkallisten mukaan satuimme tulemaan sinne epätavallisen sateisena vuotena. Mutta tarvitsee
myöntää, että vaikka saimmekin erikoisen paljon vettä niskaamme,
useimmat aamut olivat hyviä ja sade loppui aina yöhön mennessä.
Vaikka Taghian alueella onkin jo kiivetty ahkeraan löytyy potentiaalia
uusille reiteille vielä paljon. Kylän aivan viereisiltä seiniltä on parhaat
palat popsittu, mutta jos jaksaa tehdä lähestymisiä pidemmällä sijaitseville seinämille on mahdollisuudet löytää hienoja linjoja. Esimerkiksi kiipeämässämme kilometrejä pitkässä kanjonissa on tällä hetkellä
ainostaan yksi toinen reitti vaikka mahdollisuuksia olisi useille uusille reiteille. Kanjonin kivilaatu vaihtelee arveluttavasta erittäin hyvään.
Lähestyminen kanjonin suulle on pitkä, mutta oikopolulla reitillemme
olisi mahdollista päästä muutamassa tunnissa Taghian kylältä.
Kokonaisuudessaan reissu oli aikamoinen seikkailu. Paljon tuli koettua ja paljon juttuja jäi korvan taakse. Uskoisin, että seuraava reissuni
Taghiaan tulee olemaan hieman kevyemmällä repulla ja hieman aurinkoisemmilla keleillä!
Suurkiitos tukijoillemme, joita ilman reissumme ei olisi ollut mahdollista: Imperial College Exploration Board, Patron of our expedition Sir
Richard Sykes, Hilti, Lyon Equipment, First Ascent, University of London Dunsheath Expedition Award.
Videopätkä reissustamme löytyy osoitteesta: www.stormoclock.com
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Teksti Jari Kosk, kuvat Joonas Sailaranta

Nuori helsinkiläinen Anna Laitinen
on viime aikoina herättänyt huomiota
kovilla suorituksilla kallioilla ja kivillä.
8a:n köysireitti ja 7b+/7c:n boulder
taittuivat vain kahden vuoden kiipeilyn
jälkeen! Pitää selvittää, miten tällainen
on mahdollista ja kysellä Annalta
kuulumisia.
Nimi: Anna Laitinen
Ammatti/koulu: Kaitaan lukion viimeinen luokka
Kotipaikka: Espoo
Ikä: 19 v.
Paino ja pituus: 159 cm, 48 kg
Kauanko olet kiivennyt: Aloitin 2007 keväällä
Muut harrastukset: Telinevoimistelu ja laskettelu,
nämä harrastukset ovat tosin vähentyneet kiipeilyn
aloittamisen jälkeen

Miten ja milloin aloitit kiipeilyn:
Olen ollut kiinnostunut kiipeilystä pienestä lähtien, mutta telinevoimistelu vei kaiken ajan. 2007 talvella kokeilin messuilla kiipeilyä SKIL:n kiipeilyseinällä ja sain samalla tietoa kiipeilyn aloittamisesta. Ilmoittauduin heti Helsingin kiipeilykeskuksen alkeiskurssille ja aloitin sen jälkeen Tapanilan Erän
kiipeilyjaoston aikuisryhmässä.

Kiipeilyn lajit, joita harrastat:
Kilpakiipeily, kalliosportti ja boulderointi.

Kehitys vuosien mittaan:
Vuoden kuluttua aloituksesta Orgasmica 7b Rodellarissa ja
toisena vuonna Buu Klubben 8a Suomessa. Boulderoinnissa
Munat 7A Koivusaaressa 2009 alussa ja tämän vuoden toukokuun lopussa Oppositio 7B+/C Loviisassa.

Buu Klubben on hyvin voimallinen reitti, osa reitistä on
melkein kattoa. Miltä tämän reitin kiipeäminen tuntui?
Tuntui itseasiassa yllättävän hyvältä ja ensimmäinen yrkkä
menikin jo aika ylös. Reitti tuntui jotenkin minulle sopivalta.
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Miten usein/miten treenaat:
Keskimäärin nelisen kertaa viikossa kiipeilyä ja ohessa telinevoimistelua ja punttisalia. Kisoihin saatan treenata systemaattisemmin. Muuten kiipeän aika rennosti fiiliksen mukaan.

Treenivinkki:
Muista liikkua monipuolisesti ja kehittää myös muita ominaisuuksia kiipeilyn ohella.

Kiipeilytyylisi on erikoinen, jalkojen käyttösi ja notkeutesi on
aivan uskomatonta! Onko tämä perua telinevoimistelutaustastasi:
Kehon hallinta, notkeus, koordinaatio ja voima kehittyivät telinevoimistelussa. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvää, että telinevoimistelu tekee hyväksi kiipeilijäksi. Kiipeilyssä vaaditaan myös
paljon luovuutta. (Anna treenasi telinevoimistelua aktiivisesti
seitsemän vuoden ajan viisi kertaa viikossa ja kilpaili SM-tasolla
näytösvoimistelussa.)

Tout a Block 2008

Sisä- vai ulkokiipeily:

Parhaat kiipeilyreitit Suomessa:

Ulkokiipeily ehdottomasti!

Buu Klubben, Tres Chic Kleverillä, Mantra
Rollareilla

Esikuva:
Lynn Hill, hänelläkin oli telinevoimistelutausta, notkeutta ja kiipeää todella hyvin vaikka
on tosi lyhyt.

Mieluisimmat kiipeilypaikat ulkomailla:

Tavoitteet:

Kiinnostaako muut lajit? (trädi, jää, alpit ym):

Kehittyä monipuoliseksi kiipeilijäksi! Haluaisin saada lisää rohkeutta ja varmuutta, jotta
voisin kiivetä isoja seiniä. Kisoissa haluaisin
pärjätä aikuisten PM-kisoissa.

Unelma:

Haluaisin kokeilla trädiä jo tänä kesänä. Kiipeilijänä minulle on itsestäänselvyys opetella
ennemmin tai myöhemmin kiipeämään luonnollisilla varmistuksilla. Esimerkiksi Olhavalla tälläisellä sporttikiipeilijällä ei ole paljoa tekemistä.

Päästä vähintään vuodeksi ulkomaille kiipeämään

Kisamenestys:

Suosikki kiipeilykalliosi kotimaassa:
Olhava ympäristön ja reittien vuoksi.

Rodellar Espanjassa, sieltä on hyviä muistoja.

2008 ja 2009 junnu PM hopeaa. SM-boulder
2009 aikuiset hopeaa. Pasilan Cave Dynokisassa 2008 kultaa.

Perttu Ollila

Turku Rock City

Viva la revolución (6+), Juha Suikkala, Pernon kallio.

Perttu Ollila

La Poderosa (5), Sini Välimaa, Pernon kallio.

Turku Rock City

Turun alueen köysikiipeily koki kirvelevän menetyksen, kun
vuodesta 1984 käytössä ollut Ispoisten klassikkokallio asetettiin kiipeilykieltoon erittäin harvinaisen louhukehräjäkälän suojelemiseksi. Kuinka Turun kiipeilijöiden ja jäkälän sulava yhteiselo päättyi niin yllättäen?
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Perttu Ollila				

Seuraavassa on painottuneen asenteellinen tulkinta tapahtumista, joiden seurauksena vuosi 2008 oli ensimmäinen
kausi ilman rakasta Ispoisten kiveä, sekä reaktiiviinen yritys
kompensoida menetys kahdella kalliolla heti samana vuonna ja siten säilyttää Turku edelleen city-kallioiden kaupunkina.

Ispoinen in memoriam
Ispoisten kallioiden jäkäläesiintymä on löydetty jo vuonna
1869. Se oli pitkään kateissa viimeisen havainnon jäädessä vuoteen 1924. Tyypillisesti hävinneet lajit eivät ilmaannu
uudelleen, mutta louhukehräjäkälä teki poikkeuksen sääntöön. Koko maasta menetetyksi luokiteltu jäkälä löydettiin
vuonna 2003 uudelleen elinvoimaisena joskin pienialaisena
kasvustona Ispoisten kallionaluslouhikosta. Lounais-Suomen ympäristökeskus raportoi Lecanora subcarnean onnellisesta löytymisestä ihmisten vilkkaasti käyttämien kulkureittien välittömästä läheisyydestä. Kiipeilyyn ei tuolloin
puututtu.
Syksyllä 2004, 20 vuotta Ispoisten kallion historiallisen
avausnousun jälkeen, solmin tossut jalkaan Ispoisten vasemman reunan kallionaluslouhikon pohjimmaisessa montussa. Tätä tehdessä saatoin tietämättäni istua louhukehräjäkälän päällä. Lähdin juhlistamaan 20-vuotiasta kalliota uudella, eksentrisellä reitillä: ei köyttä, ei pädejä, mutta
kypärä päässä, niin kuin olla pitää. Tehtyäni juhlanousuni

haluamallani tyylillä lupailin reitin retropulttaamista yleisempää käyttöä varten. Menetin kuitenkin hetkeksi kiinnostuksen Ispoista
kohtaan, ja lupaus jäi lunastamatta. En arvannut, että Mefiston valssi (6+V) jäisi huolestuttavan faustisessa muodossaan Ispoisten
viimeiseksi reitiksi.

kovarret olivat tossujen alla kulahtaneet vaaleammiksi. Siihen ei ollut enää vastaan väittämistä.
Olen antanut itseni ymmärtää, että Lecanora
subcarnean erottaminen joistain läheisistä,
tavallisemmista jäkälälajeista vaatii suorastaan kemiallisen analyysin. Tämä saa jopa kiipeilevän puunhalaajan helposti ajattelemaan,
että kyseinen jäkälä on vain taksonominen
kuriositeetti, jolla ei ole sen suurempaa arvoa
ekosysteemin kokonaisuudessa. Olisi ollut
mukavampi menettää Ispoisten kallio jonkin
söpön pöllön tai oravan vuoksi. Muutenkin
Ispoisten kiipeilykielto tuntuu monesta olevan luonnonsuojelun tappiollisen perääntymistaistelun viimeinen ele, joka tuskin tässä
tapauksessa kauaa pidättelee biodiversiteetin
kaventumista. Suojelun viimeinen keino on
luontokohteen museoiminen, eristäminen ja
suojeleminen yhden luonnon käyttäjäryhmän
näennäisiltä vaikutuksilta. Aiheen sapekkuudesta huolimatta me paljon luonnossa liikkuvat ja luonnonsuojelullisia näkökohtia korkealle arvostavat kiipeilijät toivotamme L.
subcarnealle sitkeyttä uusissa, aurinkoisissa
olosuhteissa. Jos sitkeys ei riitä, jokin tuleva
kiipeilijäsukupolvi ehkä neuvottelee uudestaan kiipeilystä Ispoisissa. Siihen asti, Ispoinen R.I.P.

Turun kaupungin viheryksikkö kaatoi Ispoisten kallion edestä kaiken kanervaa pidemmän vuoden 2007 alkukeväällä. Tämä melko
drastinen toimenpide alueelle, joka on myös
Varsinais-Suomen seutukaavan luonnonsuojelukohde, kiinnitti ympäristökeskuksen huomion, ja paikalla suoritettiin tarkastuskäynti. Todettiin, että puita ei enää ole ja kalliojyrkänne on myös – kappas vaan – vilkkaassa
kiipeilykäytössä. Vailla puiden tuomaa suojaa
Ispoisten kiipeilijät roikkuivat kaiken kansan
nähtävillä. Samasta syystä eli vailla puiden
tuomaa suojaa louhukehräjäkälä, joka kirjallisuustietojen mukaan kasvaa puolivarjoisilla kallioseinämillä, oli taas aloittanut lähtölaskentansa sukupuuttoon. Koska Lecanora
subcarnean kasvuolosuhteita heikentävä voimakas valaistusolosuhteitten muutos ei ollut
enää korjattavissa, looginen ja lainopillisesti väistämätön toimenpide oli enää kiipeilyn
kieltäminen. Niin sanotun ”erityisesti suojeltavan lajin” säilymiselle tärkeän esiintymispaikan heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 47 §).

Suoritettiin maastotarkastus, jossa oli myös
Kruxi ry:n edustajia. Kävi ilmi, että alhaalla jyrkänteen tyvellä louhukehräjäkälä kasvoi
paikoin myös vaakasuorilla kalliopinnoilla.
Sekovarret olivat säilyneet koskemattomina.
Jäkälää kasvoi myös 30 metrin pituisella pystysuoralla kallioseinämällä käytännössä koko
jyrkänteen matkalla. Ryhmittyneitä tai yksittäisiä sekovarsia esiintyi aina kolmen metrin
korkeudelle saakka. Joissain kalliourissa se-

Perno ja Bio Valley
Ispoisten pienelle alueelle pakattujen reittien laatua on hankala kompensoida, mutta määrällisesti Turun menetettyjen reittien
tilalla syntyi vuonna 2008 liuta uusia. Turun ja Raision rajalla Pernon liittymässä on
Ossi Frustin vuonna 1993 bongaama kallio. Tuolta kesältä ovat peräisin nätti halkeama Deep Purple ja 20-metrinen matalalla kulkeva boulderpoikkari Osama. Pernon
massiivi on enimmäkseen tuusan nuuskaksi räjäytettyä, mutta ruman kiven väliin on
onneksi jäänyt pieni ja viehättävä luonnonkallioseinä, kuin almu. Kivi on sormia hivelevän pehmeää gneissiä. Aurinkoa piisaa,
mutta puut ovat kasvaneet vuosien saatossa juuri sopivasti tuomaan varjoa ja edes
hieman näkösuojaa ohi liikkuvien mielenkiinnolta. Luonnonrauhasta ei ole tietokaan.

Riku Mattila

Huolehdin siitä, että Kruxi ry:n viralliseen kirjalliseen kannanottoon tuli selvästi osoitettua
tapahtumakulun ongelmallisuus: ilman puiden tarjoamaa suojaa aurinko on louhukehräjäkälälle huomattavasti kiipeilyä suurempi
vaara madaltaessaan jäkälälle otollista kosteaa ja varjoisaa kallion osaa. Vahingon jo tapahduttua louhukehräjäkälää ei pelasta kiipeilyn täyskielto, sillä biotooppi on jo peruuttamattomasti tai ainakin hyvin pitkäksi aikaa
muuttunut. Todistettavasti kiipeilijät ja jäkälä
ovat tulleet toimeen sulassa sovussa viimeiset 23 vuotta, molemmat suunnilleen omalla kallio-osuudellaan viihtyen. Esitimme kannanotossa, että kalliota tulisi vastaisuudessa
suojella metsurivandalismilta, louhukehräjäkälää puolestaan kulutukselta sen selkeissä esiintymäkohdissa, jotka voitaisiin todeta
ympäristökeskuksen ja paikallisen yhdistyksen edustajien kesken.

Syys- ja lokakuussa 2007 kävin jättämässä
parikin kertaa kiipeilyllisiä jäähyväisiä Ispoisten ihanalle kivelle. Omasta puolestani olin
ehtinyt kiivetä kaikki reitit ja tehdä kaikki kuviteltavat jekut, mutta niin paljon henkilökohtaista kiipeilyhistoriaa, sitä parasta elettyä
elämää, oli tarttunut tuohon graniittiin, että

onnistunut ja hyväkitkainen syyskiipeily oli
enimmäkseen melankolian leimaamaa. Niin
monella muulla tämän pienimuotoisen klassikkoseinän haltuunotto oli vielä tyystin kesken: esimerkiksi Black Holen (7-) pokettinysväys tai Viimeisen dynosauruksen (7+) kanttaus ja hankala kolmas klippi. Nykyään, kun
lenkillä juoksen Ispoisten ohi, koetan nimenomaan keskittyä tuohon ohi juoksemiseen.
Tujun (6+) kruksin aloituskahvassa oleva
mankka pistää silmään. Toivon, että se ei ole
tuoretta, vaan mankkaneurootikoiden vuosien saatossa reitille jättämää valkoista patinaa. Miten hieno kruksi siinä onkaan: veto
oikealle, vasemman jalan nosto samalle kahvalle, josta vasen käsi edelleen pitää kiinni...

Viimeinen dynosaurus (7+), Antti Noramaa, Ispoisten kallio.
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Biolaakson kallion varsinainen anti on juuri
sen sporttireiteissä: aivan loistava minisisäkulma Pikkuviikari, lapsilukollinen punafeissi
Paradigma ja pystyjyrkkä arete-reitti Skitsofrenisaatio.

Pernon kallio
N/lat: 6706305, E/lon: 1563605

1. I Am I 5
2. Anthrax 53. La Poderosa 5
4. Viva la revolución 6+
5. Deep Purple 5
6. Osama 5+

Pernon kallion edessä on tasaista nurmikkoa, joten auton saa periaatteessa ajettua ihan viereen.
Se on kuitenkin risteysaluetta, joten pientareelle ei kannata tehdä
mitään kokoontumisajoja. Saimme huomata Janne Ojasen kanssa kalliota askarrellessamme, että
poliisisetä tulee aika nopeasti kysymään, ”onko ongelmia”. Siinäpä sitten on hyvä selittää, että on
kyllä ylitsepääsemättömän ongelmallinen kruksimuuvi tuossa Viva
la revoluciónissa. Autot voinee pysäköidä ns. kukkatalon pihalle tai
kätkeä kallion vasemmalta puolelta ajaen (Metsäaro) sen takapuolelle. Pernon kallio on myös fillarointietäisyydellä useimmille turkulaisille ja raisiolaisille.
Tapasin käydä kymmenisen vuotta sitten sahaamassa Osamaa
edestakaisin. Voitin tuolloin väsytystaistelun erään muurahaisyhdyskunnan kanssa, joka oli pesiytynyt poikkarin kruksikkaimpaan
kohtaan. Toivottavasti eivät olleet
erittäin uhanalaisia muurahaisia.
Osa nykyisistä reiteistä tuli liidattua tai korkeapalloteltua jo tämän
milleniumin alussa. Ne ovat siis
nyt kunniakkaasti kahdella pultilla
retropultattuja. Aikoinaan kierrätin
kiipeilevää ranskalaista ystävääni
kaikilla Turun city-kallioilla, myös
silloisessa Pernossa. Kun olin vastavierailulla hänen city-kallioillaan
Grenoblessa, ajattelin samalla kateellisena ja nolona, että sen Pernon möykyn olisin kyllä voinut jättää esittelemättä. Pienuudestaan
huolimatta nykyisen Pernon kallion reiteistä on pidetty, ja kallion testipala, meanderoiva Viva la
revolución, on mantteli-kurotuskombinaatiollaan monille vielä pitkäksi aikaa haastava mysteeri.
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Bio Valley
N/lat: 6703476, E/lon: 1573259

1. Biolouhikko 3+
2. Perhekuntoutusreitti 43. Pikkuviikari 6+
4. Puukkohippa 4+
5. Paradigma 7
6. Skitsofrenisaatio 77. Banaanikärpästen herra 6
8. Pakoviiva 5

Biolaakso on bioteknologiakeskittymä Lausteen
kaupunginosassa. Laaksossa on teknologian ohella turkulaistaiteilija Jan-Erik Anderssonin ympäristötaideteos Sateenkaaren salaisuus. Vuonna 2002
aloitettu ja viimein vuonna 2007 valmistunut kokonaisuus on yksi mittavimpia Suomessa toteutettuja ympäristötaidehankkeita. Sateenkaaren väreihin maalatut valaisinpylväät sekä kävely- ja polkupyöräliikenteelle suunnitellut lapio- ja sydänsillat pyrkivät olemaan samalla kertaa lystikkäästi
käyttöesineitä ja veistoksia. Tuntuu kuitenkin siltä,
että hieman syrjäisen Biolaakson maisemasuunnittelusta ovat tietoisia vain Lausteen koiranulkoiluttajat. Nyt sen huomannevat myös turkulaiset
kiipeilijät.
Ihastuttavin tapa lähestyä Biolaakson kalliota on
ajaa fillarilla laaksoa halkaisevaa kaarenmuotoista
tietä pitkin, alittaa 24 lyhtypylvästä, joiden tolpissa
silhuetit jonglööraavat solubiologian palasilla, ylittää peltomaisemaan upotettu lapiosilta ja sitten
kyyneleitä vuodattava sydänsilta. Voimakkaan väriset, kuvioidut sillat muodostavat mukavan vastakohdan bioteknologiakeskittymän asiallisen tylsälle arkkitehtuurille. Kuitenkin niiden takana vasta
on kiipeilijälle Biolaakson aarre, se sateenkaaren

salaisuus.
Kallion runsaan yläköysiankkuroinnin on suorittanut eräs toinen taho joitain vuosia sitten. Enimmän reitityksen askartelin yksikseni viime syksyn
kuulaina kiipeilypäivinä. Tuli kourallinen reittejä,
helppoa luomua ja kinkkistä sporttia. Biolaakson
kallion varsinainen anti on juuri sen sporttireiteissä: aivan loistava minisisäkulma Pikkuviikari,
lapsilukollinen punafeissi Paradigma ja pystyjyrkkä arete-reitti Skitsofrenisaatio. Koska Biolaakson
kallio on niin tuore vielä, sen reitit vasta hakevat
paikkojaan turkulaisten kiipeilijöiden suosikki- ja
inhokkilistalla.
Kun ynnätään Perno ja Bio Valley aiempien vuosien Turun city-kalliolisäyksiin (Ravattulan Muikunvuori, Luolavuoren Rauninrotko ja Siloseinä,
Puistomäki), kaupungissa alkaa olla Ispoisten menettämisestä huolimatta taas se sama Rock City
-ominaisuus, joka itseäni kovasti elähdytti 1990luvun loppupuolella. Kyse on ennen kaikkea mahdollisuudesta mennä fillarilla kiipeilemään, lähteä
kalliolle vasta työpäivän jälkeen, treffata kaverit
kallion juurella ilman sen suurempia järjestelyjä:
”Tunnin pääst, ota sää köysi, mää otan jatkot”.

Vuoden kumitesti!

Kiipeilijät rakastavat kinastelua pitävimmästä kumista kiipeilykengissään.
Mutta kuka haluaa oikeasti tuhota kenkänsä selvittääkseen asian?

Menetelmät
Testissä mitattiin pinnan kaltevuutta,
jolla kuminäyte petti graniittialustalla
sekä tasaisella kiipeilyotteella. Molemmissa tapauksissa voittaneen ja heikoimman tuloksen välillä oli eroa alle
6,5 astetta.

Mitä testattiin
Testiin valittiin ”kaikki suosituimmat
kumiseokset”. Tämä määriteltiin hankkimalla kumia jota käytettiin vähintään
yhdessä kengässä, jota taas myytiin vähintään viidessä eri verkkokaupassa.

Testin suorittaminen
Markkinoilta löytyy kaikkiaan yhdeksän
testiin yltänyttä kumia. Jokaista kumia
edusti yksi kenkämalli. Pohjat irrotettiin
ja niistä eroteltiin 2x2 tuuman näytepala. Jokaisen näytteen päälle kiinnitettiin paino. Näytteet asetettiin samaan
lähtöpisteeseen positiiviselle graniitti
alustalle. Alustan kulmaa kasvatettiin
kunnes näyte menetti pitonsa. Tämän
jälkeen alustan kaltevuus mitattiin.
Sama menettely tehtiin myös tasaisella
kiipeilyotteella. Kaikkiaan 20 testiä teh-

Vapaa käännös: Kalle Viira

tiin jokaiselle näytteelle, 10 graniitti
alustalla, 10 kiipeilyotteella. Testattiin sekä oikean että vasemman jalan kengästä otettuja näytteitä. Yhteneviä tuloksia saatiin myös ns.
”vetotestissä” jossa käytettiin jousivaakaa ja viiden paunan lisäpainoa.
Laboratorio-olosuhteissa tehty testi
suoritettiin 20 C° lämpötilassa.

Onko testi uskottava
Kaikki näytteet hankittiin täyteen
hintaan jälleenmyyjiltä, ei valmistajilta. Testaaja ei saa korvausta yhdeltäkään valmistajalta.
Testin tehnyt Spadout.com sivusto
saa korvausta yli 300 jälleenmyyjältä, jotka myyvät lukuisia kenkämalleja. Testaajan saama taloudellinen
hyöty riippuu tuotteiden kokonaismyynnistä sivustonsa kautta, eikä
tuotteiden merkillä tai valmistajalla
ole merkitystä.
Testin suoritti Steve Won nimisen
fyysikko. Euroopan Hiukkasfysiikan
Tutkimuskeskukselle työskentelevä
Won on itsekin innokas kiipeilijä.
Lisätietoa testin yksityiskohdista osoitteessa
http://www.spadout.com/r/climbing-rubber-test/#.

TESTATUT KENGÄT
Evolv Trax XT-5
La Sportiva FriXion RS
Mad Rock Formula #5
Mad Rock FX5
Stealth Onyx
Stealth HF
Stealth C4
Vibram XSV
Vibram XS
TULOKSET

Evolv Defy
La Sportiva Mojo
Mad Rock (Old) Phoenix
Mad Rock (New) Phoenix
Five Ten Galileo
Five Ten V10
Five Ten Mojave
Mammut Goblin
La Sportiva Nago
Woman XS Grip Sage
GRANIITTI

OTE

34.27
33.94
28.40
32.77
30.00
28.16
30.12
30.87
29.59

48.86
45.61
43.80
46.21
45.18
46.68
47.78
48.79
49.48

KESKITULOS ASTEKULMINA

Evolv TRAX XT-5
La Sportiva FriXion RS
Mad Rock Formula #5
Mad Rock FX5
Stealth C4
Stealth HF
Stealth Onyx
Vibram XS
Vibram XSV

LOPPUARVOSANAT
YLEIS	ARVOSANA	 GRANIITTI
Evolv Trax XT5
La Sportiva FriXion RS
Vibram XSV
Mad Rock FX5
Vibram XS
Stealth Onyx
Stealth HF
Stealth C4
Mad Rock Formula #5

9.7
8.4
7.9
7.9
7.8
7.3	
6.1
5.9
4.3	

10
8.9
5.7
7.8
6.2
6.0
4.0
6.0
4.2

OTE

9.4
7.9
10
8.0
9.4
8.6
8.1
5.7
4.3

Tuoteuutuudet

La Sportiva TC Pro
Pitkille vuoristoreiteille ja halkeamiin suunniteltu kenkä, joka on nimetty
kehittämisessä mukana olleen T. Caldwellin mukaisesti. Tossu on erittäin
mukava pitkissäkin kiipeilysessioissa ja suojaa jalkaa halkeamakiipeilyssä.
Nilkanympärys ja etuosa on pehmustettu lisämukavuuden saavuttamiseksi. Kengässä on tukeva välipohja yhdistettynä patentoituun P3-välipohjaan.
Outdoor Action Finland Oy | SH 129 €

La Sportiva Gandalf
Tekninen uutuus kiipeilyyn, lähestymisreiteille ja kiipeilynohjaukseen.
Ergonominen rakenne seuraa täydellisesti jalan rakennetta. Pintanahkainen jalkine istuu napakasti jalassa kuin jalassa. Voidaan käyttää ilman
pohjallista tai sen kanssa, riippuen jalan lestistä ja aktiviteetistä jossa
kenkää käytetään. Uusi pitävä Vibram®-kumipohja, joka on helposti
pohjattavissa.
Outdoor Action Finland Oy | SH 159 €

Spot-sateliitti lähetin ja paikannin
Spot toimii sieläkin missä puhelimet eivät. Spot
lähettää sijaintitiedot ja erilaiset viestit satelliitin kautta
käyttäjän valitsemiin numeroihin tai sähköpostiin.
Yhteistyö Google mapin kanssa tekee mahdolliseksi
sen, että käyttäjän liikkumista voi seurata Google map
-palvelun kautta lähes reaaliajassa. Tämä mahdollistaa
erilaisille retkikunnille aivan uusia tahoja viestiä
sidosryhmien kanssa. Spotissa on lisäksi apua-nappula,
jolla käyttäjä voi saada pelastustoimet käynnistettyä
eri puolilla maailmaa ilman puhelinta. Tämä laite
todella mahdollistaa uudet mielenkiintoiset sovellukset
ja toimii sen lisäksi perinteisemmin turvallisuuden
lisääjänä. SH 199 €
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Crashpadit
Moonin crashpadit pelastavat nilkkasi kesän bouldereilla.
Saatavana iso Saturn (160 x120 x11cm) ja pienempi Warrior
(130 x100 x 9,5cm). Molemmat ovat malliltaan taitettavia l.
taco-tyylisiä.
Boulderkeskus | www.boulderkeskus.com,
info@boulderkeskus.com
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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

t$MJNBUF$POUSPM4ZTUFNNBIEPMMJTUBBIZWÊOJMNBOLJFSSPO
LZQÊSÊOTJTÊQJOOBOKBQÊÊOWÊMJTTÊ JMNBSFJÊUWPJTVMLFB
LZMNÊMMÊTÊÊMMÊ 
t0UTBOBVIBOQFINVTUFFOKBOBJMPOWFSLPO
WPJJSSPUUBBKBQFTUÊ
t,BJLLJ1FU[M5JLLB;JQLBWBMBJTJNFULJJOOJUFUUÊWJTTÊ
LZQÊSÊÊOVVEFMMB"%"15LJJOOJLLFFMMÊ

Maahantuoja: www.vandernet.com / lisätietoa www.petzl.com
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