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ständi
PÄÄKIRJOITUS

Vuonna 2002 pohjois-Helsingin Tapanilassa ava-

ne kiipeilyn todelliset maailmantähdet taitavat ol-

tulla, pohjoismaiden suurimmalla kiipeilyhallil-

lakin : ). Nyt kun Nalle on pukenut valjaatkin pääl-

la Helsingin Kiipeilykeskuksessa on ollut valta-

leen, jäämme kiinnostuneina odottamaan hänen

va vaikutus koko Suomen kiipeilyelämään. Ete-

suorituksiaan tälläkin saralla. Olipa huhujen mu-

lä-suomalainen kiipeilytreenaaminen saa kevään

kaan itse Chris Sharmakin tapojensa vastaisesti

aikana taas lisää puhtia kun uusia komeita hal-

sulkenut projektejaan, liekö syynä samanaikainen

leja nousee kuin sieniä sateella. Helsingin Sal-

Nallen saapuminen Lleidan alueen kallioille köysi-

misaareen valmistuva Kiipeilyareena keskittyy

pussi olalla...

köysikiipeilijöiden palvelemiseen mutta boulderiakin on tulossa. Hallissa voidaan pitää kansainvälisen tason kisoja, korkeimmat seinät ovat
lähes 30- metrisiä ja jokaiselle löytyy kiivettävää.
Avaijaiset ovat keväällä 2010 ja PM köysikisat järjestetään täällä marraskuussa. Kiipeilyareenasta
on esittely tässä lehdessä. Myös Helsingissä toi-

Kiipeilylehden Alppitorvi-palsta saa uudet tekijät
kun Johannes Kärkkäinen ja Juha Evokari aloittavat
kesänumerosta lähtien kartoittamaan alppikiipeily ja bigwallin maailmaa. Heidän palstassaan katetaan kaikki sporttia pidemmät matkat. Tervetuloa
mukaan tiimiin!
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miva Annusen Jarmo päätti tehdä ”pikku laajen-

Ja kevään lähestyessä muistutus myös ikävämmäs-

nusta” ja uusi maailmanluokan boulderkeskus

tä asiasta. Viime kesänä useammalla kiipeilykalli-

valmistuu parhaillaan Konalassa. Tampereen

olla oli ongelmia ja Kleverbergetillä maanomistaja

kiipeilijöille avautuvat ihan uudet treenimahdol-

päätti kieltää kiipeilyn. Näissä viime kesän, kuten

lisuudet kun Tampereen Kiipeilykeskus aukeaa

useimmissa aikaisemmissakin access-ongelmissa

helmikuussa. Siellä järjestetään heti alkajaisiksi

maassamme on ollut kyse kiipeilijöiden käyttäyty-

SM boulderit maaliskuussa. Uusien hallien myö-

misestä. Tärkeimmät asiat ovat: pysäköiminen ja

40 Kolme miestä ja lohikäärme

tä sekä harrastajamäärät että kiiipeilyn taso tule-

kalliolle kävely ohjeiden mukaan, ei meluamista ja
roskaamista eikä luvatonta tulentekoa kalliolla.
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vat varmasti nousemaan.
Nalle Hukkataival sai Climbing lehden Golden

Kannattaa myös infota ja ojentaa muitakina kiipei-

Piton Award tunnustuksen sarjassa boulder.

lijöitä, jos eivät tyhmyyttään tai tietämättömyyt-

Lehden palkintoperusteista: ”While American su-

tään noudata näitä ohjeita. Ja jos vaikka kiellon ai-

perstars like Chris Sharma and Alex Honnold ha-

heuttanut kiipeilijä olisikin vieraspakkakuntalainen

ve been heating up climbing media lately, Finland’s

tai ulkomaalainen, ei se tieto kiellon jälkeen paljoa

Nalle Hukkataival has been crushing hard projects

lohduta... Ohjeita ja tietoa rajoituksia löytyy Kal-

around the world...” Tämä on erittäin merkittä-

liokiipeilyoppaasta eli Topo-kirjasta sekä SKIL:n ja

vä tunnustus tietenkin kiipeilyn ammattilaiselle

muistakin kiipeilyaiheista nettisivuista.
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Nallelle itselleen, mutta myös tärkein suomalaisen sporttikiipeilijän saama tunnustus. Köysikii-

Kevättä odotellessa,

peilyssä pitonin sai Adam Ondra, joten siinähän

päätoimittaja Jari Koski, jari.koski@climbing.fi
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL HALLITUS 2010
pj. Sampsa Jyrkynen, HELSINKI, jäsenet Otto
Lahti, HELSINKI, Juha Henttonen, TAMPERE, Susanna Kaisla, HELSINKI, Arttu Eloranta, HELSINKI.
SKIL JÄSENSEURAT
BK CLIMBERS, HELSINKI
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 KIILA ry. KOUVOLA
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE

KIIPEILYN VUOKSI ry. IMATRA
KLONDYKE WALL ry. KERAVA

kova

Koulutusvaliokunta

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA
KOULUTTAJAKURSSIT
KEVÄT 2010
20.–21.2. KO 1 Helsinki
6.–7.3.
KTO 1 Tampere
13.–14.3. KTO 1 Helsinki TÄYNNÄ!
19.–21.3. TaTu Talviturvallisuuskurssi
Korouoma
20.3.
KTO-koe Helsinki
20.–21.3. KTO 2 Tampere
27.3.
KTO-koe Tampere
27.–28.3. KTO 2 Helsinki TÄYNNÄ!
10.–11.4. KTO 1 Helsinki
10.–11.4. KTO 3 korkeaharjoiterataohjaajakurssi Lempäälä
24.–25.4. KTO 2 Helsinki
24.–25.4. KO 2 Etelä-Suomi
22.5.
KTO-koe Helsinki
KESÄ/SYKSY 2010
20.–22.8. KKK-koe Olhava
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri. 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.
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KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA ry. KUUSAMO
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN CAVE ry.
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry. KIIPEILYJAOSTO, HELSINKI
TEAM PANIC ry. PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO OSUUSKUNTA

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
SKIL 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.
SLU-Lajipalvelutoimisto. HUOM! Nämä seuraavat osoitteet 31.3.2010 asti
Sporttirekisteri: 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
SLU Lajipalvelutoimisto 1.4. alkaen:
pauliina.salonen@slu.net.

Uusiksi SKIL jäsenseuroiksi hyväksyttiin seuraavat: KIIPEILYKERHO KIILA ry, KOUVOLA
KIIPEILYN VUOKSI ry, IMATRA ja BK CLIMBERS, HELSINKI.

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2010, aineistopäivä on 10.5.2010.

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 €

Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin seuraaville henkilöille:
KTO Helsinki, Joensuu ja Jyväskylä sekä
KTO 3: Jari Koski jari.koski@climbing.fi tai
040 586 8123.
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen
oula-matti.peltonen@roiakk.fi tai
040 7547 613.
KTO Tampere, Luovin ammattiopisto Karkussa ja Basecamp Oulanka: Petri Laukamo petri.
laukamo@seikkailusepat.fi tai 0400 976 716.
KO: Jaakko Lehto jvlehto@iki.fi tai puh. 040
769 5157. KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@pp2.inet.fi tai 050 379 4472.
KO- ja KKK-kursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi

Kaikki ajankohtaiset kurssihinnat löytyvät
SKIL www-sivuston kurssihinnastosta.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Kurssipaikat: KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskus Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com. KTO 3: Vihreän Polun rata, Lempäälä http://greentrail.com/. KTO Joensuu;
Pohjois-Karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara. KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka http://www.basecampoulanka.fi/.
KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouomassa
Posiossa. Lisätietoa www.santasport.com ja
www.climbing.fi
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ja KTO-kokeeseen ilmoittautuminen tehtävä vähintään
kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi
koulutukseen.

HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esim. 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 ja voit osallistua SKIL/KTO kouluttajapäiville omakustannushintaan. Vuoden
kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti
mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL
toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden jälkeen on 20 euroa/vuosi.

SKIL Peruskurssijärjestelmän uudistus
Peruskurssijärjestelmällä tarkoitetaan kiipeilyseuroissa ja yrityksissä tapahtuvaa kiipeilykoulutusta.
Peruskurssijärjestelmän kurssit pyrkivät olemaan ponnahduslauta lajin piiriin ja myös
lisäämään kokeneemman kiipeilijän henkilökohtaisia tietoja ja taitoja kiipeilytekniikassa, kiipeilyvälinetietoudessa sekä turvallisuudessa. Tavoite on antaa kiipeilijälle välineitä
omaan kehittymiseensä.
Kaikkien toimijoiden sitoutuessa peruskurssijärjestelmään saadaan kiipeilykoulutus pysymään yhtenäisenä ja tasalaatuisena. Suomen Kiipeilyliitto ry:n (SKIL) tehtävänä katto-organisaationa on ohjata kiipeilyseurojen
valtuuttamana Suomessa tapahtuvaa kouluttamista oikeaan suuntaan ja antaa tukea kouluttajille. SKIL kouluttaa ohjaaja- ja kouluttajakoulutusjärjestelmänsä kautta kiipeilyohjaajat, jotta peruskurssijärjestelmän kurssien
kouluttajat ovat riittävän päteviä tehtäviinsä. Peruskurssijärjestelmällä sekä ohjaaja- ja
kouluttajakoulutusjärjestelmällä on selkeä ja
looginen yhteys toisiinsa.
Suurimmat muutokset nykyiseen järjestelmään ovat kurssien kestojen lyhentäminen ja
sitä kautta asioiden pilkkominen pienempiin
osiin sekä teoreettisten asioiden jättäminen
vähemmälle käytännön toimintaa korostamalla. Kurssit ovat minikestoltaan 3–6 tuntia.
Kullekin kurssille on asiakkaalle asetettu ikä-,
etukäteistaito- ja kokemusvaatimukset. Myös
kurssien kouluttajille on kirjattu kouluttaja tasovaatimukset.
Tavoitteena on saada sisäseinä- ja kalliokurssit (001–006) jalkautettua seuroihin kevään
2010 aikana. Osallistu kehitystyöhän antamalla palautetta!
Kurssien sisällöt löytyvät osoitteessa http://
www.kiipeilykoulu.fi/moodle/ valikon peruskurssit alla. Kurssirungot edustavat minimitasoa, jota kurssin aikana on saavutettava.
Aikaa kurssin pitämiseen voi käyttää myös
enemmän. Voit tutustua kurssirunkoihin kirjautumalla Kiipeilykoulun moodle-ympäristöön vieraana. Järjestelmä kysyy sinulta polkuavainta peruskursseille. Tämä avain on
”perus09”.
Kurssi 000 on keskustelualue, johon toivotaan palautetta ja mielipiteitä nyt ja jatkossakin. Moodle-ympäristön tarkoituksena on olla työkalu kurssien jatkuvaan kehitystyöhön,
johon niin kouluttajat kun kiipeilijätkin voivat
osallistua. Keskustelualueelle täytyy kirjautua. Automaattista rekisteröitymistä varten
tarvitaan .fi sähköposti. Palautetta voi lähettää ja lisää neuvoa kysyä myös sähköpostitse
osoitteessa koulutus@climbing.fi.

UUDEN PERUSKURSSIJÄRJESTELMÄN KURSSIT OVAT:
KURSSI

KUVAUS

001 Kiipeily urheiluna,
boulderointi ja
harjoittelu

Kiipeilytekniikan ja harjoittelemisen kurssi, joka soveltuu parhaiten jo vähän kiivenneille, mutta voi olla myös aloittelijalle suunnattu. Paljon ohjaajan taidoista riippuvainen kurssi, jossa eri toteutusmahdollisuuksia on runsaasti

002 Yläköysikiipeily
sisäseinällä

Ensisijainen lajiin tutustuttamiskurssi, jossa opitaan kiipeilyturvallisuuden perusasiat.

003 Alaköysikiipeily
sisäseinällä ja kalliolla

Liidamisen peruskurssi, joka voidaan suorittaa sisällä tai ulkokalliolla riippuen kurssilaisten kiipeilykokemuksen tasosta.

004 Yläköysikiipeily
kalliolla

Sisältä kallioille -kurssi, jolla opitaan turvallinen yläköysitoiminta
kalliolla.

005 Luonnolliset
varmistukset kalliolla

Luonnollisilla välivarmistuksilla varmistamisen kurssi, joka antaa
perustiedot ja taidot suomalaisille kallioille.

006 Pitkät reitit

Monenköydenpituuden reittien kurssi, jossa opetellaan suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan pitkien reittien kiipeilyjä
ulkomailla.

007 Ongelmanratkaisun
peruskurssi

Kiipeilijän ongelmanratkaisu- ja köysitekniikat, joita voidaan tarvita lyhyillä reiteillä esimerkiksi Suomen kallioilla. Pääpainona yleinen
ongelmanratkaisu ja tarvittavat välineet, perustekniikat sekä loukkaantuneen kiipeilijän lakeminen turvallisesti maahan.

008 Ongelmanratkaisun
jatkokurssi

Kiipeilijän ensiavun kurssi, kun on päästävä auttamaan vammautunutta kiipeilyparia, kun ammattiavun tulo saattaa kestää kauan. Kiipeilijän ongelmanratkaisu- ja köysitekniikat, joita voidaan tarvita pidemmillä reiteillä. Kurssi on jatkoa edelliselle, ja käsittää ongelmia
erityisesti pitkillä reiteillä, jolloin loukkaantunutta ei aina voida laskea maahan ja avun saanti voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta.

009 Kiipeilyvälineiden
tekniikka

Kiipeilyssä käytettävien laitteiden käyttöön ja tekniikkaan pureutuva
erikoiskurssi. Korkeamman tason välinetietoutta!

010 Yläköysikiipeily
jääputouksella

Jääkiipeilyn perustietojen ja taitojen asioiden kurssi.

011 Alaköysikiipeily
jääputouksella

Jäällä alaköysikiipeilyn kurssi.

012 Tekninen kiipeily

Kurssi, jolla pyritään antamaan asiakkaalle perus tiedot ja taidot
tekniikoista sekä välineistä teknisessä kiipeilyssä.

nuva

Nuorisovaliokunta

13.–14.3. Junnuohjaajakoulutus ja junnuseminaari Oulussa. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet muualla tässä lehdessä.
Kesäkuussa 2010 junnuleiri, tarkempi paikka
ja aika vielä avoinna
Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään: eeva.makela@humak.edu.

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

2010 MAAJOUKKEKOKOONPANOT
Aikusten maajoukkuerinki: Tomi Nytorp, Nalle Hukkataival, Kuutti Huhtikorpi, Jarkko Linkosuonio, Anthony Gullsten, Roosa Huhtikorpi
Junnujen maajoukkuerinki: Elias Silvola, Sami Koponen, Iines Fager, Ville Paasovaara,
Matilda Nordman, Henri Haime, Katariina
Haime, Tuukka Kaipainen
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tiedotteet
SUOMI-CUP
Suomi-Cup kilpailuista saa SM-Cup pisteistä. 4 parhaan osakilpailun pisteet lasketaan.
Palkinnot (naisten ja miesten sarja): kiertopokaalit + 500 € stipendi/kisaaja (voi käyttä
kisa- tai harjoittelumatkoihin tai varusteisiin).
Muista kilpailulisenssi, lue Tietoa kilpailulisenssista alla.
KILPAILUKALENTERI 2010
(alustava, seuraa SKIL sivujen kalenteria)
Aikuiset:
13.2. Boulder Lappi Cup, Rovaniemi
(Suomi-Cup)
6.3. Boulder, uusi Boulder-keskus Konala
(Suomi-Cup)
20.3. Boulder SM, uusi Tampereen Kiipeilykeskus (Suomi-Cup)
17.4. Köysi SM junnut ja aikuiset, Helsingin
Kiipeilykeskus Tapanila (Suomi-Cup)
9.10. PM-boulder, Tukholman Klättercentret
6.–7.11. PM-köysi, uusi Kiipeilyareena, Salmisaari Helsinki
20.11. Boulder, Oulu (Suomi-Cup)
11.12. Boulder, Koivukylä Vantaa (Suomi-Cup)
Junnut:
24.4. Hanko junnuboulder
17.4. Köysi SM junnut, Helsingin Kiipeilykeskus Tapanila (Suomi-Cup)
TIETOA KILPAILULISENSSISTÄ: Jokaisella
kiipeilijällä, joka osallistuu Suomi-, PM-, EMtai MM-cupiin, SM-, PM-, EM- tai MM-kisoihin, on oltava voimassa oleva Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailulisenssi tai kansainvälinen
kilpailulisenssi.
Kilpailulisenssin saa kun ilmoittautuu kilpailunjärjestäjälle Suomessa ja täyttää kilpailulisenssikaavakkeen. Kilpailulisenssikaavake liiton sivuilta www.climbing.fi > kilpailu. Lisenssikaavakkeen voi lähettää ositteeseen Suomen Kiipeilyliitto ry, Erätie 3, 00730 Helsinki
tai sen voi antaa kilpailunjärjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä.
Kansainvälisiin kisoihin (PM-, EM- tai MM-kisoihin / cupiin) tarvittavan kansainvälisen lisenssin hoitaa kilpailuvaliokunta (KIVA) Suomea edustaville urheilijoille.
Lisää kauden 2011 kisajärjestäjiä etsitään
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVAan
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 näiden yhdistelmiä.
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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 / kiva@climbing.fi.
Kisakutsut, tiedot SM cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta
www.climbing.fi.
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella kiva@climbing.fi
SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 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.
Hakuperusteet:
ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi,
ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen
tukemiseen ja seuduilla missä ei ole paljoa
kiipeilytoimintaa
Esimerkkejä hankkeista:
– tien levikkeen tai pysäköintipaikan rakentaminen kiipeilypaikan yhteyteen. Vain yhteistyössä maanomistajan ja lähiasukkaiden kanssa!
– junnutoiminnan aloittaminen
– kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja rakentaminen
– 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.

access
Kevät on runsaasta lumipeitteestä ja kovista
pakkasista huolimatta taas saapumassa. On
siis tärkeää muistella taas miten vältymme
ongelmilta kallioillamme.
Viime kesän aikana on tullut voimaan kiipeilykielto Klövgergetillä ja muutamassa muussakin paikassa on ollut ongelmia, lähinnä vierailevien kiipeilyryhmien häiritsevästä toiminnasta. Jos näette kalliolla tuntemattomia kiipeilijöitä, mahdollisesti ulkomailta tulleita,
niin muistuttakaa heille pelisäännöistä suomalaisilla kallioilla!
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.
Uutta kiipeilykalliota tai bouldereita suunniteltaessa:
• kiiipeilyä aloitellessa selvitetään aina ensin
maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle ym.
Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää
pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomistaja.
• uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina
ottaa ensin yhteys maanomistajaan, yleensä
tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä.
Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut
ja kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, tulee ongelmia ja siinä vaiheessa voi
peli olla menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.
Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheuttamatta suurempaa haittaa. Tämä perustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädökseen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa tuottaa
häriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan aina
maanomistajan lupa
Mukavaa ja turvallista kiipeilykevättä!
Terveisin:
Jari Koski, Suomen Kiipeilyliitto ry.
www.climbing.fi

spotteri
Koonnut Antti Liukkonen

Frucht 7A+. Itsekin voisi alkaa napsimaan kalaöljyä, jos sen avulla kyynärvarret noin vahvistuvat…

Suomi
Vaikka kotimaassa kelit eivät olekaan olleet
ihan kohdillaan kiipeilyä silmällä pitäen on
viime lehden ilmestymisen jälkeenkin jotain
tapahtunut.

Koska osaston miespuoliset edustajat siirsivät itsensä retken aikana aivan uusille vaikeusasteille, päätin ottaa luurin käteen ja tiedustella retkestä vielä vähän yksityiskohtia.

Gullstenin Anthony käytti joulukuun viimeiset
lumettomat kelit hyödykseen ja teki nopeaan
tahtiin viikon sisällä kolmannet nousut sekä
Grottabergetillä sijaitsevaan Totoroon 8A, sekä Nytorpin Tomin jo vuosia sitten Meilahteen dynoamaan Kasparoviin 8A+. Jälkimmäinen suorite löytyy videotallenteena J. Linkosuonion vimeosta.

Olli-Petteri Manni teki viime lokakuun lopussa myös vapaan ensinousun luonnollisilla
varmistettavaan reittiin Rymättylässä. OPM:n
kommentti: ”Nimi Lintukoto. Greidi vaikea sanoa...9, entinen teknoreitti Taikahuilu nyt tradina kiivetty, toivomuksena ettei enää enempää
pilalle reittiä vasaroida!”

Keivissä tehty jumppa tuotti Sveitsiin paluun
jälkeen tulosta ja varsinkin pitkät tasaisen
vaikeat boulderit tipahtelivat tikkilistalta tasaista tahtia. Jarkon tikkilista syksyn bouldereista Sveisissä on seuraavanlainen:
8B
8A+

8A

Riverbed
No Mystery
Serre Moi Fort
Free for All
Komilator
From Darkness to the Sunshine FA!!
+ lisäksi lukuisia 7C/+ reittejä

Hienoimmiksi reiteiksi näistä nousevat esille Fred Nicolen männävuosina avaama Serre Moi Fort, Riverbed ja oma ensinousu Darkness-luolassa. From Darkness to the Sunshine -reitin bongasi Haapakosken Sami, joka
ihmetteli ettei kyseistä linjaa ole vielä kukaan
kiivennyt aiemmin. Huhu kertoo, että eräs
suomalainen kiipeilyalan yrittäjäkin olisi katsellut reitin toppausosiota ja mietiskellyt, että jo pelkiltään siihen voisi saada napakahkon reitin. Tuolloin katto-osio oli tuomittu
kiipeämättömäksi… Reitti pitää sisällään 24
tasaisen tiukkaa muuvia, eli siinä on saman
verran muuveja kuin keskimääräisessä suo-

Luis Vellella

Nugentin Martinin tavoin aina kovassa kunnossa oleva Olli-Petteri Manni käytti Kära
Dagbokin työstelyssä hankitun voimakestävyyden hyödykseen ja teki Kustavin Kuulovuorella sijaitsevaan Das Dingiin, 9 toistonousun. O-P oli joutunut DD:tä työstelemään
tovin ja saikin sen lähetettyä syysviileillä, viimeisillä kiipeilykelvollisilla keleillä. Kivuliaisuudesta huolimatta oli herra reitistä pitänyt
ja sanonut yläosan olevan pahuksen jännittävä. O-P oli kuitenkin ilokseen onnistunut
välttämään pahimmat tuskaotteet gastoneilla
jollain kummalla tavalla. 8a:ta saa kuulemma
niputettua muualla Suomessa sen verran helpommalla, että reitille ei arvion mukaan ihan
lähiaikoina tunkua tule… Kyseisen reitin greidin napakkuus laittaa miettimään reitin ensinousijan Perttu ”olkapää” Ollilan ilmeisesti vaikeimman ensinousun Trad Masterin vaikeutta.

Jarkon osalta reissun alku ei ollut välttämättä mitenkään hirveän lupaava, sillä könsikkä oli potenut kohtuullisen kinkkistä ylikuntoa kevättalvesta saakka ja treenaaminen oli
luonnollisesti jäänyt aika minimiin. Alkureissu menikin kevyttä kiipeilyä puuhastellessa
(toki jo alkureissussa Sveitsissä taipui joitain 8A probleemia). Ylikunto nosteli edelleen sykkeitä jatkuvasti korkealle ja lähettämistä vaikeutti hieman se, että Jarkko joutui
pitämään välillä yhden kiipeilypäivän jälkeen
kaksi välipäivää. Syyskuussa Espanjan Rodellariin suuntautuneen köysikiipeilyosion aikana gunssit keskittyivät kiipeilyyn Ali Baba
keivissä, jossa sijaitsee Dani Andradan kuuluisaksi tekemiä 8c+ -9b tekeleitä. Tarkoituksena oli tehdä tiukkaa jumppaa menettämättä liikaa voimatasoja retken viimeistä boulderosiota silmällä pitäen. Jo edellisnumerossa
mainittujen Manuksen 8b ja Los 40 Ladroneksen 8b+/c ohella Jarkko työsteli muun muassa M.Y.D -nimistä 8c+ vaikeusasteista reittiä.
Muuvit olivat taittuneet 15 minuutissa, mutta reitin linkkaaminen oli muodostunut kruksiksi. Osansa vaikeudesta voi muodostaa
kruksiklippi, josta on varsin potentiaalinen

mahdollisuus tulla tonttiin. Erittäin hienoksi varsinkin jälkimmäisen reitin osalla (Los
40…) tekee se, että nuorukainen piti paketin
kasassa ja kiipesi sen parin viikon projektoinnin jälkeen Rodellarin retken viimeisenä päivänä.

Ulkomaat
Young Gun -osasto Huhtikorven sisarukset
(Kuutti ja Roosa) ja Linkosuonion Jarkko jatkoivat Euroopan valloitustaan ansiokkaasti
myös edellisessä numerossa mainitun Rodellarin retken jälkeenkin.
Osasto palasi takaisin taistelutantereille
Sveitsiin ja jatkoi lähetystyön tiellä boulderoinnin merkeissä. Roosan reissussa kovettuneiden näppien alla taipui scorecard -merkintöihin vielä seuraavanlaiset reitit: Dr.
Crimp 7C (samaisen reitin on aiemmin kiivennyt myös Kirsi Kauko), Bugatsanga 7C,
Exclusive 7B+, Mörderbalett 7B ja Verbötene

Jarkko Linkosuonio, Los 40 Ladrones 8B+/c.
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Jon Cardwell

spotteri
Tikkilistat ovat niin vaikuttavia katsottavia,
että ei voi kuin ihmetellä, mikäli ainakin kenkäsponssit eivät nuorukaisia ala hiljalleen kosiskelemaan…

Nalle ”Golden Piton”
Hukkataipaleen retket
Kiipeilyn kärkiosaajamme tekemisiä on alettu hissun kissun arvostamaan jo isommassa
mittakaavassa maailmallakin ja yksi merkittävistä virstapaaluista Nallelle oli Climbing Magazinen vuosittain jakama tunnustus ”Golden
Piton”. Nallen osalle tuo tunnustus tuli luonnollisestikin boulderointiosiosta ja ehkä sen
saantiin saattoi vaikuttaa joltain osalta Rocklandseille muistoksi jäänyt Livin´Large 8C.
Nalle itse toki kommentoi netistä löytyvässä
haastattelun pätkästä palkintoa seuraavasti
”Pitoni. Mitä hiittä meikäläinen tekee pitonilla,
enhän mie edes kiipeile jäällä?” (toimituksen
vapaa suomennos)

malaisessa sporttireitissä (nämä ovat toki katossa). Reitin vaikeuden arvioiminen oli kuulemma vaikeaa, sillä se eroaa katon muista
reiteistä tasaisuudellaan. Joka tapauksessa
Jarkko oli sitä mieltä, että se on vähintään
tuota 8A:ta, mahdollisesti napakampikin.
Riverbedin osalta toistettiin samaa kaavaa,
kuin Rodellarissakin. Muuvit Jarkko kävi tyyppäilemässä jo kesällä, mutta silloin ei lämpötilan vuoksi tarvinnut koittaa lähetyksiä.
Lumentulo oli estänyt kiipeilyn Magic Woodissa retken viimeiseen päivään asti, jolloin
Jarkko ja Kuutti ottivat riskin ja ajoivat Ticinosta pari tuntia taikametsään. Ekalla yrkällä
Jarkko oli pudonnut reitin vika muuvista (joita kyseisessä reitissä on ~25!). Parilla seuraavalla yrkällä oli huukki lipsahdellut ja mielessä kävi jo ujo epäilys siitä, että onko keväälle
mahdollisesti varattava liput Milanoon ja tultava tekemään varsinainen lähetys. Mutta kuten aiemminkin Jarkko sai kasattua itsensä ja
löysi itsensä ekan 8B:nsä topista. Hieno suoritus! Jarkko kasaili round tripistä mainion videotallenteen, joka löytyy miehen blogista:
jarkkolinkosuonio.blogspot.com.
Kuutin osalta Ceusessä vietetty aika köysikiipeilyn merkeissä pudotti urhon itsensä mielestä voimatasoja varsin voimakkaasti, sillä
siellä posset keskittyivät lähinnä lähettämiseen ja kiipeilyn määrä jäi näin ollen hieman
vähäisemmäksi. Tästä syystä Kuutti keskittyikin Jarkon lailla retken Rodellar-pysähdyksen
ajan jumppaamiseen Ali Baba cavessa. Kiipeily alkoikin lämpötilasta huolimatta tuntua
paremmalta ja paremmalta ja työn alla ollut
Hulk 8c jäi kiinni vimppa muuvista.
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Luolajumppa toimi kuitenkin hyvänä kuntoiluna boulderointia silmällä pitäen ja Kuutti jäikin Sveitsiin vielä kuukaudeksi Roosan
ja Jarkon lähdettyä Tanskaan PM-kisoihin.
Kuutti pääsikin jatkamaan kiipeilyä kovien
poikien seurassa (Nalle & co) ja tulosta syntyi. Yhdeksi retken kohokohdista Kuutti nostaa Deep Throatin 8B kiipeämisen samana
päivänä, kun Jarkko lähetti Riverbedin. Reitti
oli sopinut Kuutille kuin nyrkki nenään, isoja muuveja kohtuullisen hyvillä otteilla. Reitti olisi periaatteessa voinut mennä jo ensimmäisessä sessiossa, mutta hyvän olon tunne
oli päässyt yllättämään ja varsinainen lähetys
jäi siis toiseen päivään. Alla olevasta varsin
vaikuttavasta tikkilistasta Kuutti nosti esille
myös Conquistadorin 8A+, joka on kuuleman
mukaan todella hieno ja Special Editionin 8A,
joka on paitsi hienoa kiipeilyä, myös uskomattoman hienon näköinen.
8B
8A+

8A	

Riverbed
Schule les Lebens
Confession of Crap Artist low
Conquistadores
Freak Brothers
No Mystery
Serre Moi Fort
The Left Hand of Darkness
Voigas
Frank´s Wild Years
Special Edition
Fake Pamplemousse
Souvenir
Free for All
+ ~10kpl 7c/+ reittejä

Loppuvuodesta 2009 ammattikiipeilijä Hukkataival ehti tehdä retken akselilla Sveitsi–Itävalta ja kuvailla/ editoida Kuutin kanssa miehen kotisivuilta ilmaiseksi löytyvän Could be
Worse -boulderointipläjäyksen. Oikein mukavaa settiä ja varsinkin lopputekstien aikana
suoritettu suklaansyöntikilpailu antaa meille tavallisille toppahousuille ilon elämyksiä,
Nalle Hukkataival

Nalle Hukkataival, Identifacation y placas, 8b+, Oliana Spain.

Kuutti Huhtikorpi, Special edition 8A. Sveitsi, Brione.

Raul Sauco

Ville Koskela

Kuutti Huhtikorpi reitillä Hulk 8c.

kun voi illan pimeinä tunteina suklaata nirsiessään lyödä sekkarin päälle ja ottaa nuorista
urhoista erää.
Leffan ehkä parasta antia on todella futuristisen näköinen Ninja Skills 8B+, joka asettuukin miehen itsensä mukaan TOP 5 ensinousujen joukkoon. Reitti pitää sisällään
parikymmentä tiukkaa muuvia ja jo reitin
puhdistaminen alastulon rakentamisineen oli
ollut varsin timakka suorite. Helmenä reitissä on kruksidyno, joka suoritetaan Axel Rose
-tyylisellä buutispotkulla autettuna. Kysseisen
kaltaisen momentum-dynon lanseerasi muistaakseni Mooniksen Ben Cypher -reitillään
muutama vuosi sitten. Dreamtimen seisomalähdön Nalle kiipesi kohtuullisen nopeasti, mutta harmitteli hieman sitä, että sequence ei ehkä ole ihan niin hieno kuin alun perin.

8A	

7C+

Conquistadores
Jungle Sit
Special Edition
Walker on Earth
Ninja Warrior, FA

Maltatal:
8B
Wrestling with an Alligator,
The Power of Goodbye
8A
Marmelade auf der Schulter, Flash

Itävallassa possejen tarkoitus oli päästä testaamaan varsin vähän toistosuoritteita saaneita Klem Loskot -testpiissejä Buegeleisen ja
Emotional Landscapes, mutta kumpainenkin
oli valumärkä ja niiden lähettäminen jäi ensi kertaan koska aikaa ei ollut kuin kaksi päivää. Alligaattoripainiin Nalle kuitenkin pääsi
Wrestling with an Alligatorin 8B ja The Power
of Goodbyen 8B kanssa, joten ihan turha ei
pistäytyminen valtoihin ollut. Leffa on ehdottomasti katsomisen arvoinen, hyvin kuvattu
ja mukana myös sopivassa määrin huumoriakin. Voit myös bongata videosta alla olevan listan reiteistä useammankin.

Tämän vuoden alussa nihkeä keli Keski-Euroopassa sai Nallen muuttamaan suunnitelmia ja Amerikan posse (Dave Graham, Jon
Cardwell jne.) sai houkuteltua herran testaamaan kyynärvarsiensa maitohaponsietokykyä
Espanjan sporttimestoille. Kuten ehkä arvata
saattoi voima puhuu puolestaan ja jo ensimmäisen viikon aikana Nalle lähetti ensimmäisen suomalaisen 8c+ -vaikeusasteisen reitin
ulkomailla. Reitti on nimeltään Duele la realidad. Reitti ei varsinaisesti ole mikään staminafest, vaan Nalle arvioi vaikeuden olevan
suunnilleen samaa luokkaa kuin ylipitkässä 8A+ boulderissa. Espanjan tämän hetken
kuumat mestat Oliana ja Margalef ovatkin
siitä hauskoja, että monet reitit niissä ovat
lyhyehköjä, mutta pitävät sisällään varsin napakoita muuvisekvenssejä. Nalle onkin testaillut Margaleffissa muun muassa Chris
Sharman avaamaa ja Iker Poun juuri toistonousemaa Demencia Cenil 9a+ -reittiä, noin
15m korkeaa 8c+ köysireittiä, joka päättyy
8A+ boulderiin.

Sveitsi:
8B+ Ninja Skills, FA
8B
Mithrill
Dreamtime, stand
(otteen hajoamisen jälkeen)
8A+ Confession of Crap Artist low
Deliverance

Hieman harmillista on se, että yksi syy Nallen
Espanjaan menoon oli Chris Sharman First
Round First Minute -projekti jota hypetettiin
Progression-leffassa ja eri internet-palstoilla
avoimena projektina. Kävi kuitenkin niin, että kun Nalle saapui Spaniaan niin Chris päättikin sulkea projektin avoimuuden… Työn

Jarkko Linkosuonio, Body count 8A+.

alla on kuitenkin Olianassa napakka (ja avoin)
projekti, joten ei köysikiipeilystäkään varmaan heti pääse haasteet loppumaan.

Nalle Hukkataival, Special edition 8A. Sveitsi, Brione.
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ALPPITORVI

Alppitorvi-palstan kirjoittaja ja kuvaaja Mika Kulkas

Tartuin hakkuun
Merkillepantavaa oli kohtuullinen hengästyminen, etenkin nopeiden pyrähdysten yhteydessä. Kivien kantaminen teltan ympärille
tuntui myös kohtuullisen hengästyttävältä.
Vietimme jäätiköllä kolme yötä, joista etenkin
viimeinen painui mieleen erityisen hyvin.

E

ntiseksi vaihtunut vuosi oli kirjoittajalle ensimmäinen jolloin päätin hullaantua kiipeilystä ja etenkin alppikiipeilystä. Käytännössä olin päättänyt alkaa harrastamaan
kiipeilyä jo ennen kuin olin sitä varsinaisesti kertaakaan kokeillut. Ensimmäisen kurssini kävin sisäseinällä 2008 ja sen jälkeen olen
pyrkinyt jatkamaan uusien juttujen pariin. Viime kesän vietinkin lähes kokonaan lumen ja
jään keskellä. Toki mukaan mahtui myös hellettä Chamonixin laaksossa, mutta pääsääntöisesti aika ei kulunut auringonoton parissa. Suomen kesästä ei juuri mielikuvia jäänyt, mutta lumesta, kivestä ja jäästä sitäkin
enemmän.
Kuten monet muutkin suuret rakkaustarinat,
niin omanikin oli aloitettava alusta perusteisiin tutustumalla. Lukuisten harjoitteiden ja
toistojen jälkeen luottamus omaan osaamiseen vähitellen kasvoi ja uudet mahdollisuudet avautuivat eteeni. Yksi näistä oli mahdollisuus tehdä myös joku muu solmu kuin
umpisolmu. Jos joskus olenkin haaveillut seisovani huipulla, niin en koskaan aikaisemmin ole voinut kuvitella täydellisesti sen kaikkia ulottuvuuksia. Aloin samalla miettiä onko
tärkeintä huippu itsessään vai reitti huipulle?

Chamonix ja Mont Blanc
via Gouter Route
Heinäkuussa vietin kaksi viikkoa Chamonixin
ympäristössä tavoitteena päästä seisomaan

Tyhjän päällä, Cosmiques harjanne.
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Alueella puhaltaneet poikkeuksellisen voimakkaat tuulet pitivät silmiä auki lähes koko
yön teltan painautuessa naamaan uurteisiin
saakka ja saimme samalla jännittää pysyykö
telttamme kasassa, ja jos pysyy, niin pysyykö
se kiinni kiinteässä maaperässä vai pääsemmekö telttapallon kyydissä takaisin alas laaksoon. Aamulla ympärillämme näkyi tuhon
merkkejä, mutta oma majoitteemme jaksoi
urhoollisesti taistella myrskytuulia vastaan
läpi yön. Tuulenpuuskia väistellen ja välillä
maastoutuen palasimme takaisin laaksoon
täydentämään varastojamme. Junakyydistä
oli tällä kertaa turha haaveilla.

Aiguille du Midin lumiharjanne.

Mont Blancin huipulla. Runsaiden lumiolosuhteiden vuoksi jouduimme käyttämään
Gouterin -perusreittiä ja näin ollen kiipeilyllinen anti jäi vähän vähemmälle.
Oman köysistöni noususuunnitelma perustui akklimatisoitumiseen Tete Roussen jäätiköllä ja huiputusyritykseen Gouterin-reittiä
pitkin. Siirryimme ensin junalla Nid d’Aiglen
-asemalle (2372m), josta jatkoimme Tete
Roussen jäätikölle (3167m). Juuri ja juuri lumen peittämät kivet tarjosivat sopivan haasteen teltanpaikan valinnalle, ja muutoin mainiot olosuhteet, samalla upeita maisemia.

Vietettyämme kaksi päivää laaksossa lähdimme takaisin Tete Rousselle. Nousu sujui aikaisempaa huomattavasti nopeammin.
Olimme hyvissä ajoin puolen päivään jälkeen pystyttämässä telttaamme ja valmistautumassa seuraavan aamuyön huiputusyritykseen. Sääennuste lupasi huiputuspäivälle hyvää säätä, joten painuimme luottavaisin
mielin nukkumaan. Kellon soidessa lähes heti nukahtamisen jälkeen 01.30 särvimme aamupalan naamaan ja lähdimme taittamaan
matkaa kohta Grand Couluoiria. Pimeyden
keskellä arvioimme sopivaa ylityskohtaa ja

Mont Blancin huippu. Jari, Miksu (kirjoittaja), Kalle ja Eetu.

Solmuja Kebnekaisella.

päätimme ylittää rännin yksittäin ilman
varmistuksia. Juuri lähdön hetkellä kuulimme kuitenkin pahaenteistä jylinää ylempää
ja ehdimme suojautua kivien taakse ennen
kuin eräät toiset kivet vierivät huimaavaa
vauhtia alas ränniä. Ylitys tapahtui lopulta ilman lisäjännityksenaiheuttajia. Reitti
Gouterin majalle (3817m) ei sinällään ollut mitenkään haastava ja pääsimmekin
majalle vaivattomasti.
Tällä kertaa varsinainen lumiraja tuli vastaan Gouterin majalla ja laitettuamme
raudat jalkoihimme jatkoimme neljän hengen köysistönä matkaa kohti Mont Blancin huippua. Saimme samalla ihailla auringonnousua ja mitä upeimpia maisemia.
Nousu sujui ongelmitta ja saavutimme
Mont Blancin huipun (4808m/4810m)
11.00 aikaan. Päivä oli sattumalta sama
jolloin Veikka Gustafsson seisoi Gasherbrum I:n huipulla ja sai näin valloitettua
14. kasitonnisensa ilman lisähappea. Me
puolestaan olimme vasta ensimmäisellämme, ja sekään ei ihan kasitonninen ollut.
Huipulla vietetyn puolituntisen jälkeen lähdimme laskeutumaan hyvävoimaisina alas
ja saatoimme laskea viimeisen Dome du
Gouterin lounaisrinteen ennen Gouterin
lumiharjannetta alppityyliin persmäkeä.
Gouterilla suoritetun nesteytyksen jälkeen
jatkoimme matkaamme kohti Tete Roussea ja päästyämme Grand Couluoirille jouduimme todella pähkäilemään järkevintä
ylistystapaa. Päädyimme ylittämään rännin
pareittain reiluilla väleillä ja ankkuroimme
itsemme rännin yli kulkevaan vaijeriin. Yhden ylittäessä muut tähystivät mahdollisia
kivivyöryjä ja antoivat ohjeita ylittäjälle jatkaa juoksuaan tai pysähtyä. Onnistuimme
ylittämään rännin ongelmitta. Tyytyväisinä
otimme yhdet ja yöunet Tete Roussella ja
seuraavana aamuna pakkasimme tavaramme ja kiiruhdimme alas laaksoon.

Auringonlasku Tete Rousse.

Mont Blancille nouseminen Gouterin kautta
ei sinällään vaadi erityistä kuntoa tai taitoa,
mutta tarjosi kuitenkin aloittelevalle kiipeilijälle hienoja elämyksiä ja kokemuksia. Tulimme siihen tulokseen, että aikainen alppistartti ei tällä reitillä (Tete Rousselta lähdettäessä)
ja näissä olosuhteissa ole paras mahdollinen, sillä kiviä vyöryi alas rännistä vuorokaudenajasta riippumatta. Päivänvalossa kiviä
on vain huomattavasti helpompi tähystää. Alkuperäinen suunnitelmamme oli kiivetä The
Three Monts Route ja traversata koko reitti,
mutta tällä kertaa lumiolosuhteet eivät sitä
mahdollistaneet.

Cosmiques Ridge
Vietettyämme muutaman rentoutumispäivän
alhaalla laaksossa lähdimme kohti Midiä tavoitteena kiivetä mukava ja helppo Cosmiquesin harjanne. Hyvissä olosuhteissa laskeuduimme Aiguille du Midin (3775m) lumiharjannetta alas ja jatkoimme matkaamme
kohti vanhaa Cosmiquesin majaa, josta aloitimme varsinaisen reittimme.
Vaikka monin paikoin lunta alueella oli reilusti, niin kiipesimme kuitenkin kahden hengen
köysistöllämme ilman rautoja. Reitin edetessä pääsimme jälleen kerran ihailemaan maisemia, jotka avautuivat täydellisessä säässä jokaiseen ilmansuuntaan. Onnekseni olin

saanut parikseni Jokisen Mikon ja hänen johdollaan olikin hienoa päästä tutustumaan
reittiin ja kiipeilyn saloihin hieman aikaisempaa tarkemmin. Samalla sain varsin kattavan
selostuksen alueen reiteistä ja kiipeilymahdollisuuksista.
Mahtavan ilmavaa reittiä edetessämme tiesin, että tulen pitämään tästä toiminnasta
nyt ja aina. Ja paljon. Loppuhuipennuksessa
oli harjanteen korkeimmalla kohdalla seistävä selkä ja jalat suorina; olihan Aiguille du
Midin terassilla kuitenkin kohtuullisen paljon
pitkäputkista yleisöä. Tässä vaiheessa mieleen palasi totuus siitä, että reitin vaarallisin
kohta on vielä edessä; terassille johtavat notkuvat tikkaat..
Kiipeilyinnostukseni ei ole kadonnut tämänkään syksyn aikana, vaikka jouduinkin teettämään uuden eturistisiteen polveeni. Tällä
hetkellä jalka alkaa vähitellen olla siinä kunnossa, että sillä voi taas aloittaa harjoittelun
ja vähitellen taas hivuttautua kiipeilyn pariin.
Viime vuoden kokemukseni olivat kokonaisuudessaan niin positiivisia, että uusia reissuja on suunnitteilla ja lajin parista on myös
löytynyt suuri määrä uusia ystäviä. Jos joku,
niin tämä harrastus pitää koukussaan ja esittää aina uusia haasteita ja mahdollisuuksia.
Ja minä aion niihin tarttua.
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Junnumaajoukkueen
vuoden kisakierros 2009

Kalingradin kisaseinä.

Teksti ja kuvat: Kaisa Rajala

Vuosien tauon jälkeen juniorien maajoukkue aloitti taas aktiivisen toiminnan vuonna
2009. Maajoukkue koottiin vuoden 2008 PMkisatulosten perusteella. Kisaajat itse omien valmentajiensa kanssa saivat päättää mihin kisoihin haluavat tähdätä. Kevään PM-kisoissa Joensuussa lähes koko joukkue esitteli
taitojaan. Kansainvälisistä kisoista päätettiin
aluksi lähteä kokeilemaan suomalaisten tasoa ja sen mukaan päättää jatkosta.
Eurooppa cupin (European Youth Series eli
EYS) ensimmäinen vuoden kisa oli Itävallan Imstissä toukokuussa. Itse lähdin ensimmäistä kertaa vetäjäksi ja kisaamaan lähtivät
Matilda Nordman ja Anthony Gullsten. Tapasimme Helsingissä kentällä. Meillä oli ongelmana se, etteivät vanhat maajoukkuepaidat täyttäneetkään kriteerejä kisapaidoiksi.
Onneksi ratkaisuksi keksittiin tarra Suomen
liput ja autoissa käytettävät FIN tarrat, joita sai lentokentältä ostettua. Lento Zürichiin
käytettiin muun muassa kansainvälisten kisasääntöjen läpikäymiseen. Automatka kohti
Imstiä sujui hyvin Andyn nukkuessa takapenkillä ja Matildan kuuliaisesti pitäessä seuraa
edessä. Kisan ollessa ensimmäinen iso kisa
meille kaikille meni alku ilmoittautumisineen
ym. vähän hapuillessa, mutta onneksi kaikki
lopuksi sujui hyvin.
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Matilda, Münch

en.

Kisatapana EYS kisoissa on aina 2 flash karsintaa, joiden jälkeen pisteet lasketaan kaavan √r1 x r2 mukaan (molempien reittien sijoitukset kerrotaan keskenään ja tuloksesta
otetaan neliöjuuri). EYS kisoja on vaihteleva
määrä vuosittain ja loppupisteisiin lasketaan
neljän parhaan kisan pisteet.
Seuraavana vuorossa olivat MM-kisat Valencessa Ranskassa. Ainut innokas kisaaja oli Matilda, joten lähdimme kahdestaan
matkaan. Lensimme Geneveen, josta oli tarkoitus ajaa kisapaikalle. Vuokraamossa sattuneen sekaannuksen vuoksi päädyimme
liikkeelle paloauton punaisella Fiat 500:lla.
Matka menikin sitten vauhtia alamäissä kerätessä, jotta auto jaksoi ylämäet ylös.
Valencessa olikin sitten kunnon kansainvälinen tunnelma satoine kiipeilijöineen. Paikanpäällä oli virallinen avajaisseremonia marsseineen kaikkineen. Kaikille maille oli varattuna sekä liput että kyltit, joten Matilda ainoana
maansa edustajana sai mukaansa innokkaan
pikku ranskalaistytön kyltin kantajaksi. Kaupunki sijaitsee laakson pohjalla ja valitettavasti elokuussa oli sopivan lämmintä, ulko-

lämpötila vaihteli 30 ja 35 asteen välillä. Lead
kisat järjestettiin suurehkossa peltihallissa,
joten jokainen voi päätellä siellä vallinneen
lämpötilan! Speed kisat taas olivat ulkona auringonpaisteessa.
Kisoissa oli karsinnat, semifinaalit ja finaalit. Kisat menivät hienosti ja olivat opettavainen kokemus, lisäksi Matilda saavutti tavoitteen ja pääsi semifinaaliin mikä oli upeaa 69
kisaajan joukosta! Ehdimme jopa yhdeksi iltapäiväksi ulos kiipeilemään, jossa tuloksena
oli mun muassa pari 7a+:n on-sightia! Tässä vaiheessa kiittelimme sekaannusta lentokentällä, koska navigaattorimme päätti ohjata meidät kalliolle vuoristopolun kautta,
jouduimme jopa suurensuurta autoamme
vekslaamaan jotta pääsimme kunnialla mutkista.
Pari viikkoa myöhemmin koitti seuraava EYS
Münchenissä, jonne myös Elias päätti Matildan ja Andyn lisäksi lähteä kokeilemaan isoja kisoja. Nyt jo pärjäsimmekin kisapaikalla

Matilda, Pticja Spectiva 7b.

Elias Silvola,

Elias Silvola, Tortu

München.

ga.

kuin vanhat tekijät. Kisahallina toimi aivan
keskustassa oleva suurikiipeilyhalli, jossa oli
sekä ulko- että sisäseiniä. Yllättävä kylmyysaalto ja pienet sadekuurot vähän haittasivat,
mutta kisat menivät kaikella kunnialla. Ehdimmepä jopa tutustumaan paikalliseen kiipeilykauppaan ja keskustan palatsiin.
Lokakuussa sitten koitti ehkä jännittävin koitos: Venäjän kisamatka. Viisumien saaminen olikin oma operaationsa ja ne saatiin
sopivasti viime hetkellä. Vanhaan tapaan tapasimme Andyn Riikan lentokentällä, josta lensimme Kaliningradiin. Kaupunki tunnetaan lähinnä Venäjän Itämeren laivastotukikohdastaan. Jo koneen rullatessa iski karu
totuus: terminaali oli peltihalli. Pääsimme lopulta ulos terminaalista ja todeten ettei virallisia takseja ole paikalla ollenkaan.
Lisäksi paikanpäällä olivat Luxemburgin ja
Norjan joukkueet, joilla ei ollut ollenkaan
ruplia eikä kentällä ollut rahanvaihtopistettä (eikä juuri muutakaan). Lopulta ontuvalla
venäjälläni selittelin parille laittomalle taksille minne haluamme ja maksoin kisatoverien
matkat ennakkoon. Jo ajomatkan aikana junioreille selvisi karu ero idän ja lännen välillä.
Kisat järjestettiin melko matalassa jumppa-

Matilda
Nordman

Anthony
Gullsten

Elias
Silvola

Imst 23.-24.5.

16.

15.

–

Valence MM 27.-30.8.

24.

–

–

München 12.-13.9.

15.

16.

34.

Kaliningrad 16.-18.10.

8.

10.

–

Kranj 21.-22.11.

7.

–

30.

Kokonaissijoitus

12.

20.

63.

hallissa. Järjestelyihin oli nähty paljon vaivaa,
mutta kieliongelma oli melko suuri. Meille
tuotti huomattavasti harmaita hiuksia muun
muassa tilata ruokaa paikallisissa ravintoloissa. Paljoa ei myöskään ollut kisojen lisäksi
kaupungissa tekemistä. Ensimmäistä kertaa
meillä oli kaksi kisaajaa finaalissa ja pääsimme kokemaan eristyksen riemut. Kisat saatiin
kunnialla kisattua ja aikataulusyistä jouduimme viipymään maanantaihin, jolloin lensimme tuttuun tapaan Riikaan. Andyn jatkolento
oli heti ja me Matildan kanssa käytimme päivän nähtävyyksiin tutustuen ja shoppaillen,
palataksemme iltalennolla Turkuun.
Viimeinen vuoden kisa oli Sloveniassa Kranjissa. Olli lähti kisareissulle Matildan ja Eli-

aksen huoltajaksi. Huonojen lentosaatavuuksien vuoksi kolmikko lensi Wieniin, josta autoilivat Kranjiin. Kisahallin löytäminen
osoittautui navigaattorista, osoitteesta ja kartoista huolimatta yllättävän ongelmalliseksi.
Lopulta kisat menivät kummaltakin kisaajalta hyvin, kumpikin paransi sijoituksiaan. Kisaamisen jälkeen kolmikko suuntasi treenaamaan legendaariseen Misja peciin rannikolle.
Parin päivän ulkoreissu meni hyvin, kummatkin junnut kiipeilivät 7b:ta ja Olli 8a:ta.
Kisakausi päättyi Sloveniaan. Opimme kauden aikana paljon ja junnut saivat paljon uutta treeni-intoa. Loppusijoituksissa Matilda sijoittui upeasti tilalle 12. Ensikaudella siis taas
uudella innolla uusiin kisoihin.
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*valkoinen joki

BAIHe. GRANIITTIPARATIISI
PEKINGIN LÄHEISYYDESSÄ

Teksti: Alexandra Przybysz ja Katariina Rahikainen

Ensimmäiset reitit alueelle kehitettiin vuoden
2000 lopulla. Näistä mainitsemisen arvoisia
nimiä ovat Xu Xiaoming sekä salaperäiset
Andes ja Crag Lubben. Crag Lubben on tehnyt kymmenisen reittiä myös Yangshuohon.
Vuonna 2001 paikalliset kiipeilijät perus-
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Takako Hoshi

S

uurkaupungin läheisyyden vuoksi Baihella on omat vakiokiipeilijänsä ulkopaikkakuntalaisten vahvistusten lisäksi
ja alue kehittyy nopeasti. Tänä päivänä Baihessa on reittejä noin 200, levittyneenä 19 eri
kalliolle. Baihessa on jokaiselle jotakin: sporttikiipeilyä ja trädikiipeilyä, helppoa ja vaikeampaa, talvella jäätyneissä vesiputouksissa
jääkiipeilyä sekä drytoolingia. Myös boulderoija löytää paikasta kivenmurikoita, mutta
niitä ei ole merkitty topoon. Baihe ei ole koskaan täpötäynnä, ellet onnettomasti satu valitsemaan kalliota jossa kymmenen aloittelijaa testaavat taitojaan. Mikäli pääset kalliolle
arkipäivänä ”tavallisten” ihmisten työaikaan,
muihin kiipeilijöihin törmääminen on hyvin
epätodennäköistä.

Baihe.

tivat ”Baihe jijin” yhdistyksen, 白河基金,
varmistaakseen kiipeilyn jatkuvuuden ja laadun sekä kehittääkseen aluetta. Tämän lisäk-

si China Mountain Development Institution
(CMDI) on vuodesta 2006 lähtien ollut aktiivinen mm. pulttauskurssien järjestämisessä.
Organisaatiota on mm. kiittäminen siitä,
että ovat kehittäneet Baihen suurimman alueen Bee Gorgen, 蜜蜂峡谷, jossa on lukuisa
määrä helppoja ja keskivaikeita reittejä. Koska alue on vasta hiljattain kehitetty, vanhoja vaarallisia pultteja tai ankkureita ei löydy.
(Tosin joidenkin pulttien paikka saattaa aiheuttaa keskustelua…)
Suurin huolenaihe Baihessa, kuten ehkä
useilla muillakin hiljattain kehitetyillä kiipeilyalueilla ovat irtokivet, varsinkin Bee Gorgessa
ja The Beginner’ssä. Vaikka ensinousija yleensä hoitaakin reitin puhdistamisen, ainakin
toista allekirjoittanutta pelotti juuri Bee Gorgessa kiivetessä erään hyvin suurikokoisen
lohkareen pitävyys kalliossa siitä lähtevän kuminan vuoksi… Kypärän käyttö sekä kiipeilijällä että varmistajalla on siis hyvin suositeltavaa. Muilla alueilla irtokivien määrä on
vähäinen.

Pep Verd
Pep Verd

Matt Warne

r

Katariina Rahikainen

Katariina Rahikainen Laoyanshanilla.

e-sektorilla.

Katariina Rahikainen Bee Gorg

Baihen kiipeilyä on vaikea kuvata lyhyesti. Eri sektorit vaihtelevat laadultaan sekä
kivenlaadultaan, tosin suuri osa sektoreista on vertikaalia tai lievästi släbiä. Pocketteja Baihesta ei juuri löydy, mutta suomalaiseen kiipeilyyn ominaisia sidereita, pinchejä,
slouppereita ja jammausta kyllä (ja toinen
allekirjoittanut on törmännyt myös ainakin
yhteen offariin). Puritanistin silmin katsoen
Baihessa on harmittavaa joidenkin selkeiden
trädireittien pulttaus, mutta koska harvalla paikallisella on omaa trädiräkkiä, tämä on
ymmärrettävää. Puhtaita trädireittejä kuitenkin noustaan vuosi vuodelta enemmän.
Greidit eivät ole mitenkään helppoja ja suurin osa Baihen reiteistä on 6a:sta ja 7a:han.
(Huom. Topossa greidauksessa käytetään
amerikkalaista skaalaa). Koska vaikeammat
reitit odottavat vielä pulttaajansa ja ensinousijaansa, Baihessa on vielä projektoitavaa tai
reittejä aukaistavana pioneereille myös 8b
greidistä ylöspäin. Artikkelin kirjoittamishetkellä uusia sportti- ja trädireittejä – joista alle-

Baihe, taustalla Kiinan mu

uri.

Multipitchia Big

Stone-sektorilla.

kirjoittaneet olivat tietoisia – oli lähiviikkoina
auennut jo ainakin kolme, sekä yksi kokonaan
uusi alue. Yhden köydenpituuden reitit ovat
aina alle 30 metrisiä, joten 60 metrin köysi ja
15 jatkoa riittävät hyvin. Bee Gorge on hyvä
paikka lämmittelyyn tai hieman helpompien
reittien tikkaukseen, tällä hetkellä alueelta
löytyy noin 36 reittiä, helpompien reittien lisäksi viitisen 7a:ta, yksi 7b ja yksi 8a. Hieman
haasteellisempia reittejä halajavien kannattaa suunnata esimerkiksi sektorille Lao Guai
ja varsinkin klassikkoreitille Lao Guai (8a).

Baihen kiipeilyssä ainutlaatuista on Kiinan
muurin läheisyys ja historian siipien havina
ympärillä on lähes käsinkosketeltava. Moni reitti tai varmistuspaikka tarjoaa mahtavan tilaisuuden ihailla tuota luikertelevaa
kivikäärmettä vuorten ylitse tai bongata vartiotornin jossa ennen vanhaan asuttiin sukupolvi sukupolven jälkeen.
Lepopäivänä voi esimerkiksi käydä vierailemassa restauroiduilla Kiinan muurin osioilla kuten Simatailla, 司马台, tai Jinshanlingilla, 金山岭, tai vaeltaa Kiinan muurin villeimmille osioille. Mikäli sää sallii, voi myös ottaa
kyydin jollekin ”salaiselle” laguunille päivää
paistattelemaan ja uida kylmässä vuorilta virtaavassa vedessä. Valitettavasti roskaaminen
on yleistynyt Baihessakin, joten kelluvat muovipussit joessa saattavat häiritä muuten niin
idyllistä maisemaa.
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Lähimpänä Miyunia oleva kiipeilypaikka Bee
Gorge on noin 500 metriä pohjoiseen turistivaellusportilta jonka nimi on Heilongtan, 黑
龙潭. Lao Guai ja Xiao Guai puolestaan ovat
noin 500 metrin päässä Jingdudiyipu -puis-

tosta, 京都第一瀑. Niille jotka aikovat viihtyä
pidempään alueella helpointa on ehkä kuljetus kiipeilyhostellista (Delaijia), jonne voi
soittaa jo etukäteen ja pyytää hakemaan Guloun asemalta.
Zhangjiafen, 张家坟-kylässä on monia erilaatuisia majoitusvaihtoehtoja alkaen 1,50€/
hlö/yö. Tästä tarjonnasta allekirjoittaneet ovat
testanneet vain telttaa sekä “Delain kotia”
Delaijia,德莱家, joka on kiipeilijöiden suosima majoitusvaihtoehto. Omistajat myös tietävät kaikkien kiipeilypaikkojen sijainnin ja
pientä maksua vastaan vievät sinut perille
(yleensä noin 10–30 rmb menopaluu – tätäkin kannattaa ehkä kysyä etukäteen).

sz

Baiheen pääsee Pekingin pitkän matkan
bussiasemalta Dongzhimeniltä, 东直门, jossa on myös suuri metroasema. Tarjolla on
useampi vaihtoehto, mutta paras niistä on
express-bussi, 快车, numero 980 Miyuniin,
ellet halua viettää bussissa kolmea tuntia,
pysähtyen jokaisessa mutkassa ja mutkantapaisessa. Miyun, 密云, on kiinalaisessa
mittakaavassa pieni kaupunki noin 60 kilometrin päässä Pekingistä. Matka kestää ruuhkasta riippuen noin tunnista puoleentoista. Suositeltava poisjääntipysäkki on Miyun
Gulou-bussi jatkaa vielä kauempana olevalle suurelle bussiasemalle, joka on hieman
erisuuntaan kuin minne haluat jatkaa. Bussiasema on kuitenkin oiva vaihtoehto kun
palaat Miyunista takaisin, jotta varmistat
istumapaikan itsellesi. Toki lähes kaikilta
bussipysäkeiltä Miyunista löytyy privaattitakseja, mutta Gulou on näistä paras vaihtoehto. Miyunista on vielä jonkin verran matkaa
Baiheen, ja kätevin (sekä usein ainut) vaihtoehto on taksikyyti pienellä minibussilla,

johon mahtuu noin kuusi henkeä kiipeilytavaroineen. Hinta on neuvoteltavissa, usein
ei kannata hyväksyä ensimmäistä tarjousta.
Vuonna 2009 hinnat ovat jo hieman nousseet edellisvuodesta, ja ”normitaksa” on ollut 70–80 rmb (7–8 euroa) tästä noin puolen
tunnin matkasta. Kaikki kuskit eivät kuitenkaan tiedä kiipeilypaikkoja, ja usein haluavat
viedä sinut Kiinan muurin suosituille osioille.
Siksi alueella olevien turistipaikkojen nimien
tietäminen on hyvinkin hyödyllistä.

Alexandra Przyby

Kulkeminen ja majoitus

Trädittelyä Baihe

Alexandra Przybysz

ssa.

Marcos Beginner-sektorilla.
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Suomen sisäkiipeilypaikoille aika suvereenisti). O’lessa on lisäksi myös yksi Pekingin –
ellei Kiinan – parhaimmista boulderseinistä.
Yksi vuonna 2009 avatuista sisäboulderpaikoista on myös Neil Outdoor Climbing Gym,
jossa on myös pieni köysikiipeilyseinä. Boulderoida voi myös Xidanin pienessä bouldercavessa.

Kiipeily muualla Kiinassa
Myös muualla Kiinassa matkatessasi voit
päästä kiipeilemään yllättävissä paikoissa.
Kiinan kiipeilyn mekka Yangshuo on varmasti jo monelle tuttu ainakin lehdistä (mm. artikkelit Kiipeilylehdessä, numerot 1/2004 ja
1/2006). Myös Yunnanissa (mm. Kunming,
Dali, Fumin) löytyy paljon kiivettävää (lähinnä

Huv Polner

Delaijiassa tapaat myös muita kiipeilijöitä ja
voit katsoa alueen karttaa. Kaikki alueen hostellit tarjoavat yksinkertaista mutta maukasta kiinalaista ruokaa kuten myös haudutettua
kalaa läheisestä tekojärvestä. Järvi on yksi Pekingin juomaveden lähteistä ja vesi on hyvin
puhdasta. Kylässä on vain kaksi pientä kauppaa rajoitetulla valikoimalla, joten onkin suositeltavaa ostaa kiipeilyeväät esimerkiksi Miyunista Guloun pysäkiltä (tien toiselta puolelta olevasta kaupasta). Esimerkiksi hedelmien
ostaminen Baihessa on lähes mahdotonta.

Sisäkiipeily Pekingissä
Ominaista Kiinan kiipeilylle on ulkotiloihin
rakennetut kiipeilyseinät – talvella siis erittäin vilpoinen (ja mahdoton) vaihtoehto. Pekingissä on kuitenkin avattu yhä enenevässä
määrin sisäkiipeilyseiniä, mutta paras sisäkiipeilypaikka on O’le Climbing Gym jota useissa medioissa mainostetaan Kiinan parhaimpana sisäkiipeilypaikkana (joka tosin häviää

Osoitteet
Ol’e climbing gym 奥莱攀岩
Beijing, Chaoyang District, Baiziwan Qiao
East, Shimencun 5
Tel: 010-6776-4705

Salaisella laguunilla viettämässä aurinkoista lepopäivää.

Beijing Geological University 北京地质
大学
Beijing, Haiding District, Xueyuan 30,
Outdoor Stadium

www.oleclimbing.com

Peking University 北京大学
Neil Outdoor Shop 尼奥广场

Beijing, Haidian District, 5 Yiheyyuan Road

Beijing, Chongwen District,
Guangqu Street 27
Tel: 010-67187373

Outdoor shops

Xidan 西单攀岩馆
Beijing, Xicheng District, Zhongjingji Street,
Hangdali Building No. 1 & 2
Tel: 010-66052287 010-66013455

Lähes kaikilla kiipeilypaikoilla on peruskiipeilytavaraa myynnissä. Neil Outdoor on suurin ulkoiluvarusteiden keskus Pekingissä,
mutta se ei keskity kiipeilytavaroihin. Sanfo-liikkeet ovat ehkä tunnetuimpia, joista Madianqiao:n Sanfossa yksi kokonainen
osasto on omistettu kiipeilyvarusteille.

Aurinkoisena päivänä miellyttävä vaihtoehto
voi olla “ulkokiipeily” ulos rakennetulla kiipeilyseinällä, mikäli aika ei riitä lähtemään kauemmas. Vaihtoehtoina on esim. Ritan puisto tai
Long Tan Hu puisto tai sitten ilmaiset Pekingin yliopiston tai Pekingin geologisen yliopiston kiipeilyseinät. Siellä kiipeily voi joskus olla
hankalampaa, mikäli siellä järjestetään aktiviteettia yliopiston opiskelijoille tai köysiseinä ei
vielä ole talven jäljiltä käytössä.

Sanfo Outdoor Shop 三夫户外

Ritan park 日坛公园

Xidan Outdoor Shop “K2” 西单户外店

Beijing, Chaoyang District, Ritan North Street 6

Beijing, Xicheng District, Zhongjingji Street,
Hangdali Building No. 1 ja 2
Tel: 010-66052287 010-6601345

Long tan hu 龙潭湖攀岩中心

Beijing, Madian Nancun, Chaoyang Park,
Southwest of Madian Qiao
Tel: 010-62043904
www.sanfo.com

Neil Outdoor Shop 尼奥广场
Beijing, Chongwen District,
Guangqu Street 27

sporttia), paikasta on nykyään saatavilla
myös englanninkielinen topo. Trädikiipeilijöille esimerkiksi Guoliang Cun Henanin
provinssissa lienee vierailun arvoinen
paikka, kun taas boulderoijille elämyksiä
tarjonnee esimerkiksi Tsingdao, kuuluisan oluen kotikaupunki, tai sisä-Mongolia, joista topoja ei tarvitse etsiä, mutta
mikäli seikkailuhenkeä ja reitinte-kointoa
riittää, paikat ovat juuri siihen sopivia.
Guanxi-provinssissa huhutaan löytyneen
80 metriä korkea ja 300 metriä leveä luola, jonne Yangshuon kovat kundit ovat jo
ehtineet tikata parisenkymmentä reittiä.
Lajina kiipeily on Kiinassa suhteellisen
nuori ja harrastajien vähäisyyden vuoksi
– ainakin suhteutettuna väkilukuun – sekä
maan koko huomioon ottaen potentiaalia uusien ja vanhojen alueiden kehittämiseen löytyy vaikka kuinka. Monet alueista ovat kuitenkin verrattain nuoria eivätkä reitit aina parhaiten putsattuja, joten varovaisuus ja maalaisjärki ovat siis
suositeltavia matkakumppaneita Kiinassa kiivetessä (ja toki muuallakin). Kiina on
kuitenkin ihanteellinen maa niille kiipeilijöille, jotka haluavat etsiä niitä hieman
tuntemattomampia kiipeilymahdollisuuksia ja kokemuksia!

Beijing, Chongwen District, Longtan Hu Park
East Gate
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Kunnollinen lämmittely on oleellinen osa onnistunutta suoritusta sekä sisä- että ulkokiipeilyssä.

Kiipeilyvammoista
Kirjoittaessani tätä juttua lueskelin aikani kuluksi vanhoja tekstejä joita olen kirjoittanut
kiipeilyvammoista ja treenaamisesta muun
muassa kiipeilylehteen. Ymmärsin että tästä
jutusta tulee väistämättä vanhan asian kertausta, sillä ne asiat jotka ovat mielestäni tärkeimpiä, on tullut jo aiemmin kirjoitettua.
Kertaus saattaa kuitenkin olla paikallaan. Kiipeilyn harrastajamäärät ovat koko ajan kasvaneet, ja vanhat harrastajat ovat hankkineet itselleen uusia kiipeilyyn liittyviä vammoja. Tällä hetkellä Suomessa on meneillään ainakin
kolme isoa seinäprojektia, jotka valmistunevat kevään aikana. Tämän seurauksena kiipeilijämäärät väistämättä entisestään kasvavat.
Samalla se tuonee myös uusia asiakkaita hoitopöydälle…
Olen työssäni osteopaattina hoitanut lukuisia kiipeilijöitä erilaisten kiipeilyyn liittyvien
ongelmien johdosta. Vielä enemmän olen
konsultoinut ja keskustellut kiipeilijöiden vaivoista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä
erilaisissa tilaisuuksissa ja ihan vaan kiipeilyn
lomassa kiipeilyhalleilla ja ulkokallioilla. Vuosien mittaan olen kehittänyt omaa näkemystä
siitä minkä vuoksi kiipeilyvammat useimmiten syntyvät.
Kiipeilykulttuuri on Suomessa nuorta, ja kiipeilyharjoittelussa on harvoin mukana valmentajaa korkeammallakan tasolla. Tämä
johtaa siihen että kiipeilyyn valmistavia toimenpiteitä ei juurikaan tehdä, tai tehdään liian vähän, tai tehdään vääriä asioita. Usein
ennen kiipeilyä ei lämmitellä, tai lämmitel-
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lään kiipeämällä. Yhden kiipeilykerran aikana
kuormitus nousee liian nopeasti kovaksi, tai
jatkuu kovana liian pitkään. Lajeissa, joissa
on pitkä harrastus/valmennuskulttuuri (esimerkiksi yleisurheilulajit), tällainen on hyvin
harvinaista.

tävät sellaisen rasituksen, joka monilla muilla
johtaa vakavaan vammaan. Omien henkilökohtaisten rajojen löytäminen ja tunnistaminen, ja niiden siirtäminen harjoittelun avulla
hallitusti eteenpäin, lienee minkä tahansa lajin harrastajan suurimpia haasteita.

Kiipeilijä pyrkii hankkimaan lajispesifiä voimaa liian aikaisessa vaiheessa kiipeilyharrastusta. Fingerboardit, campukset sekä muut
apuvälineet kehittävät voimaa ja hermotusta
huomattavasti nopeammassa tahdissa kuin
esimerkiksi sormien tukikudokset vahvistuvat. Tukikudosten vahvistuminen kestää vuosia, joten kovaa voimatasoa lisäävää oheisharjoittelua ei pitäisi aloittaa liian aikaisin.

Edellä on muutama asia jotka vaikuttavat
olennaisesti kiipeilijän riskiin saada kiipeilyvamma. Listalla ei missään tapauksessa ole
kaikkia syitä, vain muutama jotka olen itse havainnut tärkeimmiksi. Listaa tarkastelemalla voi vaikuttaa omiin harjoittelumetodeihinsa, ja kenties välttää vamman tai pari. Toisaalta vammoja tulee myös niille jotka
parhaansa mukaan yrittävät niitä välttää.
Maksimaalisen harjoittelutuloksen saavuttaminen ja terveenä pysyminen on vaikea yhdistelmä. Usein omat henkilökohtaiset rajat
huomaa vasta silloin kun ne ylittyvät. Tärkeää
onkin ottaa näistä kerroista opiksi.

Kiipeilyolosuhteet ovat joskus hankalia. Ulkokiipeily tapahtuu usein kylmässä ilmassa
ja kylmällä kivellä. Lämmittely on vaikeaa tai
mahdotonta ja kehon lämpötilaerot kasvavat
suuriksi. Kuitenkin suurin osa kiipeilyvammoista syntyy sisällä. Ehkä siksi että sisällä
kiivetään enemmän, ja sisäkiipeily on usein
intensiivisempää ja fyysisesti kuormittavampaa kuin ulkokiipeily.
Kiipeilijä laiminlyö lihashuollon. Vaikka kaikki
eivät haluakaan ajatella kiipeilyä urheiluna, se
kuitenkin kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä
urheilua vastaavalla tavalla. Tästä johtuen palautuminen, venyttely, lihastasapainosta huolehtiminen ja mahdollinen muu kehonhuolto
on tärkeää vammojen ehkäisyssä.
Kiipeilijän yksilölliset ominaisuudet. Eri ihmisten elimistöt kestävät rasitusta eri tavalla.
Joillakin kiipeilijöillä esimerkiksi sormet kes-

Jos ja kun kiipeilyvamma yllättää, on tärkeää
varmistaa mahdollisimman nopea ja täydellinen toipuminen. Usein lepo riittää, mutta
joskus tarvitaan myös ”ulkopuolista” apua.
Vanha rasitusvamma palautuu usein kun harjoittelu taas levon jälkeen palaa entiselle rasitustasolle. Tämän vuoksi monet vammat vaativatkin aktiivista kuntouttamista.
Sampo Kiesiläinen,
kiipeilijä, osteopaatti AMK

Vastaanotto: Tapanilan Terveystalo, Erätie 3,
Konalan Boulderkeskus (alk. kevät 2010)
sampo.kiesilainen@welho.com
p. 040-763 8186

Teksti: Mika Kulkas, retkikunnan päiväkirjojen perusteella.
Kuvat: Retkikunnan arkisto (varakameralla, järjestelmäkamera kun meni repun mukana Markun ja Antin huiputusmatkalla).

NÄIN KIIVETTIIN

ACONCAGUALLE
S

uomalainen omatoimimatkailijoiden retkikunta,
johon kuuluivat Mikko ja Jaakko Järvi, Jarmo
Asell, Antti Siltala ja Markku Salonen, valloitti
tammikuun 2010 alussa Etelä-Amerikan korkeimman
huipun Aconcaguan käyttäen Polish Direct -reittiä.

Mikko, Jaakko ja Jarmo olivat huipulla 3.1.2010. Antti ja Markku saavuttivat samaisen paikan pari päivää myöhemmin 5.1.2010. Jätän matkan valmisteluun liittyvät yksityiskohdat aavistuksen pienemmälle
huomiolle, ja keskityn ajanjaksoon, joka alkaa poikien saavuttua Mendozaan ja päättyy siihen kun retkikunta on saanut Mendozan sekaisin
Aconcaguan valloituksen jälkeen. Teksti perustuu kokonaisuudessaan

retkikunnan kirjoittamiin päiväkirjamerkintöihin. Ja näin kaikki tapahtui...

Alkuvalmistelut

18.12.2009 retkikunta saapui Mendozaan ankaran ja raskaan matkustamisen jälkeen. Hyväksi onneksi kaikki tavarat ja ihmiset päätyivät ilman suurempia ongelmia samaan paikkaan. Koska pojat olivat
tällä kertaa hyvinkin kaukana kotoaan, oli aikaa varattu myös paikalliseen kulttuuriin tutustumiseen. Suomalaista joulukulttuuriakin levitettiin samalla Mendozaan koko porukan voimin siten, että reissun ensimmäiseksi tappioksi pääsi muodostumaan yksi kappale joulupukinpartoja. Sosiaalisen (menestyksekkään) kanssakäymisen lisäksi aikaa
kului tässä vaiheessa kiipeilylupien selvittämiseen sekä paikallishan-

Joulupukit Polish Glacierin alla.
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Joulupukkien kokoontumisajo.

Mendoza ja tavarat.

kintojen tekemiseen. Ostoksilta mukaan tarttui mm. 15 isoa purkkia
kaasua, kuljetus Puente de Incaan sekä muutama muuli.

Siirtyminen perusleiriin
21.12.2009 osasto suoritti maksetun moottorimarssin Puente de Incaan ja asettautui siellä uuden tuttavuutensa Emmanuellin mestoille
suorittamaan tavaroiden lopullisen pakkaamisen ennen pitkän lähestymismarssin aloitusta. Puente de Incasta löytyy myös kiipeilijöiden
hautausmaa, jossa pojat kävivät kunnioittamassa vuoren rinteille menehtyneitä. Vierailu oli ajatuksia herättävä ja tunteita nostattava.
Muutoin aika kului viimeisen sivistyneen aterian (hamppareita ja
muuta mättöä) parissa sekä korttia pelatessa. Jostain tuntemattomasta syystä, tästä hetkestä eteenpäin retkikunnan viihdekeskuksessa pauhasi Reijo Mäki. ”Huhtikuun tytöt” -äänikirja muodostuikin koko reissun soundtrackiksi. Varmuuden vuoksi hankittiin vielä Calvin Kleinin
partavettä.
22.–25.12.2009 välisenä aikana pojat siirtyivät ensin Los Penitentesiin
(2400m) ja sieltä alkoi varsinainen lähestyminen kohti perusleiriä. Ensimmäisen päivän aikana matkaa taitettiin 4.5 tunnin ajan ja tämän
taaperruksen seurauksena retkikunta pääsi aina Pampa de Lenasiin
(2800m), jonne majoitusvälineet pystytettiin. Tilaa löytyi runsaasti, sillä retkikunta noudatti vielä tässä vaiheessa ”ensimmäisenä paikalla” –
periaatetta. Pampa de Lenasissa jaettiin kakkapussit koko porukalle ja
samalla tarkastettiin kiipeilylupien asianmukaisuus.
Retkikunta sai myös seurata huvittuneena kaupallisten retkikuntien
teltanpystytysharjoituksia, joissa ihan kaikki telttakepit eivät edes säilyneet ehjinä. Ankaran kuumuuden ja kohtuullisen kovan tuulen vallitessa seurue jatkoi matkaansa 23.12.2009 noin niiden tunnin verran.
Tämän seurauksena seuraava yö vietettiin Casa de Piedrassa (3200m).
Tällä etapilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus nähdä varsinainen
määränpää ja samalla huikaisevan pitkältä näyttävä Polish Glacier.

Aconcagua lähestymismarssin aikana kuvattuna.

Täydellisestä ajoituksesta johtuen retkikunta onnistui saapumaan perusleiriin 24.12.2009. Sisääntulo suoritettiin näyttävään tyyliin ja näin
perusleirissä saatiinkin hämmästellä viiden joulupukin saapumista.
Kuuden tunnin vaelluksen päätteeksi, tai siitäkin huolimatta, Plaza Argentinaan jo aikaisemmin saapunut väki halusi kuvauttaa itsensä poikien kanssa. Kenties Calvin Klein oli otettu käyttöön samaan aikaan
joulupukin tamineiden lisäksi.
Jouluateriana nautittiin tällä kertaa pastaa ja tonnikalaa. Yksinkertainenkin ateria maistui erittäin hyvältä, sillä ensimmäiset päänsäryt
muistuttivat tässä vaiheessa korkeudesta ja raskas marssi oli myös kuluttanut runsaasti fyysisiä resursseja.
Retkikunnan asuvalinnan tuottamasta massahysteriasta huolimatta
kutsuja antoisampiin joulupöytiin ei kuitenkaan kuulunut. Melkoisia
pippaloita perusleirissä kuitenkin tuolloin pidettiin. Joululahjan avausseremoniassa tarjolla oli kuitenkin kaakaota, kahvia, suklaata, keksejä
ja tietenkin Reijo Mäkeä. Retkikunnan ainoaksi kiltiksi jäseneksi osoittautui Jarmo. Muut jäivät tällä kertaa ilman lahjoja.
Joulupäivä kului huilatessa ja ykkösleirin kannettavia tavaroita pakkaillessa.

Leirien varustaminen ja perustaminen
26.12.2009 retkikunta kiskaisi 20 kilon reput selkäänsä ja pinkaisi ensimmäisen varustetäydennyksen ykkösleiriin (5010m). Tahti matkalla
oli aavistuksen verran kova ja lähes kaikki kärsivät tässä vaiheessa lie-
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Uusi vuosi vaihtui kylmässä säässä (–26) ja kovan tuulen paukuttaessa telttoja jäivät unet tuulisessa satulassa vähiin. Samalla siirryttiin
uudelle vuosikymmenelle vaikka raketteja pojat eivät vuoden vaihtumisen aikaan havainneetkaan. Uuden vuosikymmenen ensimmäiseksi
teokseen pojat siirtyivät 1.1. kaikkine tavaroineen kakkosleiriin ja viimeistelivät tukikohdan. Matka kakkoseen kesti noin kolme tuntia. Sää
oli mitä hienoin ja illalla auringonlaskua ihasteltiin –13 asteen pikkupakkasessa.

Vastoinkäymisiä ja pitkä matka huipulle
Suomalaisen retkikunnan lisäksi vuorella oli tiettävästi ainoastaan yksi porukka, joka oli yrittämässä Polish Directiä. Kyseinen retkikunta
oli matkalla huipulle 1.1.2010, mutta joutuivat kääntymään takaisin
Bottleneckin kohdalla voimien hiipumisen vuoksi. Koska edessä oli
vielä raskas ja pitkä kiipeäminen huipulle, pyhitettiin 2.1. levolle (Jarmo, Antti ja Jaakko kävivät kuitenkin puhkomassa 6000 metrin rajan
muiden kiusaksi) ja ensimmäiseen huiputusyritykseen valmistautumiseen. Lähtöajaksi oli tässä vaiheessa sovittu 0000.

Joulupukit saapumassa perusleiriin.

vistä vuoristotaudin oireista. Ykkösleiriin saatiin kuitenkin teltta pystytettyä ja samalla telttaan jätettiin osa varusteista. Aikaa 5010 metrissä vietettiin noin puoli tuntia. Päivä oli kokonaisuudessaan lämmin ja
miellyttävä, joten kiipeäminen oli sujui hyvin. Päivän aikana ilmenneistä oireita johtuen retkue päätti viettää seuraavan päivän leväten ja siirtyä ykkösleiriin vasta 28.12.2009. Tämä päätös osoittautuikin lopulta
hyväksi ratkaisuksi.

Vuorokauden vaihtuessa ja lähdön koittaessa alkoi säätäminen. Lähtö
meni hivenen pieleen juomapullojen vuotaessa ja lopulta retkikunta
pääsi liikkeelle 0100. Tämä aiheutti sen (yhdessä yön kylmyyden kansOmatoimimatkalla saa
yleensä hyvät
maisemat.

28.12.2009 suoritettu siirtyminen ykkösleiriin sujui hieman aikaisempaa rauhallisemmalla tahdilla. Pari päivää aikaisemmin pystytetty teltta oli edelleen tukevasti pystyssä ja sille laitettiin kaveriksi toinen teltta. Lähes koko porukka kärsi pienestä päänsärystä, mutta mitään vakavampia oireita kenelläkään ei ollut. 29.12.2009 kului huilatessa ja
tuulensuojassa aurinkoa ottaen. Säätila oli varsin lämmin ja kalsarivarustuksessa pystyi loikoilemaan suojaisissa paikoissa vallan mainiosti.
30.12.2009 pikkureput selkään ja jalkaa toisen eteen. Matka suuntautui kohti kakkosleiriä (5880m). Telttapaikat valittiin 50 metriä perinteistä kakkosleiriä ylempää paremman sijainnin ja paalupaikan takaamiseksi. Kantamukset jäivät 5880 metrin korkeuteen ja matka alas taittui
helposti pelkkien vesipullojen voimalla. Pahempia vuoristotaudin oireita ei tässä vaiheessa ilmennyt, ja Antin ehdotuksen mukaisesti syntyi päätös siirtyä seuraavana päivänä loppujen tavaroiden kanssa 300
metriä ylemmäksi yöpymään akklimatisaation kiihdyttämiseksi. Retkikunta siis jätti lepopäivän käyttämättä ja pakkasi tavaransa 31.12.2009
siirtyen yöpymään 5300 metriin.
Ensimmäistä kertaa ykkösleirissä.

Antti kakkosleirissä.
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sa), että kaikkien varpaat olivat kylmettyneet jo
lähdettäessä ja 100 korkeusmetrin jälkeen ainoa
vaihtoehto oli palata takaisin leiriin lämmittämään jalkoja. Uusi yritys (lämpimin jaloin) käynnistyi 0300 ja kylmässä yössä, kuun loisteessa,
retkikunta aloitti taivalluksensa kohti huippua.
Muutaman tunnin kiipeämisen jälkeen Antti kuitenkin hyytyi totaalisesti ja oli selvää, että matkanteko oli hänen osaltaan tässä vaiheessa ohi.
Pienen miettimisen jälkeen Markku tarjoutui
suuntaamaan Antin kanssa takaisin leiriin muiden jatkaessa kohti huippua.

Jaakko, Mikko ja Jarmo
huipulle 3.1.2010
Mikon johtaessa porukkaa aurinko alkoi luoda
ensimmäisiä säteitään ja samalla lämmittää sii- Jarmo huipulla.
nä määrin, että varpaatkin sulivat jälleen kerran.
Tässä vaiheessa Jaakosta alkoi tuntua, että voimat eivät kenties riitä
huipulle saakka, mutta pienen pohdinnan jälkeen matka Mikon johdolla kohti huippua jatkui. Nousu sujui siksakkia pitkin rinnettä ja tässä vaiheessa jokaisen käännöksen yhteydessä oli jo 20 sekunnin tauko.
Bottleneckin jälkeen rasitus pakotti pitämään pidemmän tauon. Reiterin valmistuksen yhteydessä kävi selväksi, että mukana olleet vedet
olivat osittain päässeet haalistumaan ja näin ollen nautiskelun aikana
oli havaittavissa pieni narskuva sivuääni. Ruokatauon aikana köysistö
harkitsi jopa takaisinkääntymistä, mutta totesi sen pian liian vaaralliseksi ja näin matka huippua kohti sai edelleen jatkua. Kello oli tässä
vaiheessa noin kymmenen.
Viimeinen rutistus huipulle kului pieniä taukoja pitäen, sillä jyrkän ja
pitkän rinteen uuvuttamana jokaisen askeleen jälkeen oli pakko hengittä 4–5 kertaa ja sen jälkeen ottaa taas uusi askel. Lukuisat valehuiput antoivat myös vääränlaista toivoa ja matka todelliselle huipulle tuntui entistäkin pidemmältä. Lopulta (noin 1500) köysistö saapui
Aconcaguan huipulle. Huippufiiliksiä latisti väsymys, päänsärky sekä
yleinen huono olo, joten maisemien ihailu jäi tällä kertaa varsin vähälle. Etenkin kun reissun vaarallisin (kuten aina) osuus, eli laskeutuminen oli vielä edessä. Kakkosleiriin köysistö saapui lopulta noin 1900
aikaan ja siellä odotti valmiina Antti kuuman mehun ja Markku nuudeleiden kanssa. Tankkauksen jälkeen unta ei tarvinnut pitkään odottaa.

Markku ja Antti huipulle 5.1.2010
Lepopäivän jälkeen toinen köysistö alkoi valmistella omaa huiputusyritystään. Kelit olivat edelleen hyvät, mutta ankara tuuli piiskasi vuoren
rinteitä. Markku ja Antti olivat varsin mietteliäitä, sillä huiputtaneen
köysistön totaalinen väsymys arvelutti. Edessä oli rankka ja pitkä päivä. Edellisestä yrityksestä viisastuneina lähtöä lykättiin aina 0500 saakka. Pahin kylmyys olisi tuolloin ja taittunut, eikä matkalla tarvitsisi olla
huolissaan varpaiden jäätymisestä.

askel -tyylillä, kun Markku taas totesi paremmaksi tavaksi sännätä pidempi pätkä ja pitää sitten
vähän pidempi tauko. Matkaa oli kuitenkin vielä reilusti jäljellä ja sen taittaminen tapahtui pelkästään sisulla. Ruokaa tai juomaa ei juurikaan
ollut. Huipulla ei ollut aikaa ihailla maisemia, sillä suurin mielenkiinto kohdistui laskeutumien
turvalliseen suorittamiseen. Laskeutumisen alkuvaiheessa Markku alkoi ihmetellä miksi Antti juoksee rinnettä alas, mutta joutui pian toteamaan, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, sillä
hänen oma vauhtinsa oli matelua ja samalla tuli vielä oksennuskin. Antti oli tässä kohdin vielä
varsin hyvävoimainen ja yhdessä kaksikko pääsi takaisin leiriin noin tuntia ennen pimeän laskeutumista. Päivä oli todellakin jopa vähän liian
rankka.

Paluu sivistyksen pariin 6.1.2010
Tavaroiden pakkaamisen jälkeen viisikko suuntasi kulkunsa kohti perusleiriä. Yhdellä vedolla suoritettu siirtyminen sujui ilman suurempia ongelmia. Reiterin maku oli tässä vaiheessa reissua päässyt muodostumaan niin vastenmieliseksi, että jo pelkästään toive paremmasta
eväästä sai kaikki muut vaivat ja kolotukset unohtumaan. Perusleirissä maistui bisse ja kokis, molemmat tuntuivat enemmän kuin ansaituilta tässä vaiheessa reissua. Lääkärikin tarjosi ystävällisesti palveluitaan ja saimme pientä helpotusta tuskaan, joka aiheutui kohtuullisen
runsain mitoin nautitusta auringonpaisteesta…
Yhden perusleirissä vietetyn yön jälkeen suoritettiin kahdeksan tunnin
marssi suoraan Pampa De Lenaan, retkikunta sai ostettua muulikuskeilta paistettua lihaa, joka maistui taivaallisen hyvältä. Matkan varrella oli myös yksi varsin päräyttävä joen ylitys, jossa kaatuminen olisi tiennyt ilmaista ja vauhdikasta kyytiä aina Mendozaan asti. Ennen
Mendozaan saapumista sattui vielä hauska juttu, kun Markku otti yhteen kuuden muulin kanssa. Viisi ensimmäistä kunnioittivat alfaurosta, mutta kuudes oli sen verran voimiensa tunnossa, että pökkäsi Markun pitkin pituuttaan rinteeseen. Vahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Loppurietastelut Mendozassa 8.–13.1.2010
Retkikunnan päästyä takaisin Mendozaan oli aika ja paikka antautua
hedonisten nautintojen pariin muutamaksi päiväksi. Vaikka osa kansasta varmastikin haluaisi kuulla tarkemminkin mitä kaikkea näiden
päivien aikana oikein ehti tapahtua, jätämme sen arvailujen varaan.
Mendozasta Jaakko, Markku ja Jarmo suuntasivat takaisin kotimaanhan. Antti ja Mikko jäivät vielä tutustumaan Etelä-Amerikkaan ja palaavat kuulemma sitten ”joskus keväällä”

Kiipeäminen sujui hyvin ja molemmat tunsivat itsensä varsin hyvävoimaisiksi. Ensimmäisellä tauolla kuitenkin alkoi tapahtua. Voimakas puuskittainen tuuli tarttui Antin reppuun ja untuvatakkiin. Molemmat lensivät komeassa kaaressa tiehensä. Samalla menivät myös Antin toinen hakku, kuumat vedet, Reiterit, järjestelmäkamera ja köysi.
Tästä seurasi minuutin hiljaisuus, jonka jälkeen ankara miettiminen
siitä, miten ne tavarat vuorilla kannattikaan kiinnittää rinteeseen. Tilanneanalyysin jälkeen matka kuitenkin jatkui. Päätös saattoi olla kyseenalainen, sillä tankkausmahdollisuuksia ei enää huiputusyrityksen
aikana ollut.
Jyrkän osuuden jälkeen molempien voimat alkoivat hiipua ja vauhti hidastui merkittävästi. Antti eteni perinteisellä askel–monta hengitystä–

Ansaitut mätöt Mendozassa.
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teksti Joonas Sailaranta

B

oulderoinnin PM-kisat
mallia 2009 käytiin marraskuun lopussa Tanskan
Falsterissa. Kisojen osuminen päällekkäin mm. nuorten eurooppa cupin osakilpailun ja muiden tapahtumien kanssa karsi hieman
osallistujia.

Vaikka kisoista puuttuikin kovia nimiä kuten
Midtbö:n sisarukset, Matilda Söderlund, Angelica Lind, Peter Bosma tai maailman vahvin Nalle, saatiin kisoihin silti tasoa. Ruotsista paikalla olivat muun muassa hiljattain 8c:n
kiivennyt Björn Strömberg, Tanskasta sporttikoneet Klaus Vedel Jenssen sekä Stine Östergaard. Suomen joukkue koostui seuraavista nimistä: Tomi Nytorp, Sauli Kiema, Jarkko
Linkosuonio, Joonas Sailaranta, Anna Laitinen sekä Roosa Huhtikorpi.

Naisten finalistit.

Kisapaikkana toimi paikalliseen skeittihalliin rakennetut bouldermuodot, jotka sopivat
tarkoitukseensa hyvin. Silti itse kisapaikka ja
järjestelyt loivat ison kontrastin edellisiin Lillehammerin kisoihin, joita ylistettiin historian parhaiksi kisoiksi.
Moitteita kuultiin myös reitteihin käytetyistä paikallisen seuran vanhoista otteista, jotka saivat monet liukastelemaan reiteillä. Tämä teki paikoitellen kisasta epämiellyttävän
niin kisaajille kuin yleisöllekin. Kisojen tunnelma dj-pöytineen oli silti kohdallaan ja tuloshan oli suomalaisittain mitä mainioin: Tomi Nytorpin ja Anna Laitisen ottivat karsintojen hiljaisemman startin jälkeen omansa
finaaleissa.
Kisatunnelmaa voi haistella lisää Jarkko Linkosuonion kisakoosteista osoitteessa http://
www.vimeo.com/user2703978/videos.

Maailman kilpailummilla
ulkoiluvarustemarkkinoilla
on ainoastaan yksi valmistaja,
joka keskittyy kehittämään
varusteet kiipeilijöille ja
alppinisteille. Crux
Suunnittelun filosofia on
yksinkertainen. Crux -tuotteet
on tehty kestäviksi, kevyiksi
ja käytännölliksi.
Tuotteita ei ole kehitelty
kaupallisten vaatimusten
vuoksi eikä niiden ehdoilla.
Vaan intohimolla ja
kokemuksen tuomalla
tieto-taidolla.
Crux on jo saavuttanut
kadehdittavan aseman
vaativimpien käyttäjien
keskuudessa.

Kuorivaatteet
Untuva-takit
Sauli Kiema semifinaalissa.

Kiipeilyreput

PM BOULDER 2009 FALSTER
MIEHET

NAISET

1. Tomi Nytorp, Finland

1. Anna Laitinen,Finland

2. Daniel Anderson, Sweden

2. Reidun Bolso, Norway

3. Jocke Berglund, Sweden

3. Stine Östergaard, Denmark

6. Jarkko Linkosuonio, Finland

5. Roosa Huhtikorpi, Finland

Makuupussit
Vuoristoteltat

7. Joonas Sailaranta, Finland
14. Sauli Kiema, Finland

Tuotemerkeistämme Crux
ja Stubai on varattu suoramyyntiin kiipelijöille ja

SM-kilpailut (Lead)
Helsingin Kiipeilykeskuksessa
lauantaina 17.4.
• Aikuiset ja junnut

Seuraa sivuja www.climbing.fi

kiipeilyseuroille. Kysy lisää.
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J a r k k o L i n k o s u o n i o , Ve r b o t e n f r u c h t , 7 A + , M a g i c w o o d . K u v a R a u l S a u c o .

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi
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J a r k k o L i n k o s u o n i o , T h e R i v e r b e d 8 B , M a g i c Wo o d , S v e i t s i . K u v a F a b i a n B u h l .
R o o s a H u h t i k o r p i , L' a n y q u e v e t a m b e 7 c , R o d e l l a r. K u v a L u i s Ve l l e l l a .

Nalle Hukkataival, Ninja Skills, 8B+,FA. Sobrio, Sveitsi. Kuva Kuutti Huhtikorpi.
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Kuutti Huhtikorpi, Conquistador 8a+, Sveitsi, Ticino. Kuva Nalle Hukkataival.
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J a r k k o L i n k o s u o n i o , N e v e r e n d i n g s t o r y p a r t 1 , 8 A + , R o d e l l a r, E s p a n j a . K u v a M i c u B o g d a n .
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Kiipeilykeskus makes you stronger…

…not really, but we still got most squares!
Tuhatkuusisataaviisikymmentä neliömetriä kiipeilyseinää Helsingin Kiipeilykeskus Erätie 3 00730 Helsinki 050 554 2218
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Perttu Ollila

Los Mallos
de
Riglos
–menneisyyttä kiipeämässä
Rabadá-Navarro (6b+), El Mallo Fire, Patrick Fröger 8:nnella kp:lla.
Teksti: Perttu Ollila

R

igloksen tornit, los Mallos de Riglos, Koillis-Espanjan Aragonissa ovat yksi hienoimmista paikoista kiivetä. Itselleni los Rigloksen ensimmäinen näytös oli keväällä 2004.
Otimme tuolloin kolmesta konglomeraattitornista haltuun kahta kiipeämällä typerryt-

tävän staminoivia, 300-metrisiä hänkkireittejä El Pisónilta ja La Viseralta.
Nuo urheilukiipeilymuistot vakuuttavat minut edelleen, ehkä päällimmäisenä La Visaran päällekaatuva perunapelto La Fiesta de
los Biceps (7a). Rigloksen maineikkaimmat
sporttireitit nostavat hapekkuuden potenssiin, puuduttavat varmistajaa roikkuvaisilla ständeillä ja ovat joidenkin makuun osin
väljähkösti pultattuja. Konglomeraattipallurat pysyvät seinässä omituisen irtonaisesta ulkonäöstään huolimatta.
Kokonaan toinen maailmansa ovat Rigloksen luomureitit. Minulle Serón-Millánin
(6a+) alkuperäisen suoran variantin kiipeäminen El Pisónilla vuonna 2004 on edelleen melkeinpä ylittämätön kiipeilymuisto. Nousun ainutlaatuisuuden summaavat
kiipeilykelvoton kivenlaatu, varmistusten
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kosmeettisuus, letaalit ständit ja lopulta
viehättävä autosuggestiivinen psykoosi, jolla homma hoidettiin kotiin. Enemmästä on
vaiettava. Uhkana on Nuuskamuikkuselle
tuttu säpäleiksi lörpöttelemisen ongelma:
”[--] jos minun on pakko ruveta niistä kertomaan, niin lörpöttelen kaiken säpäleiksi. Sitten
se on mennyttä, kuulen vain oman kertomukseni, kun yritän muistella, millaista oli.” (Tove
Jansson: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia, ”Kevätlaulu”) Muikkunen siis haluaa pidättäytyä kuluttamasta muistojaan, muuttamasta elävimpiä tuntemuksiaan elottomiksi
sanoiksi.
Rigloksen toinen näytös osui kohdalleni vasta syksyllä 2009. Nyt saavuimme los Riglokseen pohjoisesta eli tornien takapuolelta,

Jirka Länsikallio

joten maisema dramatisoitui sekunnissa ja
varoittamatta kylän päälle nojaavien brontosaurusten tullessa näkyviin. Myhäilin tyytyväisenä seuratessani kaverieni Mikko Lähteenmäen sekä Patrick ja Johanna Frögerin hämmästyneitä reaktioita. Omat silmäni olivat
kuitenkin nauliintuneet ensi sijassa korkeimpaan torniin El Mallo Fireen (385m). Se oli
jäänyt viime kerralla kiipeämättä. Jollain tasolla olin odottanut Firen toppaamista Aragonin tärkeintä seikkailureittiä Rabadá-Navarroa (6b+) pitkin jo viisi ja puoli vuotta. Ehkä pitkäikäisin tikkini.
Seuraavassa kerron juuri Rabadá-Navarron
(tunnetaan myös nimillä Espolón S.E. ja Félix Méndez) odottamisesta ja kiipeämisestä.
Tässä tapauksessa sen uhka, että näin yksityistä yleiseksi tekemällä jakaisin vain sanoja
enkä aitoja sisäisiä kokemuksiani, on SerónMillánin kokemista pienempi. Nuuskamuikkusen pidättyväisyys on esimerkillistä, mutta
kertomukset ja tarinat ovat silti tuiki tärkeitä
identiteetille. Kertomalla tarinoita vaikkapa
omasta kiipeilyllisestä menneisyydestään ihmiset kertovat myös itselleen, keitä ovat – ainakin kiipeilijöinä. Tarinoimalla voi edes yrittää selvittää, mistä tässä kivistä lumoutuneessa elämässä on kysymys.

La Fiesta de los Biceps (7a), Perttu Ollila & Juha Suikkala, La Visera.

tävään historiatietoiseen kiipeilyyn ei kuitenkaan riitä alkuunkaan, jos kiipeilijä elämänsä
kokonaisuudessa katsoo vain oman nenänvartensa yli seinään, lähipiiriinsä ja tuleviin
nousuihin. Kun kiipeilijä todella elää kiipeilyä,
kiipeily tematisoituu ja asettuu suhteeseen
toisten sukupolvien elämän kiipeilyn ja kiipeilyn perinteen kanssa. Erityisesti historiallisten klassikkoreittien kiipeäminen on mahdollisuus keskusteluun perinteen kanssa. Kaikki
Via Finlandian kiivenneet tai sen kiipeämistä
suunnitelleet tietävät, mitä tarkoitan.

Perttu Ollila

Rabadá-Navarrosta kertomani tarina on rekonstruktio omasta menneestä elämästä, yksi elämän merkityksen tulkinta, mutta ennen
sitä yritän perustella tarpeen tehdä itse kiipeilystä ”rekonstruoivaa”. Rabadá-Navarron
isät Alberto Rabadá ja Ernesto Navarro olivat aikansa merkittävimpiä espanjalaisia kiipeilijöitä. Vuonna 1963, kaksi vuotta Rabadá-Navarron ensinousun jälkeen, he kuolivat
Eigerin pohjoisseinän ”White Spiderilla”. Rigloksessa kiipeäminen näiden miesten reittejä pohtien ja nöyrästi ihaillen synnytti tarpeen
abstrahoida koetusta perusta sille, mitä kutsun ymmärtäväksi historiatietoiseksi kiipeilyksi. Yhtäältä korostan ilmiöiden ja nousujen ainutkertaisuutta, toisaalta käytän edellä
mainittua abstrahointia välttääkseni sellaisen
älyllisen nirvanan, jossa mitään merkityksellistä ei pysty sanomaan mistään. Kielen pakottamat yleistykset hyväksymällä kerron,
kuinka menneisyydestä voi ja pitääkin hullaantua.

Historiatietoinen kiipeily
Kiipeilyn elämänmuodon sisälle ja sisällä onnekkaasti kasvaessaan kiipeilijän on arvostaen kohdattava tradition paineet. Seinät ovat
sinänsä mykkiä, mutta niiden enkulturaatio
– reitit, tarinat ja elämäkerrat – pitää huolen
perinteen välittymisestä. Kiipeily vie väistämättä paljon aikaa yksilön elämässä, jolloin
kiipeilystä saattaa sukeutua koko yksilön elämä sosiaalisine kiipeilysuhteineen. Ymmär-

Rabadá-Navarro (6b+), El Mallo Fire, Patrick Fröger
10:nnellä kp:lla (La Panza de la Francesa).

Kiipeilijät toki tarttuvat seiniin oman aikansa trendien, tyylien ja materiaalien välityksellä. Ne kulkeutuvat ja muuttuvat kiipeilyn
perinteen sisällä. Eroja tehtäessä ja perinteen sisäistä kehitystä arvioitaessa on tapana
käyttää vaikkapa sellaisia määreitä kuin ”old
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Perttu Ollila

school” ja ”new wave”. Suurten seinien historia kirjoitetaan yleensä ideologiseksi kehitystarinaksi. Esimerkiksi The Nose historioidaan
Harding-Merry-Whitmore-tiimin urakkanoususta Tommy Caldwellin pikasingahteluihin,
jolloin tarina kehittyy vuosikymmenten edetessä kahdella määreellä: vapaammin ja nopeammin. Kaiken kiipeämisen tulkitseminen
suhteessa kiipeilyn omaan projektioon tuottaa ihastuttavaa, hermeettistä ”climb-talkia”.
Sen tuottamisen ja ymmärtämisen edellytys
on, että tuntee reitit ja tekijät paitsi kiipeilyn
nykytilana myös sen historiana.
Ymmärtämätön, ei-historiatietoinen kiipeily
on anakronistista. Siinä siis reiteille hyökätään asenteella, joka ei ole lainkaan yhteismitallinen sellaisten intentioiden ja maailmasuhteen kanssa, jotka olivat mahdollisia
esimerkiksi 40 vuoden takaisen Francon ajan
Espanjan seikkailijoille. Käsi kädessä tämän
asenteen kanssa kulkee yleensä luulo siitä,
että oman ajan kiipeily on jotenkin lähtökohtaisesti parempaa ja edistyneempää. ”Paremmuus” on kuitenkin historian ylittävä määre,
ajattelun kategoria, jonka sisältö on historiallinen ilmiö. Kiipeämisen arvottaminen on
täysin riippuvaista historiallisesta viitekehyksestään. Tänä päivänä siihen kuuluvat korkeat greidit ennemmin kuin rohkeat olkapääständit.
Anakronistinen kiipeily hukkaa sen lisäarvon,
joka historiallisten klassikkoreittien kiipeämisellä parhaimmillaan on. Se tarjoaa meille
vain oman aikamme itseriittoisen peilikuvan
sen sijasta, että saisimme kosketuksen sellaisiin nousijoihin, maailmasuhteisiin ja ajattelutapoihin, jotka ovat meille vieraita. Vain
näiden aikaa ylittävien ”kosketusten” avulla pystymme paremmin tajuamaan oman
aikamme kiipeilyn erityislaatuisuuden. Siksi anakronistisen kiipeilyn kritiikki on myös
omaa aikaansa arvostavan kiipeilijän henkistä perusmuuvistoa.

juurella seistes” Elsä Puron
uskon tavoittaneeni
vuoden 1953 ensinousun
synnyttäneen maailmasuhteen.
Ymmärtävä historiatietoinen kiipeily vaatii
kuitenkin hieman enemmän kuin pelkkiä nimiä ja vuosilukuja. Silkka kiipeilytrivia saattaa jopa haudata alleen sellaiset kysymyksenasettelut, jotka ovat sidoksissa edellisten kiipeilijäsukupolvien historialliseen situaatioon
ja kokonaiseen maailmasuhteeseen. On kysyttävä, miksi ja mistä näiden ihmisten kiipeäminen syntyi; ei niinkään miten he liikkuivat
seinällä, vaan mikä heitä liikutti.
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El Puro; Normal con entrada directa (6b), Mikko Lähteenmäki, El Puro.

Ilmiöt ovat ainutkertaisia. Tämän vuoksi elettyä kiipeilyä ja historiallisia reittejä täytyy ajatella suhteutettuna ajallis-paikalliseen ”ongelmaan”. Uutuus on kaikkien ongelmien
perusväri, ja eri aikojen ja paikkojen kysymyksenasettelu on aina hieman toisistaan poikkeavaa. Huolimatta kiven suhteellisesta ikuisuudesta ja nousujen ulkoisesta samankaltaisuudesta ovat ”liikuttajat” ja kiipeilylliset
ongelmanratkaisut merkitykseltään erilaisia,
sillä kiipeilijöiden tilanne on aina erilainen.
Jos esimerkiksi kymmenen sikarinmuotoisen
El Puron kiivennyttä kuvaa pilaria ykskantaan
6b:n konglomeraattikiipeilyksi, ollaan kuultu
yhden sijasta kymmenen väljää kuvausta, sillä nousut ovat vastanneet kymmeneen erilaiseen tilanteeseen.
Eri nousut eivät ole minkään universaalien
kiipeilylakien erityistapauksia vaan ennemminkin pieniä ihmeitä, jotka rikkovat osallisten elämän automatisoituneet ja luonnollistuneet rutiinit. Jokainen nousu – onnistuessaan tai epäonnistuessaan – tuottaa jotain
aivan odottamatonta.

Mennyt, eletty kiipeily on ideaalista ja kehollista. Tällä paradoksaalisella muotoilulla tarkoitan sitä, että kallioihin kiteytynyt historia
on olemassa ei-reaalisena silloin, kun se kiivetään uudelleen. Se on tiedon ja kokemuksen kohde vain nykyisyyden osana. Ainoa tapa menneiden sukupolvien elämän kiipeilyn
säilyttämiseksi on sen uudelleen eläminen
tulkintaansa varten. Ymmärtävä historiatietoinen kiipeily on loputon tehtävä. Kokemus
menneestä vaatii sitä, että kiipeilijä rekonstruoi mennyttä omassa mielessään – ja kehossaan.
Historiatietoisen kiipeilijän olemuksellinen
tehtävä on ensinnä uudelleen ajatella menneitä ajatuksia. Kyse ei ole vain passiivisesta
samaistumisesta vaan kriittisestä ajattelusta:
menneiden nousijoiden ajatukset asetetaan
omaan tiedolliseen viitekehykseen arvioiden
ja tarvittaessa korjaten. Menneitä virheitä ei
ole tarpeen toistaa. Uudelleen ajatteleminen
ei tietenkään voi olla kirjaimellista, ainoastaan likimääräistä, ja silloinkin tavoitellaan
sellaisia intentionaalisia ajatuksia, joiden

Mikko Lähteenmäki

Jirka Länsika

llio

Los Mallos: El Fire, El Pisón y La Visera.

Chimenea de los Cachorros
(5a), Perttu Ollila, Zona de
los Volaos.

saaminen omaan mieleen on periaatteessa
mahdollista. El Puron juurella seistessä uskon tavoittaneeni vuoden 1953 ensinousun
synnyttäneen maailmasuhteen, sen, joka liikutti nuorta Alberto Rabadáa seinälle ja työnsi koko sinnikästä köysistöä ylöspäin kohti
Rigloksen kapeinta toppia. Heidän maailmasuhteensa synnyttämä paine pakotti miehiä
keksimään kiipeilyllisen vastauksen Francisco Franco -pilarin toppaamiseksi. Minun osani on sitten keksiä ja kuvitella paine, kysymykset ja vastaukset.
El Puroa kiivetessä kehollisuus on paras tapa noiden menneiden kysymysten ”pohtimiseksi”. Pohdinta on melkeinpä kehollisuuden
dialogia, sillä keskustelu menneisyyden kanssa tuntuu joskus suorastaan kaksipuoliselta. Tässä kohtaa historiatietoisen kiipeilijän
tehtäväksi tulee menneiden tuntemusten ja
affektien uudelleen eläminen, ja niihin päästään käsiksi kehollisen samaistumisen kautta. El Puron viimeisen kp:n heti ständin päällä oleva boulderprobleema – lienee aikoinaan
ohitettu varmistajan harteilta startaten – yksi
haka ja ranetus riemukkaaseen toppiin saavat menneisyyden resonoimaan kehossani.
Vaikka menneisyyden kokemuksellinen uudelleen eläminen tässä onkin korostuneen

kehollisessa maailmasuhteessa tuotettua, se
ei tarkoita, etteikö tuon pilarin kiipeämistä ja
ensinousun prosessia voisi yrittää käsitteellistää. Kuitenkin nousun kääntäminen puhutulle kielelle on aina hieman riittämätöntä –
on herätettävä kehollinen ajattelu ja kommunikaatio.
Historiatietoisen kiipeilyn päämäärä ei ole
vuosilukujen ja nimien muistamisessa, vaan
siinä, että kiipeilijä käy mennyttä läpi omassa
mielessään ja kehossaan. Juuri tämä on menneiden sankaritekojen säilyttämistä nykyisyydessä. Menneen ideaalisuus ja nykyhetken
laajentuminen on hyväksyttävä historiatietoisen kiipeilyn perustaksi. Toisin sanoen ei-reaalinen mennyt on uudelleen koettava – kiivettävä – laajentuneessa nykyhetkessä. Francisco Franco -pilarin ensinousu on olemassa
vain nykyhetkessä, ja historiatietoisen kiipeilyn projekti on tehtävän loputtomuudesta
ja rekonstruktioiden vaillinaisuudesta huolimatta ainoa oikea tapa ymmärtää kiivettyä
historiaa. Edes kokijaa ja koettua ei voi tyystin erottaa toisistaan; historiatietoisen kiipeilyn kohde on olemassa vain historiatietoisessa kiipeilyssä. Ne, jotka eivät kiipeä, eivät yksinkertaisesti tiedä.

Ajan pistos
Niinä päivinä, kun Rigloksen kylän kiipeilybaari Bar El Puro sattuu olemaan auki, siellä kuuluu toki juoda aamutuimaan piristävät
cafe con lechet ja iltaisin palauttavat cervezat. Koska tuo baari on kuvineen, topoineen
ja vanhoine hakoineen myös Rigloksen pienimuotoinen kiipeilymuseo, historian arvokas painolasti tuppaa kahvi- ja oluthetkillä
suorastaan putoamaan syliin baarin seiniltä.
Minuun tekevät erityisen vaikutuksen kuvat

sellaisista kiipeilijätiimeistä, jotka navigoivat
rohkeasti malloksia jo kauan ennen syntymääni. Silmäilen yhä uudestaan kuvaa Serónista ja Millánista, joiden hurjasta El Pisónin toppauksesta (Serón-Millán) on jo yli 50
vuotta. Mustavalkoinen kuva Alberto Rabadásta ja Ernesto Navarrosta taas naulitsee
minut tyystin paikoilleen – kuin pyhä ikoni.
Pitkä, viiksekäs Rabadá ja lyhyt, tuuheakulmakarvainen Navarro, jolla on aina otsa rypyssä. Don Quijote ja Sancho Panza? Vai Che
Guevara ja James Dean?
Tuolla kuvalla on itsestään selvä todistusvoimansa, sillä valokuvan olemus on juuri jälkiluonteessa. Ohi Rabadán ja Navarron, heidän kiipeilyllisten temperamenttiensa, valon
polttama jälki negatiivissa huutaa menneessä aikamuodossa: nämä miehet ovat olleet.
Rabadán ja Navarron kuva saa kuitenkin merkityksen, joka laajenee pelkän objektiivisen
todistusvoiman yli; siihen kaiverrettu ”He
ovat olleet!” rakentaa kuvaan riipaisevan menetyksen sisällön. Katsoessani tuossa kuvassa menneisyyden peiliin, saan vääjäämättömän todisteen ajan kulusta.
Ajan pistos Rabadán ja Navarron kuvassa liittyy kuvan intensiteettiin, ei lainkaan sen tavanomaiseen muotoon. Aika siinä todella
raatelee, painaa, pistää. Se ilmoittaa kolkosti:
he tulevat kuolemaan. Näkyvillä on samanaikaisesti Rabadán ja Navarron tulevaisuudessa odottava kuolema Eigerilla ja se, että se on
jo tapahtunut. Minulle Rabadán ja Navarron
henkilökuvan teema on kuolema futuurissa.
Hiljennyn jo tapahtuneen tragedian surusta.
Ajan kokemus musertuu, kun valokuva Bar El
Puron seinällä todistaa jo tapahtuneesta tulevasta kuolemasta.
Rabadásta ja Navarrosta jääneenä todistuskappaleena tuo kuva on myös yleisempi
muistutus kuolevaisuudesta. Memento homo mori. Kronos on titaaneista julmin: lopulta kiipeilynkin historia aina jättää jälkeensä
ruumiita – nuoria tai vanhoja mutta ruumiita yhtä kaikki – oli kyseessä sitten Rabadán ja
Navarron kaltainen tragedia tai sellainen kehitys, jossa kiipeilijät saavat kokea myös elämänkaarensa syksyn.

Virittäytymistä
Beetan kerääminen on kaksiteräinen miekka: jos lähden Rabadá-Navarrolle vain topon
melko summittainen, espanjankielinen deskriptio turvanani, olen kutkuttavan omillani,
mutta saatan tulla taas vieneeksi itseni ja kiipeilyparini paikkaan, jossa vähintään toisen
meistä tulee äitiä ikävä. Ihanne olisikin siinä
välissä: tietää jotain muttei liikaa.
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Sää kuitenkin muuttui kelvottomaksi, ja jouduimme pakenemaan etelämmäs. Halusimme tinkimättömintä linjaa pitkin Los Rigloksen korkeimpaan toppiin, mutta, ken tietää,
ehkä Fire oli tuolloin vielä meitä kohtaan haluton. Tällaisen kiipeilyanimismin on sanallisesti hienoimmin ilmaissut ja omassa kohtalossaan myös traagisesti todentanut Tomaz
Humar: "Every mountain has its soul. If the
mountain doesn't accept you and you don't
submit to her will, she will ruin you."
Viisi ja puoli vuotta myöhemmin vietämme
miellyttävää semilepopäivää kiipeämällä La
Colilla -sektorilla pieniä köysireittejä, joita topo kutsuu Rigloksen bouldereiksi. Käyn juttusille erään montserratilaisen pariskunnan
kanssa. Mies on kokenut konglomeraattikiipeilijä, ja hänellä tuntuu olevan beetaa tai
ainakin mielipiteitä jokaisesta Rigloksen reitistä. Osoitan laakson yli kohti El Mallo Fi-

kiivetä, kuin olisi
” Täytyy
Alberto Rabadá
ja Ernesto Navarro.
ren kaakkoisseinää ja kerron tulleeni Riglokseen sen takia. Koska osoittamani on Rigloksen eniten epikoitu linja, kaverilla on syytäkin
hieman holhoavasti tiedustella, mitä kaikkea
olen jo ehtinyt kiivetä Rigloksessa.
Kerron hänelle konglomeraattilistani, viimeisenä mainitsen Serón-Millánin. Mies nyökkäilee, miettii, järkyttyy ja kysyy: ”Serón-Millán... recto?” ”Claro que sí”, vastaan. ”Nadie,
NADIE lo hace recto”, mies huudahtaa, ”Es
para matarse!” (Suomeksi: Serón-Millánin
ensimmäistä puoliskoa ei ole tapana kiivetä suoraan vaan vasemmalta El Puron takaa
kiertäen, koska reitin suoraa alkua pidetään
itsensä tapattamisena.) Tämän jälkeen saan
oikein kannustavaa beetaa Rabadá-Navarroa
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varten. Mies kehottaa hankkimaan jonkin
sortin kuvatopon sanallisen reittiselosteen
lisäksi, tai ainakin toisen sanallisen, johon
voisin verrata Felipe Guinda Polon virallisen
Riglos-topon ohjeita noiden 13:n pitchin kiipeämiseksi. Hän neuvoo kiipeämään ensin
jonkin toisen reitin Fireltä, jotta toppi ja laskeutumislinja tulevat tutuiksi. Kuulemma ei
ole ollut harvinaista, että tiimit ovat topanneet sen verran myöhään, etteivät ole hämärässä löytäneet laskeutumislinjaa. Ovat sitten
joutuneet nukkumaan Firen topissa. Hyytävän kylmä ajatus.

Rabadá-Navarro (6b+), El Mallo Fire, Perttu Ollila viidennellä kp:lla. >
Patrick Fröger

Keväällä 2004, ilmeisesti vain innostuneena
Serón-Millán-seikkailusta, olin lähdössä Jirka Länsikallion kanssa Fireä toppaamaan heti Rabadá-Navarron kautta. Kävimme skouttaamassa reitin alun olematta yksimielisiä
sen startista ja kahdesta ensimmäisestä köydenpituudesta. Minulla, Jirkalla ja Juhalla oli
kaikilla erilainen, sadan metrin säteelle sijoittuva näkemys ensimmäisten muuvien suorituspaikasta. Joskus sitä hiukan kaipaa niitä kallioon maalattuja nimiä ja nuolia, jotka
osoittavat oikein paikan solmia tossut jalkaan. Löysimme kuitenkin kuolleen partakorppikotkan (Gypaetus barbatus) pusikosta – häkellyttävän kokoinen lintu 280-senttisella siipivälillään myös maassa kuivuessaan.
Miksemme siis aloittasi Rabadá-Navarroa
vaikka linnun kohdalta?

Keskustelussamme montserratilainen tähdentää erityisesti kolmea premissiä: RabadáNavarrolla ei saa pudota, reitiltä ei saa eksyä
ja toppiin pitää päästä ennen pimeää. Vakuutan hänelle olevani sinut näiden lähtökohtien
kanssa. Vakuutan myös itselleni: minulla on
sataprosenttinen on sight -varmuus reitin
greidiin. Lähdemme varhain. Seuraan intuitiotani linjan kulusta. Eniten minua innostaa
viimeinen kaverilta saamani ohje: täytyy kiivetä kuin olisi itse tekemässä ensinousua, ei
tunnelikatseisesti yli panzojen (bulget) vaan
sivuliikkein, jopa alas tarvittaessa, ja aina helpointa linjaa navigoiden. Täytyy kiivetä, kuin
olisi Alberto Rabadá ja Ernesto Navarro. Historiatietoisen kiipeilyn metodiikkani on pian
tulikokeessaan.
Ensin kuitenkin on tehtävä tutustumisnousu Firelle. Reitiksi valikoituu montserratilaisen suosittelema Galletas (6b). Se on Alberto Rabadán ja Rafael Montanerin käsialaa,
vuodelta 1959. Galletas-reitin feissit ovat retropultattuja, mutta pariskunnan sievemmän
puoliskon suosituksesta räkkään mukaan
muutakin kuin jatkot, sillä ylächimneyssä on
”nada”, ei mitään. Mikko lähtee kakkosekseni. 9-pitchinen Galletas on aloitettavissa suoremmin ja ehkä loogisemmin viereisen Directa As Cimas -reitin alulla, mutta haluan
seurata uskollisesti ensinousijoiden visiota,
tässä tapauksessa pitkää poikkaria oikealta
vasemmalle. Poikkarin jälkeen on neljä hyvää
pitchiä, reitin raskaimmat. Liikkuminen niillä
on mukavan diagonaalisuuntaista. Sitten alkaa 150-metrinen chimney.
Leikkaus on ällistyttävän syvä; oikeastaan se
erottelee Firen volyymit toisistaan ja muodostaa näin Firelle kaksi erillistä huippua.
En ole koskaan ennen kiivennyt niin merkillisen syvällä kallion sisällä. Meitä tuskin edes
erottaisi maasta käsin. ”Nada” tosiaan tarkoittaa melko vähäistä fiksattua kamaa, eikä
omille piisseillekään ole ylenpalttisesti paikkoja. Kiipeily Firen uumenissa on kuitenkin
varmaa: chimneistähän ei yleisesti ottaen voi
pudota, ja tämän chimneyn seinät ovat vieläpä täynnä konglomeraattipalluroita. Kiipeän viimeiset kaksi pitchiä (reilu 60 metriä) yh-

Rabadá-Navarro (6b+), El Mallo Fire, Perttu Ollila
11:nnellä kp:lla (El Torreón Final).

teen siten, että ainoa varmistus muodostuu
kahdesta kiilakivestä, joiden välisestä reiästä
onnistun pienellä riisumisella ahtautumaan.
Putoaminen tarkoittaisi flipperiä ihmiskuulalla. Venyttämällä Mammutin köysien lisämetrit käyttöön yllän juuri ja juuri yhdeksännelle
ständille. Ryömittyään ja stemmattuaan seuraani Mikko arvelee, että Galletasin chimney
on yksi siisteimmistä paikoista, joissa on tullut vierailtua. Kasmofilia näemmä tarttuu.
Huescassa vietettynä huili- ja tankkauspäivänä otan vaarin myös toponeuvosta. Saan tulostettua netistä espanjankielisiä sepustuksia sekä Firen valokuvan, johon on piirretty
Rabadá-Navarron linja. Tyytyväisenä vertaan
kuvan punaista viivaa ihka oikeaan Fireen.
Uskon lopultakin tietäväni tarkalleen, minkä konglomeraattipallukoiden välistä ensimmäinen ja toinen köydenpituus kulkevat. Illalla on kiipeilijöiden kokoontuminen Bar El
Puron terassilla. Rigloksessa on kerran kuussa tapaaminen, johon saapuu aktiiveja aina
1970-luvun vuosilta. Ensin kiivetään, sitten
syödään paellaa, sitten hengaillaan Purossa.
Ehdimme mukaan tähän viimeiseen. Paikalla
on enemmän veteraanikiipeilijöitä kuin nuo-

Patrick Fröger

menneisyyden kanssa käytävän
” Korostaakseni
dialogin espanjalais-suomalaista ominaislaatua
olen pukeutunut sinivalkoiseen, myös alusvaatteet.

Perttu Ollila

Patrickin irrottautuneen vaimonsa lämpimästä sylistä nostelemaan varusteitamme nurmikolle. Olemme räkänneet kaiken valmiiksi
edellisiltana. Nyt jalometalli kiiltää kuun valossa: nippu kiiloja, maltillisesti kamuja, setti
ceekolmosia ja alieneita. Mastercam-lajitelman olen jättänyt matkasta Mikon sanottua
Rabadán ja Navarron kääntyvän haudoissaan, jos tietäisivät, miten ylivarustautuneena lähden heidän reitilleen. Korostaakseni
menneisyyden kanssa käytävän dialogin espanjalais-suomalaista ominaislaatua olen
pukeutunut sinivalkoiseen, myös alusvaatteet. Patrick esittelee omansa: hirvikuvioiset aluvaatteet. Hyvä. Johanna pudistelee epäuskoisena päätään
ja hyvästelee huolella aviomiehensä.

Galletas (6b), Mikko Lähteenmäki, El Mallo Fire.

ria kloppeja. Viimeisimpiä vaate- ja varustevillityksiä ei juuri ole nähtävillä. Ei Pranaa, ei
tsemppauskenkiä eikä UL-jatkoja vaan naarmuja, korkeavartisia tossuja ja valkoparransänkisiä miehiä. Uppoudun kirjoittamaan
suomennoksia ja metrimääriä uusiin topopapereihini, kunnes eräs herra kurkistaa olkani
yli. Mies tunnistaa suunnittelemani reitin, ja
hänen kasvoilleen leviää lämmin, hyväksyvä
hymy. Sanatta syntyy ohikiitävä yhteys sukupolvien välille. Hän selvästi sympatiseeraa aikomustani kiivetä menneisyyttä uudelleen, ja
minä haluan palavasti tietää sen, mihin hänen hymynsä vihjaa.

Rabadá-Navarro
Seitsemäksi säädetty herätys katkaisee suden uneni. Kömmin innokkaana ulos teltasta
haistelemaan lokakuun viidennen päivän aamua. On pilkkopimeää ja hengitykseni höyryää. Kuu tulee juuri esiin Mallos Pequeñosten
välisestä notkelmasta. Tyytyväisenä totean

Marssimme kohti
Fireä aamun alkaessa sarastaa. Siitä on
jo yli kolme vuotta,
kun olen viimeksi kiivennyt multi-pitchejä yhdessä Patrickin
kanssa. Olen niin tyytyväinen, että sain lypsettyä häneltä lupauksen kiivetä RabadáNavarro kakkosenani. Minä puolestani olen
joutunut lupaamaan, että kaikki ständit ovat
pultattuja. Topon mukaan näin pitäisi olla. El
Mallo Fire odottaa meitä vielä kokonaan varjossa. Minusta se ei näytä meitä kohtaan haluttomalta. Lokalisoin reitin alun, niin kuin
olen sen valokuvatoposta tulkinnut, ja aloitan
historiatietoisen nousuni kello 8:45.
Kiipeän startti-pitchiä hitaasti ja tunnustelevasti, tietoisena varmistusten kehnoudesta ja
maan läheisyydestä. Lähden kaartamaan vasemmalle kohti seinämerkkiäni, painaumaa
ja konglomeraattipalloa, mutta palaan takaisin kaikkien otteiden alkaessa murtua. Jatkan suoraan hieman hämilläni siitä, että olen
näin nopeasti kadottanut varmuuden linjan
kulusta. Saan slingivarmistuksen kiven ympärille ja kiipeän ylöspäin pysytellen kelvolliselta tuntuvalla kivellä. Vilkuilen välillä alas
ja arvioin kraaterin mahdollisuutta. Patrick
katselee hieman onnettomana takaisin ylös.
Kun tulen pullistuvaan kohtaan, jossa punertava kivi muuttuu harmaaksi, saan onnekse-

ni stäkätä hieman jalometallia kivien väliin ja
vetää henkeä. Muhkea bulge ylittyy tyypillisen
riglosmaisesti – käden kurotus, hapuilu, valinta, lukotus, jalat mukaan ja yli – ja pääsen
virnistelemään tierra firmelle.
Teen ständin pienen cuevan pohjalle. Kakkoseni seuraa panzalle ja ottaa levot. Pullistuman ylitys ei selvästikään ole 6beetä. Ilmeisesti kruksi on hyvinkin vaikea näin aamutuimaan, sillä ei Patrick yleensä kireässä
köydessä viihdy. Varmistellessani espanjalaiset kaverukset Paco ja Joachim kävelevät polkua Firen juurelle. He keskustelevat selvästi
meistä, ja vieläpä kiivaasti. Huikkaan pojille
hyvät huomenet ja kerron, että Rabadá-Navarroa tässä kiivetään, joskaan ei ihan niin
helposti, kuin oli tarkoitus. Saan kuulla, että
olemme parikymmentä metriä liian oikealla.
Kysyn kohteliaan harmistuneena, että mikäköhän tämä kohta on, jolla kiipeämme. Ja Paco vastaa: ”Pues...Es un A3!”
Olin siis lukenut liian kirjaimellisesti valokuvatopon indikoimaa linjaa. Se oli piirretty vain sinne päin ja tarkkaan ottaen väärin
alusta loppuun asti. Tilanteen kirkastuttua
mietin vaihtoehtomme: joko laskeudumme
pari piissiä uhraten takaisin maahan ja aloitamme Rabadá-Navarron oikeasta kohtaa tai
sitten kiipeän meidät luovasti oikealle reitille. Taskussani rypistyvässä espanjankielisessä verrokkitopossa Curro Conzáles opastaa,
jo ennen ensimmäisen köydenpituuden deskriptiota, tukeutumaan kahteen ominaisuuteen, joita ilman Rabadá-Navarroa ei kiivetä: intuición y mente. Conzálesille intuitio
tarkoittaa kykyä ”'lukea' tiensä näiden jyrkkien bulgejen välistä” ja mieli (mente) valmiutta ”kiivetä metrejä ja taas metrejä edellisen varmistuksen yläpuolelle [--] maaperällä,
joka ei salli putoamista”. Jos kohta intuitioni petti reitin aloittamisessa, minulla on nyt
uusi oivallus suunnastamme: Rabadá-Navarron kakkosständi on kaukana vasemmalla Fire-pilarin kantin takana. Mieli minulla on
juuri sellainen, kuin pitääkin. Laskeutumisen
sijasta päätän lähteä kiipeämään poikkaria.
Ensinousun asenne on herätetty henkiin; ehkä tällä nimenomaisella maaperällä kukaan ei
ole koskaan ennen kiivennyt.
Poikkaroin ensin hetken matkaa suoraan
ständistä, kunnes saan kaksi alienia saviseen
koloon. Esitän Patrickille kysymyksen, joka
on oikeastaan vain toteamus: ”Toivottavasti
olet sinut tämän poikkarin kanssa?” Patrick
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Parinkymmenen poikkarimetrin jälkeen olen
enää neljän metrin päässä Fire-tornin kantista. Niin lähellä. Poikkikulku näyttää kuitenkin
johtavan umpikujaan, ja tuntuu helpommalta kiivetä ylöspäin kuin sivulle. Päätän seurata intuitiotani: ylittää ensin bulge ja vasta sitten loivemman seinän kautta yhyttää kantti.
Saan ykkösen kiilan poikittain kiven koloon.
Edellinen piissi on jossain kaukana rypälepaakussa. ”Ylös” on ruumiillisen olemiseni ainoa jäljelle jäävä moodi, mutta en tiedä,
mitä ylhäällä odottaa. Kurotan vasemman käden panzan yli, tartun otteeseen... ja heilahdan takaisin oikean käden lukotukseen ämpärillisen konglomeraattia pudotessa bulgen
reunasta kohti alapuolellani ihmettelevää Joachimia. Teen nopeasti samalla kädellä saman muuvin uudestaan, tartun tällä kertaa
johonkin kiinteään ja vääntäydyn bulgen yli.
Jokainen soluni on pelkkää Ylös!-imperatiivia,

Varhaisen lähdön etu on menetetty tuhrattuani kahteen köydenpituuteen paljon aikaa,
mutta nyt olemme selkeästi reitillä. Lupaan
Patrickille iloisesti, että tästä ylöspäin homma alkaa sujua, vieläpä vauhdikkaasti. Patrick hypistelee narunpätkä-kiila-camu-ständiämme ja kysyy, lupaanko myös, että tästä
ylöspäin ständit ovat pultattuja. Lupaan huolimattomasti ja irrottaudun kolmannelle köydenpituudelle. Kivi on kiinteää, kiipeily delikaattia ja varmistukset vähäisiä. Tasapainoilen varjosta Firen kantin oikealle puolelle.
Efekti on aika voimakas: aurinko muuttaa
yhtäkkiä kaiken häikäisevän kirkkaaksi, värjää
pilarin kullanväriseksi ja surkastuttaa Pisónin
varjon kokonaan pois Firen seinältä. Päivän
alun värisyttävän kiipeilyn jälkeen kaikki on
nyt kaksinkertaisen upeaa, vitosen kiipeilykin
intensiivistä ja kaunista. Tietoisuus reitillä
olosta sekä auringon tuoma vitaliteetti teke-

Patrick Fröger

ja tunnen, kuinka sydän sykkii ulos korvistani. Nyt varmasti mennyt, eletty elämä sieltä vuodelta 1961 toisintuu kehossani. Tuona
hetkenä kiiveten eletty kehoni transsendoi fysiologiset rajansa ja elää mennyttä uudelleen
laajentuneessa nykyhetkessä. ”Todo bien?”
Joachim kysyy alhaalta. ”Sí, Panza Mortal!”
riemuitsen. Patrick selvittää hienosti oman
väistämättömän osuutensa Ollila-Fröger-Travesíasta. Kun mies on taas samassa ständissä kanssani, kysyn, pelottaako. Patrick vastaa
pelkäämisen sijasta kokevansa kaiken todella
intensiivisesti. Loistavaa – niin minäkin.

Partakorppikotka.
Patrick Fröger

kuittaa: ”Mitäs muka teet, jos ilmoitan, että
en ole?” En osaa vastata, joten keskityn jatkamaan sivuttaissuunnistustani kivipellossa.
Tämä pelto on oikeastaan aivan liian kuohkea
kiivettäväksi – kiveä ropisee koko ajan Firen
juurelle – ja myös varmistettavaksi. Saan yhden kamun sisään ja muutaman slingipujotuksen. Tiedostan, että Johanna ja Mikko kiikaroivat herkeämättä Ollila-Fröger-Travesían
syntymistä laakson toisella puolella Pisónin
juurella. Kertovat myöhemmin ”ihailleensa”
nousevan auringon valaisemaa, klippaamatonta köysisläkkiä Firen seinällä.

Patrick Fröger

El Pisón y la cruz.

vät minut suorastaan ylioptimistiseksi. Tästä
tulee niin hienoa!
Kiipeily Rabadá-Navarrolla on hurjan meanderoivaa. Vaellan Rabadán ja Navarron
muuvien jäljessä pyrkien ajattelemaan uudelleen heidän ajatuksiaan ja elämään uudelleen
affektejaan. Hädin tuskin maltan tulkita topokuvauksista nichot, murot, cornisat ja repisat, kun etsin vähiten vastustavaa linjaa Firen
kaakkoisseinältä. Näin taittuu hämmästyttävä pitchi toisensa jälkeen, ylös ja alas kiiveten, välillä jyrkästi vasemmalla ja oikealle
poikkaroiden. Toisin kuin Pisónin ja Visaran
sporttireiteillä, jotka ovat kuin ikimankkaisia
kivijokia, Rabadá-Navarrolla ei ole lainkaan
mankkaa osoittamassa linjan kulkua. Ilakoin
ääneen jokaisesta vastaan tulevasta hapettuneesta haasta tai kivisiltojen ympärille solmitusta ”kengännauhasta”. Yhtäältä antiikkinen
fiksattu kama vahvistaa Rabadá-Navarrolla
kiipeämisen museaalista luonnetta, toisaalta se toimii tervetulleena merkkinä siitä, että
olemme edelleen reitillä.

Rabadá-Navarro (6b+), El Mallo Fire,
Perttu Ollila neljännellä kp:lla.
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Ständit on fiksattu peltitölkinkansipulteista,
mutta pulteista kuitenkin, joten pystyn pitämään lupaukseni pultatuista ständeistä. Pitchien osalta ei mennä ihan sataprosenttisesti omilla varmistuksilla ja alkuperäisillä fiksauksilla, sillä reitillä on muutama retropultattu
kohta. Rabadálla ja Navarrolla ei ollut moisia
ensinousullaan pulttien silloisesta saatavuudesta huolimatta. Metallinkiiltoa on 385-metrisellä reitillä kuitenkin ihastuttavan vähän.
Omia piissejä pitää kylvää, ja maaperä ei ole
lainkaan vastaanottavainen kylvötyölle. Kun
Rigloksen urheilullisessa ”panzailussa” pultti on yleensä aika sopivasti bulgekruksin alla, Rabadá-Navarrolla tuo ”alla” on tyypillisesti todella kauas jäävä mikrofrendi. Laitan
usein myös poikittaiskiiloja. Kakkoseni kertoo kliinaavansa kiilani pelkästään niitä koskettamalla, mikä ei sinänsä tarkoita, etteivätkö ne kestäisi tarpeen vaatiessa. Vedon pitää
vain osua kohdalleen. Varmaankin kaikki Rabadá-Navarron nykyiset retropultit mahtuisivat kahteen pieneen kouraani. Jokainen niistä vastaan tulleessaan todistaa, että tässä kiivetään todellisten seikkailijoiden jalanjäljissä.
Itse reitin arkkitehtuurissa ei ole kovin montaa silmäänpistävää kallionmuodostelmaa.
Kolmannen pitchin päältä alkaa kyllä halkeamapainauma nimeltään Cicatriz, mutta se
pitää ohittaa vasemmalta feissaten. Seitsemännellä pitchillä on toinen halkeamarakenne, Fisura central, ja sinne puolestaan pitää
sukeltaa hetkeksi, pois areten ilmavuudesta. Siirtymät ovat välillä epätodennäköisen
kulmikkaita, ja potentiaalisia paikkoja linjan
hukkaamisen on koko ajan. En suinkaan halua toisintaa myös ensinousun kestoa, sillä reitin tekeminen ja linjan löytäminen vaativat Rabadálta ja Navarrolta kuusi päivää
kovaa vapaakiipeilyä. Hankalaan reitinlukemiseen nähden pidän yllä todella hyvää vauhtia – emme kyllä vietä yötä Firellä. Välillä olen
liiankin vauhdikkaasti lähdössä ständiltä seuraavalle pitchille, ja Patrick joutuu toppuuttelemaan saadakseen silloin tällöin energiapatukan syötyä ja tossut pois jalasta. Tykkään
vastuualueideni yhteissummasta: saada meidät riittävän turvallisesti, eksymättä ja ajoissa toppiin pitäen samalla hieman silmällä kiipeilyparini jaksamista.
Patrick pärjää hyvin ja ilmoittaa uupumuksesta ensimmäisen kerran vasta kymmenennellä
ständillä. Minä olen puolestani tuossa kohtaa liian tietoinen auringon laskevasta suunnasta. Kellon tikittämisestä pikaistuneena
aloitan seuraavan pitchin nopealla 15-metrisellä poikkarirannarilla (5+), mistä saan kuulla jälkeenpäin, ja löydän kantin takaa kyseisen köydenpituuden nimikkobulgen Panza
de la Francesan (6b). Tämä panza on nyttemmin kesytetty mustalla retropultilla. Klippaan
sen tällä kertaa kyseenalaistamatta ja ylitän

bulgen huolettomasti. Panza de la Francesan jälkeen linja kaartuu jyrkästi oikealle kohti ständiä. Saan huomaavaisuuden puuskan
ja palaan kiristämään slingin tiukalle leivonpäälle konglomeraattipallon ympärille, aivan
panzan yläpuolelle. Näin Patrick ei svingaa
Firen hipiää viistäen, jos sattuu mokaamaan
bulgella. Mielestäni nokkelaa.
Kun olemme kumpikin 11:nnellä ständillä,
rauhoitun taas. Enää kolme pitchiä jäljellä –
ehdimme varmasti. Alle jääneen Panza de la
Francesan kohdalla oranssi kivi on vaihtunut
harmaaksi, ja tuolla kromaattisella skaalalla saadaan näemmä kiivetä Firen toppiin asti. Olemme nyt hehkutetun köydenpituuden
Torreón finalin juurella. Seuraavien kahden
pitchin avaruus on kuulemma ainutlaatuista
jopa Rigloksessa. Kiipeily alkaa nyt siirtyä korkeammalle kuin muilla Rigloksen torneilla,
eikä ole hyllyjä, nissejä tai nurkkia, joihin äärimmäistä hapekkuutta voisi paeta, vain pystysuoraa feissiä. Kiipeän 45-metristä Torreón
finalia (6a+) nautiskellen. Varmistaminen
on ylenpalttista verrattuna joihinkin aiempiin kahden kolmen piissin pitcheihin. Takaani tyhjyydestä kuuluu voimistuvaa vinkunaa.
Tiedän äänen syntyvän partakorppikotkan
lennosta. Se ei tee siiveniskuakaan vaan saapuu uljaasti leijaillen. Käännyn tervehtimään
jättiläistä, joka ohittaa minut alapuoleltani ja spektakulaarisen läheltä. Samanlaisen,
Gandalfin lähettämän kotkan selässä Frodo
ja Sam pakenivat Tuomiovuorelta. Minua ja
Patrickia ei kuitenkaan tarvitse pelastaa.
Kahdestoista pitchi on sekin hieno, joskin
kiven kiinteys heikkenee. Alun kulmikkaissa kallionmuodoissa on hieman museaalista
koettavaa ja klipattavaa, ruosteista hakaa ja
narunpätkää, minkä jälkeen alkaa viimeinen
tyhjä feissaus ja eksymisen mahdollisuus. Finaali on ihan jännittävä. Päättelen linjan kulun suunnilleen oikein ja saavun reitin vankkarakenteisimmalle ständille. Siinä lukee
SOS. Tullessaan ständille Patrick kommentoi
jotain konglomeraatilla trädittämiseni brainfuck-minimalismista. Vahvasti sellaista kiipeilyn on täytynyt olla Rabadálle ja Navarrolle
vuonna 1961, niin myös meille. Skrämplään
vauhdilla Firen toppiin ja varmistan Patrickin
katajaa muistuttavan puun juuristosta. Olen
autereisen onnellinen. Kello kahdeksan aikaan toppiin kömpii Patrick. Meillä on kummallakin verestävät silmät, rohtuneet huulet
ja mankkaiset kasvot. Myös Patrick on vilpittömän onnellinen, vaikkakin tarpeettoman
huolissaan edessä olevasta laskeutumisurakasta. Kiittelemme toisiamme historiatietoisen nousun onnistumisesta, minä Patrickia
rohkeasta kakkostelusta ja hän minua liidaamisen polttopisteen 11-tuntisesta säilyttämisestä.

Fire näyttää edustuskulmastaan katsottuna monoliittiselta pilarilta, mutta tosiasiassa sen pohjoinen takaseinä on sarja kerroksellisia harjanteita. Puolitoista tuntia kestävä
laskeutumisemme koostuu kolmesta köysilaskeutumisesta, alaspäin skrämpläämisestä, kävelystä ja lopuksi jyrkässä sepelikössä
juoksemisesta. Kävellessämme reppujen luo
pusikosta löytyy kuollut partakorppikotka.
Suhteutettuna ensimmäiseen, viiden ja puolen vuoden takaiseen Firen lähestymiseen
lintu merkitsee minulle ympyrän sulkeutumista. Patrick irrottaa muistoksi yhden valtavan sulan linnun siivestä mutta tulee katumapäälle ja juoksee palauttamaan sulan, sillä
teko alkoi tuntua ruumiin häpäisyltä. Fire on
ollut meitä kohtaan hyväksyvä, ja kotkat ovat
osa Fireä sen luoksepääsemättömillä jyrkänteillä ja pienissä luolissa pesiessään. Toisin
kuin tasamaan ornitologeilla meillä on ollut
etuoikeus katsella partakorppikotkien lentoa
yläpuolelta ja lähietäisyydeltä.
On pilkkopimeää, emmekä löydä Fireltä Pisónille johtavaa polkua. Siispä tallaamme omia
polkujamme ensin laakson pohjalle ja sitten
rinteitä ylös kontaten. Tiheäkasvustoinen pusikko ei ole meitä kohtaan järin hyväksyvä:
olemme yltä päältä haavoilla ja piikkien peitossa puolitoistatuntisen puskaseikkailun jälkeen. Edes tämä hienoinen antikliimaksi ei
haittaa. Kun astumme leiriin, suoraan meitä
odottavaan illallispöytään, kiihko on vielä siinä määrin laukeamatonta, että vino tinto takertuu tahmeana kurkkuuni.
Seuraava päivä on pilvinen ja kiipeilyyn liittyvä halu hetkeksi rauennut. Makaan riippumatossa yltä päältä koetun nousun arvon kyllästämänä ja mietin historiatietoisen kiipeilyn
implikaatioita. Alberto Rabadán ja Ernesto
Navarron kokema kiipeily on ideaalista, mutta historiatietoinen kiipeily tavoittaa silti mielekkyytensä menneiden tekojen säilyttämisenä nykyisyydessä. Eilinen yrityksemme kiivetä
elettyä elämää uudelleen on tänään jo itsekin menneisyyttä. Tämä ei tarkoita silti, että
nousu kadottaisi kokonaan osallisensa, jotka
muutaman päivän jälkeen erkaantuvat Euroopan eri suunnille. Minä ja Patrick kuljetamme
kokemusta noususta mukana kehossamme.
Sitä kautta se jää elämään ja varmasti pulpahtaa esiin elämämme eri käänteissä. Meidän nousumme toi laajentuneessa nyt-hetkessä ei-reaalisesti olemassa olevaksi menneisyyden. Siten meidän kehoon kirjoitetut
muistomme pinnalle pulpahtaessaan tuovat
mukanaan – ja tämä on aika hurjaa – myös
jokusen atomin Rabadán ja Navarron ajoilta.
Hyvin oivaltavasti Johanna kutsuu meitä hetken aikaa Rabadáksi ja Navarroksi.
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Lämmöstä saa tuntuman heti terminaalista
ulos tultaessa. Damskin yhden miehen komitea ottaa vastaan kaksi Jukkaa Barcelonassa. Kamat ahdetaan pieneen Fiatiin ja suunta kohti Montserratia, vuokraisäntämme yksityiskohtaisen ajo-ohjeen mukaan.

tani halusin luoda muillekin uskoa siihen,
että kiipeilyharrastusta voi ja kannattaa jatkaa varttuneellakin iällä. Aikaa reissulle oli
varattu päivää vaille kaksi viikkoa.

Perillä englantilaispariskunta otti meidät ystävällisesti vastaan ja asetuimme vierastaloksi muutetun maalaistalon toiseen kerrokseen. Kullekin oli oma huone, yhteistiloina
hyvin varusteltu keittiönurkkaus, oleskeluhuone ja kylpyhuone. Ikkunoista avautui näkymä laaksoon ja ylempänä pilkahtivat Montserratin vuorimassiivin korkeimmat huiput
puiden lomasta. Miksi juuri tänne? Edellisen
vuoden sateinen Slovenia oli hyvin mielessä.
Eteläinen Espanja tuntui liian kuumalta.

Aamulla 6.6. olimme varhain jalkeilla. Laakson yläharjanteelta näimme tuon hämmästyttävän, n.10 km pitkän vuorimassiivin sivulta ensi kertaa kokonaisuudessaan. Valojen,
varjojen ja auringon kiertokulun mukaan se
muutti alati muotoaan. Se oli kuin elävä organismi, nukkuva Lohikäärme, joka ponnisteli ylös vapauttaakseen itsensä ympäröivän tasangon kahleista. Valtavat pylonit ja vuorten
huiput muodostivat sen selkäpanssarin, länteen laskevat vuoret sen rustoisen pyrstön ja
itäinen osa auringonnousua odottavan pään.
Aloitimme alueeseen tutustumisen itäpäästä. Ohitimme espanjalaisten suosituimman
matkailukohteen, Montserratin luostarin, ja

Mikko Damski

Jukka Kallio

Täällä Pyreneitten vuoriston tuntumassa ilmasto saattaisi olla viileämpää ja lisäksi lähistöllä, sadan kilometrin säteellä, oli runsaasti muitakin kiipeilypaikkoja. Omalta osal-

Kestääkö kivi, pitääkö ote?

jatkoimme pohjoispuolen serpentiiniteitä länsiosaan, kohti valitsemaamme kiipeilyaluetta.
Käytössämme oli GT-kartta ja espanjalainen
topokirja, jonka tarkkuudessa oli runsaasti toivomisen varaa: lähestymisteiden merkinnät olivat puutteelliset eikä mittakaavoista saanut selvää. Alueelta oli laadittu hyvä
ulkoilukartta: Parc Natural de la Montanya
d'Montserrat, 1:5000. Välttämätön ostos. Hankimme kartan parin päivän viiveellä.
Yrityksen, erehdyksen ja surkeiden hiekkateiden (ominaista paikallisille pikkuteille) kautta
pääsimme kohteeseemme Can Jorbaan. Laaja parkkialue oli mukavasti siimeksessä. Kiipeilyalue jakautuu 15 sektoriin ja topoon oli
merkitty 123 reittiä. Suurin osa reiteistä oli
greidiä V–7b+. Alue avautui etelään, joten aurinkoa pilvettömältä taivaalta tulisi riittämään. Aloitimme tutustumisen Central-sektorilta, jonne lähestyminen vei puolisen tuntia. Vaikka kallio näytti enemmänkin pystyyn

Ylhäällä: Kolme miestä
ylästandilla.
Vas. Tauko La Mussarassa ja taas ylöspäin…
Oik. Montserratin Lohikäärmevuoret auringonlasku aikaan .
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• erityistä tarkkuutta standeilla, crosschecking
• kaikki turha paino pois repusta
• jos mahdollista, valitse varjoinen reitti
• huomioi muut lähistöllä kiipeilevät

Luottamus konglomeraattiin vahvistui päivä päivältä.

nostetulta korallin ja laavan sekoitukselta,
niin muutaman pläjäyksen jälkeen epäilyt kiviainesta kohtaan hellittivät. Aikojen kuluessa massasta irronneiden kivien kolot ja ulos
työntyvät kivet tarjosivat hyviä otteita sekä jaloille että käsille.
Alusta lähtien kävi selväksi, että kypärän käyttö oli välttämätöntä. Ylemmillä tasanteilla ja
kallioiden huipuilla oli eroosion rapauttamaa
pikkukiveä ja varomaton kiipeilijä saattoi pudottaa alas pienen kivisateen.
Tulomatkalla pysähdyimme Vinja Novaan,
jossa olisi ollut runsaasti meille sopivia reittejä. Valitettavasti kiipeily tällä alueella oli lintujen pesimäkauden takia kokonaan kielletty.

Multipitch Miranda de Can Jorbassa
Aamulla 7.6. oli aistittavissa pientä jännitystä. Edellisenä päivänä tiedusteltu multipitch
odotti toteuttamistaan. Samassa kolmen
miehen köysistössä emme aiemmin olleet
kiivenneet. Varmistaaksemme sen, että käskyt ja ohjeet kohdistuisivat oikealle Jukalle,
otti Jukka Kallio uudeksi kutsumanimekseen
Roki (Rocky?). Nimestä, sen esikuvista ja
väännöksistä riitti hupia koko reissun ajaksi.
Aikainen saapuminen reitille oli tarpeen. Kysynnän ja tarjonnan laki toimi erityisesti viikonloppuna.

Reitin pituus oli viisi pitsiä, joista vain ensimmäisen alku oli varjossa. Kiipesimme siten,
että ensimmäinen ja viimeinen mies liidasivat vuorotellen kärjessä. Varusteina meillä oli
kullakin repussa vesisäiliö, josta imuletku kätevästi repun viilekkeeseen. Lisäksi reppuja
paisuttivat kunkin henkilökohtaisesti mukaan
varaamat eväät ja varusteet. Kotimaassa tehdyt standi-harjoitukset havaittiin tarpeellisiksi.
Loppuhuipennuksena viimeisellä 15 metrillä
ei ollut ainuttakaan pulttia. Vaikka kallio oli jo
melko loivaa, tuntui Mikon syke kärkimiehenä nousseen melkoisesti, ennen kuin köysi
oli ankkurissa, eivätkä pienet irtokivet jalkojen alla suinkaan lisänneet turvallisuudentunnetta. Vähäisintäkään varjoa ei ylhäältä löytynyt.
Laskeutumiseen täytyi kiinnittää erityistä
huomiota: päivän kuumuus ja nesteen haihtuminen alkoivat vaikuttaa ja virheiden tekemisen mahdollisuus kasvaa. Aikaa tähän
multipitsiin kului kuusi tuntia. Onnistumisen
elämyksiä purettiin asunnolla ”palauteseminaarissa”, jossa ohjeistimme itseämme tulevia kiipeilyjä varten:
• suojaudu auringolta mahdollisimman
hyvin: aurinkovoide, aurinkolasit,
• pitkähihainen ilmava paita
• juo riittävästi

Päivä pöheikössä
8.6. oli päivä, jolloin mikään ei tuntunut onnistuvan, ellei nyt lasketa onnistumiseksi sitä, että selvisimme kuitenkin takaisin asumuksellemme. Suuntasimme alueen läntiseen osaan El Castelliin, jossa topon mukaan
olisi paljon kiivettävää. Oli siihen merkitty
polkujakin, mutta niitä oli mahdotonta paikantaa. Kuumuudessa matavat ruusu- ja
piikkipensaat pistivät vaatteiden läpi ja repivät syviä naarmuja jalkoihin. Kahden tunnin
ahertamisen jälkeen saavutimme rapautuneen kallioseinämän, jossa kiipesimme päivän ainokaisen. Väsyneitä kehoja ei juurikaan
virkistänyt ilo kiivetyn reitin greidistä: 6b+.
Paluu autolle oli lähes samanlaista kamppailua. Iltapäivän toinenkaan yritys ei ollut varsinainen suksee. Kapenevan hiekkatien varresta katkottujen pensaiden tyngät uursivat
auton kylkiin vauhtiviivoja, joita autovahalla myöhemmin peittelimme. Kaukana häämöttävä El Loro, papukaijahuippu, oli ja pysyi
tunnin yrittämisenkin jälkeen kaukana. Askellus hidastui, köydet ja alumiini tuntuivat tulevan painavammiksi. Jokseenkin lasittunein
silmin paluumatkalla auton ikkunoista katseli
kolme silmäparia kieltämättä upeita, ilta-auringon punaamia vuoristomaisemia.

La Mussara
Seuraavana päivänä jätimme lohikäärmeen
rauhaan ja suuntasimme noin 100 km etelään, Costa Dauradaan, Katalonian kultarannikon tuntumaan, La Mussaraan. Alue, josta
on laadittu erinomainen topo: (Mark Glaister,
Emma Medara: Costa Daurada), sijaitsee hienolla paikalla yli 1000 m:n korkeudessa ja laajan kuvankauniin tasangon takana välkkyyVälimeri. Koko La Mussaran alueelle on topoon
merkitty 258 reittiä ja TV Gragsin alueella, jossa me kiipesimme, 134. Valtaosa reiteistä oli
vaikeusasteeltaan 5+ - 7a. Lähestyminen hyvää polkua kestää vain 5 – 10 minuuttia. Reitit alueella olivat hyvin pultattuja ja kallion
laatu hyvin vaihtelevaa.
Eroosion kallioita muokkaavasta vaikutuksesta saimme myös näyttöä: kiipeämämme
reitin vierestä oli kalliosta syöksynyt alas rotkoon valtaisa seinämän kappale vieden mukanaan runsaasti alapuolista puustoa. Montserratissa vastaavanlaisessa seinämän luhistumisessa kaksi kiipeilijää oli menehtynyt.
Siellä syy ilmeisesti oli lähellä kallioita suoritettu louhinta- ja räjäytystyö.
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Mikon ”luontokäpälä” työntyi reitillä Espantaocells 6a sihisevään kallionkoloon. Aiemmilla reissuilla otteen alta oli lähtenyt käärme ja
lepakko. Mitähän elikoita mies mahdollisesti
tulevilla reissuilla kalliosta loihtii!

10.6. Palattiin takaisin Montserratiin. Päivä oli erittäin kuuma, retken kuumin. Jokaisen reitin jälkeen oli hakeuduttava pensaiston varjoon paahteelta suojaan. Tällä alueella
topoon merkityt pulttaukset olivat osin huomattavassa ristiriidassa todellisuuden kanssa: joissain kohdin useita pultteja puuttui,
jotkut olivat vanhoja ja ruostuneita, tai reitin
viereen oli tehty kokonaan uudet pulttaukset.
Reitillä L`hora violetta 6b+ yläankkuri oli ruostunut ja hyvin syöpynyt. Hengenvaarallinen.

Jukka Kallio

Can Jorba Central

11.6. pidettiin lepopäivä. Vietiin Mikko parin
vuorokauden perhelomalle Sitgessiin ja nautittiin merellisestä ilmapiiristä.
12.6. Jukat palasivat Monserratiin Can Jorban vasempaan yläsektoriin. Alueelle johtavaa polkua oli vaikea löytää. Se kulki irtokivisellä vinolla kalliolla lähellä jyrkännettä. Ikävä
lähestyminen. Reitit sen sijaan olivat uudelleenpultattuja, osin kokonaan uusia ja mukavia kiivettäviä.

Amadeus (6b+) Motgronyssä, JM kiipeää.

Reitit San Oussa lähtevät suoraan parkkipaikalta.

Toinen multipitch
Lauantaina 13.6. Jukat valmiina Miranda de
Can Jorbassa toiseen multipitsiin. Edellisestä
kerrasta oppineina jätimme liiat kamat lähtöpaikalle. Kevyin varustein kiipesimme tämän miellyttävän reitin. Viimeinen pitsi, joka
oli greidiltään 5+, kulki suuren, jyrkän katon
reunassa ja toi enemmänkin psyykkistä kuin
vaikeusasteeseen perustuvaa puristusta kiipeämiseen. Kahteen mieheen kiivettynä taas
lähes kuusituntinen reissu tuntui pitkältä,
mutta tällä kertaa mukaan sisältyi jo fiilistelyäkin.

Pyreneille: Andorra, Montgrony
Aamuvarhaisella 15.6. suuntaamme pohjoiseen kohti Pyreneitä. Ruokahuolto ja inhimillinen uteliaisuus saavat meidät poikkeamaan
Andorraan. Vuorten ahdistamassa kääpiövaltiossa maanrakennuskoneet, kiviporat ja sementtimyllyt luovat taukoamattoman äänikulissin kuin kertoakseen, että tänne varjojen
laaksoon nousee yhä uusia kortteereita veropakolaisille. Maa, jossa mustekala-ateria tarjotaan kinkkupedillä, ei varmasti houkuttele
asukkaikseen vain kulinaristeja.
Tie kohti Montgronyn kiipeilyaluetta on mutkikkainta serpentiinitietä koko matkan aikana. Ylhäältä, yli 2000 m:n korkeudesta Gom-
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bren laaksoon avautuu uskomattoman kaunis
näköala. Sektori Sant Ou ja sen jatkona oleva sektori Parkin on ainutlaatuinen sikälikin,
että parkkipaikalta voi suoraan lähteä kiipeämään! Topossa aluetta kuvataan seuraavasti: ”The long sector Sant Ou is mixture of everything with both hard and easy routes. You`ll
find cracks, steeb slabs and tufa”. Nämä kaksi sektoria muodostivat alueen laajimman
kiipeilykokonaisuuden – topoon oli merkitty 110 reittiä. Kaikkia reittejä tekijät eivät kirjaan olleet ottaneet, vaan lähinnä niitä, joita
itse olivat kokeilleet. Alueen kahteen muuhun
sektoriin emme valitettavasti ehtineet tutustua.
Auringon jo alkaessa painua punaisena pallona vuorten taakse kiipesimme viimeisen
reittimme Amadeuksen 6b+. Vieressä kallionharjaa viistäen suhahtelivat alppinaakat valtaisalla nopeudella kohti syvyyttä, ikään kuin
osoittaakseen, että meikäläisten pyrkimykset
vastakkaiseen suuntaan näyttivät melko vaatimattomilta. Olkoot naakat mitä mieltä tahansa, meidän kasvoiltamme huokui syvä
tyytyväisyys.
Pitkä matka takaisin Montserratiin pilkkopimeillä vuoristoteillä oli raskas ja vei runsaasti
aikaa. Kämpillä odotti onneksi Rokin herkku-

kuivamuonapussi, joka suurustettuna, palan
painikkeiden kera korvasi lähistöltä puuttuvan ravintolan herkulliset pihvit.

Cavall Bernat
Se näkyy kaikkialle. Jos jonkin huipun haluaisi valloittaa, se olisi tämä ”sormi”. Topossa
sitä luonnehditaan näin: ”This rock is one of
the worlds most famous monoliths and symbol
of the Catalan climbing scene”. C. B:n korkeus on 1111 m, ja kun nämä vuoret työntyvät
taivasta kohden lähes tasangolta, tuntuu korkeus melkoiselta. Meillä oli topo vain etelän
puolen seinämästä ja tiesimme toki, ettemme sitä kautta huippua saavuttaisi. Päätimme kiivetä niin korkealle kuin hyvin pultatulla
osuudella meille olisi mahdollista.
Lähestyminen tapahtui Santa Cesillan luostarialueen parkkipaikalta, josta nousu polkua
pitkin kesti lähes tunnin. Loppulähestyminen
kuivunutta ojanpohjaa söi sekin voimia, kysyi
hermoja, vaati vettä. Topon ohjeet pulttauksesta olivat täysin virheelliset tai reitti oli kokonaan muutettu.
Ensimmäinen pitsi, joka oli alkusoitto, oli melko loivaa. Sen pituus oli kolmisenkymmentä

Mikko Damski

Mikko Damski

Sormea valloittamassa.

Jukka Kallio

Ylös Sormea nivel niveleltä.

pimenevässä, leppeässä yössä, dionysiseen
tunnelmaamme sekoittuivat voimakkaasti
koetut onnistumisen elämykset.

Andorrassa tuimana kohti Montgronytä.

Varmistukset kuntoon.

metriä, mutta ainuttakaan pulttia ei ollut.
Seuraavat pari pitsiä olivat pitkiä ja varsin
harvakseltaan pultattuja. Kun meillä ei ollut
topon edellyttämää ”big stopperia”, jouduimme keskeyttämään siihen. Tälläkin korkeudella viereiset huiput olivat ja jääneet alapuolellemme. Sormi jatkui kapenevana ylöspäin
ja loi huikean kolmiulotteisen vaikutelman.

Vaikka sormen valloitus jäi keskiniveleen, johonkin kallon pohjalle tunkeutui ajatus uudesta yrityksestä toiselta puolelta sormea –
jos niille seuduille tulisi asiaa.
Viimeisenä Montserratin iltanamme nautimme isäntäväkemme kutsumana iltapalaa ja
–juomaa talon viihtyisällä terassilla paikalle
kutsutun trubaduurin musisoidessa. Etelän

Aamuvarhaisella Jukka Kallio, bongari ja lintuimitaattori, sai houkuteltua kuhankeittäjän tunnistusetäisyydelle. Kiipeilyt oli kiipeilty. Päivällä käytimme talon uima-allasta rennoissa merkeissä yhden ja sen ainoan kerran.
Lentokone kaartaa merelle. Alhaalla vasemmalla näkyy Barcelona. Katse siirtyy luoteeseen. Hetkisen saattaa nähdä Montserratin
vuoret, kunnes ne häviävät sinertävään autereeseen. Nukkuuko lohikäärme? Silmät painuvat kiinni. Matkaväsymys purkautuu raskaaseen uneen.
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SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, vak.nro 21880
SUOMEN KIIPEILYLIITON JÄSENVAKUUTUS
1.1.2010 - 31.12.2010
Vakuutuksen korvaukset
Hoitokorvaus
Haittakorvaus
Kuolinkorvaus

8 500 e
30 000 e
8 500 e

1.VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO

Vakuutus 21880 on voimassa 1.1.2010 - 31.12.2010. Vakuutettuina
ovat Suomen Kiipeilyliiton vakuutuksen ostaneet henkilöt.
Vakuutus tulee voimaan kauden alusta 1.1.2010, mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana, myöhemmin maksattaessa maksupäivänä klo
24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite,
josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2010.
Jos vakuutus irtisanotaan kesken kauden, veloittaa Pohjola vakuutusajasta vähintään 16 euroa. Irtisanominen kirjallisesti,
urheiluvakuutukset@pohjola.fi.

2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (kork. 3 kk:n pituisilla matkoilla):
■ kiipeilylajeissa 3.000 metriin asti
■ kilpailuissa
■ harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen
johtajan valvonnassa
■ valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
■ koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen,
mutta ei muuna aikana
■ näytöksiin osallistuttaessa
■ toimihenkilötehtävissä edellä mainituissa tilaisuuksissa
■ alle 70-vuotiaille.

3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmasta aiheutuneeksi
katsotaan myös vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen
ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma,
johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.
Tapaturmana ei korvata:
rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma
ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin
kudos vaurioituisi.
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Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki




Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä tapaturmia,
joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla.

4. KORVAUSLAJIT

Hoitokorvaus
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi,
korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta, kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, korvataan
hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman sattuessa voimassa
ollut vakuutusmäärä.
Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut
oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.
Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa kohti.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito
ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman
hoidon kannalta välttämättömiä, ja kulujen kohtuullisia.
Näistä hoitokuluista korvataan:
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät tutkimukset
ja antamat hoidot, apteekissa lääkelaitoksen luvan perusteella myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut
 tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannukset,
jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta
on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta
 Alle 16 vuotiaille kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai
kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja
hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta
korvataan tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi
sisältyä 10 hoitokertaa.


Hoitokuluina ei korvata:
 kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta
 ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä
 fysikaalisen hoidon kustannuksia 16 vuotta tai vanhempien vakuutuksessa.
Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä.
Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin
vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA
VAKUUTUKSESTA

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L0901.
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta
www.pohjola.fi/urheilu.

6. TOIMINTAOHJEET
VAHINKOTILANTEESSA

1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola./urheilu

Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä
kumppaneidemme kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.
2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa
0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa
www.pohjola..
3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset
6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta
puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan
alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

POHJOLA URHEILUVAKUUTUS KIIPEILYYN VAIN SKIL JÄSENSEURAN JÄSENILLE
Liitteenä 2010 vakuutuksen ehdot, yhteystiedot ja ohjeet mitä tehdään vahingon sattuessa.
– hinta 39 €/vuosi
– uudet, korkeammat korvaussummat
– vakuutus on edullinen, mutta korvausmäärien vuoksi soveltuu lähinnä sportti-, boulder- ja kilpakiipeilyyn
– tarkista ehdoista, että kyseinen vakuutus on tarpeeksi kattava tarpeisiisi! Jos tarvitset kattavamman vakuutuksen, ota yhteyttä Pohjolaan
– vakuutus on voimassa kalenterivuoden eli se kannattaa ottaa vuoden alussa ja uusia vuosittain
VAKUUTUKSEN OTTAMINEN:
Maksa 39 euroa Suomen Kiipeilyliiton vakuutustilille Sampo 800012-70655401. Mainitse lisätiedoissa (viestikenttä):
nimesi, osoitteesi, postinumero ja -toimipaikka, sosiaaliturvatunnuksesi ja kiipeilyseurasi.

Vuoripuro-putiikki
Sangintie 21, Oulu

(Hintan apteekin vie
ressä)
P

www.vuoripuro.com

uh. 040-553 5469
Avoinna:
to - pe klo 12-18
la
klo 10-14

Vuoripuro vie sinut huipulle!
Pohjois-Suomen suurin
seikkailutarvikekauppa
netissä ja Oulun putiikissa. Kiipeilyseuran jäsenkortilla vähintään -10%
alennus normaalihintaisista tuotteista.

DVD arvio
Arvioi Santeri Turkulainen

In Between the Trees

Progression		

Odotin innolla In Between The Trees:n ilmestymistä kun siitä ensi
kerran ohjaajan blogista luin. Keith Bradburyn (alias UncleSomebody) edellinen teos L'Etrangerin – 85 days in Font oli virkistävä
pläjäys Fontsu kiipeilystä. Ja mikä parasta, se oli myös ilmainen
(ja on sitä edelleen). Hyvä kuvalaatu ja kuvauksen onnistuminen,
vaikka kameran takana ei ollutkaan ketään, yllättivät minut erittäin positiivisesti. Elokuvasta myös pursusi miehen rakkaus tuota
maagista metsää kohtaan ja ongelmat oli valittu harkinnalla.

Brett ja Josh Lowellilta on tottunut saamaan yhden mojovan kiipeilypläjäyksen joka vuosi. 2009 ei ollut poikkeus. King Linesin
Chris Sharma henkilökuvasta ollaan Progressionissa palattu kuvaamaan monia eri (ja uusia) kasvoja. Alueiden monipuolisuus
ja erilaisuus on kuitenkin lähempänä King Linesia kuin edellisiä
elokuvia. Syynä on varmasti laajemman budjetin antamat mahdollisuudet. Toisaalta, hyvän kiipeilyleffan tekijä on siellä missä
tapahtuu, oli se sitten omalla takapihalla tai ympäri maailmaa.
Mielestäni monipuolisuus kuitenkin auttaa ymmärtämään ja arvostamaan lajia. En sano etteivätkö Chris Sharman edesottamukset olisi aina inspiroivia, mutta esimerkiksi Alex Honnold jaksoi
häikäistä vähintään yhtä paljon omassa ”lajissaan”. Odotan innolla sitä päivää kun Nalle vetää samassa leffassa 8B:n boulderin
ja 9b:n köysireitin (viimeaikaisten kehitysten valossa tämä päivä
saattaa olla lähempänä kuin odottaa osaa).

In Between The Trees on yhdistelmä kaksikon Keith Bradbury ja
Tyler Landman kiipeilyä Fontainebleaussa sekä molempien tuntojen vuodattamista kameran edessä. Landmanin kiipeily on
ehkä oudointa mitä olen nähnyt. Kaverilla tuntuu olevan voimaa
niin paljon että jalat lentelevät sinne tänne. Toisaalta kaveri selättää Duelin yhdessä iltapäivässä joka vaatii tekniikan, koordinaation sekä voiman yhdistämistä. Haastatteluissa mies puhuu
myös asiaa. Bradbury taas antaa hyvän kontrastin tähän sitoutuen jokaiseen ongelmaa täysin vaikka se tarkoittaisi että viettää
päivätolkulla saman ongelman parissa. Elokuvasta myös välittyy
kuinka hauskaa pojilla oli sitä tehdessä.
Elokuva ehkä hiukan kärsii siitä että Fontsusta on tehty jo aika iso
läjä elokuvia ja jokaisen klassikkoreitin nousu on jo nähty kovin
monella tavalla. Toisaalta Keith on onnistunut valitsemaan ison
läjän ongelmia joita en ole videolla tai metsässä koskaan nähnyt.
Tämä taas kertoo hyvästä reittien valinnasta sekä metsän monipuolisuudesta. Koska metsään syntyy vuosittain satoja uusia ongelmia, olisi toivottavaa että näitäkin nähtäisi tulevissa fontsuleffoissa.
Vaikka suomalaisia ei elokuvassa esiinny, liittyy projektiin sentään
yksi. Keith oli heti elokuvan julkaistuaan joutunut ongelmiin verkkokauppansa toimivuuden kanssa. Onneksi entinen ohjelmoija,
nykyinen boulderhallimoguli, Jarmo Annunen ojensi auttavan kätensä ja päivän hyvänä tekona korjasi kaverin verkkokaupan entistä ehommaksi! Nyt voitte siis kaikki huoletta käydä tilaamassa
omanne.

Progression, ehkä vahingossa, murtaa kiipeilyelokuvan käsitettä.
Elokuvan ekstrat ovat erinomaiset ja niiden sisältö on vähintään
yhtä hyvä (ja laaja) kuin itse elokuvan. Tämä taas laittaa miettimään onko kiipeilyn elokuvamaistamisessa mitään järkeä vai pitäisikö otokset vain esittää ilman suurempaa editointia? Tuntuu
että tällöin pääsisi lähemmäs niitä ajatuksia mitkä pyörivät kiipeilijän päässä kuin heitä epäluonnollisesti kamera kädessä haastattelemalla. Adam Ondran kiukuttelut sekä Sharman tiuskimiset
ovat luonnollisia kun ymmärtää kuinka paljon he joutuvat henkisesti latautumaan reittejä varten. Juuri niiden puuttuminen on aikaisemmin rasittanut ainakin minua katsojana. Yksi syy miksi Real
Thing on edelleen yksi parhaista elokuvista on juuri se ettei siinä
”vain” kiivetä. Samoin kuin Ben Moonin ja Jerry Moffatin treenaaminen silloin, on Patxi Usobiagan treenaaminen tänä päivänä vähintään yhtä inspiroivaa.
Elokuvasta mieleen jäävää on myös kilpakiipeilyn kuvaamisen potentiaali. Ramonetin ja Patxin kilpaotokset useasta kamerakulmasta ja ilman nykyisien kisalähetyksien lähetysongelmia ovat
upeaa katsottavaa. Kiipeilyllä on selkeästi potentiaalia penkkiurheiluna myös kiipeilijöiden ulkopuolella jos se siihen pyrkii. Samoin on tällä elokuvalla.
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Jari Koski haastatteli Joonas Sailarantaa
Havainnekuva hallista.

Kiipeilyareena
Uusi kiipeilyhalli rakenteilla Helsingin Salmisaareen

Miksi?

Onko iso?

Henkalla (Suomen sporttikiipeilyn ikoni Henrik Suihkonen, toim.
huom.) on ollut unelma isosta sisäseinästä Kauniasten sisäkiipeilypaikan rakentamisesta lähtien -80-luvun lopussa. Meitä sattui nyt
löytymään sopiva porukka aktiivikiipeilijöitä joka jakoi saman vision ja viime vuosina lajin suosion lisääntyessä projekti päätettiin vihdoin toteuttaa. Varmaan idea alunperin oli saada hiton hyvä treeniseinä ja homma piti saada jotenkin mahdolliseksi. Homma vaan sitten kasvoi näin isoksi.

Aloitamme noin 1200 seinäneliöllä ja noin 50 köysilinjalla. Korkein
seinä on 29 metriä, joka on yksi Euroopan korkeimmista. Tila kasvaa
tulevaisuudessa lähemmäs kahtatuhatta neliötä kun saamme toteutettua suunnitteilla olevat lisäseinät. Jotkut Henkan ideoista ovat aika
villejä ja toivomme saavamme ne lähiaikoina valmiiksi seiniksi.

Visio?
Tavoitteena kiipeilyseinä joka toimii jokaiselle harrastajalle mutta samalla tarjoaa mahdollisuuden treenata vaikeita fyysisiä reittejä. Pidemmällä aikavälillä tavoite nostaa suomalaisen kiipeilyn tasoa. Tällainen seinä tuo paljon uusia seinäkiipeilyn harrastajia ja luo hyvät
edellytykset lajin kehitykselle.

Tiimi?
Henkka Suihkonen, Peter Hammer, Joonas Sailaranta.

Suunnittelu?
Ainahan noita profiileja on piirretty paperille mutta varsinainen
suunnittelu kesti noin vuoden ja huipentui Walltopian suunnittelijoiden vierailulla suomeen. Vietimme Peten kämpässä kolme päivää pyöritellen 3D-kuvia 50-tuumaisella näytöllä. Pääsuunnitttelijalla
Ivo Krastevilla oli todella paljon kiipeilykokemusta sekä näkemystä
suunnitteluun. Tämä helpotti ajatusten ja ideoiden siirtämistä valmiiksi kuviksi. Kiipeilyseinän suunnittelu tällaisten ammattilaisten
kanssa oli mahtava kokemus kaikille ja voisi varmasti olla jonkun
lempiammatti palomiehen tai lentäjän ammatin ohella:)
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Boulderoijille?
Bouldertila valmistuu myöhemmin. Alunperin tarkoitus oli avata tila
käyttöön vasta syksyllä, mutta toivomme saavamme sen auki jo aikaisemmin.

Kisoja?
Tarkoitus on järjestää paljon kisoja kun puitteet ovat siihen mainiot. Olisi kiva saada elvytettyä tuota köydellä kisaamista Suomessa.
Ongelmana on tähän asti ollut kisojen vähyy,s mutta toisaalta myös
jonkin asteinen ”osallistumiskammo”. Samankaltaisia ongelmia on
tosin muuallakin. Ehkä tarjoamme ns. jokamiehen kisoja joissa formaatti olisi hieman rennompi. Ns. kovia kisoja silti tarvitaan ja syksyllä järjestämme yhdessä liiton kanssa köysi PM-kisat.

Muuta?
Tulossa oma kahvila ja shoppi. Lisäksi lähellä muita palveluita kuten
ravintola, beachvolley kenttä, punttis, megazone jne.

No hittolainen, milloin on avajaiset?
Projekti on toistaiseksi hyvin aikataulussa. Alustava avaamispäivä on
1.4. Tiedotamme tarkemmin avajaisistamme nettisivuilla.
www.kiipeilyareena.com

Helsingin Messukeskus

5.–7.3.2010
Lajit joogasta BMXpyöräilyyn ja taistelulajeista jousiammuntaan

OHITTAMATON
OSTOSPAIKKA
– HYÖDYNNÄ
MESSUTARJOUKSET!

TESTISSÄ MM. FILLARIT,
GOLFMAILAT, KALASTUSVAVAT
JA RETKIKENGÄT
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vinkit mes

klubi.fi

www.messu

Ensiesittelyssä Suomessa:
freecross ja stepperbike

Avoinna: pe klo 12–19 • la klo 10–18 • su klo 10–17. Liput: 13 ¤ / 9 ¤.

www.goexpo.fi
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Tuoteuutuudet
Elia-kiipeilykypärä, uutuus
ponnaripäisille naisille
Elia on suunniteltu ja muotoiltu erityisesti
naisten tarpeita varten. OMEGA-hihnasto
mahdollistaa kypärän helpon toimivuuden
– myös niille, joilla on hiukset poninhännällä. Lisäksi kypärässä on uusi otsapannan
säätömekanismi, joka mahdollistaa kypärän
säätämisen ulkopuolelta sopimaan eri
muotoisille päille. Naisten koko 52–58 cm,
tuuletusreiät sivuilla. Otsapanta ja poninhäntäkehys pakkautuvat kypärän sisään,
jotta säilytys ja kuljetus repussa on helppoa.
Sisäpuolen vaahtomuovit irrotettavissa ja
pestävissä. Kiinteät otsavalaisin-kiinnikkeet.
Paino 285 g.
Värit: valkoinen, sininen, harmaa. Takuu 3v.
Vandernet | SH 69,90 €
www.vandernet.com/sport

Petzl Kit Corax – valmispakkaus kiipeilyyn
Ensimmäistä kertaa kiipeilyä kokeileville sekä kokeneille kiipeilijöille
soveltuva peruspakkaus joka sisältää yleisimmin käytetyt varusteet:
Corax säädettävät valjaat, Verso varmistuslaitteen, Am´D ScrewLock lukkosulkurenkaan, Bandi mankkapussin, joka on heti valmis käyttöön 25g
Power Crunch jauheelle. Pakkauksessa mukana lahja: Petzl kiipeily-DVD.
Corax on Petzl malliston monikäyttöisin multi-sport valjas.
Verso sopii useimmille vähintään 7,5mm köysille. Se toimitetaan Am´D
sulkurenkaan kanssa, jotta välteään ylimääräinen kitka.
Bandi mankkapussissa on yhden käden avausmekanismi, joka helpottaa
käyttöä mikäli kiipeilijä on unohtanut avata pussin ennen kiipeämisen
aloittamista. Power Chrunch mankka (100% magnesiumkarbonaattia).
Kaksi kokoa: pieni ja iso. Takuu 3v.
Vandernet | SH 139,90 €
www.vandernet.com/sport

Kit via Ferrata – valmispakkaus
kiipeilyyn valmiille reiteille
Valmiilla Via Ferrata reiteillä kiipeileville
suunniteltu valmispakkaus joka sisältää
tarvittavat varusteet: Elios kypärän, Pandion kiipeilyvaljaan ja Scorpio Vertigo WL
kaksihaaraisen liitoselimen karabiineineen.
Varustettu lyhyeksi vetäytyvillä haaroilla ja
iskunvaimentimella.
Elios kypärässä kaksi kokoa: pieni ja iso.
Pandion on ”one-size-fits-all”.
Takuu 3v.
Vandernet | SH 229 €
www.vandernet.com/sport
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Uusi köysi kevääksi!
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