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In the begInnIng We Invented the Kernmantel rope.
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ständi
PÄÄKIRJOITUS

Kesä 2009 tulee jäämään suomikiipeilyn his-

mutta Nallen tekemisistä tulemme takuuvarmas-

toriaan loistavien kiipeilysuoritusten ansiosta

ti vielä kuulemaan. Suomen Kiipeilyliittto on eh-

ja tämä näkyy myös Kiipeilyehdessä. Spotteri

dottanut Suomen urheilutoimittajien liitolle Vei-

on pidempi kuin koskaan, osittain Liukkosen

kan muistamista Vuoden Urheilija 2009-gaalassa.

4 Tiedotteet

Antin innokkuuden, mutta pääosin hienojen

Nähtäväksi jää, ovatko vanhoilliset arvot muuttu-

kiipeilysuoritusten määrän vuoksi. Maamme

massa ja onko valitsijoilla pokkaa ja avointa miel-

6 Spotteri

kiipeilyn taso on noussut kohisten viime vuo-

tä nostaa Veikan suoritukset perinteisten suomi-

sina ja kärki on myös leveämpi kuin koskaan.

lajien rinnalle. Veikasta on suunnitteilla juttu leh-

Tosin Tomi Nytorp on jo vuosikausia ollut su-

den seuraavaan numeroon.

vereeni köysikiipeilyssä ja Nalle, Tomin säestyksellä, boulderoinnin kunkku, mutta nyt uudet, pääasiassa nuoret kyvyt ovat nousussa.
Uusi kaarti on nälkäinen ja kuromassa etumatkaa ”vanhoihin” staroihin umpeen. Enää

Suurin osa meistä kiipeilijöistä (lue: 99,99%...) ei
koskaan yllä Veikan tai Nallen suorituksiin, mutta
molemmat ovat hyviä esikuvia ja esimerkkejä siitä, mihin määrätietoisen harjoittelun ja lahjakkuu-

sisällys

16 Otteita kiipeilypäiväkirjasta:
		 Dolomiitit
20	Nuoret maajoukkueet
		 harjoitusleirillä Göteborgissa
22 Fontsun lyhyt oppimäärä
26 Galleria

den yhdistelmällä voidaan päästä.

	34 Junnuleiri 2009

dernousuista, joita ei olekaan suorittanut

Ja lopuksi pieni työpaikkahaku:

kaveri, jonka etunimi on Nalle, Tomi tai An-

Etsitään kirjoittajaa Kiipeilylehden Alppitorvi-pals-

	36 Dent d'Orlu: Bigwall		 kiipeilyä Etelä-Ranskassa

ei ole tavatonta, että kuulee 8A+ tai 8B boul-

ton. Köydellä kiivetään 8b-reittejä jopa ilman
Henkkaa, Tomia ja Martinia. Kovia reittejä
on siis kiivetty suomalaisvoimin urakalla sekä
kotona että maailmalla. Köysikiipeilyssä tosin
ollaan vielä kaukana maailman kovimmasta
tasosta, mutta boulderpuolella Suomen taso on todella kova ja Nalle ehdottomasti yksi
maailman kovimmista!

talle. Samuli Mansikka piti palstaa ansiokkaasti
muutaman vuoden ajan, mutta nyt Samuli ei omien retkikuntakiireidensä takia ole enää ehtinyt lehteen kirjoitella. Palstalla voisi olla uutisia ja artikkeleita alppi- ja vuorikiipeilyyn liittyen sekä myös
syventäviä juttuja: haastatteluja, reitti- ja alue-esittelyjä ym. Ei-kaupallisen Kiipeilylehden tekeminen
työhän, joten rahapalkkaa palstan ja artikkelien te-

mat olivat Veikka Gustafssonin vuorikiipei-

osta ei makseta.

lyuran kruunaaminen neljännentoista ja vii-

Jos olet kiinnostunut vuorikiipeilystä ja kirjoit-

lisähappea - sekä Nalle Hukkataipaleen uroteko etelä-Afrikan auringon alla, ehkä maail-

44 Rodellar: sekä reppumat		 kailijalle että perhelomaan
50 Tuoteuutuudet

perustuu rakkauteen lajia kohtaan ja vapaaehtois-

Kesän ehdottomasti näyttävimmät tapahtu-

meisen kasitonnisen nousulla- kaikki ilman

41 Chilen viileiltä vuorilta
		 Chamonixin klassikkoja
		 metsästämään

tamisesta niin ota yhteyttä minuun: jari.koski@
climbing.fi

man vaikein boulderreitti Livin´Large 8C. Veikalla voi olla vaikeaa motivoida itseään vuorikiipeilyn saralla tämän suorituksen jälkeen

Syysterveisin,
päätoimittaja Jari Koski

Kansi | Nalle Hukkataival, Livin' Large 8C, Rocklands, South Africa. Kuva: Chuck Fryberger
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Suomen kiipeilyliitto

SKIL hallitus 2009
pj. Juha Aho, TURKU, jäsenet Sampsa Jyrkynen, HELSINKI, Otto Lahti, HELSINKI, Jorma
Alanen, PORI, Antti Mattila RAUMA, Juha
Henttonen, TAMPERE
SKIL JÄSENSEURAT
CLIMBING CLUB ry. PORI
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
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

kova

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.

Koulutusvaliokunta

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
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI. Lehden seuraava
numero ilmestyy helmikuussa 2010, lehden
aineistopäivä on 10.1.2010.
Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com

Kallokiipeilykouluttajiksi
KKK/RCI auktorisoitu:
Vuonna 2008 Jaakko Lehto (# 14)
Juha Suviola (# 15)

KTO 3; Vihreän Polun rata, Lempäälä:
http://greentrail.com

Vuonna 2009 Eeva Mäkelä (# 16) Ensimmäinen KKK:ksi auktorisoitu nainen Suomessa!
Mika Kuusisto (# 17), Jussi Muittari (# 18)

KTO Joensuu; Pohjois-Karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara

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.

KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouomassa Posiossa. Lisätietoa www.santasport.
com ja www.climbing.fi

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

KKK-päällikkö Pesonen onnittelee virallisesti Eevaa.

SYKSY/TALVI 2009
14.11.
KTO-koe Helsinki
21.–22.11. KO 1 Helsinki

ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.

KEVÄT 2010
6.–7.3.
KTO 1 Tampere
13.–14.3. KTO 1 Helsinki
20.3.
KTO-koe Helsinki
20.–21.3. KTO 2 Tampere
27.3.
KTO-koe Tampere
27.–28.3. KTO 2 Helsinki
10.–11.4. KTO 3 korkeaharjoiterataohjaakurssi Lempäälä
22.5.
KTO-koe Helsinki

KTO-kurssien hinnat 2010:
− 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.

KESÄ/SYKSY 2010
20.–22.8. KKK-koe Olhava
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
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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.

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
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen
oula-matti.peltonen@roiakk.fi / 040 754 7613.
KTO Tampere, Luovin ammattiopisto Karkussa ja Basecamp Oulanka: 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.

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. Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL toimistoon.
Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden jälkeen on
20 euroa/vuosi.

nuva

Nuorisovaliokunta

Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään: eeva.makela@humak.edu.

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Kisakalenteri 2009
− lokakuu Pasila Open, Pasila Cave
(www.boulderkeskus.com)
− 14.11. avoimet boulderkisat, Oulun Cave
− joulukuu Asemaboulder, Koivukylä
− Boulderkisat Kuopion Kuopiohallissa 		
28.11. kello 12–15. Lisätietoa: http://www.
climbing.fi/kuopio/
Kisakalenteri 2010 (alustava,
seuraa SKIL-sivujen kalenteria)
Aikuiset:
− tammikuu boulderkisa, Pasila Cave,
www.boulderkeskus.com
− maalis–huhtikuu 2010 SM boulder Helsingissä, paikka vielä avoin
− kevät 2010 aikuisten köysikisat, Salmisaari
− lokakuu 2010 SM köysi aikuiset, Helsingin
Kiipeilykeskus
− marraskuu 2010 PM köysi aikuiset, Salmisaari
Junnut: 24.4. Hanko junnuboulder
Lisää kauden 2010 kisajärjestäjiä etsitään
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan liittyen kiipeilykisojen järjestämiseen.
Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta
tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seuran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja
tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailupalkintojen hankkiminen.
Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja,
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näi-

den yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.
Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta
uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa aktivoitua! Kilpailujen kautta useat lahjakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän harrastukseensa.
Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta Martin Nugent
martin.nugent@edu.hel.fi tai kiva@climbing.fi
Kisakutsut, tiedot SM-cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta www.climbing.fi. Palautetta, kysymyksiä ja
ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi
SKIL kouluttaa vuonna 2010 IFSC
(kansainvälinen kilpakiipeilynkattojärjestö)
standardit täyttäviä 1. reitintekijöitä ja 2. tuomareita, jotta jatkossa Suomessa voidaan
järjestää normit täyttäviä kisoja. Koulutukset
pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä. Tarkoituksena on että SKIL kustantaa
suurimman osan kustannuksista ja osa jää
koulutettavan maksettavaksi.
Reitintekijäkoulutukseen vaatimuksena on
7c on-sight taso ja 8b red point taso. Koulutuksiin järjestetään avoin haku ja Kilpailuvaliokunta valitsee parhaiten koulutukseen soveltuvat hakijat.
Hakemukset ja kyselyt asiasta Jari Koskelle
mahdollisimman pian, koulutuksiin osallistuvat on tarkoitus valita vielä tänä vuonna.
Hakemukseen seuraavat asiat:
- kiipeilytaso
- kisakokemus
- kokemus 1. reitinteosta ja 2. kisatuomaroinnista
- perustelut, miksi haluaa koulutukseen
Hakemukset osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi

SKIL TUKI SEURATOIMINNAN
KEHITTÄMISEEN 2010
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.

Esimerkkejä hankkeista:
− kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja
rakentaminen
− junnutoiminnan aloittaminen
− kiipeilykilpailun järjestäminen
Hakemuksessa tulee näkyä:
− avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle
haetaan
− vastuuhenkilö
− talousarvio
− haettava summa
− seuran ja paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn
kannalta
Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen:
Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3,
00730 HELSINKI
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta.

seuratiedotteet
Suomen alppikerho ry:n syyskokous toimistolla (Olympiastadion, B-rappu)
19.11.2009, klo 18:30.
SAKE:n kerhovuorot talvikaudella 2009–2010
Tapanilassa alkavat 6.10.
(tiistaisin klo 19.30–21.30) ja Boulderkeskuksella 4.10. (sunnuntaisin klo 13.00–15.00).
SAKE:n Junnuvuorot alkavat Tapanilassa 8.9.
Terv. Suomen alppikerho ry:n hallitus

muut tiedotteet
Reel Rock Tour -kiipeilyelokuvakiertue tuo
vuoden kovimmat kiipeily- ja outdoor-elokuvat maailmalta Suomeen syksyllä 2009.
Helsinki 9.11. Kino Andorra, 18.00–21.00
Tampere 12.11. Kino Niagara, 18.00–21.00
Turku 19.11. Toimintatalo Vimma, 18.00–
21.00
Liput myynnissä Kiipeilykauppa Camussa. Liput 10 euroa.
- Helsinki, Vuorikatu 14
- Turku, Läntinen pitkäkatu 6
- Tampere, Camu avaa Tampereen myymälän
viikolla 39.
Lisätietoa: www.openworld.fi

Hakuperusteet:
− ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi
− ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen tukemiseen ja seuduilla missä ei ole
paljoa kiipeilytoimintaa
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Koonnut Antti Liukkonen

Kesän aikana on tullut voimaan kiipeilykielto Klövgergetillä ja muutamassa muussakin
paikassa on ollut ongelmia, lähinnä vierailevien kiipeilyryhmien häiritsevän toiminnan
johdosta. Jos näette kalliolla tuntemattomia
kiipeilijöitä, mahdollisesti ulkomailta tulleita,
niin muistuttakaa heille pelisäännöistä Suomalaisilla kallioilla!

Etelä-Suomi
Ei kesää ilman kovaa reittiä Martin Nugentilta. Tämän kesän projektiverstaalta lähti tuotoksena Fors Fortuna, napakka 8a+. Sijaintina mikäpä muu, kuin Nummi. Reitti sijaitsee Sulttaanin ja Abacabin välissä ja on yksi
Nummen viimeisiä projekteja. Reittiä Martin
oli kuvaillut jyrkäksi ja tekniseksi. Samaisen
kallion klassikko Estrella 8b sai jälleen yhden
nousun Sauli Kieman toimesta.

Tässä tärkeimmät ohjeet kiipeilykallioilla ja
bouldereilla liikuttaessa:
• 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.

Kirkkonummen Kauhalaan, on syntynyt tänä
kesänä paljon uusia reittejä, yhteensä reittejä on jo 40. Eli 10 vuoden jälkeen paikka on
”löydetty” uudestaan. Aktiiveina ovat pääasiassa olleet Kimpi Huisman, Toby Archer, Jody Wren, Jan Juslen, Peter Holmberg ja Peter
Hammer. Mainitsemisen arvoisia uusia reittejä on esimerkiksi hieno Jody Wrenin trädipätkä Ruuvipenkki, 6 ja Peter Hammerin uusi sportti Catch me if you can, 7b. 11 vuotta
vanha Mad Max, 7 odottaa vielä toistonousuaan. Hienona lisänä kalliolle on kehitetty sektori 3, johon on syntynyt useita hyviä sporttireittejä välillä 5a-6c.
Kiipeilyliiton touhumyyrä Jari ”Rock” Koski
avasi kesän alussa Ruotsinpyhtään Haukkakalliolle napakan trädireitin nimeltään Flying
Dutchman. Reitti sai alun perin greidin 7,

Olli-Pekka Saxell

Uutta kiipeilypaikkaa suunniteltaessa:
• 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.
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.

Kauden suosikkireitiksi stadin seudulla on
osoittautunut Grottanin Buu-klubben 8a. Reitin ovat selättäneet Matilda Nordmanin ohella ainakin Anssi Venho, Olli-Petteri Manni,
Marko Wallin, Rami Haakana ja raskaassa
sarjassa Antti Mankinen. Edellisistä OPM ja
Venhon Anssi ehtivät lähettää myös Vacuumin 8a, Kleverbergetiltä ennen kiipeilykieltoa.

Hyvää ja turvallista kiipeilyä!
Terveisin:
Jari Koski,
Suomen Kiipeilyliitto ry.
www.climbing.fi

Sami Saxell Koopan 8A swingissä.
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mutta kesän aikana sitä on käynyt koklailemassa useampikin kokenut kehäkettu ja vaikeusarvio on hiljalleen hilautunut arvioon 8-.
Reitti on kuuleman mukaan hieno ja odottelee siis ennakkoluulotonta ja vahvaa toistonousijaa.
Boulderpuolella ei pääkaupunkiseudulta ole
hirveän paljon uutta kuulunut, mutta napakoita vanhoja reittejä on kyllä toistettu. Kesän
aikana myös köyden päässä nähty Anton Johansson on käyttänyt johtokiipeilystä kerättyä
kestävyyspohjaa hyödykseen tekemällä flash suoritteet sekä Lappnorin Stiff upper lipp:iin
8A, että Globalist -kiven One Loveen 7C+.
Nallen toistonousema Koopa, 8A on saanut
ainakin kaksi uutta nousijaa. Sekä Sami Saxell, että Aki Nurminen käyttivät kesälämpimät hyväkseen ja loikkasivat kyseisen lennokkaan dynon. Kumpaisenkin mielestä greidi
on ehkä hieman pehmeä, mutta toisaalta sitä ovat kyllä aikas vahvatkin pojat loikkineet
tuloksetta vuosien varrella. Toisaalta dynot
eivät ole välttämättä ehkä helpoimpia greidattavia… Aki Nurminen jatkoi vahvoja suoritteita tikkaamalla Koopan ohella myös Hottentotin 8A ja Zion Trainin alkuperäisen 8A version vasemman kautta.

Turun seutu
Koonut Perttu Ollila

Turussa kauden kovin boulderpaukku on ollut Matti Joensuun toisto Pirunpesän Kellarijengiin (vaikea 8A). Aiemmat rimpuilut tähän Tomi Nytorpin probleemaan eivät oikein
ole tuottaneet tulosta, mutta Joensuu, tuore
isä, oli kesällä voimansa tunnossa ja boulderoi myös Luolavuoren Mataharin istumalähdöllä, 8A.

Heikki Karla

Sauvon Piruntätimäellä Jouni Nordman saattoi loppuun pitkäaikaisen projektinsa, jyrkän
Habahuban, 7c+/8a. Toistonousun hoiteli pikimmiten linjaa kauan vaaninut Jouni Rantanen. Rantasen krimppikoreografian Rajanumeron, 8a+, puolestaan toisti O-PM. OlliPetteri arvioi kruksin hillittömän vaikeaksi ja
sormia kuluttavaksi. ’Rajanumero’ lähti viimein huolellisen hinkkaamisen jälkeen, teipatuin sormenpäin. Piruntätimäki sai toisenkin hyvän täydennyksen, O-PM:n Pirunkaton,
8a+. Reitti on nimensä mukainen kattomuodostelma Piruntädin syleilyn, 7c+ vasemmalla puolella ja se yhtyy jälkimmäiseen alkukaton jälkeen.

Matilda Nordmanilla on ollut erittäin hyvä
kesä. Nuorta taituria on kierrätetty kotimaan
ja naapurimaan kallioilla, ja 16-vuotiaan reittilista näyttää luvattoman hyvältä: Detta är
livet, 7c Bohuslänin Granitgrottanissa, Buuklubben, 8a Siuntiossa, Alibi, 7c ja Tornado,
7b+ Nummessa, Ekoterrori, 7c Meisalassa ja
Perusmättö, 7b+ Sauvon Piruntätimäellä.

Ilkka Uusitalo

Kaisa Rajala

Perttu Ollila , Taivaasta etelään, Kattilamäki, 8+.

Sauvossa kehitellään uutta kalliota, jylhää
Kattilamäkeä, jonka veden nuolemia hukkafeissejä halkoo rajallinen määrä halkeamia.
Reittejä on runsas kourallinen, ja kyse on
enimmäkseen luonnollisesti varmistettavasta
kiipeilystä. Loppukesällä Perttu Ollila onnistui niin kutsutussa kaksi pitchiä taivaaseen projektissaan. Ensimmäinen pitchi Taivaasta
etelään, 8+ on oikealta vasemmalle nouseva
diagonaalipoikkari, joka päättyy hyvälle hyllylle. Hyllyltä lähtee nurkassa kokonaisuuden
toinen pitchi, Ad Astra, 8. Kun ’Taivaasta ete-

Matildan kanssa kallioita kiertänyt Olli-Petteri Manni on itsekin päässyt köyden terävään
päähän – hyvin tuloksin. Klöverbergetin Vacuum, 8a, Siuntion Buu-klubben, 8a ja Nummen Nummisuutari, 8a lämmittivät O-PM:
n Martin Nugentin Kära Dagbokin, 8b toistonousuun Siuntiossa. ’Kärä Dagbok’ sai kehut mukavana reittinä. O-PM tuumi, arvioiden samalla projektoimisen taloudellisia kustannuksia (bensa), että ”epämukavan” reitin
takia olisi ollut harmillista ajaa loputtomiin
Turku–Siuntio-välimatkaa. Ilmeisesti Mannin
talous on ’Kära Dagbokin’ jälkeen vielä kunnossa.

Matilda Nordman, Ekoterroristi, 7c.

Olli-Petteri Manni teki Rymättylässä ensinousun reittiin, josta tuli yksi maamme vaikeimmista trädireiteistä! Reitin nimi on Lintukoto,
greidi OPM:n mukaan "vaikea sanoa...9". Kyseessä on entinen teknoreitti Taikahuilu, joka
on nyt tradina kiivetty. Toivomuksena "ettei
enää enempää pilalle reittiä vasaroida!""

Johanna Ylipulli, Rova 7, Frankenjura.
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lään’ on jyrkkää, flarettavaa halkeamaa marmorimaisen liukkailla reunoilla (semi-bold
and powerful), ’Ad Astra’ pakottaa herkistymään tasapainoiluun muodoltaan pyöreässä sisäkulmassa (bold and beautiful). Näiden
kahden pitchin liidaaminen on vaikea ja tajunnan räjäyttävä tie Kattilamäen pääseinän
korkeaan toppiin. Tulevaisuudessa toppiin
johtavia linjauksia kertyy toivottavasti enemmän. Projektointi jatkuu.

pariinkin kertaan, joten greidi asettunee varmaan nykyään hyvinkin lähelle 8a:ta. Työväenkiipeilijöiden blogista löytyy kännykkäkuvamateriaalia, jossa suorituksen tekijä vimpsauttaa eräällä aiemmalla yrityksellä pää edellä
noin 1,5m päähän maankamarasta…
Young Gunssit alkavat olla voimissaan myös
itäisessä osassa Suomea. Joensuun tuleva
Pasi Penttinen, 14-vuotias Sami Koponen on
tikannut kesän aikana tasaista tahtia Vuorivaaran sporttikaltsin reittejä. Listalta löytyvät
mm. Tommy Taberman 7a+, Hei beibi nyt mä
lipeen 7a+, Aboltti 7a+, Fica 7b ja Prinsessa
Diana 7b+. Boulderrintamalla syksyn alkuun
antautui samaiselta kaltsilta myös erittäin
jyrkkä Cono-boulder 7A+.

Itä-Suomi
Itä-Suomen kiipeilyrintama sen kuin kasvaa
ja komistuu ajan kuluessa. Varsin ilahduttavaa on kesän -09 aikana ollut varsinkin köysikiipeilyn uuden tulemisen jatkuminen. Vanhat vannoutuneet boulderstarbut ovat vyöttäneet itsensä köyden jatkoksi ja tulosta on
syntynyt.
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Bouldertarjonnan lisääntymisestä on oman
osansa pitänyt huolella syksyllä kuopiolaistunut S. Romppainen, jolla oli kova kiire kiivetä
edes osa hienoista jäljellä olevista projekteista pois. Kronologisessa järjestyksessä mies
sai aikaan seuraavanlaista: Koikkalaan hieno
slouppiskantti Pihkasilmä Kaarnakorva 7B
ja napakka släbi Super-Siiri 7A, Pitkäjärvelle Mikkeliin atleettisilla muuveilla varustettu
Eskapisti 7B, Ihastjärvelle erittäin jyrkkä kolmemuuvinen Shelter 7B+, Ukonsärkemävuorelle avautui vanha istumalähtö allekirjoittaneen fotsumaiseen Möhköfanttiin, assiksen
vaikeus 7C. Viimeisenä, muttei todellakaan
vähäisimpänä lisäyksenä samaiselle vuorelle
erittäin hieno ja jyrkkä Keinuhevonen 7C. LäMikko Manninen

Joensuun kiipeilyrintamalla lievistä rasitusvammoista kärsinyt Pasi Penttinen paukutteli kesän aikana alueen viimeisiä projekteja
pois ja kerkisi työn, seikkailu-urheilun ja kiipeilyn ohjauksen lomassa käydä myös reissun päällä kiipeämässä kovia reittejä ympäri Itää. Haukkavuorelta Pasi lähetti reitin Veri
Vetää Itään, 7c+ (jonka Jani Lunnas flässäsi
myöhemmin kesällä) ja toistonousun Martin
Nugentin avaamaan Kultakuumeeseen, 7c+/
8a. Vuorivaarasta tipahti ensinousu kallion
vasemmassa laidassa sijaitsevaan projektiin.
Tuloksena Hopeinen Omena, vaikeutta 8a.
Kyseisestä suorituksesta löytyy videotallenne
Karelian kiipeilijöiden sivuilta. Reittiä testanneet kanssakiipeilijät kuvasivat reitin olevan
lyhyehkö, mutta erittäin nipakoilla muuveilla varustettu tehopakkaus. Köysikiipeilyn lomassa Kivilahden bouldermestasta avautui
vuosia vanha projekti Garmin, 7C? Elokuulle siirryttäessä seikkailija Penttinen ehti vielä
Kerimäen Simasinvuorelle avaamaan yhden
tämän erittäin hienon kallion laadukkaista
projekteista. Voimallisella alulla ja teknisehköllä lopulla varustettu Hybridi sai vaikeutta
7c/+:ssan verran ja toistonousun lähes välittömästi Hinkkasen Mikan toimesta. Vaikuttava oli myös Grand Old Man Rami Haakanan
flash kyseiseen reittiin. Mika ja Rami ovat olleet myös kovassa kunnossa kuten aina. Mika siirsikin itsensä kesällä 8a-kerhoon kiipeämällä Haukkavuorelta vanhan klassikon Wild
Side, 8a. Hieno köysikiipeilyteko suoritettiin
myös Kuopion hienolla city-kaltsilla nimeltä Jynkkä. Boulderoijana enemmän kunnostautunut Sami Romppainen teki ilmeisimminkin kolmannen nousun Lunnaksen Janin
pari vuotta sitten avaamaan Pavarottiin. Tie
oli hieman takkuinen kruksiotteen hajottua

Kaisa Rajala

spotteri

Luolamies Romppainen ensinousee Keinuhevosen 7C.

Matilda Nordman, Tuplahalkeama 7b, Angelniemi.

Kaukon Marko käytti juhannuksen pyhät hyödyksi ja käväisi toistonousemassa Hinkkasen
Mikan ensinouseman kolmella timmillä muuvilla varustetun Gluteus Maximuksen Simpeleeltä. Blogissaan Marko kuvailee reitin olleen samantyylinen kuin Hibernatus Gauche
8A fontsussa, vaikkakin hieman vaikemman
tuntuinen…

nen syysviileitä. Viileiden kelien viimein saavuttua lähetys tapahtuikin lokakuun alussa.
Reitti olisi mennyt jo viikko aiemmin, mutta
silloin varsinainen suorite lopahti loppukah-

Ville Koskela

hes kaikki edellä mainitut greidit (kuten monet muutkin) löytyvät 27crags.com sivustolta
topoineen ja karttoineen.

Jani Askolin lisäsi kesän alussa Jyväskylän
seudun jo ennestään erinomaiseen bouldertarjontaan yhden ehkä suomen hienoimmista
7A greidiä kantavista reiteistä. Reitin nimeksi
ristittiin Huhu ja betan voi tsekata sisapiiri.
blogspot.comista erinomaisesti editoidusta
videotallenteesta.

Anton Johansson ensinousi Puumala-Imatra
akselilla sijaitsevalta uudelta boulderalueelta
All that Jazz-nimeä kantavan highballin, joka
tarjoaa vaikeuttakin 7C+:san verran. Jonkinlainen kuvaus reitistä on seuraava ”Jos putoaa toppimuuvista, kuolee…”

Tampereen seutu
Mäyrävuoren viimeinen Fakiiri, 7b+ sai kesällä viimeinkin toistonousun Tapio Mustakosken toimesta. Tapsa oli käynyt reittiä työstämässä jo useampana kesänä, mutta viimein
kova työ kantoi hedelmää. Mies kommentoikin reitin olevan varsin napakan tuntuinen
greidilleen. Herran voimatasoista kertonee
jotain se, että kesän exel-taulukkoon ilmestyi myös ensinousu Hämeenlinnan poikien
Klaus Fleming -boulderprojektiin. Reitti on
nelisen metriä korkea hänkkipätkä, joka tarjoilee voimallista kiipeilyä kohtuullisen hyvillä
slouppaavilla otteilla, mutta varsin pitkillä vedoilla. Klaus lienee ollut innoittajana reitin nimelle On se Kova, 8A. Nättisen Kalle oli reitin toistonoussut ja arvellut, että greidi pitänee paikkansa.

Kouvolan tienoo
Paljon puhetta ja melua aiheuttaneelle Reventeenvuorelle avautui kesäkuun alkupuolella Jari U:n toimesta Akillesjänne-niminen
luomureitti, jonka greidiarvio on suomalainen 7.
Kouvolan vaijerijänne ja puuhamies Jussi
Pöyhönen lisää tasaisen varmasti reittitarjontaa Kouvolan hienolle kaupunkimiljöökallio
Louhokselle. Tämän kesän tuotoksena päivänvalon sai Kanttinäätä 7b+. Kanttinäätä
kulkee Släbäkärppä -reitin kantin jyrkemmällä, eli vasemmalla puolella. Reitti on varsin
herkän ja tasaisen vaikean näköinen.

Janne Sievänen pakkotoistaa Pakkotoistoa 7C Pinsiössä.
Kirsi Kauko

Espanjan retkellä itsensä hurjaan kestävyyskuntoon kiristänyt Antti Ahola suoritti Olhavalla hienon onsight-suoritteen Suihkosen Henkan viime vuosituhannella avaamaan superklassikkoon nimeltä Los Capitanos 7a+. Reitti
on luonnollisesti varmistettava ja siinä ei ole
ainakaan hirveän isoa tukkua onsighteja.

voille pohkeiden krampattua. Krampit jatkuivat varsinaisessa lähetyksessäkin, mutta ikävuosien vankalla kokemuksella Marko pungerti päälle asti. Vaikeuden Marko vahvistaa
ja arvioikin muuvien tuntuneen yhtä napakoilta kuin 8B blocissa.

Jyväskylän seutu
Säynätsalon musta hevonen Marko Kauko
jatkaa vuodesta toiseen vahvaa kehittymistä,
vaikka kulkeekin jo neljättä kymmentä. Kauden merkittävin kiipeilyteko Keski-Suomesta
sijoittuu lokakuun alkuun. Marko toistonousi Nytorpin Tomin jo vuonna 2005 avaaman
erittäin hienon ja vaikean Fyysikon 8B. Reitti sijaitsee Keski-Suomen fontsussa boulderalueella nimeltään 28.7. Luonteeltaan reitti on upea slouppiskanttitraverse, jossa on
Markon sekvenssillä 12 muuvia reitin vaikeassa osassa ja helpohkoa kahvailua päälle.
Könsikkä kävi harjailemassa vuosien varrella
päälle kasvaneet sammaleet pois jo kesällä,
ja tyyppäili muuveja muutamana päivänä en-

Marko Kauko toistonousemassa Fyysikkoa 8B.
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Ville Koskela

spotteri

Saariston jälkeen uutta kiivettävää tarjosi KilOtto Lahti All in Pinsiö 7A+ tai B.
lerin alue. Suppealle ja helposti lähestyttävälle alueelle avattiin pikaisessa tahdissa toistakymmentä, pääasiassa päällekaatuvaa linjaa.
Tampereen voimanpatin Ville Koskelan taikakosketus kantoi pienen pohdinnan ja manttelilamaannuksen jälkeen hedelmää alueen
houkuttelevimmalla kivellä: Painajainen, 7C+
sai ensinousunsa. Sittemmin linjaa on paikallisten toimesta ihmetelty ja kauhisteltu tuloksetta vuoden päivät. Suuri greidikeskustelu jatkuu. Toistoa tai vahvistumista odotellen.
Muita mainitsemisen arvoisia linjoja muun
muassa kylmillä keleillä kiivettävä Murtomaa,
7C il, anaalikauden anti Kostea Anus, 7B [sic]
ja Myönnytysten Yö, 6C/7A+. Yön greidisekamelska ja nimi pohjautuu alkuperäisen reitin
eettisesti arveluttavan jalkaotteen käyttöön.
Sittemmin myönnytykset kyseisen jalkaotteen osalta osoittautuivat tarpeettomaksi ja
greidikin hivenen kiillottui.
Killerin jälkeen tuuli puhalteli sammalet ja
männynkävyt Vammakiviltä. Alta paljastui
hämmentävän tiheäreittinen kivikaksikko,
jonne nopeaan tahtiin noustiin keivimäisillä
muuveilla kymmenen reittiä. Manttelivammaiset älkööt vaivautuko. Naruleikit hylännyttä viehättää erityisesti reittien lyhyys: posket täyteen ilmaa, kankku irti kamaralta ja
uloshengitys vasta manttelin jälkeen. Tasaisen laadukkaan tarjoaman joukosta nostettakoon Hilsiö, 7A+ ja Oikea Lantio, joka laitetaan lähdössä kiveä vasten. Edellä mainittu reitti ei siis ollut lantion alueen anatomian
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Ville Koskela

Tampereen seudun boulderoinnin kehittämispuuhista Nättisen Kalle kirjoitteli seuraavaa: Suur-Pinsiön kartoitus ja kiipeilytyöt etenevät odotetusti. Alkurysäyksen jälkeen toiminta on ”keskittynyt” viidelle alueelle, joista
vanhin, Saaristo löytyi jo 2007 syksyllä. Saariston reitit ovat Pinsiön keskitasoa vaativampia ja samalla laadukkaampia. Nimensä mukaisesti luonnonkauniin alueen helmiä ovat
mm. kiteisenkaunis Pakkotoisto 7C, il, kireä
All In 7A+/7B ja vasta 2009 kiivetty ja toistoa
odottava Sandwich 7B+[?]). Matkalla Saaristoon voi pysähtyä lämmittelemään Lihakivien
laatulihalinjoilla: Raakakypsytys 7B+ ja 500 kg
Lihaa 7A. Kuutosen puolella tarjolla on harmaita hiuksia aiheuttava Tukkajammi”, 6B+.
Nimi on enne ja kaljussa on hyvä kitka.

hyvin hallitsevan lääketieteen kandidaattimme tekosia. Mainio kivenlaatu, sienimäinen
profiili ja hyvä lähestyminen, mitä muuta voi
pyytää? No, se kanto siellä pädin alla olisi
voinut olla pikkuisen lyhyempi…
Kiipeilyauton kantaman äärirajoilta löytyi kesähelteillä Tampereen Hienoin Kivi, eli Monttukolin kivet. Geta-henkinen punagraniitti pehmeillä otteilla, hirvikärpäsettömyys ja negaprofiili - Avot! Spagettinilkkakaan ei voinut estää tämän kiven herkkulinjojen hyväilyä. Tikkilista keräsi merkintöjä muun muassa 7A+:
n reiteistä Sopivasti Lihava ja Tampereen Pyrintö. Aiemmin naruista ja solmuista kiinnostunut Lauri ”Hämäräläinen” Hämäläinen teki miehen teon ja lähetti Toppimiikka Plussan
(7c?) allekirjoittaneen ”naamalle”. Bensaa palaa, mutta Destian ponnistelujen tuloksena
syntyneen ohitustien ansiosta THK on saavutettavissa Tampereelta alta puolen tunnin.
Edellämainitun lisäksi uutta materiaalia on
syntynyt Jokismaalle, Mahnalaan ja Vaasan
tien varren lohkareille…jotka joku kai on jo
joskus kiivennyt? Lisää tietoa linjoista ja lähestymisistä voi toistaiseksi kysellä Tampereen kiipeilijöiltä.

Tapio Mustakoski slouppailemassa Murtomaa
assista 7C.

Jos Vaasa lasketaan Pohjoiseen puoliskoon,
niin sinne listattakoon vielä samaisen vantteraranteisen veijarin lähetys Anttonin, 8A -nimiseen reittiin.
Rollo-osastoon kuuluu vielä Kaukon Markon
suora lähetys Saarisen Riston vanhaan Midi assis 8A-reittiin. Samalla retkellä perheen
kauniimpi osapuoli Kikka kiipesi napakkaa
krimppailua sisältävän Almendra assiksen
7B+.

Posset maailmalla
Kuluneen kesän aikana Suomi-posset ovat
kuluttaneet enemmän ja vähemmän aikaa ulkomailla. Osa on tehnyt matkaa autolla ja urmakkaimmat jopa polkupyörillä. Yhdistävänä
tekijänä retkille on toiminut kiipeily ja lähetyksiä ovat urhomme tehneet oikein miehissä.

Jarkko Linkosuonio, Octopussy, 8A.

Ehkä suoritusrikkaimmaksi retkeksi nostaisin Young Guns -kerhon jäsenten Anthony
Gullsten, Jarkko Linkosuonio ja Huhtikorven
sisarukset (Kuutti ja Roosa) retken Sveitsiin,
Marko Kauko

Toinen, vielä huomattavasti vanhempi projekti on Linnunrata oikealta vasemmalle. Tämän projektin Jani oli pongannut jo ensimmäisellä Rollon reissulla vuosia sitten, mutta muuvien opettelu ja kunnon kohottaminen
ottikin useamman vuoden, jotta päästiin lähetykseen saakka. Reitti on poikkarityylinen
ja sisältää 20 napakkaa muuvia, joista 6 viimeistä ovat vaikeimmat. Näiden muuvien aikana mätsäillään muun muassa Easy Companyn lähtöotteilla, jotka eivät todellakaan
ole hyvät. Raskaaksi reitin tekee jalkaotteiden
huonous. Kehoa on jaksettava kannatella olkapäillä puristaen vähän ulkona kalliosta, jotta jaloille saa painetta pikkuriikkisillä beebleillä. Mutta jotta reitti ei loppuisi kesken, se

Raúl Saúco

Suomen pohjoisen puolikkaan pelikunto makaa vankoilla hartioilla. Oulun Dorian Yates
Jani Lehtola pitää huolta, että Etelä-Suomi ei
pääse liikaa kiilaamaan ainakaan kovien boulderreittien määrässä. Jani kävi kesän aikana
muutamaankin otteeseen Rovaniemellä tervehtimässä projektirintamaa ja sai siitä nipistettyäkin mukavasti pari vanhaa kumppania
siltaan. Ensimmäisenä vuorossa oli Linnunratakiven kahdella tiukalla muuvilla varustettu projekti Uskonpuutteen vasemmalla puolella. Otteet ovat huonoja ja muuvit pitkiä.
Tuloksena Easy Company 7C+/8A. Jani oli
sitä mieltä, että EC tuntui Linnunrataa vaikeammalta, joten lähestyttäneen kahdeksatta
vaikeusastetta.

toppaa 7B mantteliblokin kautta kiven päälle.
Videotallenteella nuo viimeiset muuvit näyttävät varsin vinkeillä ja niitä voi todistaa itse
kukin osoitteessa www.darthkukkis.blogspot.
com. Varsinaiseen lähetykseen tarvittiin loistava keli, tsemppaava spottaaja (tohtori Guttorm) ja tohtorin ehdottama lähetysmusiikki
80-luvun klassikkoelokuvasta Rocky IV. Musiikin innoittamana yön lähes pimeinä tunteina syntyi Training Montage 8A+.

Matti Kivinen

Pohjoinen puolikas

Anthony Gullsten, Jacks broken heart, 8a+.

Ranskaan ja Espanjaan. Andyn ja possejen
kesälomaretken ensimmäinen osa sijoittui
boulderoinnin merkeissä Sveitsin Magic
Woodiin ja tulosta syntyi:

Kikka Kauko, Almendra assis 7B+.

Unendliche Geschichte I 8A+
Andy, Jarkko, Kuutti
The left hand of darkness 8A+ Andy, Jarkko
Jack’s broken heart
8A+
Andy, Jarkko, Kuutti
Body Count
8A+ Andy, Jarkko
Sofa Surfer
8A+
Andy, Jarkko, Kuutti
Nothing Changes
8A
Andy, Jarkko, Kuutti
Unendliche Geschichte II 8A
Andy, Jarkko, Kuutti
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spotteri

Muttertag

8A Andy, Kuutti
Andy, Jarkko, Kuutti
8A
Andy, Jarkko, Kuutti
8A Jarkko, Kuutti

+ hillitön määrä seitsemättä vaikeusastetta,
niin työstämällä, kuin flässinäkin.
Vahvaan voimakuntoon itsensä valmentajaJollin opein keväällä piiskannut Roosa lähetti
tukun bouldereita joista terävimpänä kärkenä
4kpl 7C:tä: Man of a Cow, Jack the Chipper,
Foo Fighter ja Supernova.
Kun voimatasot oli vedetty piikkiin, olikin
helppoa siirtyä tikkaamaan pitkiä staminapätkiä Ceuseen. Ceusessa tikkilistalle ruksittiin superklassikoita ja yksi tiukoimmista suomalaisen flässäämistä reiteistä Sueurs Froides 8a+, jonka Anthony onnistui lähettämään
hyvän betan turvin. Kuutin flash oli kaatunut
polven nuljahtamiseen. Ceusen tikkilista:
Radote joli pépére (2.yrkkä)
L´ami de tout le monde
Violente Illusion
Sueurs froides (Flash)
Les colonettes
Carte Blanche

Rodellarissa retken aikana hankittu voimakestävyyskondis pääsi heti koetukselle ja sekä Jarkko, että Roosa pääsivät lähetyksien
makuun Ali Baba -cavessa. Roosan osalta
reitti oli City No 8a ja Jarkon Manus 8b. Retki jatkuu Huhtikorven sisarusten osalta vielä, mutta Jarkko sai lähetettyä lokakuun alussa retkensä viimeisenä päivänä Caven toisen
projektinsa Los 40 Landores 8b+/c. Roosakin
on siirtynyt luolasta pois Grand Bovedalle ja
tikannut jo kaksi pitkää 7c-vaikeuksista reittiä. Ensimmäisenä superklassikko Nanuk ja
toisena pumppupätkä L’any que ve tambe.
Antti Ahola reissasi kesän aikana pari kuukautta Espanjassa Makkosen Esan kanssa.
Pojilla oli roadtripistä hardcore -versio, sillä
he ostivat matkan aikana fillarit ja muun muassa liftasivat reppunsa kiipeilyhilkkeineen
Siuranasta Rodellariin ja polkivat itse pe-

8b Andy, Kuutti
8b Andy, Jarkko
8b Andy, Kuutti
8a+ Andy, Kuutti
8a Andy
8a Andy

Plussana 4kpl 7c+ reittejä, joista 1 onsight ja
kaksi flässiä.
Anthonyn mielestä reissun parasta antia
boulderoinnin osalta olivat Left Hand of
Darkness 8A+, joka alkoi muutamalla tosi tiukalla muuvilla ja jatkui sen jälkeen tasaisen
vaikeana loppuun saakka. Kyseinen kattopläjäys sijaitsee samaisessa katossa, johon Daniel Woods avasi tähänastisista reiteistään
tiukimman, eli Search for a time lostin, 8C.
Ceusesta reissun kuopukselle jäivät mieleen
parhaiten kaikki 8b:t. Hienoimmaksi niistä
Andy mainitsi Lámi de tout le monden, jota
he olivat työstäneet yhdessä Jarkon kanssa.
Reitti oli koostunut kolmesta kruksipätkästä,
joiden välissä oli huonot levot. 20 metriä tasaista hänkkiä erinomaisella kivellä. Mitäpä
muuta voi lukiolainen kesälomalta pyytää…
Ranskasta posset jatkoivat matkaa Espanjan
sporttikiipeilyn ghettoon, Rodellariin. Tässä
vaiheessa retkeä kuopus Anthony joutuikin
jo palailemaan opiskelupuuhiin kotipuoleen.
Sen verta roadtrip-osasto käväisi boulderoimassa, että Jarkko ehti lähettää Itävallan Silvretassa Nepomukin 8A+ ja Niviukin 8A. Lisäksi Jarkon osalta osa aiemmin mainituista boulderlähetyksistä taisi tulla retken tässä
vaiheessa.
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rässä. Mahdollista onkin, että juuri tuo fillarointi sai aikaan tarvittavan kuntopiikin, sillä
Rodellarissa Antti kiipesi ensimmäiset kasin
reittinsä: Gracias fina 8a, Ambicion Cero 8a,
Argo 8a ja Evasion 8a. Näiden lisäksi reissusta jäi muistoksi Fashion sports blogiin reilut
puolenkymmentä 7c/+ redpointtia ja toistakymmentä 7b/+ onsightia/ flashia.
Lofoottien suunnalla Lehtolan Jani ei tänä kesänä sipannut Nightrider hoyren 8A+ toppikahvassa, vaan sinnitteli itsensä tyylikkäästi kiven päälle. Samaisella retkellä sekä Jani,
että Annusen Jarmo saivat väännettyä myös
Baywatch -henkisen Michael Knightin samaiselta kiveltä ja arvioivat vaikeuden olevan
noin 7C+ luokkaa. Samoihin aikoihin paikkakunnalla piipahtanut Risto Saarinen oli
tehnyt vallattoman helpon näköisen nousun
Monsteriin 8A.
Luis Vellella

Astronautenfieber
The right hand of
Darkness 8A
Octopussy

Jarkko Linkosuonio, Los 40 ladrones, 8b+c .

Matti Kivinen

mulaattori, sillä en ollut reittiä livenä koskaan
nähnyt, vaan beta oli suttuisesta Youtube -videopätkästä. Simulaattorit ovat itse asiassa aika paljon napakampia, kuin varsinainen muuvi, joten se tuntuikin ehkä sen vuoksi yllättävän
helpolle”.
Pyysin Nallea merkkaamaan simulaattorit cavelle vaikka teipillä, jotta kaikki Coloradoon
matkaavat voivat käydä trimmaamassa itsensä 8C-kondikseen. Erona sisäseinäkiipeilyyn
kruksimuuvissa on ehkä se, että sisällä ei ole
niin pieniä otteita, kuin oikean käden kidelista, josta kruksiveto halkeamaslotiin vedetään.
Reitti ei kuitenkaan antautunut ekassa sessiossa, sillä yrkkiä ennen sormien puhkeamista
ei voi ottaa kuin muutaman. Toisena päivänä Nalle kuitenkin kruisaili tämän maksimivoimatestin helpohkosti. 8C kahdessa sessiossa, ei paha…
Jaden jälkeen kovin puristus oli retken tälle osiolle jo annettu, joten oli aika kapuilla hienoja reittejä ja puuhastella leppoistasti ennen Rocklandseja. Tämän puuhastelun
tuloksena ensinousun sai Sunseeker 8B. Kokonaisuus on istumalähtö jo aiemmin kiivettyyn tekniseen ja korkeaan Conspicuous Consumption-nimiseen 7C+:saan. Istumalähdössä ei voi puhua mistään väkisin pykerretystä
pyllistyksestä, sillä kokonaisuus pitää sisällään 21 tiukkaa muuvia. Pelastukseksi koitui
osaltaan myös lumen määrä, sillä Nalle otti
lipsautti lipalla huukin ja mötskähti kuudesta
metristä padikasaan kupeelleen. Varsin piristävä kokemus kuulemma. Seuraavalla yrityksellä huukkikin piti ja reittiä yhdessä Nallen
kanssa työstelleelle Carlo Traversille jäi koh-

Roosa Huhtikorpi, Magic wood, Red roses, 7b.

Nalle is Livin' Large
Nallen kevään ja kesän retkeilyssä oli käytännössä kaksi tavoitetta: käydä Coloradossa kiipeämässä Jade 8C ja etsiä Etelä-Afrikan
retken aikana superhieno ja vaikea projekti.
Kumpainenkin tavoite toteutui, vaikkakin Jaden kiipeäminen jäi hieman tuon jälkimmäisen retken varjoon…
Coloradon retken alku näytti hieman synkältä, sillä keli ei oikein tahtonut suosia ja vettä tulikin melkein joka päivä. Nallella ei ollut
hirveän suuria odotuksia, kun he menivät vilkaisemaan Jadea ensimmäistä kertaa livenä.
Jaden pitkää deadpoint -tyylistä kruksimuuvia
on hehkuteltu yhdeksi maailman vaikeimmista kiipeilyliikkeistä, joten voimanpesä oli jopa itsekin hieman yllättynyt, kun se napsahti kohdalleen kolmannella yrkällä! Netissäkin
on spekuloitu, että Nalle oli rakentanut Pasilan Caveen itselleen simulaattorin Jadesta, joten päätin kysäistä mitä huhun taakse
kuuluu? ”Cavella on itse asiassa useampikin si-

Whispers of wisdom
Kind traverse
Storm Shadow
Gobot
The Automator
Wildcat
Nuthin but sunshine

V11
V11
V12
V11 Flash
V13
V11?
V13

Kuten jo mainitsin Nallen tavoitteena oli keskittyä Etelä-Afrikassa etsimään ja avaamaan
uusia linjoja. Mielessä kuumotti viime vuoden reissun lopulla spotattu Champagne-sektori. Silloin posset eivät ehtineet tuolla uudella alueella vielä kiivetä, mutta mieleen jäi korkea ja hieno kantti. Tänä kesänä kantti olikin
ensimmäisenä mielessä ja se täytti jälleennähdessä kaikki toiveet. Projektin työnimeksi
syntyi heti lähdössä ”Project Real Big”, sillä se
on oikeasti iso. Nettikeskusteluissa mainittu
8 metriä ei Nallen mukaan ole ainakaan liioiteltu! Vaikka Nalle ei fanita yläköysiharjoittelua, oli se tämän projektin osalta välttämättömyys. Pelkästään muuvien tekemiseen meni
köydenkin kanssa harjoitellessa 4–5 päivää,
eli enemmän kuin minkään reitin kiipeämisessä tähän asti. Sen jälkeen alkoi varsinainen haaste.
Ensimmäinen iso haaste oli saada innostettua porukkaa haikkaamaan 45 minuuttia padien kanssa keskelle erämaata, jossa ei ollut
juurikaan muita reittejä, kuin tämä projekti.
Yrkkien edetessä kävi nopeasti ilmi, että redpoint -kruksi olikin viimeinen muuvi, kahdeksan metrin korkeudessa. Nalle sanoi, et-

Jon Cardwell

Umeån voimanpatti Saku Korosuo siirsi hauistensa massan hyötykäyttöön Ruotsin Ceusessa Niemiselissä lokakuun alussa. –4 asteen lämpötila ei estänyt miestä lähettämästä
superklassikko Diabloa 8a ja tietenkin tyylille
uskollisesti, ilman paitaa.

taloksi kiivetä toistonousu tähän hienoon linjaan. Muutoin Jenkkipysähdyksestä käteen jäi
seuraavia reittejä:

Nalle Hukkataival, ensinousu Sunseeker V13, Colorado USA.
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Chuck Fryberger

spotteri

Nalle Hukkataival, Real Big Intermediate.

tä päivässä pystyi ottamaan vain parit pannut
topista, jonka jälkeen oli nilkutettava takaisin kämpille. Osa muitakin kovia kiipeilijöitä
(mm. Kevin Jorgesson) koitteli reittiä alkupäivinä, mutta totesivat nopeasti, että se ei ole
heidän kykyjensä rajoissa. Reissun lähetessä päätöstään paine kasvoi kohtuullisen kovaksi. Kun eräänä päivänä keli viimein muuttui tuuliseksi ja viileämmäksi ei mukaan saatu kuin 4 pienehköä padia. Nalle päätti, että
yrittää lähetystä joka tapauksessa. Ensimmäinen yrkkä päättyi noin 2/3 korkeuteen. Pitkän levon ja pään kasauksen jälkeen Do or
Die-mentaliteetti päälle ja puristamaan kantista, tai miehestä mehut irti. Nalle sanoi, että reitillä ei voi levätä missään kohtaa, vaan
on kiivettävä kuin viimeistä päivää koko ajan.
Suoritus oli kestänyt kuitenkin 1 min 40 sekuntia, joten kiivettävää riittää. Toppiotteesta
nappaaminen maahan jysähtämisen asemasta tuntuikin epätodelliselta, mutta samalla 12
päivän työ ja fyysinen/mentaalinen kidutus
oli poispyyhittyä. Tuloksena Livin´ Large 8C.
Ehkä yksi vaikeimmista reiteistä mitä maa
tällä hetkellä kantaa päällään.
Nallella on jo varsin kattava kokemus sekä
kiivetyistä, että tyypätyistä 8C reiteistä, joten
lähdinkin tiedustelemaan voiko niitä verrata
tähän? ”Ei”. Vaikka reitti vaatikin uskomattoman määrän treeniä, työtä ja tuskaa ei Nalle
halua tehdä Chilam Balameita ja antaa reitille
greidiä, jota ei ole vielä edes olemassa. Toistonousijat arvioikoot grediä tarkemmin jos
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haluavat. Varmaa on kuitenkin se, että jo reitin löytäminen oli itsessään 9A arvoinen suoritus.
Pure-leffan kuvannut Chuck Freyberger kuvasi
ensinousun koko prosessin ja on sittemmin
käynyt Suomessakin kuvaamassa materiaalia seuraavaan leffaansa, jota odottelemme
innoissamme. Etelä-Afrikasta nauhalle tarttuivat Livin´ Largen lisäksi mm. Mrs. Balls
8A+ ensinousu, Black Shadow 8B ja Splash of
Red 8A. Nuorukaisen kondiksesta kertoo jotain myös huhu, jonka mukaan eras kovahko
jenkkikiipeilijä ei saanut tehtyä muuveja Sky
8B+ -reittiin kovasta yrityksestä huolimatta.
Chuck oli pyytänyt Nallea näyttämään miekkoselle betaa. Kengät jalkaan saatuaan poikamme pohjolasta oli kiivennyt reitin pariin
kertaan ja syvän hiljaisuuden vallitessa oli palannut reitin alle riisumaan kengät pois…

Astetta korkeammalta
Alppi- ja vuorikiipeilyn osalta on aika hankala
olla mainitsematta Veikka Gustafssonin tikkilistan täyttymistä. Vuosien työ palkittiin tänä
kesänä, kun Veikka tikkasi viimeisen kasitonnisensa. Vuoren nimi oli Gasherbrum I, jonne herra kiipesi yhdessä japanilaisen Kazuya Hiraiden ja neljän bulgarialaisen kanssa.
Veikasta tuli näin ollen 17. kaikki kasitonniset kiivennyt ihminen maan kamaralla. Vielä
merkittävämmäksi suorituksen tekee se, että
nämä nousut on tehty ilman lisähappea. Lisähapettoman kerhon lukumäärä oli kesällä

Veikka mukaan lukien 9. Suoritusta voi varmaankin verrata ainakin yhtä kovaksi kuin
että voittaa olympiamitali haulikkoammunnassa? Kiipeilyliitto onkin antanut Urheilutoimittajain liitolle vinkin ottaa tämä vuorijäärä huomioon, kun valitaan vuoden urheilijaa
kaudelle 2009.
Samuli Mansikka jatkaa hitaasti, mutta vankasti Veikan ylävuoristokenkien jalanjäljissä
ja tikkasi listalleen pari isoa tikkiä. Ensimmäinen merkittävä uutinen oli Samulin toimiminen retkikunnan johtajana Mount Everestillä (8848m). Herra onnistuikin suorituksessa
ja huipun saavutti retkikunnan 8 jäsenestä 7.
Retkestä intaantuneena Samuli ottikin vastaan astetta napakamman haasteen ja lähti
valloittamaan soolona Manaslua (8156m).
Suoritustaan Samuli kuvaa sivustollaan netissä värikkäästi näin: Paluu perusleiriin on
rankka; naama on pahoin palanut, varpaiden
kynnet irtoilevat, nestevaje on raju ja lihaksia
särkee. Onnistuin kuitenkin yksin, ilman sherpoja, ilman kiipeilykavereita ja ilman pullotettua happea kiipeämään kasitonnisen. Tai ei aivan! En nimittäin päässyt Manaslun korkeimmalle huipulle, ’true summitille’! Eikä päässyt
kukaan muukaan samana päivänä ”huiputtanut”. Eikä itse asiassa kovinkaan moni Manaslun huiputtaneeksi rekisteröidystä parista sadasta kiipeilijästä.
Hyvin harva on käynyt Manaslun (8156 m.)
’true summitilla’. Joidenkin arvioiden mukaan

jopa alle 30 kiipelijää. Saavutin ”huipun” 27.9.
klo 10:35. Tuolloin Kiinalaista retkikuntaa johtanut Nepalilainen sirdar tuli minua vastaan
matkallaan alas. Kysyin tältä, kävivätkö he
’true summitilla’ ja fiksasivatko he sinne köyden? ”Yes yes!”. Lisäkysymykseeni, ”eikä sen takana ole enää huippuja”, sain vastaukseksi yksiselitteiseltä kuulostavan ”no no”:n. Soitin kotiin
ja itkeä vollotin; olin kiivennyt neljännen kasitonniseni! Puhelun jälkeen kiipesin nepalilaisen
fiksaaman köyden päähän ja yllätyin; harjannehan jatkui vielä!
Yritin kiivetä harjannetta edelleen, mutta putoamisen riski alkoi kasvaa todella suureksi. Tuossa vaiheessa olin yksin huipulla ja olin kiivennyt
pidemmälle, kuin kukaan sinä päivänä. Kaikki muut olivat jo aloittaneet laskeutumisen nelosleiriin. Harjanne oli jyrkästi alas päin viettävää kalliota, jonka päällä oli vajaa puoli metriä
pehmeää pakkaslunta. ilman köyttä en päässyt päähuipulle, joka siinsi puolen köydenmitan
päässä ja noin 15 metriä korkeammalla. Todennäköisesti ”huiputukseni” rekisteröidään. Niin
on tehty parin sadan kiipeilijän kohdalla, jotka ovat saavuttanet saman pisteen, kuin minä;
noin 8140 metriä.

Noora Sotaniemi ja Kaisa Härkönen valloittivat 25.6.2009 pohjois-Amerikan korkeimman
huipun, 6194 metriä korkean Denalin. He
suorittivat koko nousun kahden hengen retkikunnalla, ilman ulkopuolista apua. Pienkone
jätti heidät jäätikölle mukanaan sukset, ahkiot ja 4 viikon leiriytymisvarusteet. Noora ja
Kaisa viettivät viikon yläleirissä huonojen ilmojen vuoksi ja huiputtivat torstaina 25.6. ilman ongelmia. Tämä oli ainakin suomalaisittain erittäin harvinainen naisvoimin, ilman
muuta retkikuntaa tehty tämän kokoluokan
nousu. Denali kuuluu niin kutsuttuun ”seven
summits”-ryhmään, johon kuuluvat maailman kaikkien mantereiden korkeimmat huiput. Kyseinen vuori ei ole mikään sunnuntaikävelykohde, samaan aikaan naisten ollessa
vuorella siellä kuoli ainakin kaksi kiipeilijää.
Onnittelut loistavasta noususta!
Kiitokset kaikille uutisia toimittaneille. Uutisia hyvistä suoritteista voi edelleen lähettää
osoitteeseen: ana.liukkonen@gmail.com
Matti Kivinen

Tuhat metriä matalammalla tehtiin suomalai-

sen naisen ensinousu Pik Leninille (7134m).
Suorituksen tekijänä toimi Sari Nevala, joka kiipesi tälle Pamir-vuoriston toiseksi korkeimmalle huipulle Artturi Krögerin kanssa.

Jarkko Linkosuonio, Jacks broken heart, 8a+.

Teksti ja kuvat Susanna Kaisla

Dolomiitit 6.7.-18.7.2009
Otteita kiipeilypÄivÄkirjasta
Lähdin mukaan Suomen Kiipeilyliiton (SKIL) kalliokiipeilykouluttajakurssin (KKK/RCI)
IV-moduulille Italian Dolomiiteille. Tukikohtana kurssille toimi Cortina D´Ampezzo,
mistä tehtiin päiväretkiä läheisille vuorille. Poikkeuksena oli kahden päivän reissu
Itävallan korkeimmalle huipulle, Grossglocknerille. Olin yksi kymmenestä kurssilaisesta, joita oli saapunut eri puolilta Suomea. Kouluttajina meillä olivat Tuomo Pesonen (kurssin johtaja), Jaakko Lehto, Eeva Mäkelä, Mikko Jokinen ja Jarkko-Juhani
Henttonen. Päiväkirjaotteet kertovat kokemuksistani kurssilta.

Sunnuntai 5. heinäkuuta
Cortina D´Ampezzon linja-autoaseman rappuset. Istun täyteen ahdetun haulbägini ja
reppuni vieressä, ja odottelen kyytiä leirintäalueelle. Mukana on sellaiset 40 kiloa matkatavaraa. Olen kiivennyt Ranskassa vajaan
kuukauden ja seuraavat kaksi viikkoa tulevat
kulumaan Kiipeilyliiton kalliokiipeilykouluttajakurssilla.
Olen odottanut tätä hetkeä koko kevään, mutta silti hieman jännittää. Aloin kiipeillä yhdeksän vuotta sitten ja olen reissannut paljon
maailmalla kiipeilyn perässä. Olen ollut mukana koulutustoiminnassa jo useita vuosia
ja tehnyt ammatikseni töitä ihmisten kanssa.
En kuitenkaan koskaan ole osallistunut näin
mittavalle kurssille. Lähden mukaan, koska
haluan kehittyä kiipeilyn opettamisessa.
Rock Climbing Instractor eli RCI on kansainvälinen UIAA:n Training Comission valvoma
ohjaajataso, joka SKIL:lle myönnettiin vuosituhannen alussa. Tämä suomalaiselta nimeltään Kalliokiipeilykouluttaja-taso on kolmas
ja korkein Kiipeilyliiton koulutusjärjestelmässä. Auktorisoitu kouluttaja voi ohjata ja opettaa kiipeilyä sisällä ja ulkona. Kiipeilykohteen
pitää olla sellaisessa paikassa, jossa lähestyminen ei tuota ongelmia, eli esimerkiksi jäätikkölähestymiset ovat poissuljettuja.
Dolomiitit sijaitsevat Koillis-Italiassa ja ovat
osa Alppeja. Alue on minulle ennestään tuttu aiemmilta parilta kiipeilyreissulta. Nimensä vuoristo on saanut alueelle tyypillisen kivilajin, dolomiitin mukaan. Alueella on 21
yli 3000m korkeaa vuorta, joista korkein on
Marmolada, 3344m. Kiipeilyreittien määrästä kertoo jotain se, että pelkästään Cortina
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D´Ampezzon lähialueesta on oma paksu topo-kirjansa. Minulla on se repussa, hieman
jo koirankorvilla olevana versiona.

Tiistai 7. heinäkuuta
Kiipeän tänään Eeva Mäkelän, Suomen ensimmäisen naispuolisen kalliokiipeilykouluttajan kanssa. Kurssilla on tarkoituksena, että kouluttajat ja kiipeilykaverit vaihtuvat päivittäin. Siten näkee erilaisia tapoja toimia ja
tehdä.
Eeva kiipeää oppaan roolissa ja olemme
kurssikaverini kanssa hänen asiakkaitaan.
Tarkkailen Eevan toimintaa ja laadin mielessäni muistilistaa: muista huolehtia asiakkaista ja antaa selkeitä ohjeita. Pidä näköetäisyys,
laita kiipeilyä ohjaavia välivarmistuksia. Ole
rauhallinen, mutta älä hidastele.
Kävellessämme pois reitiltä katselen taivaalle kertyneitä pilviä. Eeva epäilee, että saamme sateen pian niskaamme. Iltapäiväukkoset
ovat tyypillisiä Dolomiiteilla. Reiteille pitää
lähteä hyvissä ajoin aamulla, jottei jäisi nalkkiin epämiellyttäviin sääoloihin. Vuoristo-olosuhteet tuovat kalliokiipeilyyn erilaista ulottuvuutta, kuin mitä Suomen kallioilta löytyy.

Keskiviikko 8. heinäkuuta
Päivän aluksi Italian armeijan miehet ajavat
meidät pois kiipeilyreittimme juurelta. Emme tienneet, että alue on varattu vain heidän
käyttöönsä. Pettymys. Olisikohan tämän voinut selvittää etukäteen? Kivan reitin sijaan
päädymme mitäänsanomattomalle kalliolle, sillä aamupäivän kiipeily- sääikkunamme
hupenee kovaa vauhtia. Päivä ei muutenkaan

Kirkko lähellä taivasta.

mene oikein putkeen. Kiipeämme kurssikaverini kanssa hyvin hitaasti ja saamme palautetta kouluttajalta siitä, ettei nopeudellamme
ole asiaa pidemmille reiteille. Pahus.

Torstai 9. heinäkuuta
”Tässä pitäisi olla kaksi pitonia - tässä pitäisi olla kaksi pitonia.” Missä helvetissä ne pitonit ovat! Olen liidaamassa ensimmäistä kiipeilyosuuttani jossain puolivälissä reittiä, enkä löydä topoon merkatun ständin paikkaa.
Kouluttaja ja kurssikaverini ovat turhautuneita: ”Mikä siellä kestää? Tee ständi omilla kamoilla, jos et löydä.” Yritän, mutta ei ole hyvää halkeamaa. En halua luottaa kaverien ja

Basso Giau.

Huipulla hymyilyttää.

itseni henkeä huonoihin varmistuksiin. Lopulta löydän ne onnettomat pitonit, jotka
ovat kulman takana piilossa. Ottaa päähän ja
masentaa. Mikä tässä nyt mättää! Tiedän, että osaan paremmin.

Perjantai 10. heinäkuuta
Olen opas ja perässäni kiipeää kaksi asiakasta: kouluttaja ja kurssikaveri. Olen juuri kiivennyt vahingossa kaksi köydenpituutta yhteen. Hups. Miten se nyt menikään, lyhyet
köydenpituudet ja näkö- ja ääniyhteys asiakkaaseen koko ajan.

Lauantai 11. heinäkuuta
Kiiruhdan kurssikaverini perässä pois Tre Cimen maisemista. Olemme loppusuoralla
niin kutsutussa alppiharjoituksessa. Saimme
torstaina kartat ja kiipeilykohteen. Tehtävänä
on harjoitella kiipeilyn strategiaa: suunnitella

Standilla Basso Giaulla.

ja suunnistaa kohteeseen, kiivetä reitti ja tulla sieltä pois. Arvioimme eilen illalla aikataulun ja seuraamme nyt sen toteutumista. Hyvin on mennyt!
Saan kiiruhtaa aivan huolella, sillä kaverini
on kurssin nopein kävelijä. Ajattelen lämmöllä sitä, kuinka hän aamulla ilmoitti ottavansa
molempien köydet ja koko sen päivän kiipeilyräkin kantoonsa. Arvostan hänen elettään,
joka osoittaa hänen ajattelevan meitä tiiminä, että olemme tekemässä yhteistä suoritusta. Uskon, että jonain päivänä hänestä tulee
hyvä vuoristo-opas.
Iltapäivällä en tee mitään muuta kuin syön ja
lepään. Ihana toimettomuus. Ihana ansaittu
toimettomuus!

Sunnuntai 12. heinäkuuta
Kello on hieman yli seitsemän aamulla. Kiipeämme Tofana Di Rosesilta reittiä nimel-

tä Erste Kante. Pituutta sillä on 14 köydenpituutta, noin 480 metriä. Vaikeudeltaan reitti
on sellaista leppoisaa, maksimissaan UIAA
viitosta. Kiipeäminen sujuu hyvin. Vitsi, että on siisti fiilis! Kouluttajan lähtösanat reitille olivat: ”Kiipeä omalla tasollasi, tiedät että osaat.” En voi olla ihailematta hänen taitoaan saada itseluottamukseni kohoamaan.
Tiedän hänen käyneen ankaran koulun viettäessään koko aikuisikänsä vuorilla. On aina
kunnia saadessaan kiivetä itseään kokeneemman kiipeilyparin kanssa.

Maanantai 13. heinäkuuta
Itävalta. Eikö tämä ylämäki jo lopu? Kävelen rauhallista tahtia kohden Stüdlhüttea.
Päivän ohjelmassa on siirtyminen Cortina
D´Ampezzosta vuoristomajalle, josta seuraavana päivänä noustaan Grossglocknerille,
Itävallan korkeimmalle huipulle.
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Eevan tulikoe onnistuneesti takana.

Minua pelottaa huominen. Grossglocknerin lähestymisessä on ensin jäätikön ylitys
ja paluumatkalla 2000 metriä laskeutumista
ennen kuin ollaan takaisin autoilla. Jäätiköt
railoineen ovat mielestäni todella hyytäviä
paikkoja, minkä lisäksi olen hieman huolissani polvieni puolesta. Alamäkikävely on niille
haaste. Illan mittaan kokoan itseni. Nyt ei ole
oikea aika luovuttaa.

Tiistai 14. heinäkuuta
Kello on kymmenen aamulla. Olemme Grossglocknerin huipulla 3800 metrissä. Ilma on
kirkas ja Alpit levittäytyvät eteeni. Hengitän
syvään, on niin kaunista ja tuntuu hyvältä.
Selvitin jäätikön kauhusta kalpeana, mutta
mikään jättirailo ei syönyt meitä ja kiipeilyosuuskin sujui ongelmitta. Paikalliset vuoristo-oppaat antoivat ystävällisesti tietä naistiimillemme. Taisimme kuulla jopa muutaman
kannustavan sanankin.

Keskiviikko 15. heinäkuuta
Harjoittelemme ongelmatilanteita Cinque
Torrin maisemissa. Cinque Torri on suomalaiselle kiipeilylle merkittävä paikka, sillä Torre Grandella sijaitsee Matti A. Jokisen 50
vuotta sitten tekemä reitti nimeltään Via Finlandia. Reitti oli ensinousun aikaan Dolomiittien vaikein.
Niin, mitä tehdä, kun ständillä huomaa, että
varmistuslaite on jäänyt kotiin tai kun liidaaja lopettaa kakkosen varmistamisen yllättäen
kesken kaiken ja ääniyhteyttä ei ole. Entä, jos
kakkosena kiipeilevä uupuu ja tarvitsee apua
tai jos laskeutuessa köydessä on solmu.
Kouluttaja katselee minua arvioivasti ja kysyy
miten pärjäilen. Onko huono olo? On, mutta
skarppaan ja saan tehtäväni suoritettua. Tuntuu silti hyvältä, että hän kiinnitti huomiota
uupumukseeni.
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Dolomiittia.

Torstai 16. heinäkuuta
Uusi päivä. Olemme Koulukallion juurella
ja tuskanhiki helmeilee otsallani. Kouluttaja
muistuttaa mieleeni hyvin kärsivällisesti vaihe vaiheelta, kuinka liidaaja pelastettiinkaan
ja miten se talja nyt tehtiin. Sieltä ne muistin kätköistä löytyvät, ne tiedot, mutta sisäisen arkistointijärjestelmäni lähettityttö ei ehkä ole enää niin nopea kuin kymmenen vuotta sitten. Olenkohan tullut vanhaksi? En kai
sentään, mutta alan jo huomata, että takana
on monta kurssipäivää.

Perjantai 17. heinäkuuta
Katselen Tofanan huippua ja kuuntelen kuumana käyvää keskustelua. Tunnelma on tuntunut väsyneeltä ja jotenkin kireältä koko päivän. Mennäänkö huipulle ja miksi ei mennä.

Onko lumikentän ylitys turvallista vai eikö
ole. Miksei kierretä toista kautta. Tilanne on
kaaoksessa ja kurssin johtaja tekee päätöksen siitä, että lähdetään alas. Porukka hajautuu. Osa pettyneistä kurssilaisista lähtee laskeutumaan vauhdilla alppimajalle. Ajattelen
mielessäni, että edessäni näyttäytyvä tilanne
on oppaan painajainen.
Ilta ja kurssin päätös. Puramme päivän tapahtumia: mitä siis oikeastaan tapahtuikaan?
Mitä kaikesta voisi oppia? Kurssilaiset ja kouluttajat tuovat esille omia näkemyksiään ja ilmapiiri tuntuu rentoutuvan keskustelun edetessä. Myöhemmin illalla hymy on herkässä
ja olut maistuu.

Glocknerin pohjoispuolen huippu.

le..
Nyt ei pale

Lauantai 29. elokuuta
Kalliokiipeilykouluttajakurssi alkoi maaliskuussa Korouomasta ja päättyi heinäkuussa
Dolomiiteille. Olen pohtinut kurssin edetessä sitä, millainen on hyvä kouluttaja ja miten
minusta tulisi sellainen. Olen tarkastellut itseäni sekä kurssilaisen että kouluttajan asemassa ja mietiskellyt sitä, mitä voisin oppia.
Kurssilaisena ollessa tuntuu turvalliselta, kun
kouluttaja luottaa itseensä, osaa kiivetä hyvin, omaa monipuolista kiipeilykokemusta
sekä tuntee varusteet ja niiden käytön. Minulle pitää selittää asiat ymmärrettävästi, jotta
oppisin ja minua pitää kannustaa, jotta uskaltaisin kokeilla rajojani. Tarvitsen motivointia
jaksaakseni treenata. Minusta tuntuu hyvältä,
kun saan tunnustusta saavutuksistani.
Kouluttajana ollessa minulla on vastuu siitä,

mitä opetan kurssilaiselle sekä teoillani että
puheillani. Haluan välittää kurssilaiselle ymmärryksen lajin hienouksista mutta myös riskeistä, turvallisesta toiminnasta ja siitä, että
hän on vastuussa omista tekemisistään. Minusta tuntuu hyvältä nähdä, kun kurssilainen
oppii uusia asioita ja kokee onnistumisen elämyksiä. Haluan myös itse oppia uusia asioita
ja saada tunnustusta saavutuksistani.
Kun mietin itseäni viiden vuoden päähän,
niin toivon, että olen silloin kouluttaja, joka
luonnollisestikin osaa ja hallitsee kiipeilyn
tietoja ja taitoja, mutta joka ennen kaikkea on
oppinut viisautta: viisautta kallioilla ja vuorilla liikkumisesta, toisten ihmisten kunnioittamisesta, opettamisesta ja jatkuvasta itsensä
kehittämisestä. Toivon, että olen ylpeä siitä
mitä teen, mutta silti nöyrä nähdäkseni muidenkin osaamisen. Toivon, että minussa elää

Vartalovarmistus.

edelleen kiipeilyn kipinä. Silloin minusta on
tullut hyvä kouluttaja.
Niin. Ja kun mietin itseäni 50 vuoden päähän, niin toivon että olen silloin vanha, viisas
nainen. Silloin voin sanoa, että olen ollut hyvä kiipeilijä.
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Nuoret
maajoukkueet
harjoitusleirillä
Göteborgissa
Teksti Henri Haime

Kuvat Kaisa Rajala

Ensimmäinen Pohjoismaiden yhteinen nuorten maajoukkueiden harjoitusleiri pidettiin
viikon mittaisena Göteborgissa kesä–heinäkuun vaihteessa. Norjan ja Ruotsin maajoukkueet ovat aiempina vuosina järjestäneet yhteisiä leirejä. Tämä Ruotsissa järjestetty leiri
oli ensimmäinen kaikille pohjoismaille avoin
harjoitusleiri.
Osallistujia tälle nuorten maajoukkuekiipeilijöille suunnitellulle leirille tuli Ruotsista,
Norjasta Tanskasta ja Suomesta, osallistujien piti olla alle 18-vuotiaita. Suomesta leirille
osallistui Turusta Elias ja Matilda, Helsingistä Henri ja Tuukka, sekä Kaisa maajoukkueen
vetäjänä. Kaikkiaan leirille osallistujia oli noin
40 nuorta. Ajankohtana heinäkuu sopi leirille
erinomaisesti, vaikka kiipeilyhallissa olikin yli
30°C, mutta ulkokiipeilypaikat olivat sentään
kuivia. Tosin keskellä lomakautta perheillä on
omia lomasuunnitelmia ja kaikki eivät päässeet leirille.

Haasteita järjestäjille
Koska leiri oli ensimmäinen laatuaan, huomattiin jo alussa asioita joihin ei oltu varauduttu. Lisäksi leirin pääjärjestäjän poisjäänti
työesteiden takia toi haasteita muille järjestäjille. Ensimmäisten päivien jälkeen useimmat
asiat saatiin kuntoon ja leiri vain parani loppua kohden.
Joukkueiden saapuessa tulopäivänä iltapäivällä hostellille selvisi, että tälle päivälle ei
oltu suunniteltu ruokailua. Ruokailut oli jostain syystä suunniteltu vasta toisesta päivästä eteenpäin. Suomen joukkue oli saapunut
paikalle ennen muita ja mennyt kebabille.
Ruokailu oli siirretty hostellista Klätterdomen
kiipeilykeskukseen, kun motellin henkilökunta oli kieltänyt ruokailut motellilla. Vaikka se
vaikeuttikin järjestelyjä, hallilla oli enemmän
tilaa ja rauhallisempaa ruokailla. Erityisruo-
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kavaliot kuten laktoosi-intoleranssi, kasvis- ja
allergiaruokavaliot tuottivat kuitenkin päänvaivaa, koska niitä ei ollut otettu huomioon
suunnittelussa. Ruokailussa oli myös muita
virhearviointeja, kuten pääruokana salaatti,
jolla olisi pitänyt selviytyä illan juoksuharjoituksesta ja uinnista. Ja kun uimarannalla illallisena tarjottiin hodarit, ne tietysti loppuivat
heti kesken. Onneksi Kaisalla löytyi ratkaisu
–Suomen joukkue lähti pitsalle! Aamiaiset
olivat leirin onnistuneimpia aterioita, koska
niillä tarjottiin jogurttia, mysliä, mehua, maitoa, kahvia ja leipää, tosin erityisruokavalioita
ei oltu huomioitu.
Majoitus oli aivan kiipeilykeskuksen vieressä
ja paikkana tosi hyvä. Majoituksessa nuoret
sijoitettiin huoneisiin, siten että joka huoneessa oli erimaalaisia, jolloin tutustuminen
toisiin olisi helpompaa. Englanti toimi käyttökielenä ja ainakaan minulle ei tullut mitään
ongelmia tällaisesta järjestelystä. Päinvastoin
pidin järjestelystä jossa sai tavata uusia ihmisiä ja kielenä käytettiin englantia eikä ruotsia.
Liikkuminen eri paikkojen välillä oli myös
aluksi melkoinen operaatio, sillä vain Kaisa
ja Tanskan vetäjä Mitchel olivat vuokranneet
autot. Norjalaisilla ei ollut autoja ja ruotsalaisillakin vain kaksi. Kun autoja ei ollut tarpeeksi käytössä, niillä jouduttiin ajelemaan

edestakaisin useita kertoja. Seuraavan päivän
kiipeilyä varten Ruotsin ja Norjan joukkueille
oli vuokrattu kaksi minibussia käyttöön, jolloin ongelma ratkesi.

Leirikielenä englanti
Leirin alussa yhteisen kielen löytäminen oli
vaikeaa. Samasta maasta tulleet puhuivat tietenkin keskenään omaa kieltään ja Ruotsissa
kun ollaan, myös järjestäjät puhuivat paljon
ruotsia. Myöhemmin kanssakäyminen erimaalaisten kanssa lisääntyi, kun huonekaverien kanssa ja erilaisten pelien aikana käytettiin englantia.
Kun leirin pääjärjestäjä ei päässyt leirille, toimi Mats leirin päävastaavana. Hänen vastuullaan oli leirin järjestelyt ja logistiikka. Tanskan
vetäjä Mitchel oli mukana Kaisan kanssa viemässä päivittäin Tanskan ja Suomen joukkoja
ulos kallioille kiipeilemään, kun ruotsalaiset
ja norjalaiset jäivät sisälle. Myös Ollin-Petteri
Mannin piti tulla leirille, mutta leirin järjestelyjen ja logistiikan takia hän ei päässyt sinne.
Sinänsä se oli menetys leirille, sillä Olli kiipeää 8b-tasoa ja on mukana nuorisotoiminnassa joten olisi voinut opastaa leiriläisiä. Leirillä
järjestäjät eivät olleet myöskään varautuneet
mahdollisiin vammoihin kovin hyvin, mutta
onneksi Kaisalla oli oma kattava ensiapulauk-

olikin aika kuluneita. Ensimmäisellä kalliolla
oli mukana koko ryhmä ja tuli hiukan täyttä,
onneksi ruotsalaiset tyytyivät makoilemaan
ja muilla oli tilaa kiipeillä. Neljäntenä päivänä kun Suomen ja Tanskan ryhmät lähtivät
uudelle kalliolle, muut tulivat perässä. Tällä
kertaa olimme jo ehtineet varata kaikki kivat
linjat ja ruotsalaiset ja norjalaiset saivat odottaa. Viidentenä päivänä lähdimme kello kuusi
tanskalaisten kanssa jollekin hienolle kalliolle, ehdimme kiivetä kauan ja hienoja reittejä,
täällä Matilda kiipesi 7c:n. Kuudentena eli viimeisenä leiripäivänä pääsimme kiipeämään
Ollin kanssa, vaikka aikaa oli vähän.

Muuta ohjelmaa

ku mukana. Leirillä sattuikin joitain haavereita, kuten yhdeltä norjalaiselta aukesi kantapää todella pahan näköisesti, jonka Kaisa
ammattitaitoisesti hoiti sen kuntoon.

Monentasoisia kiipeilijöitä
Monet kokeneet kiipeilijät eivät lähteneet leirille, eikä islannista tullut ketään, joten saadakseen tarpeeksi osallistujia, järjestäjät ottivat mukaan kaikki halukkaat. Sinänsä siinä
ei ollut mitään ongelmaa, koska parit jaettiin
taitojen mukaan. Tällä tavalla kaikille löytyi
sopiva pari ja sopivaa harjoittelua. Mainittava on kuitenkin kolme alle 12-vuotiasta pikkutyttöä, jotka edustivat paikallista seuraa leirillä.

Kalliokiipeilyä
Ulos kallioille oli tarkoitus mennä joka toisena päivä, jos sitäkään. Kuitenkin ilma oli hieno ja Suomen ja Tanskan joukkueilla oli autot. Koska mitään ohjattua ohjelmaakaan ei
ollut suunniteltu ei ollut mitään järkeä jäädä sisälle. Ratkaisuna oli että ruotsalaiset ja
norjalaiset saivat tehdä mitä lystäsivät, kun
suomalaiset ja tanskalaiset menivät kallioille.
Osallistujien taidoissa oli paljon eroavaisuuksia. Monet eivät olleet ikinä käyneet kallioilla,
kun taas Matilda kiipesi leirin aikana 7c:n ulkona. Kalliot olivat hienoja vaikka osa niistä

Toisena päivänä pelattiin jonkin tyyppistä nelimaalia tai vastaavaa, ja vaikka sääntöjä ei
ymmärtänyt heti, peli onnistui hyvin. Kaisan
idean mukaisesti leiriläisille hankittiin satoja vesi-ilmapalloja, joilla saatiin kunnon vesisota aikaiseksi. Kävimme myös yhtenä iltana
Lisebergin huvipuistossa, se oli hieno kokemus. Yhtenä päivänä ohjelmassa oli mennä
juoksemaan ohjatusti. Juoksun jälkeen pääsimme uimaan upealle järvelle, jossa oli kalliolta kolmen ja kuuden metrin luonnolliset
hyppypaikat kallion päältä.
Leirin päätteeksi pidettiin kilpailut. Kilpailuissa oli muutama boulderreitti ja kaksi liidireittiä. Niiden perusteella annettiin pisteitä
ja jaettiin jotain palkintoja. En ollut palkintojen jaossa paikalla, koska suomalaiset olivat
menneet Ollin kanssa kallioille kesken kilpailujen.

Seinäkiipeilyä Klätterdomen
hallilla
Varsinainen ohjelma alkoi heti toisena päivänä seinäkiipeilyllä Klätterdomen hallilla, joka
oli varattu tämän leirin käyttöön. Kun olimme
päässeet hallille, huomattiin että kenelläkään
ei ollut mitään valmista ohjelmaa. Tällöin Kaisa otti ohjat käsiinsä ja sai harjoitukset vauhtiin. Aluksi tutustuttiin toisiin nimileikin avulla ja sitten kiipeilijät jaettiin pareihin tason,
sukupuolen ja kansalaisuuden perusteella, siten että pareiksi tuli erisukupuolisia erimaista. Vaikka näissä pareissa kiivettiinkin vain
yksi päivä, se onnistui hyvin ja antoi kaikille
uusia kokemuksia. Kuulemma leirillä pidettiin joitain muitakin harjoituksia, mutta onnistuin jotenkin välttämään ne. Halli oli hieno, vaikkakin kymmenen astetta liian kuuma.
Kaikki mahtuivat kiipeämään ja kaikki pääsivät kiipeämään sopivan tasoista reittejä.
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Antti – rudeboy.

Fontsun lyhyt oppimäärä
eli vinkkejä ensikertalaiselle

Teksti ja kuvat Santeri Turkulainen

Kun palailen reissulta, kysyvät työkaverit yleensä ensimmäiseksi:
”Minne seuraavaksi?”. ”Fontsuun,” mumisen. ”Ai taas sinne?”. No,
mikä Fontsusta sitten tekee niin ihmeellisen? Yhteen lauseeseen sitä
tuskin kukaan osaa pukea, mutta ehkä yhteen artikkeliin. Metsän lähes 20 000 ongelmaa tarjoavat takuulla jokaisella jotakin. Olen ollut
paikan päällä jos jonkinlaisessa poppoossa niin köysi- kuin boulderkiipeilijöiden kera. Välillä on juotu omatekoista rommia leirintäalueen saniteettitiloissa ja toisilla kerroilla pelattu juomapelejä sampanjalla. Kävijään katsomatta, on silti jokainen aina ihastunut paikkaan.
Metsän kiipeilyä kuvaa mielestäni hyvin erään vanhan brittitopon
esikirjoitus: ”It’s a bit more technical than I thought”. En hirveästi
valehtele sanoessani, että jalkatekniikka ja reittien tuntemus pelaavat hyvinkin isoa osaa metsän kiipeilyssä. Kivien gaudimaiset muodot ja erinomainen kivenlaatu ovat myöskin omiaan tekemään Fontsun kiipeilystä ainutlaatuista.
Suomalaisesta kiipeilystä poiketen suurin osa otteista on slouppereita tai slouppaavia. Krimppejäkin metsä tarjoaa paljon, mutta ne
löytyvät melkein poikkeuksetta släbeiltä. Nelivitosen krimppi-ihmeet
ja campusmiehet saattavat siis kokea jonkintasoisia maan päälle palautuksia. Itse olen kokenut suurta turhautumista monien ongelmien kohdalla lähes universaalin kankeuteni tähden. Varsinkin suoremmilla seinillä jalan vain täytyy nousta, tai ei ole mitään asiaa ylös.
Myös laivankeula muotoja löytyy metsästä iso liuta, joten jos hookit ja body tension eivät ole kohdallaan jää monta ongelmaa selättämättä.
Kiipeily metsässä on aikoinaan alkanut paikan loputtomilla släbeillä.
Osa helpommistakin tuntuu puolimahdottomilta ja jokainen Golden
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Ryhmätyötä.

Fontsun kivimetsää.

Tyypillinen Fontsun ote.

”It’s a bit more
technical
than I thought

Feetin nähnyt tietää mikä on otteettomuuden määritelmä. Vaikka jalkatekniikka olisikin kunnossa, on iso osa
reiteistä silti todella vaikeita lukea. Kotiin tultua tuntuu
aina ensimmäisenä selvittävän betat niihin ongelmiin,
jotka tuntuivat täysin utopistisilta greidiinsä nähden.
Dynot ovat tärkeä osa metsän kiipeilyä. Fontsun pioneerejen, kuten Jo Montchaussen ja Philippe Le Denmatin monipuolisuudesta kertoo se, että monet äärimmäisen tiukat dynot ja släbit
ovat samojen herrojen kehittämiä. Jos alku tuntuu osassa reittejä lähes mahdottomalta greidiin nähden, saattaa kyseessä olla ”hyppylähtö”. Mitään suurta logiikkaa tämä kulttuuri ei noudata. Missään ei kerrota, mitkä reitit ovat greidattu käyttäen hyppylähtöä, mikä ei ainakaan
helpota asian sisäistämistä.
Metsässä tehdään monta muutakin asiaa omaperäisesti. Paikalliset
ovat aikoinaan pilanneet monta ongelmaa käyttämällä pihkaa jalkaot-

teissa. Magnesiumin liikakäyttö on sittemmin viimeistellyt monta klassikkoa surkeaan kuntoon. Asia tuntuu kuitenkin olevan kovin reittiriippuvainen, sillä moni todella vanha ongelma on edelleen erinomaisessa kunnossa.
Eräällä reissulla paikallinen vanhempi herrasmies totesi minulle kaivaessani mankkaa: ”C’est Psychologique!”
Tämän jälkeen hän tunki kätensä maahan ja demonstroi, kuinka hiekka käy mankasta ihan yhtä hyvin kiipeämällä projektoimani ongelman.
Fontsun hiekkakivi on erittäin sormi- ja ihoystävällistä. Yli-innokkuus
tosin tekee usein tepposensa ja pari viisituntista päivää metsässä pakottavat upponiskaisimmankin ja paksunahkaisimmankin pitämään
lepopäivän. Jumppanauha ja pakastehernepussi ovat viime kerroilla
olleet ehdoton apu estäessäni niin sanottua Fontsu-tautia, joka aikaisemmin on kyynärpäitäni vaivannut. Sormienkaan rasvaamisesta tuskin on haittaa.

Metsän vakituinen kiipeilijä.
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Kiipeilijöiden lekkikenttä.

Vaikka alueella kiipeily onkin aloitettu jo toisen maailmansodan jälkeen, ei sen kehittyminen ole pysähtynyt vielä mihinkään. Paikallinen
kiipeilijä tiesi yli 200 uutta boulderia tänäkin vuonna. Alueet ovat kovin
erilaisia ja klassikkoja ovat varmasti Cuvierin, Franchardin ja Trois Pignonsin alueet, joissa riittää kiivettävää pidemmällekin reissulle. Varmaa omaa rauhaa taas tarjoaa Apremont useine pinta-alaltaan laajoine alueineen.

FAKTAT
Minne? Fontainebleau (Ile-de-France, Seine-et-Marne, Ranska)
n. 70 km lounaaseen Pariisista

Mitä? Ankaraa boulderointia
Miten? Lentäen. Suorat lennot Pariisiin n. 200 € edestakaisin

Metsä ilman kiipeilyäkin jo etsii vertaistaan. Paikallisia näkee metsässä
niin pyörän tai hevosen selässä kuin koiriansa ulkoiluttamassa (eräällä tädillä oli oravakin lemmikkinä). Puut, polut ja muodot vaihtelevat
riippuen missä puolella metsää olet. Aivan vilkkaimpien alueiden suosituimmilla bouldereilla saattaa näkyä muitakin, mutta pääosin saat
pitää kivet omanasi.

Helsinki-Vantaalta

Kiipeilyn ohella Fontainebleaun alue on tunnettu monesta muustakin
asiasta. Alue kehuu itseään maailman hevospääkaupungiksi ja talleja alueella riittääkin. Taiteen ystäville Apremontin läheisyydessä oleva
Barbizon tarjoaa niin pieniä museoita, taideliikkeitä kuin teehuoneita.
Itse Fontainebleaun kaupungista löytyy Napoleonin ”metsästysmaja”
eli Versaillesiin verrattavissa oleva linna. Alueen muissakin pienissä
kaupungeissa kannattaa piipahtaa ihailemassa 1800-luvun kaupunkiarkkitehtuuria.

http://www.gites-de-france.com/. Hinnat alk. 50 €/henk/vk.

Lopuksi voisin vielä listata muutaman oman suosikkini, jotka tuskin
jättävät ketään kylmiksi:
Marie-Rose (Bas Cuvier): Metsän ensimmäinen ja kenties paras
kuutonen

Liikkuminen? Auto kentältä. 150–250 €/vk riippuen koosta. Pariisista pääsee Fontainebleauhun myös junalla, mutta sieltä kiville
pääseminen tuottaa ongelmia

Asuminen? Gite eli usein maatalon sivurakennus.
Ruoka? Noin puolet mitä Suomessa. Viikon ruuat n. 60 €. Shampanja, erikoisjuustot, liha ja leivonnaiset erittäin halpoja. Kaupat
Carrefour ja Atac.

Topo? Ensimmäisellä kerralla ei pakosti edes tarvitse topoa koska kivien löytämisessä ei ole mitään ongelmia. Jos kuitenkin lähtee greidiä kiipeämään ovat vaihtoehdot Bart Van Raaj 7+8 –
1789 straight ups in Fontainebleau (28 €, bleau.info) tai Jacky
Godoffe / Jo & Fracoise Montchausse Escalade ”Horst-Pistes” a
Fontainebleau 6 et + (28,50 €, Carrefourin Decathlon)

Lepopäivät? Fontainbleaun kaupunki itsessään tarjoaa jo ainakin

Piano (Apremont): Reitti, josta Ben Moonkin olisi ylpeä. Voimaa ei
voi korvata tekniikalla

päiväksi ohjelmaa. Lähialueilta löytyy paljon muitakin pittoreskeja pikkukaupunkeja ja linnoja, eikä matka Pariisiinkaan vie kuin
vajaan tunnin.

Cortomaltese (Bas Cuvier): Fontsumaisen kiipeilyn epistola

Lisäinfo ja Beta? www.bleau.info

L’Angle Allain (Cuvier Rempart): Tästä ei kantti parane (kokeile myös

Videot? The Real Thing ja Fontastique

versiota, missä vasen käsi on kantissa, oikea kämmen seinässä sormien osoittaessa alaspäin ja lyki jaloilla ja käsillä samaan aikaan vauhtia
© Anton Johansson)
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Mankkaustauko.

Science Friction (Apremont): kokeile tätä lähestymiskengillä niinkuin ensinousijat.
Le Toit du Cannibale (Cuvier Merveille) : Tuoreempi kattokiipeilyklassikko.

Metsän valtias,

Tarzan Suomes

ta.

Le Trou du Simon (Bas Cuvier): Timakka pikku numero.
Le Sablier (Franchard Cuisiniere): 6A?! Luit oikein.
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N a l l e H u k k a t a i v a l , P r o j e c t R e a l B i g , E t e l ä - A f r i k k a . K u v a C h u c k F r y b e r g e r.

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi
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M a t i l d a N o r d m a n , B u u K l u b b e n , 8 a . K u v a To m i N y t o r p .

Kuutti Huhtikorpi, Jack's Broken Heart, 8A+, Sveitsi. Kuva Matti Kivinen.
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Nalle Hukkataival, Jade V15, Colorado, USA. Kuva Jon Cardwell.
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Näkymä järvelle, Colorado, USA. Kuva Jon Cardwel
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O l l i M a n n i , K ä r a D a g b o k 8 b , G r o t t a b e r g e t . K u v a To m i N y t o r p .
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Jussi Pöyhönen, Kanttinäätä 7b+. Kuva Hannu Lehesvirta.
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N a l l e H u k k a t a i v a l , L i v i n ´ L a r g e 8 C , E t e l ä - A f r i k k a . K u v a C h u c k F r y b e r g e r.
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, Suvi varmistaa.

Juho liidaa Kotkanruusua
Juho stemmaa.

Junnuleiri kesäkuu '09

Teksti Katariina Korkiala

”Minä en haluaisi ohjata junnuja,” totesi eräs Skil:n kouluttajista taannoin alkuvuonna. On hyvä tunnustaa omat rajansa. En minäkään olisi
halunnut heittää kesäviikonloppua junnuleiriin. Asia oli kuitenkin sovittu jo aika päivää sitten. Hyvä niin, koska se oli juuri kiipeilyohjaajakokeen suorittaneelle vaivan väärti. Jokaisella on oikeus valita ja oikeus mielipiteeseensä. Onko junnuohjaaminen tylsää ja epäitsekästä antamista? Sitä ei kukaan voi tietää, ennenkuin kokeilee.

Slingi eli nauhalenkki..
.. yhdistetään valjaiden etupuolella sijaitsevaan looppiin ja toisesta
päästä sulkkariin eli sulkurenkaaseen, jolla voidaan kiinnittää valjaat
esimerkiksi pulttiankkuriin kiinni. Tätä nimitetään lehmänhännäksi.
Yksi nuorista heittää ilmoille kysymyksen: ”Miksi sen nimi on lehmänhäntä?”
Apua.. aivot skannaavat kaikkea oppimaansa, KO-kurssin ohjeita ja kir-
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joista luettuja asioita. Sellaiseen ei tämä prosessori pysty vastaamaan.
Rehellisyys on kaiken a ja o. Muutamaan kysymykseen voi vastata, ettei tiedä. Niin monta kysymystä innokkailta leiriläisiltä viikonlopun aikana tuli, että oikeitakin vastauksia löytyi kosolti.
Kesällä järjestettävä junnuleiri sai alkunsa vuotta aiemmin ja perinnettähän tuli jatkaa. Skil:n nuorisojaoksesta tuli Suomen Alppikerhon
junnuvastaavalle Suvi Saariselle leiripesti. Ruotsinpyhtään Haukkakallio osoittautui loistavaksi paikaksi leirin pitämiseen ja Släbi Ry:n puheenjohtaja Markus Nyman toimi vaimonsa Leenan kanssa toimeliaana talonmiespariskuntana. Puitteet loistavat, sää ei niin kovin, mutta
parhain tulee vasta seuraavaksi. Junnut! Innokkuus, ennakkoluulottomuus ja iloisuus tarttui toisesta toiseen, viisveisaten vesisateesta,
ajoittaisista rakeista ja miljoonista hyttysistä.
Hangonhyrskyistä osallistui viisi junnua ja Helsingin SAKEsta kuusi. Ohjaajina minun ja Suvin lisäksi toimivat Kevät Aalto ja Taija Selin

Sunnuntai oli ’unelmien täyttymys’. Jokainen
sai kokeilla tai tehdä vähän sitä mikä kiinnosti eniten. Laskeutumista halusi kokeilla
arviolta puolet uudestaan, osa oli kiinnostunut liidauksesta ja jumaroinnista sekä osa
toistonousuista yläköysikiipeilypaikalla.
Leirin sanoma kaikkine opetuksineen kävi
selkeäksi kun jokainen antoi loppupalautteen
suullisesti ringissä. Ensin etsittiin esine/tavara/kappale, joka kuvaisi leiritunnelmaa tai
-teemaa. Jokainen vuorollaan asetti esineen
ringin keskelle ja samalla kertoi leirin tunnelmista. Mukaan mahtui mukavista ihmisistä,
kiipeilynilosta ja säästä kertovia lausahduksia
sekä paljon muita tärkeitä huomioita. Itse poimin esineeksi sulkkarin. Näytin lukollista sulkurengasta piirissä ja sanoin, että kiipeilijä ilman oikeita oppeja voi näyttää tältä. Sen jälkeen painoin sulkkarin vivun auki. Ulkonaisesti
samanlainen kuin muut, mutta oikeasti hengenvaarallinen. Kerroin, että leirin yksi tärkeimpiä
tarkoituksia on sulkea rengas ja saada leiriläiset
oppimaan ja ymmärtämään vastuita ja riskejä
kiipeillessään. Samaan aikaan pyöritin sulkkarin
lukon kiinni ja laskin sen piirin keskelle.

Saana laskeutumassa, Taija

Opettamillamme asioilla on merkitystä. Sen huomasi junnujen vakavoituneista katseista.
toimii varavarmistajana.

Hangosta. Majoittuminen tapahtui omissa teltoissa, joiden pystyttäminen olikin junnujen ensimmäinen tehtävä. Siinä samassa kun leirikatos eväineen oli kannettu parkkipaikalta ja pystytetty Kultajuova sektorin reittien alle, oli sen ympärille noussut piskuinen telttakylä.
Lauantai alkoi hitain heräilyin puoli kahdeksalta. Aamupuuron ja lämmittelyjen jälkeen kalliot kutsuivat. Työpajamaisesti eri ryhmät tutustuivat laskeutumistekniikkaan, yläankkurin tekemiseen sekä kiipeilyyn
yläköydellä. Osa nuorista olivat kiipeilleet jo vuosia ja käyneet useasti
kalliolla ja osa oli ensimmäistä kertaa kalliokiipeilemässä. Toisaalta hyvä, koska leiriläiset jo itsessään antoivat toisilleen kokemuksia, erilaisten lähtökohtien ansiosta. Toisaalta ohjaajan tärkeä tehtävä oli löytää
jokaiselle junnulle haasteellista tekemistä.
Illalla kävimme retkellä läheisellä Särkijärvellä ja muutama rohkea kävi kastamassa itsensä vedessä. Iltapalaksi makkarat, vaahtokarkit sekä suklaabanaanit. Tämän jälkeen ensimmäisen illan kikatuksesta ja
muusta pienestä hälystä ei ollut nukkumaan mennessä tietoakaan.

Haukkakalliosta ja junnuleiristä tehtiin artikkeli Loviisan sanomiin. Haukkakallio on lyhyessä
ajassa kasvanut kiipeilykallioksi, jossa on Suomen eniten köysireittejä. Niitä on nyt 90 ja lisää on tulossa. Pulttireittien tekemisessä on
käytetty aikaa turvallisuusnäkökohtien viilaamiseen. Artikkeli oli hyvää
julkisuutta Haukkakalliolle sekä lajille yleensä.
Loppuvaikutelmana leiristä jäi hyvät fiilikset ohjaajille ja leiriläisille.
Vanhempien naukkaillessa porokahvia, moni junnu ylpeänä esitteli
laskeutumispaikkaa ja virkkoi uskaltaneensa tulla siitä alas.
Isompien junnujen vanhemmat kiidätettiin kauimmaisille kalliolle
näyttämään Haukkakallion hienoja reittejä.
Leiri- tai junnuohjaajana toimiminen on hyvä lisä valmentaja- sekä kiipeilyohjaajakoulutuksen kävijöille. Junnut opettavat nöyryyttä lajiin sekä asioiden yksinkertaistamista. Kiipeilijänä ohjaajan rooliin paneutuminen on usein vaikeaa, koska rakas harrastus on liian lähellä sydäntä, itsestään selvyyksien karsiminen vie aikaa ja slangisanoja tuleee
käytettyä lähes huomaamatta. Junnut opettavat ohjaamista juuri niillä
loputtomilla kysymyksillään, välittömyydellään ja viattomalla kyseenalaistamisellaan. Leirin jatkaminen ja kehittäminen on tärkeää lajin
tulevaisuuden takia.
Saati sitten vain siksi, että tämän tekeminen on todella kivaa.
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Teksti: Markus Nyman

Kuvat: Markus ja Leena Nyman

Dent d’Orlu

Bigwall-kiipeilyä Etelä-Ranskassa
Tämän jutun kautta haluan
kertoa ”uudesta” kiipeilykohteesta, mutta myös rohkaista
niitä kiipeilijöitä, jotka viElä
arkailevat multi-pitch kiipeilyä.
Yritän samalla antaa ”kättä pidempää” tietoa ja vastauksia
kysymyksiin, joihin itse törmäsimme matkaa suunnitellessamme.
Olemme Leenan kanssa kiipeilleet pitkiä (yli
200 metrin) reittejä Itävallassa vuonna 2005
ja ne muistot sekä fiilikset palaavat mieliin
aina ajoittain. Viimevuosina olemme kiipeilleet enimmäkseen yhden kp:n sportti-, tai 24 kp:n multipitchreittejä lähinnä Etelä Ranskan kallioilla. Luettuani useita kertomuksia
Bigwall kiipeilystä muun muassa Yosemiten
upeissa puitteista, heräsi ajatus olisiko Ranskassa mahdollisuus Bigwall-kiipeilyyn. Surffasin netissä pari päivää ja vanha sananlasku
” ei merta edemmäksi kalaan...” osoittautui
taas paikkansa pitäväksi.

Dent d’Orlun sijainti
Dent d’Orlu – ”Orlun hammas” pulpahti
esiin ja kyseltyäni ranskalaisilta kiipeilijöiltä
mielipiteitä kohteesta, sain poikkeuksetta po-
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sitiivisia kommentteja. Syksyllä 2008 aloimme suunnitella Orlun visiittiä. Vannoutuneena sporttikiipeilijänä päätin samalla hankkia
itselleni ainakin jonkinlaiset trädikiipeilytaidot mahdollisten pitkien pulttivälien takia.
Dent d’Orlu (2222 metriä) sijaitsee EteläRanskassa, 130 km Toulousista etelään Andorran suuntaan. Lähin kaupunki on Ax-LesTermes. Orlun ”pääseinä” on North-Est, jonne ajetaan Orgeix ja Orlun kylien kautta (noin
8 km D22 tietä Ax-Les-Termesistä).

Sportti ja trädi linjoja
”Orlun hammas” tarjoaa 54 pitkää reittiä,
joista noin puolet on pultattuja! Reitit ovat
4–25 kp:n linjoja, pituudeltaan 130–1150 m.
Reiteistä useimmat ovat pääasiassa 12–16
kp:n linjoja, pituudeltaan 400–700 m. Yhden
pitchin pituus on yleensä 35–45 m. ja se on
useimmiten varustettu noin 10:llä lehtipultilla. Ständien ankkurit on varustettu 3:lla lehtipultilla, joista kahdessa on nenärenkaat. Reitit on tehty tai uusittu pääsääntöisesti 2000luvulla, joten pultit ovat varsin laadukkaita.
Kiipesimme 2 päivää Orlun ”North-Est” seinällä, johon aurinko paistaa päivän aikana
kiipeilijän takaa, joten se ei haittaa näkyvyyttä, mutta antaa bonusta päivälle.

Greidit ovat pääsääntöisesti 5b - 6a+ tasolla.
Jos haluaa pysytellä kokonaan 5:n asteikolla,
voi valita linjan, josta ensimmäinen 6a tulee
vasta pitchin nro 7 tai 8 kohdalla. Jos kaipaa
vielä leppoisampaa linjaa 4–5b, löytyy siihenkin asteikkoon Orlusta muutama reitti. Kivilaji on poikkeuksellisesti graniittia, joten trädilinjojen kohdalla voi huoletta ottaa camalotteja mukaan. Reitit ovat mielestäni selkeitä
ja niin jalka- kuin käsipaikatkin löytyvät suhteellisen nopeasti. Jalkapaikat kannattaa kuitenkin katsoa tarkkaan, sillä osassa seinämää
on pienen pientä kuivaa sammalpintaa josta
jalka lipeää varsin helposti. Greidit eivät mielestämme olleet ainakaan alakanttiin. Kiipesimme kahtena päivänä kahta linjaa, joiden
maksimi greidit olivat 6a+ ja joissain kohdin
kiipeilyoli jo suhteellisen pienillä listoilla menemistä. Nettitopoversiossa nämä kohdat
olikin nostettu plussalla ylöspäin.
Vaikka pulttausväli tuntui ”Tapanilan seinään” verrattuna isolta J, ei tullut sellaista fiilistä, että täytyisi lyödä kamaa avuksi. Roudasin molempina päivinä kiilasettiä ja 3–4
kamua mukanani, mutta hilut ja helyt jäivät
liiveihin. Kohdat, jotka tuntuivat tiukemmilta,
olivatkin kiinteitä seinämäkohtia, joihin ei sitten kamaa olisi voinut lyödäkään. Tätä taustaa vasten träditaitojen opettelu oli siis vähän

Orlun joki.
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turhaa…No eivät ne taidot hukkaan menneet; olen huomannut trädikiipeilyn olevan mukava lisä sportin rinnalla ja eihän sitä tiedä mihin
seuraavaksi suunnistaa...
Katso aina seuraava pultti ennenkuin lähdet, ja seuraa sitä liidin aikana!
Kun pulttiväli on pitkä, on riski ajautua pultin ohi suuri. Näin kävi Leenalle, joka ekana päivänä liidasi toisen osuuden. Siitä tuli sitten semmoinen 8–10 m:n seikkailu edellisestä varmistuksesta, 6a+ osuudella.
Jossakin, vaikka mielestäni hyvin harvassa kohdin, oli vaikea nähdä
seuraava pulttia. Sitä seuraava pultti löytyy varmasti, joten suunta, jota
lähdet kiipeämään hahmottuu varmasti. Pultti tulee varmasti näkyviin
seuraavien metrien aikan, kunhan muistat katsoa / etsiä sitä!

Dent d’Orlu jakautuu kolmeen sektoriin:
Sektori	

Reittimäärä	keskipituus 	keskigreidi

Face Sud-Est

24 reittiä
(19 sport /5 träd)
11 reittiä
(1 sport /10 träd)
15 reittiä
(6 sport /9 träd)

Face Sud
Face Est

300–800m

5b..6a

700 m

5c/D+..6a/TD

300–500m

5c/D+..6a/TD

Jos kaipaa tiukempaa greidiä voi valita reittejä, joissa tietyt kohdat ovat
6b+, 6c, 7a.

Lähestyminen
Lähestyminen Face Sud seinälle kestää 50 minuuttia ja Face Est seinälle omaa reittiään pitkin (Ascou-Lavail) noin 1,5 tuntia.
Lähestyminen oli North-Est seinälle noin 45 minuutin ylämäki haikkausta. Tempo ekana päivänä oli ehkä innostuksesta johtuen turhankin
kova. Maratoonaristakin tuntui, että takki oli jo tyhjä seinälle päästyämme. Seuraavana päivänä suoritettiin lähestyminen rauhallisemmin
ja se antoi jo huomattavasti paremman fiiliksen koko päivälle.
Majapaikkamme oli Ax-Les-Termesissä, josta kallion parkkikselle kesti 5–10 minuuttia autolla. Tulopäivänä perjantaina kiipesimme ”lämppäriksi” 2 pitchiä / 80 m ”Teddy Bear”-reittiä, maksimissan vaikeutta
6a+. Lähestyvän sadepilven takia kuitenkin päätimme laskeuta, vaikka
tarkoitus oli kiivetä vielä 1–2 pitchiä.
Lauantaina heräsimme ajoissa ja suunnittelimme kiipeävämme leppoisan 400 metrin linjan kokonaan. Kun tulimme kalliolle, siellä olikin

Dent d'Orlun iso hammas.

jo kaksi köysikuntaa, joista molemmat meidän suunnittelemillamme
reiteillä... höh!
No ei kun seuraavalle sitten vaan, greidi vähän tiukempi (”Alabets”
6a+ max), mutta tähtireitti kuitenkin. Koska olimme vielä siinä käsityksessä, että trädikamaa joutuu mahdollisesti laittamaan johonkin, ja
Leenalla vielä edellispäivän ”harhailu” mielessä, sovittiin, että minä liidaan kaikki pitchit. Varmistajan vaihtamisessa, kamojen siirtämisessä
ym. meni kuitenkin sen verran aikaa, että pitchille nro: 6/240 m tultuamme kello oli jo 15.30 ja vaikka sää oli mitä mainioin, oli järkevintä
ruveta laskeutumaan. Tosi upea reitti ja päivä!

Korkean seinän fiiliksiä

Lets have a break, lets have a Kit Kat
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Orlun seinämä sijaitsee luonnonkauniissa vuoristomaisemassa, jossa
naapuri ”kukkuloiden” laet ovat noin 2400-2500 metrin tasolla. Välissä
vihreänä siintävä luonnonsuojelualue, jota halkoo kimaltelevana pari
vuoristojokea. Tämä visualisoituu jo alkureiteillä, sillä seinämä alkaa
laaksosta ylöspäin noin 500 metrin tasolta. Aitiopaikalla koet olevasi
4-5 pitchin kohdalla, jolloin ei vain edessä aukeava maisema sykäytä
sinua, vaan myös suhteellisen pystysuora seinämä allasi antaa mahtavan ilmavan fiiliksen. Meidän kohdalla se vielä konkretisoitui kun viranomaisen valvontakopteri teki pari kertaa tarkastuslentoja - alapuolellamme!

riä vapaata köyttä jatkeeksi. Tätä solmua on käytetty etenkin Englannissa vuosikymmenten ajan tuplaköysikiipeilyn yhteydessä ilman ongelmia. Tuplakalastajan teko tuntui työläältä ja siitä sanottiin, että se
helposti jumiutuu. Ja onhan siinä riski, että tekeekö sen aina oikein.
Arastelin kuitenkin ”overhand knotin” käyttöä ja kun verrattiin sitä kasi-solmuun, joka kiristyessään tulee ”palleromaiseksi”, aivan kuten
overhand, todettiin eron olevan milleissä. Tuntui siis turvallisemmalta
käyttää kasia, joka kulkikin reunojen, pensaiden, halkeamien ym. yli ja
läpi mainiosti. Käytännössä standillä köysi vedettiin alas, avattiin solmu ja pujotettiin se kahden nenärenkaan läpi ja kasisolmu päähän-tämä käytäntö oli nopeampaa ja helpompaa kuin pujottaa koko köysi
läpi.

Köydet solmussa...
Kun käytössä on 2 x 60 metrin köydet, on hanskattavana 120 metriä
köyttä. Se tuppaa menemään solmuun, jos ei toimi huolella, ja eihän
se ihan nuottien mukaan mennyt...
Ständiltä nro 5 laskeuduttaessa käydet kerääntyivät noin15 metriä alapuolella olevalle hyllylle ja jo ennen kuin sinne pääsin, mulla oli sinivihreä vyyhti purettavanani. Siinä meni noin 15 min köydessä roikkuen, kun sitä ”trasselia” yritin purkaa. Tästä opittuani keräsin seuraavalla ständillä köyden (molemmat köydet yhdessä) kolmeen eri kieppiin
ja heitin viimeisen kiepin alas tosi kauas kalliosta ja köydet kelautuivat
nätisti alas seuraavalle ständille – oppia kantapään kautta...
Naapurilinjalla laskeutui kaksi nuorta kaveria suhteellisen reippaalla tahdilla samanaikaisesti. Sillä tyylillä säästää rutkasti aikaa, mutta
edellyttänee sinkkuköyttä ja suhteellisen samanpainoisia kiipeilijöitä
tai sitten itsensä kiinnittämistä slingillä toiseen kiipeilijään. He ilmeisesti myös kiipesivät samanaikaisesti, mutta se on sitten ihan oma taiteen lajinsa...

Tuleeko kukaan?

Varustus
Vaikka olemme aikaisemminkin kiivenneet multi pitch-reittejä, asettaa
bigwallin kiipeäminen kuitenkin tietyn lisämausteen myös varustepuolelle.
Köydet: Koska yksittäisen pitchin pituus on jopa 45–50 m ja etäisyys
laskeutumisankkurille saatta olla pitkä, vaati kiipeäminen Orlussa 90100 metrin köyden. Tämä tarkoittaa käytännössä tuplaköysi ratkaisua.
Kiipeäminen suhteellisen suoraa pulttilinjaa tuplaköydellä tehtiin klippaamalla molemmat köydet jatkoon samanaikaisesti – siis samalla tavalla kuin kiipeäisi sinkkuköydellä. Tämä oli köysikäsittelyn ja varmistajan kannalta selkeintä ja helpointa. Kannattaa hankkia eriväriset
köydet, helpompi muistaa kumpi puoli vedetään alas ja trädinä kiivettäessä selkeämpää klipata köydet erilleen / omille puolilleen.
Tuplaköysillä operointi meni hyvin, vaikka käyttöä ei ennen matkaa
keretty harjoittelemaan. Suomessa tilaamamme köydet eivät tulleet
ajoissa vaikka tilasimme ne 2 kuukautta ennen matkaa! Onneksi Ranskassa pieni kiipeilykauppa hommasi köydet vajaassa viikossa.

Mikä solmu köyden päähän laskeutuessa?
Sain muutamalta expertiltä vinkin käyttää ”overhand knot” –solmua,
joka on käytännössä ”puolikas ämmänsolmu” ja sitten noin 1 met-

Orlun isohammas.
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Reput / vesi / energia: Meillä oli kummallakin pienet 10–15 litran reput joissa sisällä
parin litran ”letkupissapussi” vettä varten.
Nestettä kului kiipeilyn aikana kummallakin
noin 1,5 litraa, lisäksi meillä oli 1 litra vettä pänikässä lähestymisnousua varten – sekin meni kaupaksi. Mun reppuna oli versio,
jossa sivussa lenkit jatkoja, kiiloja ja kamuja
varten. Oli erittäin hyvä konsepti! Energiapatukoita oli mukana 4–5 kpl/henkilö. Energiaa
tulisi tankata näin aeorobisen liikunnan alueella noin 40–60 g/1–1,5tuntia – eli käytännössä vajaa patukka tunnissa. Tällä tahdilla ravinnon poltto pysyy hiilari puolella, eikä
rasvanpoltto puolella, joten mieliala säilyy
virkeänä ja voimavarat kunnossa. Repussa lisäksi varapaita, ohut sade/tuuli takki ja ensiapupakkaus.

Valjaat: Pitkille kokopäivän kestäville reiteille
kannattaa satsata mukaviin ja tarpeeksi selkää ja takareisiä tukeviin valjaisiin. Varsinkin
minulla on selän kanssa hieman ongelmia ja
Petzlin Calidris antoi vaativallekin käyttäjälle
täyden tuen!
Leena hankki BD:n Momentumit ja oli niihin
tyytyväinen. Meidän kiipeämiemme reittien
ständit olivat osin hyllyjä, joissa voi rennosti
seistä ja osa suoralla seinällä listalla seisoen,
joissa valjaiden merkitys korostuu.

Viestintä: Köysikunnan keskenäinen viestintä oli jo aikaisemmilla MP-kiipeily kerroilla
sovittu: jos ”Ständi” ja ” Saa kiivetä”-komennot eivät kuulu, käytetään vastaavissa kohdissa: yksi kunnon köyden nykäisy = Ständi, voit
lopettaa varmistamisen, kolme kunnon köyden nykäisyä = saa kivetä.
Se meni sitten siihen nykäisy viestintään,
koska KP:n pitkä etäisyys, tuuli – joskin leppoisa, ja jossakin kohdin se kopterin ääni esti
kuuluvuuden.
Naapuri linjalla käytettiin fiksusti repun hihnassa pientä radiopuhelinta, jolloin kommunikointi helpottuu ja selkeytyy merkittävästi.
Taidetaan mekin hankkia ”vooki tookit” seuraavaan Reissuun.

Orlun muut kiipeilypaikat:
Orlu Le Pujol: Vain noin 200 metriä ennen
Dent d’Orlun Face-Est sektoria. 24 reittiä,
useimmat 3–6 kp:tä keskimääräinen pituus
100–180 m ja greidi 5c – 6a+. Jotkut osuudet
6 c–7a. Suurin osa sporttireittejä. Lähestyminen tieltä 20 min.
Orlu Riu Fred 7 b ... 8b: Saman tien varrella,
hieman ennen Dent d’Orluta oikealla puolella jokea on kovien poikien ja tyttöjen 1–2 kp:
n sporttipaikka. 18 reittiä, josta 11 valmista
7b– 8b reittiä korkeudeltaan 20–45 m.
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40° C jaloille päivän päätteeksi.

Ax-Les Termes alueen muut kiipeilykohteet:
Entreserres: Ax–Les-Termesin lähellä 23 reittiä 4a–6c pituudeltaan 10–45 m.
Bonascre: Ax–Les-Termesin lähellä 23 reittiä
5b–7c, pituudeltaan 8–25 m.
Quie de Sinsat, Aston: Tarascon ja Ax–LesTermesin välillä on 6 sektoria, 300 reittiä, 3a–
8a, 15–400 m.
Bedeilhac: Tarasconista hieman Massatin
suuntaan on 4 sektoria, 275 reittiä 3c–8b+,
15–250 m.

Mistä topot?
Dent d’Orlun topokirja on erittäin hyvä ja
suosittelen sen hankkimista! Kirjan nimi on
La Dent d’Orlu, hinnaltaan 20 €, Ax-Les-Termesin kiipeily-/kirjakaupasta, molemmat
ydinkeskustassa, tai tilaamalla: www.desert-dulac.com, www.ffme.fr, www.gaia-store.com

Samoista paikoista saa myös erittäin hyvän
”Bedeilhac” -topokirjan.

Nettitopo saatavana sivuilta:
http://escaladeups.free.fr/annuaire.php

Huom! Le Pujol topoa ei ole kirjassa, vain
nettiversiona, jossa myös Riu Fred, Entreserres ja Bonascren topot ja hyvät lähestymisja ajo-ojeet.

Miten matkustaa ja missä asua ?
Paras tapa on lentää Toulouseen, josta 130 km
Ax-Les-Termesiin. Toulouseen saa edestakaiset lennot noin 300 €. Sieltä vuokrauto ja yöpyminen joko Hotelli/apartementti Ax-LesTermesistä: Turisti-info: www.france-voyage.
com/en/. Puh. +33 5 61646805
Camping tai hyväntasoisen tuntuiset vuokramökit Orlun alueelta: www.campings-midi-pyrenees.com/fr/camping/726-camping_municipal_
d_orlu.html. Puh. +33 5 6164 3009/+33 5 6164
6188. Yleisinfoa alueesta: www.ariege.com/orlu/index.html

Bonne Grimpee!

Jussi Haara

Teksti Juho Lukkari

Alpeilla klassikkoreiteille hiihtää puolessa tunnissa majan lämmöstä. Kirjoittaja Tour Ronden pohjoisseinän juurella. Chamonix, Ranska.

2

ja puoli vuotta Etelä-Amerikassa –menikö siellä niin
kauan? Aika tuntuu menettävän merkityksensä tuolla mantereella. Toisaalta kun mietin, niin
ehtihän siellä paljon tapahtuakin.
Minulle opastamisesta kasvoi ammatti ja näin tekeminen vuoristossa sai aivan toisenlaisen sävyn.
Päiviä, viikkoja, kuukausia Andien vuoristossa tarvitseekin. Sen, minkä työ- tai muilta matkoilta ehdin, asuin Chilen pääkaupungissa Santiagossa, jonka lähivuoret kohoavat huomattavasti Keski-Euroopan huippuja
korkeammalle. Jo ”kotikentälläkin” oppi näin
olemaan kärsivällinen.

Kontrasti Andeilla
Vaikka Santiagon kotivuoren El Plomon
(5420 m) huiputus onnistuukin perjantaista
sunnuntaihin, ei noista korkeuksista akklimatisoitumattomana oikein nauti. Alueen teknisemmät reitit korkeuksissa voi viikonloppupohjalta suoraan unohtaa.
”Fast and light”-periaatteita noudattavat nousut vaativat kuntoa ja suuren sydämen alpinismia kohtaan. Esimerkkinä tästä innosta on minun ja Sergio Juarezin Falso Altarin
(4549m) ”non stop” -valloitus Canalón Suroeste -reittiä käyttäen. Tosiasia, että temppua
ei ollut kukaan aikaisemmin tehnyt, yllytti
meidät sinänsä hulluun tempaukseen.
Puolenyön aikoihin starttasimme Villa Paulinan leirintäalueelta (1850m), josta matkaa

vuoren juurelle oli noin 17 kilometriä. Aamun
sarastaessa pääsimme sitten itse Suroestekurun kimppuun. Nousu jatkui vielä pitkään
lumikiipeilyn ja kurun jäätyä taaksemme. En
enää edes muista, kuinka monta tuntia oli
lähdöstä kulunut, kun väsyneinä vihdoin saavuimme toppiin. Viimeiset metrit tuntuivat
kuitenkin kestävän ikuisuuden. Sen muistan.
Jäljellä oli enää uuvuttava laskeutuminen Andeille tyypillisiä kivikkorinteitä alas vuoren
taakse ja noin 20 kilometrin vieläkin uuvuttavampi paluumatka autolle. Vasta iltakahdeksalta saavuimme tien päähän Villa Paulinaan.
Vuorikiipeilyperinteet Chilessä, kuten myös
muualla Etelä-Amerikassa, ovat lyhyet. Maan
alpinismin kehitystä on perinteisesti haitannut kansalaisten huono taloudellinen tilanne,

KIIPEILY 3/09 41

Jussi Haara

mutta eritoten vuosien 1973-1988 välisenä aikana vallinnut sotilasdiktatuuri lamautti myös
vuoristolajien kehityksen. Sotilasdiktaattori
Augusto Pinochetin valtakaudella ei ainoastaan murhattu tai kidutettu tuhansia toisinajattelijoita, vaan myös maan kulttuurinen
elämä lamautui totaalisesti.
Paikalliset kiipeilijät ovat kuitenkin osoittaneet vahvuutensa maapallon korkeilla vuorilla. Muun muassa mantereen ensimmäinen
nainen, joka on saavuttanut ”Seven Summit”-virstanpylvään on santiagolainen Patricia Soto.

Jussi Haara

Viime vuosina myös maan alppikiipeily on
nostanut päätään, kun nuoret huimapäät
ovat osoittaneet kyntensä niin Patagoniassa
kuin Yosemite Valleyssä tai Perun Cordillera
Blancalla. Nostetaan nyt esiin vaikkapa Pepe

Andeilla reitin juurelle pääsyyn tarvitaan monesti usean
päivän marssi aavikolla. Cerro Mercedario, south face, Valle Colorado, Argentiina.

Edwardsin nousu kaudella 2008 Cerro Torren
huipulle ensimmäisenä chileläisenä.
Andeilla ollaan aina omillaan. Miljoonakaupunki Santiagon lähivuoriltakaan ei löydy Alpeille tyypillistä infrastruktuuria. Vuoristomajoista puhuttaessa tarkoitetaan siellä täällä
sijaitsevia peltisiä bivakkibokseja, joissa voi
teltan sijaan yöpyä muutama vuorikiipeilijä
kerrallaan. Lumivyörytiedotteita ei ole muu-

”Päiviä,
viikkoja,
kuukausia
Andien
vuoristossa
tarvitseekin.
42 KIIPEILY 3/09

Chere-kuluaari, D+ / max 85 astetta, Taculin pohjoistriangelilla oli toukokuussa loistavassa kunnossa.

alla kuin hiihtokeskuksissa. Satelliittipuhelin
on ainoa tapa hälyttää apua, jonka nopeaan
saapumiseen en kuitenkaan panostaisi pelimerkkejäni.
Pitkät lähestymiset, asumattomat tienoot ja
ikuinen telttailu värjäävät Etelä-Amerikan alpinismia. Toiminta ei ole vain pelkkää urheilua, vaan nousut Andeilla pitävät sisällään
vahvan seikkailun maun.

Vuorikiipeilyn Mekka - Chamonix
Mont Blancin massiivi on varmaan kiipeilyllisesti Chilen vastakohta - todellinen alpinistien ihmemaa. Kabiinihissillä pääsee suoraan jäätikölle ja reittejä on vaikka millä mi-

talla. Majat ovat auki ja kolmen ruokalajin
illallisella voi ikkunasta tiirailla seuraavana
päivänä kiivettävää jääkurua. Seikkailun maku on poissa, mutta aikuisten leikkikentällä
voi keskittyä itse kiipeilyyn.
Olin vielä Chilessä, kun Jussi Haara ehdotti toukokuista reissua Chamonixiin. Minun
ei tarvinnut kauaa miettiä, kun olin jo innolla mukana.
Olin vain kerran aikaisemmin piipahtanut kylässä, kun Jussin ja parin muun kaverin kanssa syksyllä 2005 noustiin Blancille Gouterin
reittiä pitkin. Nyt olivat asetelmat kuitenkin
aivan toiset. Edessä oli kiipeilyreissu ja normaalireittejä käytettäisiin vain alas tullessa.

Juho Lukkari

Breventin kaakkoisseinällä on mukavia useamman köydenpituuden reittejä. Jussi Haara reitillä Frison-Roche, 220 m, 6a. Chamonix, Ranska.

Ensimmäinen päivä meni totutellessa ohueen ilmaan ja nauttiessa enemmänkin keskitalvelle tyypillisestä puuterilumesta. Hiihdellessämme Italian puolelle Torinohytille tarkastelimme Tour Ronden pohjoisseinää, jota
kaavailimme ensimmäiseksi reitiksemme.
Seuraavan päivän valjetessa olimmekin jo tositoimissa. Lähestymiseen käytetyt suksivälineet olivat vaihtuneet jäärautoihin ja hakkuihin, kun nousimme Ronden lumista pohjoisseinää. Reitti oli alkupalaksi sopivan tasoinen
ja olosuhteet syvässä lumessa pohraamista
lukuun ottamatta hyvät.
Vaikka edellisenä päivänä ryhmä äärihiihtäjiä olikin ”tyhjentänyt” lumisen seinämän pahimmista lumivyöryjännitteistä, epäilevä ajatus hiipi väkisinkin mieleen kinostuneen lumen läpi harjanteelle puskettaessa. On vaan
hämmästeltävä paikallisten hiihtäjien halukkuutta riskinottoon. Ainakin tässä mielessä
Chamonixin hurjapäät ovat maineensa mittaisia.
Ronden jälkeen oli luvassa huonoa säätä ja

vietimme lepopäivän Chamonixin kylässä
hioen seuraavia suunnitelmia. Pehmeiden
olosuhteiden vuoksi ennalta kaavailemamme
pitkät lumikiipeilyreitit olivat nyt poissa kuvioista. Päätimme kiivetä seuraavaksi Mont
Blanc du Taculin pohjoiskolmiolla ja sitten
siirtyä nousemaan Küffnerin harjanne Mont
Mauditille.

vällä reitillä. Olimme nimittäin hetken Alppien korkeinta vuorta ihailemaan nousseiden
ihmisten valokuvauksen kohteena. Andien
yksinäisyyteen tottuneelle tällainen oli mieltä
lämmittävää harvinaista herkkua.
Jussi Haara

Alppien talvi ja kevät olivat olleet runsaslumisia ja toukokuiset jäätiköt olivat vielä paksun
lumipatjan peittämiä. Epävakaa sää toi vielä
noin 30 cm uutta lunta ylävuoristoon saapuessamme Chamonixin kylään. Mahdollinen
vyöryvaara ja suksin tehtävät lähestymiset
olivatkin siten olennainen osa reittisuunnitelmia, kun nousimme Aiguille du Midin kabiinihissillä kohti ensimmäisiä koitoksiamme.

Lähestyminen Cosmiques-hytiltä reitiksemme valitun Chèré-kuluaarin juurelle on Alppienkin mittakaavalla lyhyt ja helppo. Muitta mutkitta olimmekin kurun juurella ja valmiina aloittamaan kiipeilyn. Jääosuudet ovat
hienoa kiipeilyä ja olosuhteet olivat mainiot
jatkaa mixed-kiipeilyä aina triangelin huipulle asti.
Nousimme aurinkoisessa kevätsäässä lumiharjannetta vuoren laelle asti ja viimeistään
huipulla taukoa pidellessä olivat ilmeet kääntyneet levään hymyyn. Olimme saaneet nauttia täydellisestä päivästä.
Seuraava aamu valkeni Cosmiques-hytillä tuulisissa ja pilvisissä merkeissä. Sää oli
muuttunut ennustuksista poiketen huonoksi ja epävakaita olosuhteita oli luvassa myös
seuraaville päiville. Küffnerin harjanne oli
harmiksemme unohdettava.
Saimme hieman lohdutusta sään muodossa pirstoutuneisiin unelmiin, kun nousimme
klassisen Cosmiquesin harjannereitin. Oli
ehkä jopa hämmentävä hetki saapuessamme
viimeiset metrit Midin kabiinihissille päätty-

Juho ja Jussi ständillä Frison-Rochella.

Seuraavana päivänä ehdimme vielä nousemaan Breventin kaakkoisseinällä reilut 200m
pitkän kallioreitin ja näin saimme värikkään
viikkomme päätökseen. Olimme reissun aikana käyneet läpi alppilajien koko kirjon: hiihdon ja lumikiipeilyn kautta jääkuruihin ja mixed-kiipeilyyn sekä kallioreitille. Ja kaikki tämä
viikossa. Tämä onnistuu kai vain Alpeilla.
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Kiipeiljä reitillä Toxiti 7b+ sektorilla Maltida Codicia.
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Esa Makkonen

Rodellar, josta on myös puhuttu eurooppalaisena sporttikiipeilyn Mekkana, on siis pohjoisessa Espanjassa, Sierra y canones de guaran
luonnonsuojelualueella sijaitseva kanjoni,
jonka kallioseinämät on jalostettu erityisesti
urheilukiipeilyyn sopiviksi. Reittejä ja niiden
variaatiota on Rodellariin ja sen lähikallioille
listattu erään globaalin kiipeilysivuston mukaan lähemmäs 2500, joten kiivettäväähän
riittää! Tämän lisäksi uusia reittejä pultataan
alueelle kesäaikaan viikoittain ja alue laajenee hyvää vauhtia.
Espanjassa tyypillistä kalkkikiveä löytyy myös
Rodellarista. Kuitenkaan massiivista tufakiipeilyä paikasta ei löydy, vaan kiipeily on pääosin otekiipeilyä ja melko ”sisäkiipeilyn”
oloista. Sisäkiipeilyyn Rodellarissa kiipeilyä
voi verrata myös siksi, että kivi on osittain irtonaista, joten otteita on vahvistettu ja jopa
tehty liimailemalla. Osaa kiipeilijöistä liiman
käyttö varmasti häiritsee ja heille paikalta löytyy toki runsaasti ihan luonnollisiakin, liimavapaita, reittejä. Reittiskaalaa on paljon, mutta tyypillisintä alueelle ovat pitkät negatiiviset
kestävyysreitit, kuitenkin vastapainona löytyy
lyhyitä lähes boulderointiin verrattavia pyrähdyksiä, sekä vertikaalisia herkistelyitä. Reittitarjottimelta löytyy siis kiivettävää aloittelijasta maailmanluokan vääntäjille, mutta parhaimman tarjonnan Rodellar antaa, kun Fb
7a taittuu.
Sektoreita Rodellarin alueelta löytyy kolmisenkymmentä ja jokainen varmasti löytää itselleen suosikkisektorin; pitkiä reittejä sisältävien suurten ja jyrkkien kalkkikiviluolien,
tai pienien keivien joukosta. Sektoreita löytyy
kanjonin kummaltakin sivulta, joten varjossa
pääsee kiipeämään aina. Tämä onkin suotavaa, sillä varsinkin kesä aikaan aurinkoisilla
mestoilla on todella kuuma! Jyrkkien profiilien johdosta Rodellarissa pääsee kiipeämään
myös sateella ja kallio kastuu vasta, kun sataa todella runsaasti. Näin käykin, kun syksy
taittuu talveksi ja siksipä paras aika Rodellarissa kiipeilyyn on keväästä myöhäiseen syksyyn. Pois voi lukea kuumimman keskikesän,
jolloin lämpötila on 30 asteen kuumemmalla
puolella. Jos paikalle kuitenkin eksyy kesällä,
onnistuu kiipeily suotuisasti aikaisin aamusta
tai myöhemmin iltapäivällä, siestan jälkeen.
Majoittautuminen alueella; itse kylässä, jommassakummassa leirintäalueista tai erinomaisessa refugiossa. Leirintäalueista toinen,
Camping Mascun, on aivan kylän keskustassa ja hivenen kalliimpi kuin kylän ulkopuolella sijaitseva El Puente. Leirintäalueilla asuminen kustantaa ajankohdasta ja telttailijoiden
määrästä riippuen noin 8–15 € yöltä. Leirin-

Anssi pulassa reitillä La Gatera 7a.

Rodellar

sekä reppumatkailijalle että perhelomaan

K

iipeilymatkalle Espanjaan? Valinnanvaraa eri kohteiden välillä on!
Teimme viime kesänä yhdessä Makkosen Esan kanssa Espanjan ekskursion ja piipahdimme vajaassa kourallisessa kiipeilykohteita. Reissun mieleenpainuvin kohde, jossa vietimme koko kahden kuukauden reissusta puolitoista kuukautta, oli Rodellar. Tässä pieni esittely.
Antti Ahola

Antti Ahola

Teksti ja kuvat: Antti Ahola arkisto

Adrian Morales Ali Cavessa reitillä Manus 8b.
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Enrico Vicentini

Antti projektoi Akellarella 7c+.

kiipeilijöistä liiman käyttö varmasti häiritsee ja heille paikalta
”Osaa
löytyy toki runsaasti ihan luonnollisiakin, liimavapaita, reittejä.

Rodellar on kompakti paketti, jossa koko alueen kiipeilytarjonta on saavutettavissa kävellen ja itse kylästä kauimmaiselle sektorille
kävelee vaivaisessa 20 minuutissa. Rodellar kerääkin, helpon lähestymisen
ja kiipeilytarjonnan takiam,
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Espanjan kiipeilykohteista suurimmat massat ja loppukesäsin suosituimmilla sektoreilla onkin kiipeilijöitä jopa ruuhkaksi asti. Tämä näkyy valitettavasti suositulla reiteillä,
kun klassikoiksi muodostuneet reitit ovat jo
kiillottuneet pahoin. Varsinkin viikonloppuisin, jolloin paikalliset iskevät kallioille on valistuneen kiipeilijän oiva tilaisuus viettää le-

Vasemmalla ylhäällä sektoria Delfin Por Detras ja oikealla La Surgencia.

popäivää tai haikata lähialueiden sektoreille.
Muun muassa Alcanadre tarjoaa 30–60 minuutin kävelyn päässä lähes koskemattomia
laatureittejä ja kaikki löytyy samasta toposta.
Täsmäisku Rodellariin Suomesta kannattaa
aloittaa varaamalla lennot Barcelonaan, josta
joko vuokra-autolla tai bussilla Barbastroon
(n. 40 km Rodellarista) tai
Huescaan (n. 50 km Rodellarista), joista matka perille
taittuu helposti liftaten.
Enrico Vicentini

täalueilta löytyy myös pieniä mökkejä. Sosiaalisen matkaaja paras majoittautumismuoto on kuitenkin kylän uudehkossa refugiossa,
Kalandrakassa, joka on kiipeilijöiden pyörittämä hyvähenkinen kokoontumispaikka. Kalandrakassa yöpyminen kustantaa 6–10 hengen huoneissa 7 € yöltä. Kalandrakasta saat
myös todella hyvää ruokaa ja juomaa! Perheen kanssa tai muuten
vain fiinimmin kannattaa
majoittua noin 5 km ennen
Rodellaria, Las Almuniaksen kylässä sijaitsevassa
hotelli/majatalossa, josta
saa huoneita myös keittiöllä ja jääkaapilla.

Ruokahuolto onnistuu kylän muutamassa ravintolassa, leirintäalueiden tai refugion kuppiloissa. Leirintäalueilta löytyy myös pienet
elintarvikemyymälät. Budjettimatkaaja asioi jo tullessaan Huescan tai Barbastron supermarketeissa, joihin pääseminen onnistuu
tarvittaessa myös Rodellarista liftaamalla, ja kokkaa
päivittäiset ateriansa itse.

Antti Ahola

Anssi futuristisella La Gateralla, 7a.

KIIPEILY 3/09 47

Antti Ahola

Enrico Vicentini

Las Ventanas de Mascún.

Antin Top 10:
Yksi vaikuttavimmista sektoreista.

Sektorin nimikkoreitti, ”pintsaa nauramatta”. Puhdas ja jatkuva tufalinja, joka
saa varmasti jokaisen pumppuun! Tällä reitillä voisi seurailla kiipeilijöitä koko
päivän ja ihmetellä eri tapoja kiivetä. Ehdottomasti parhaalla sektorilla koko
Rodellarissa!

Enrico Vicentini

Pince sans rire, 7b+, Pince sans rire-sektori

Gracias fina, 8a, Pince sans rire
Samaiselta sektorilta loistava ja vähän napakampi reitti. Selkeää ja hienoa
muuvittelua pikkuotteilla ja hei, omat betat kruksiin!

Maria ponte el arness, 7b+, Pince sans rire
Reitti Pince sans rire ja Gracias Finan välistä, joka yhtä lailla on mielestäni Rodellarin hienoimpia linjoja.

Maroskum, 7c+, Gran Bóveda
Tämä linja ei oikeastaan houkuttele kiipeämään, mutta jos reitille uskaltautuu
avautuu mielenkiintoinen paketti pikkuotteita ja dynamiikkaa. Reissun positiivisin yllättäjä! Ja sektori, huhhuh, massiivinen tupla luola josta ei kiivettävä lopu kesken.

Slackline taiturointia refugion pihassa.

Roxy la Palmera 6b+, Criminal tango

Näillä vinkeillä passaan pallon eteenpäin, sillä itse en
seuraavaa Espanjan reissua enää kohdenna Rodellariin. Jos rennot aamupäivät refugiossa topoa päivitellen tai slacklinella tasapainoillen kiinnostaa, niin varaile jo tänne lentoja! Iltapäivästä ensin uimaan kanjonin
kirkkaisiin vesialtaisiin ja siitä piristyneenä seinälle lähettämään muutamat reitit. Illaksi sitten hyvään seuraan spekuloimaan päivän tuotokset ja hei älä unohda
maisemia tai kesäisiä reggae-juhlia. Hyppää siis mukaan spanskien kiipeilyskeneen ja vietä laatuaikaa itsesi ja uusien ystäviesi kanssa Rodellarissa!
			

Lepopäivä, keventely tai mikä tahansa, mutta tämä reitti kannattaa käydä kiipeämässä jokaisen, joka Rodellarissa käy!

Köydet ja topot

El Delfin, 7c+, Las Ventanas de Mascún

Köysi:

Nanuk, 7c, Gran Bóveda
Helpohkolla alulla henkistä taistoa yläilmoissa. Hyvällä betalla nautittavaa kiipeilyä parhaimmillaan, mutta yksikin virhe ja saatat löytää itsesi jatkolta.

Sopas de ajo 7b, Gran Bóveda
Leppoista kruisailua kunnes pumppu iskee ja huomaat olevasi vasta toisella
jatkolla. Onneksi irti ei uskalla päästää, sillä tätähän ollaan on sightaamassa!

Kiipeily ei niinkään poikkea läpikahvoista, mutta hei, tässä mestassa ja näissä
maisemissa ei kiipeilystä voisi paljoa enempää nauttia! Ehkä Rodellarin kuvatuin reitti ja tällä reitillä on kiinteät jatkot, alusta loppuun!

Jatkoja:

Evasion, 8a, La Surgencia
Pitkä ja napakka, raastaa hermoja jopa ajatella kruksin jälkeistä kiipeilyä. Toki hyvin taisteltu ottelu Evasionin kanssa palkitaan kuninkaitten ottein! Et voi
välttää liimattuja otteita, mutta miksi pitäisi, kun kiipeily on näin kivaa. Sektorin profiili on pitkä ja jyrkkä, joten tämän sektroin reiteille tarvitset kestävyyttä
ja paljon.

Topo:

60-metrisellä pääsee pitkälle, mutta 70metrinen tulee pidemmillä reiteillä tarpeeseen. 80 metrin köydellä pääset kiipeämään kaikkia Rodellarin reittejä.
Usealle reitille riittää 10 tai 15, enempää
tuskin tarvitset. Osalla reiteistä on kiinteitä jatkoja ja osa jyrkistä reiteistä on jatkoitettu kokonaan alusta loppuun.
Topon saa ostettua paikan päältä leirintäalueilta tai refugiosta. Viimeisin painos
vuodelta 2006.

MajoitUS: http://www.refugio-kalandraka.es/

Lina, 7b+, La Surgencia

http://www.campingmascun.com/

Hämmentävät otteet ja pitkät tekniset kurotukset. Kokeile ja tule koetelluksi!

http://www.campingelpuente.com/
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Pohjoismaiden suurimmat
talviurheilumessut
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www.skiexpo.fi
30.10.–1.11.2009 Helsingin Messukeskus
Avoinna: pe 30.10. 12–20, la 31.10. 10–19 ja su 1.11. 10–17
Liput: aikuiset 13 ¤, lapset 9 ¤, ryhmät 9 ¤ /hlö, perhe 28 ¤, kokoaikalippu 20 ¤ / 14 ¤
Samalla lipulla myös

Juna – Kätevin tapa
tulla messuille

Tuoteuutuudet
Ether Eco Thermo
Bambukuidusta valmistetussa ilmatäytteisessä retkipatjassa on kierrätysalumiinista valmistettu venttiili ja
jopa pakkauspussin kiristysnaru on tehty orgaanisesta
hampusta. Kyseessä on maailman ensimmäinen makuualusta jonka hiilidioksidijalanjälki on puhdas nolla.
Mukana tuleva paikkaussarja antaa tuotteelle lisää käyttövuosia haavereiden sattuessa. POE:n tuoteperheestä
läytyy laaja valikoima edistyksellisiä, ympäristöystävällisiä tuotteita myös pyöräilyyn ja melontaan.
Mitat: 51 x 183 x 6, paino 709 g.
Heaven Distribution Oy | SH 109 €

Wild Country Alpine Shield
Rock Empie Streak Set
Valjaat pikasoljilla, 4 varustelenkkiä, tukevat toppaukset, kaksi kokoa: XS–M ja M–XL. Mukana
myös HMS sulkurengas ruuvilla, varmistuslaite
ja säilytyspussi.
Mountain Shop Finland Oy | SH 66 €
www.mountainshop.fi
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Kypärä on voittanut arvostetun muotoilupalkinnon.
Kypärän on muotoillut Neil Preston ja Kevin Brown.
Kypärä on kevyt ja soveltuu hyvin peruskallioille ja myös
Alppireiteille. Kypärässä on kirkas polycarbonaatti suoja
varsinaisen kypärän päällä. Tämä lisää kypärän kestävyyttä 30 %. Kun haluat karsia painossa, voi suojan
ottaa pois ja sinulla on käytössä erittäin kevyt kypärä.
Summit Sports | SH 77 €
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+ HelppoKäyttöiSeMpi
t )FMQQPWBQBVUUBBQBJOFFOBMMB
 3FJLÊPOSJJUUÊWÊOJTP FUUFJTVMLVSFOLBBO
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t ,ÊZUUÚPIKFFUMBJUUFFOLZMKFTTÊ

Myynti
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Jälleenmyyjät
XXXWBOEFSOFUDPNTQPSU
www.petzl.com/reverso3
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