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PÄÄKIRJOITUS

Taas on yksi kesäkiipeilykausi Suomessa saatu päätökseen ja epätavallisen hikinen sellainen... Harvassa kiipeilymaassa kausi on keskiverto vuonnakaan niin kaksijakoinen kuin
meillä täällä pohjoisessa Europassa. Maalishuhtikuusta ensimmäisistä kuivista päivistä aina loka–marraskuun talven tuloon asti
kränkätään sormet verillä kotimaisemien kallioilla ja kivillä. Projekteja on kiivetty, greidiä
ehkä saatu nostettua tai muuten vietetty mukavia kesäpäiviä kallioilla ystävien kanssa.
Taas talven uhkaavasti lähetyessä aletaan
haaveillaan matkasta etelän lämpimille kallioille -jääkiipeilyyn hurahtaneilla kausi toki
menee päivastoin.
Jos saat toteutettua unelmiesi kiipeilymatkan, ja vieläpä paikkaan, josta ei ennen ole
julkaistu Kiipeilylehdessä juttua, niin voit jakaa kokemuksesi ja tietosi muiden kanssa
kirjoittamalla matkasta jutun Kiipeilylehteen.
Ota ensi yhteyttä allekirjoittaneeseen, mietitään jutun pituutta, luonnetta ym. Muitakin
kiipeilyaiheisia juttuja kannatta tarjota julkaistavaksi.
Kuten edellisessä lehden numerossa huomasit, Alppitorvi on pienen tauon jälkeen saanut
uuden lentävän lähdön Johannes Kärkkäisen
ja Juha Evokarin hellässä syleilyssä. Nyt isojen seinien palsta ja sitä tekevä porukka sai
vahvistusta maailman alppipääkaupungissa
asuvasta freelance-toimittajasta ja pitkän lin-

jan kiipeilijästä Artturi Krögeristä. Art antaa
Joselle ja Juhalle tulitukea suoraan pääkallopaikalta Nixistä.
Vuosi sitten lupailin tällä pääkirjoituspalstalla
jo seuraavaan numeroon isompaa juttu Veikka Gustafssonista ja hänen urastaan maailman huipuilla. Nyt on vuosi vierähtänyt ja
tarkkaavaisimmat lukijat ovat huomanneet,
että eipä ole juttua näkynyt. Kuitenkin hyvää
kannattaa odottaa ja parasta vielä enemmän!
Tässä numerossa voit lukea sankarin vaiheista ja mietteistä. Tämä Kiipeilylehti on omistettu Veikalle ja hänen päättäväisyydelleen,
taidolleen ja menestykselleen lajissa, joka
erottelee jyvät akanoista ja pojat miehistä.
Kun Veikka 26.7.2009 nousi Gasherbrum 1:n
8080-metriselle huipulle, hän sai 16 vuoden
urakkansa täyteen: Veikasta tuli seitsemästoista ihminen maailmassa, joka on kiivennyt
kaikille maailman neljälletoista yli 8 000-metriselle huipulle. Lisäksi Veikka nousi kaikille näille huipuille ilman lisähappea: suoritus
johon hänen lisäkseen on pystynyt vain kahdeksan ihmistä planeetallamme!
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Kiipeilylehti lukijoineen onnittelee Veikkaa ja
toivottaa hänelle hyvin ansaittuja kiipeilyeläkeläisen vuosia : )

Päätoimittaja Jari Koski

Kansi | Veikka Gustafsson 14. kasitonnisensa, Gasherbrum 1:n huipulla. Kuva: Veikka Gustafssonin arkisto.
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Julkaisija Suomen kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI,puh. 09-224 32 907. Päätoimittaja: Jari Koski, 040-586 8123, jari.koski@climbing.fi.
Ulkoasu, taitto: Satu Bredenberg, Again Design Avustajat: mm. Rami Haakana, Matti A. Jokinen, Mina Jokivirta, Sampsa Jyrkynen, Sampo Kiesiläinen, Mika Kulkas, Antti Liukkonen,
Olli-Petteri Manni, Tomi Nytorp, Juha Olli, Perttu Ollila, Joonas Sailaranta,Kalle Viira sekä SKIL valiokunnat. Paino: Oy Trio-Offset Ab | Levikki: n. 2300. Aineisto: Aineisto: Artikkelit
word-tiedostona ja kuvamateriaalit toimitetaan Jari Koskelle: jari.koski@climbing.fi tai postitse: SKIL/Jari Koski, Erätie 3, 00730 Helsinki. Älä tee tekstiin sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Lähetä tekstistä vasta valmis viimeinen versio, oikolue mielellään ennen lähetystä. Ota yhteyttä Jari Koskeen, jos aineistosta ei ole sovittu
etukäteen. Toimituksella on oikeus editoida tekstiä. Artikkelit word-tiedostona ja kuvamateriaalit toimitetaan Jari Koskelle jari.koski@climbing.fi tai postitse: SKIL/Jari Koski, Erätie 3,
00730 Helsinki. Älä tee sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Ota yhteyttä Jari Koskeen, jos aineistosta ei ole sovittu etukäteen. Kuvat mieluiten digikamerakuvina kameran suurimmalla resoluutiolla, käsittelemättöminä. Vastaanotamme myös diat, negatiivit, m/v negatiivit sekä paperikuvat kaiken kokoisina. Kuvien resoluutio oltava 300 dpi 10x15 cm koossa eli noin 5 Mt/ kuva. Kuvien palautusta varten liitä mukaan palautusosoite. Käytä vain lasittomia diakehyksiä tai muovisia negataskuja. Itse skannatut
kuvat mielellään RGB muodossa. Kuvien tallennusmuoto TIFF, PSD tai JPEG. Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitinnimi ja aste ym. tiedot.

Kiipeilylehti 1/2011 talvi aineisto 10.1.2011 ilmestyy helmikuu | Kiipeilylehti 2/2011 kesä aineisto 10.5.2011 ilmestyy kesäkuu
Kiipeilylehti postitetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen lajipalvelut@slu.fi. Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohinta 6 €.
SKIL jäsenseurojen jäsenten osoitteenmuutokset ja muut postitukseen liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Halutessasi tehdä osoitteenmuutoksen tai kun et ole saanut
lehteä, ota ensimmäiseksi yhteys omaan seuraasi. Ilmoitusmyynti: Jari Koski, jari.koski@climbing.fi. Mediakortti osoitteesta www.climbing.fi. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä
materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisällön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri mistään muustakaan : ) Lehden julkaisijan vastuu mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.
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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
SYKSY 2010
14.–15.10. KTO-2 Rovaniemi
16.10.
KTO-koe Tampere
16.10.
KTO-koe Joensuu
22.10.
KTO-koe Rovaniemi
23.–24.10. KTO 3 (korkeaharjoiteohjaajakurssi) Virrat
13.11.
KTO-koe Helsinki
Lisäksi talvella 2011 pidetään junnuohjaajakoulutus Etelä-Suomessa. Seuraa Skil wwwsivuja ja kalenteria, päivämäärän ja paikan
varmistuttua ilmoitamme asiasta suoraan
myös seuroja.
KEVÄT 2011
15.–16.1.
12.–13.3.
19.3.
26.–27.3.
14.–15.5.
21.5.
19.–20.8.
10.–11.9.

KO 1 Helsinki
KTO 1 Helsinki
KTO-koe Helsinki
KTO 2 Helsinki
KO 2
KTO-koe Helsinki
KKK-koe Olhava
KO-koe Etelä-Suomi

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 täs-
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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.

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
SKIL postiosoite: Suomen Kiipeilyliitto ry.,
Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimitta-

tä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
KTO-kurssien hinnat 2011:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 €
KTO-koe: 90 €
KTO-kortin päivitys: 75 €
KTO 3: 175 €
KTO-3 päivitys: 90 €
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; Helsingin Kiipeilykeskus: 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 vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoit-

ja, KTO -kurssivastaava: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 586 8123,
puh. 09 224 32907. KTO-kurssia koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle.
SPORTTIREKISTERI, SLU-Lajipalvelutoimisto: SLU-talo 7. krs, Radiokatu 20, Helsinki
FIN-00093 SLU
Taneli Tiilikainen, lajipalvelun kehittäjä:
puhelin 09-3481 3135 fax 09-3481 2602
sähköposti: taneli.tiilikainen@slu.fi
Pauliina Salonen, tietohallintoassistentti,
jäsen- ja sporttirekisteriasiat: lajipalvelut@
slu.fi, puh. 09-3481 2005
SKIL JULKAISUJEN MYYNTI: tilauslomakkeella, linkki löytyy SKIL www-sivuilta; climbing.fi > julkaisut > hinnat ja tilaukset
https://slu-fi.directo.fi/jasenjarjestoille/lajipalvelut_pienlajiliitoille/tilauslomake/
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI ilmestyy helmikuussa 2011, aineistopäivä on 10.1.2011.

tautuminen on sitova ja osallistumismaksu
tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
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
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.

nuva

Nuorisovaliokunta

Junnuohjaajakoulutus järjestetään talvella
2010–2011 Etelä-Suomessa, seuraa www sivujen kalenteria.
Junioriohjaajan opas kiipeilyseuroille (Kaisa
Härkönen) -opasta voi tilata SLU lajipalvelutoimistosta lajipalvelut@slu.fi
Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään eeva.makela@humak.edu

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Vuoden 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
Suomi-Cup
Suomi-Cup kilpailuista saa SM-cup pisteitä.
4 parhaan osakilpailun pisteet lasketaan. Palkinnot (naisten ja miesten sarja): kiertopokaalit + 500 € stipendi/kisaaja (voi käyttää kisa- tai harjoittelumatkoihin tai varusteisiin).
Muista kilpailulisenssi! (lue tietoa kilpailulisenssistä alla)
Kilpailukalenteri 2010-2011
(alustava, seuraa SKIL sivujen kalenteria)
Aikuiset:
6.11. PM-köysi, uusi Kiipeilyareena, Salmisaari Helsinki
20.11. Boulder, Oulu (Suomi-Cup)
11.12. Boulder, Asemaboulder Koivukylä
Vantaa (Suomi-Cup)
tammi-helmikuun vaihde 2011: Boulder SM
Turun Bouldertehtaalla
Huhtikuu 2011: Boulder PM Turun Bouldertehtaalla
Junnut:
4.12. junnujen boulder-SM Turun Bouldertehtaalla. Tarkemmat tiedot bouldertehtaan
www-sivuilla www.bouldertehdas.fi ja SKIL
www-sivuilla Kilpailut/kilpailukalenteri.
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 MMkisoihin/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.
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 kiipeilyja seuratoiminnan aloittamiseen ja 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
Tässä tärkeimmät ohjeet kiipeilykallioilla ja
bouldereilla liikuttaessa:
• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estämättä. 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:
• kiipeilyä aloitellessa otetaan aina ensin selvää maanomistajasta ja kysytään häneltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle
ym. Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomistaja.
• myös uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan,
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla
peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.
• Säkylän Pirunvuori on 6.6.2010 alkaen kiipeilykiellossa. Syinä häiritsevä parkkeeraus,
roskaus ja nuotioiden tekeminen kalliolla.
• Kleverbergetin kiipeilykielto edelleen voimassa
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kova

KOULUTUSvaliokunta

helppo avata jälkeenpäin. Köyttä alas vedettäessä köysi nousee pystyyn ja riski sen jumiutumiselle esimerkiksi halkeamaan on siksi pienempi kuin tuplakalastajalla. Umpisolmun viereen voi tehdä toisen samanlaisen
umpisolmun, jos yksinkertainen tuntuu itsestään pelottavalta. Umpisolmua ei pidä tehdä
eripaksuisiin köysiin, ja se onkin parhaimmillaan silloin kun kiivetään half rope- tai twin
rope -köysillä.

Mikä solmu laskeutumisköysien
yhdistämiseen?
Kuten kaikissa kiipeilytekniikoissa, tähänkin asiaan löytyy useita hyväksyttäviä vaihtoehtoja. Ei voida määrätä yhtä ainoaa parasta vaihtoehtoa, koska se riippuu tilanteesta.
Tärkein lähtökohta on, että käytetään sellaista solmua ja tekniikkaa, jonka varmasti hallitsee. Solmu täytyy myös tehdä ja kiristää oikein. Yleinen opetettu solmun solmimisen
kaava sisältää solmimisen, muotoilemisen,
kiristämisen, mahdollisen päättämisen erillisellä päättösolmulla ja lopuksi tarkistamisen.
Hyvässä solmussa nämä kaikki luetellut ominaisuudet on helppo tehdä.
Tässä tarkasteltu tilanne on se, että laskeutumisen lopuksi köysi halutaan vetää alas
kiipeilijän luokse. Tätä tekniikkaa käytetään
useimmiten pitkillä reiteillä, jolloin kahdella
erillisellä köydellä laskeudutaan 50-60 metrin pätkiä, ja tätä pidemmillä reiteillä laskeutumisia on siis useita. Usein todelliset
laskeutumispituudet vaihtelevat maaston
ja ankkuripisteiden mukaan. Varsinkin monia laskeutumisia vaativilla reiteillä köyden
jumiutuminen ja köyden pään ohi laskeutuminen ovat suurimmat riskeistä, joita täytyy
huomioida. Näihin kumpaankin voidaan vaikuttaa solmuilla, mutta ei kovin yksiselitteisesti. Tällaisessa tilanteessa on useita vaihtoehtoja solmun valintaan ja siihen vaikuttavat
monet seikat, kuten sää- ja muut olosuhteet,
tekijän kokemus ja taidot, yhdistettävien köysien paksuusero ja köyden muut ominaisuudet (kuiva, märkä, jäinen), jne.
Mikäli muotoilu ja kiristäminen tehdään huonosti, saattaa solmu painon (kuorman) alaisena lähtee luistamaan. ”Nytkyttävässä” syklisessä kuormitustilanteessa luistamisefekti
luonnollisesti kärjistyy ja solmu voi jopa luistaa läpi. Jotkut solmut ovat paljon alttiimpia
luistamiselle ja pyörähtämiselle kuin toiset.
Tätä varten solmu pitää myös solmia oikein.
Ei riitä, että se näyttää oikealta ja tuntuu kiristyvän.
Esittelemme tässä laskeutumisköysien yhteen liittämiseen kaksi yleistä erittäin toimivaa vaihtoehtoa. Muitakin toki löytyy, mutta useimmissa niistä ei tule esille lisää hyviä
ominaisuuksia, joita näissä kahdessa esitellyssä ei jo olisi.
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A. Tuplakalastajasolmu
(Double Fisherman’s Knot)
Tuplakalastaja on ensimmäinen vaihtoehto
siksi, että se on aloittelevalle kiipeilijälle paras vaihtoehto. Samaa solmua käytetään prusik-lenkkien, nauhalenkkien ja myös eripaksuisten köysien yhteen liittämiseen. Tuplakalastaja on siis perussolmu, jota opetetaan
peruskursseilla ja jolla pärjää Suomen kallioilla mainiosti. Tämä solmu on varma vaihtoehto joka toimii lähes aina. Solmitaan kuten
kuvassa. (kuva ”tuplakalastajasolmu) Häntien tulee olla eri suuntiin ja niiden pituudet
on oltava vähintään 10 kertaa köyden paksuus, perusköysillä siis noin 10 cm. Helpoin
tapa tehdä solmu oikein on käyttää aina samaa kättä sen tekemiseen. Tee ensin toinen
puolikas solmusta, jonka jälkeen käännät koko paketin ja teet samalla kädellä ja samalla
kädenliikkeellä toisenkin puolikkaan. Silloin
solmusta tulee aina mahdollisimman siisti ja
pieni.

Yllämainituista ominaisuuksista voidaan
päätellä, että tuplakalastajasolmu puolustaa
asemaansa peruskurssien ja Suomen kallioilla varsinkin kesällä kiipeilevien ensimmäisenä vaihtoehtona. Näissä tilanteissa käytössä
on usein erilaisia sinkkuköysiä tai jopa semistaattisia työköysiä jne. ja silloin tuplakalastaja on aina toimiva. Solmun jumiutuminen ei
ole yhtä vaarallista kuin pitkällä reitillä ja aikatekijäkään ei ole niin kriittinen, vaikka solmun avaaminen veisikin hieman aikaa. Umpisolmun ominaisuudet taas puhuvat solmusta, joka on omimmillaan alppikiipeilyssä
ja ulkomailla pitkillä reiteillä. Silloin nopeus
on turvallisuutta ja usein toimitaan huonoissa oloissa hanskat kädessä. Solmun jumiutuminen voi olla erittäin riskialtista ja voi vaatia jopa evakuoinnin. Näissä tilanteissa kiivetään usein samanpaksuisilla tuplaköysillä,
jolloin umpisolmu on toimiva ratkaisu. Myös
jääputouksilla umpisolmun puolesta puhuvat osittain edellämainitut asiat, mutta täytyy
myös huomioida sen käyttäytyminen ja kiristyminen jäisillä köysillä.
Oikein solmittu umpisolmu ei ole vaarallinen, mutta väärin tehtynä ja käytettynä se voi
olla sitä. Umpisolmu ei myöskään ole tärkeä
aloitteleville kiipeilijöille ja siksi sitä ei yleensä opeteta peruskursseilla. Pidemmillä reiteillä se on usein kuitenkin paras vaihtoehto.
Kahdeksikkosolmua EI saa käyttää umpisolmun tapaan. Jos kahdeksikkoa käytetään köysien yhteen liittämiseen, täytyy sitä käyttää
kuten tuplakalastajaa jolloin hännät tulevat
ulos solmusta eri suuntiin.

B. Umpisolmu
(Overhand knot eli Euro death knot
Jo solmun lempinimi ’Euro death knot’ kertoo että kyseessä on yksinkertainen solmu,
joka voi tuntua liiankin yksinkertaiselta ja siksi vaikuttaa vaaralliselta. Mutta yksinkertainen on kaunista tässäkin tapauksessa. Tämä
solmu voi luistaa ja pyöriä hieman ja siksi se
täytyy kiristää oikein ja jättää pitkät noin 50
cm hännät. Selkeitä etuja tällä solmulla on
erittäin nopea tekeminen, helppo tehdä myös
hanskat kädessä, helppo tarkistaa, alasvedettäessä kalliota vasten hankautuessaan ei
kuluta solmun manttelia ja on myös melko

Solmu köysien päässä?
Pääsääntöisesti laskeutumisköyteen solmitaan AINA solmut päihin. Varsinkin pitkillä
köysillä kumpaankin päähän tehdään oma
solmu, jotta köydet pääsevät kiertymään vapaasti. Ilman solmuja köyden pään ohitse
laskeutuminen on erittäin suuri riski. On silti harvinaisia tilanteita, jolloin solmun tekeminen voi olla myös riskialtista. Jos korkealla
kalliolla on kova tuuli, joka kuljettaa köyden
heitettäessä sivusuuntaan, on vaarana köyden ja varsinkin päättösolmun jumiutuminen
kaukana sivussa laskeutumislinjasta. Tällöin

parempi tapa voisi olla köyden vieminen mukaan vyyhdillä sen sijaan että päättösolmu jätetään tekemättä. Pitkillä laskeutumisilla on
myös tärkeää muistaa solmun avaaminen ennen köysien vetämistä alas, ja silloin pää humahtaa usein suoraan ankkuripaikan ohitse
alas asti. Kiipeilijän päätettäväksi jää, säästetäänkö aikaa vai kelataanko köysi vielä kerran
ylös solmun laittamiseksi.
Tilastojen mukaan köydellä laskeutumisessa
tapahtuu paljon eriasteisia onnettomuuksia.
Turvaa oma turvallisuutesi kiinnittäytymällä nauhalenkillä (esimerkiksi häränhännällä)
laskeutumisankkuriin. Pujota köysi lasketumisankkurin kautta ja solmi köydet valitsemallasi solmulla. Laskeutumislaitteena voi
hyvin käyttää ATC-tyyppistä varmistuslaitetta.
Käytä ranskalaista prusik-solmua laskeutumiskätesi backup:na. Kun olet valmis laskeutumaan, pyri siihen että voit siirtää painon
laskeutumisköyden varaan ennen nauhalenkkikiinnityksen poistamista laskeutumisankkurista. Tällöin voit turvallisemmin tarkistaa
systeemin. Tarkista lähtiessäsi, ja muista alhaalla ollessasi vetää siitä köydestä, jonka
puolella solmu oli.

Suomen alppikerho
SAKEn syyskokous 11.11.2010 klo 18:00 SAKE:n toimistolla Olympiastadionilla. Kokous
on avoin kaikille alppikerhon jäsenille. Esityslista ilmoitetaan lähempänä kokouksen ajankohtaa.
SAKE:n syksyn ja kevään kiipeilyvuorot on nyt
vahvistettu.
KIIPEILYAREENA (Salmisaari)
Tiistaisin 14.9.2010–17.5.2011 junnuvuoro
klo 18.00–19.30. Ohjaaja saattaa ryhmän sisälle. Maksut kts. junnutoiminta.
Perjantaisin 1.10.2010–29.4.2011 sakepäivä.
Sakelainen sisään 4 €/kerta. Jäsenkortti esitettävä ja maksu suoritettava kassalle. Lisäksi
oltava tai hankittava henkilökohtainen Kiipeilyareenan magneettikortti (2 €). SAKEn ohjaaja paikalla perjantaisin klo 18–20!
Lisäksi, SAKElaiset saavat hyvän alennuksen
sarjalipuista!
10 x kortti 80 € (norm. 90 €)
25 x kortti 170 € (norm. 185 €)

KIIPEILYKESKUS (Tapanila)
Tiistaisin 5.10.2010–26.4.2011 jäsenvuoro
klo 19.00–21.00 (B-halli). Maksu 2 €/kerta
vuoron ohjaajalle.
BOULDERKESKUS (Konala)
Sunnuntaisin 3.10.2010–24.4.2011 bouldervuoro klo 13.00–15.00. Maksu 2 €/kerta kassalle.
BOULDERKESKUS (Pasila)
Sunnuntaisin 3.10.2010–26.12.2010 bouldervuoro klo 13.00–15.00. Maksu 2 €/kerta kassalle.
KUMPULAN LIIKUNTAKESKUS
SAKE:n jäsenet pääsevät joka päivä Kumpulan kiipeilyseinään jäsenhintaan.
Maksu 3.50 €/kerta kassalle.
LIIKUNTAMYLLY (Myllypuro)
SAKE:laiset kiipeävät Myllypurossa ilmaiseksi
ma–pe klo 18–20 ja la klo 14–16.
Lisätiedot SAKE:n nettisivuilta www.suomenalppikerho.fi
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spotteri
Koonnut Antti Liukkonen

Etelä-Suomi
Etelä-Suomen kesä on pitänyt sisällään kovia
toistoja sekä köysipuolella, että boulderoinnissakin. Bouldereiden osalta toistonousuja
tasaisen vahvasti tehtaileva Aki Nurminen on
lähettänyt Mylliksellä ainakin Andyn keväällä
avaamat 8A:t Hattivatti ja Unusual Suspect.
Koopa, 8A taasen alistui dynoihin lähes erikoistuneen Valtteri Pulkkisen toimesta. Valtterin dynoiluista myös ulkomaat -osiossa.

Aina itsensä napakassa kunnossa pitävä salskea palomies Lunnas (Jani) on kiertänyt kesän
aikana ympäri Suomen tikkaamassa kahdeksikkokalenteriaan täydemmäksi. Kesä alkoi
Ruhankallion Texas Rangerilta 8a+, johon Jani teki vielä hienon linkupin viereisen 7b+:san
alusta. Uusi tekele Bruce Lee variation lisää
alkuperäiseen 7 pumppaavaa muuvia, mutta vaikeus pysynee samana. Loppukesästä
myös Jani käväisi tikkaamassa Matadorin 8a.
Tampereen lahja Suomen kiipeilyrintamalle,
eli Koskelan Ville on saanut siirrettyä viime
talvista boulderkisakondista kiitettävästi ihan
oikeaan kiipeilyynkin ja tehnyt kesän aikana
pari merkittävää toistonousua Tampereen
suunnalla. Ensimmäinen toiston saanut reitti
oli Sami Salosen jo yli kymmenen vuotta sitten avaama Missä ote? Viitapohjasta. Reitille alunperin annettu vaikeusaste oli 7c, mutta

luultavimminkin lähempänä 7c+/8a greidiä.
Muutama päivä edellisestä ja vuorossa oli
Nytorpin Tomin 2000-luvun alkupuolella avaama Smeagol 8a+ Mäyrävuoresta. Reitti sijaitsee isossa siirtolohkareessa ja ei ole kuin
noin 8m korkea, mutta pitääkin sisällään hieman napakampaa kränkkäilyä. Kruksisektio
on noin 7C boulderin luokkaa ja vaati Villeltä
9 yritystä antautuakseen. Toistonousijan mielestä vaikeus on plussan verran napakampi
kuin Missä ote, joten liikutaan 8a:n luokassa.

Itä-Suomi
Yksi kesän merkittävimmistä suoritteista köysikiipeilyrintamalla syntyi tänä kesänä Mäntyharjun Mustavuorella jo aikamiehen ikään
varttuneen Rami Haakanan jäntevän varren
suorittamana. (Kyllä Martinkin on kiivennyt
mm. Nummisuutarin Nummessa, mutta tällä kertaa kannu kuitenkin Ramille). Mestari
Globulus 8b on yksi vaikuttavimman näköisistä linjoista, joita olen kotomaassamme
nähnyt. Pituutta reitillä on noin 19m ja tuon
matkan aikana se hänkkää 8 metriä. Rami kuvailee reittiä seuraavasti:
”Reitti alkaa lapsilukolla, jota seuraa muutama metri helppoa kiipeilyä. Tämän jälkeen
profiili käy jyrkemmäksi ja kiipeily vaikeutuu
dramaattisesti huononevien otteiden ja pitkähköjen muuvien myötä. Käsiotteet ovat

Valtteri Pulkkinen

Mikko Tukiainen

Köysipuolella Nummessa nousun on saanut
Nugentin Martinin toimesta Nummisuutari 8a/+. Kyseinen reitti on sekä Martinin, että Ramin mielestä aika napakka 8a:ksi, joten
plussa perässä voi olla paikallaan. Samaisen
kallion Sheriffi 8a taasen antautui Aholan Antille. Superklassikko Matador 8a Falkbergetillä antautui kesäkuussa vaikuttavan helposti
kehäkolmosen mustan hevosen Pasi Sjömanin näppien alla. Suoritusta todistaneet spekuloivat suoritteen näyttäneen niin helpolta,
että miehen kannattaisi ehkä hakea haastetta
hiukkasen vaikeammista reiteistä. Matador

kellistyi syysviileillä myös Antin toimesta, samoin kuin Buu Glubben 8a Grottabergetiltä.
BG antautui myös Rintamäen Valtterillekin ja
onkin varmaan Matadorin ohella Suomen kiivetyimpiä kahdeksaisia.

Rami Haakana ja Mestari Globulus, 8b, Mustavuori.
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Henrika, L'Angle Allain 6a, Fontainebleau.

Maria Turkulainen

sia sitten avaamaan tekniseen ja vaikeaan
kanttiin nimeltä Kivifetissi 8a+. Reitti oli sopinut Pasille erittäin hyvin, sillä lähes kaikki
herran kovimmista reiteistä ovat olleet kantteja. Tästä syystä Pasi ei ole aivan vakuuttunut vaikeudesta.
Kivifetissille päivänvalon antanut Jani taasen
käväisi hyödyntämässä syysviileät ja kiipeämässä Martinin Kultakannan 8a+.
Boulderrintamalla vahvaa suorittamista on
kesän aikana esittänyt kuopiolaistunut Romppaisen Sami. Herra on kiertänyt tiputtamassa
reittejä ympäri kyliä ilman turhaa treenaamista. Ensimmäinen listan napakoista reiteistä
oli kotiprojekti Kuopion Petosen hänkiltä. Kyseessä on istumalähtö vanhaan reittiin ja uutukainen kantaa nimeä Chaos 7C+. Ensinousua todistaneena en usko, että kreidi ainakaan helpolla irtoaa kyseisestä pläjäyksestä.
Varsinkaan sen vuoksi, että seuraavien päivien aikana sama mies kävi kyläilyreissuilla tiputtelemassa varsin helposti Mahhjongin 8A
Joensuussa ja Marvinin 8A Keljonkankaalla
Jyväskylässä.

Santeri Turkulainen, Plastikman 7A, Fontainebleau.

Vaikka voimallisimmat muuvit tulevat vastaan jyrkimmän osuuden alussa, on reitin
avainkohta ylempänä seitsemännellä pultilla. Vasemman käden tarkka deadpoint slouppaavalta sivuotteelta ylös pystyhalkeamaan
päättää kruksiosuuden ja paketin pitäminen
kasassa juuri tätä muuvia varten lienee koko
reitin kruksi. Kruksin jälkeinen ote on hyvää
’thank god’ tasoa, mutta lepäily siinä on hankalaa huonojen jalkaotteiden ja jyrkkyyden
vuoksi.
Lyhyessä levossa ehtii kuitenkin mankata ja
ladata mielenlujuutta loivemmille loppumetreille, jotka tarjoavat edelleen kohtuullisen
napakkaa kiipeilyä.
Niinkuin jatkuvien reittien luonteeseen usein
kuuluu, on tämäkin reitti kiivetty vasta kun
ankkuri on klipattu. Tämän sain kokea syksyn
2009 vihoviimeisen kiipeilypäivän viidennellä
ja vihoviimeisellä yrityksellä, kun noutaja saapui aivan loppumetreillä. Jyrkkyyden vuoksi
reittiä on helpoin työstää ground-up tyylillä.
Suosittelen ’Mestari Globulusta’ lämpimästi
kaikille haastavasta sporttikiipeilystä ja hienosta muuvittelusta pitäville!”.
Rami myös pohti, että työstön määrää on vaikea arvioida koska kyseessä on ensinousu.
Toimivan betan lyötäminen pidentää projektointiaikaa ja vaikeuttaa greidausta verrattuna toistonousuun, jolle yleensä löytyy valmisbeta. Joka tapauksessa työstöä reitti vaati ehkä suurimman määrän mitä Rami on reitillä

käyttänyt. Koska vastaavanlaisia reittejä on
Suomessa erittäin vähän, on verrokiksi oikeastaan vain pari jyrkkää 8a:ta (Buu-Klubben
ja Vacuum). Näiden osalta Rami on vakuuttunut, että uusi tekele on ainakin tuon pari
plussaa vaikeampi.
Kouvolan puuhamies Jussi Pöyhönen kartuttaa tasaisen varmasti citykalliotaan Louhosta. Kesän 2010 aikana on kellistynyt kaksi
vanhaa projektia ja kalliolla siirrytäänkin tasaisen vankkaa tahtia kohti kahdeksatta vaikeusastetta. Kesän alussa alistui jo parisen
vuotta vanha släbiprojekti joka kantaa tästä
edespäin nimeä Tehdaskaupungin lapset, vaikeutta 7c:n verran. Kallion linjaa mukaellen
teknistä ja tarkkaa kiipeilyä hintsuilla otteilla. Syksyn lähetyskelien saavuttua vaijerijänne Pöyhönen lähetti vielä toisenkin jo jonkin
aikaa silmän alla olleen linjan nimeltä Happotorni, myöskin 7c:n kantturoita kurmootellen. Jälkimmäinen uutukainen on Louhoksen muusta linjasta poiketen voimallisempaa
paukuttelua hänkkäävässä pilarissa. Hienoja
lisäyksiä kumpainenkin.
Lähempänä itärajaa ei köysirintamalla ole
syntynyt hirveästi uutta, mutta joitain merkittäviä toistonousuja kuitenkin. -95 syntynyt Joensuulainen Sami Koponen on jatkanut
tiukkaa suorittamista itäisen Suomen kallioilla. Kesän alussa kellistyi yksi Vuorivaaran
klassikoista eli Rocinante 7c+. Nuoren herran
lukuisten muiden nousujen joukosta voinee
poimia myös toistonousun Penttisen Pasin
Odysseiaan 7b ja kesän puolivälistä nousun
Veri vetää itään 7c+ reittiin Simpeleen Haukkavuorella. Samaisen kallion merkittävin suorite kuluvalle kiipeilykaudelle on Penttisen Pasin toistonousu Lunnaksen Janin joitain vuo-

Kuopion Jynkän kaupunkikalliolla sijaitseva
Pavarotti 8a sporttipläjäys sai myös nousun
Hautasen Eskon toimesta. Merkittävää ehkä se, että lähetys ei vaatinut kuin muuvien
testauksen yliksellä ja lähetyksen eka yrkällä.
Esko vapautti myös Jyväskylän hienolta Halsvuorelta vanhan teknoreitin Katto Kassinen.
Vapaana kuin taivaan lintu reitti kantaa ylväänä vaikeutta 7c. Ylväys tullee reitin ulkomuodosta, joka on erittäin komea ja ilmava.

Ossi Tapanainen

jyrkkyyteen nähden niin slouppaavia, että jalkojen irtoaminen johtaa helposti putoamiseen. Jalkatekniikan ja -sekvenssien merkitys
kruksiosuudella onkin aivan olennaista!

Jussi Pöyhönen ensinousemassa Happotornia 7c,
Louhoksella.
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Turun seutu
Kuten odottaa sopii Turun seudun uutisista
merkittävin saapuu tradirintamalta. Kun Ollilan Perttu saa kiipeilyreitin topatessaan yhdeksikön (8a) fiiliksiä, on lienee paikallaan
esittää harrastelijabodarin yläkertaa kantavalle hulmutukalle muutama tarkentava kysymys reitistä Transgressor (kuva Galleriassa).
Transgressoit itsesi elokuun alussa uudelle
pykälälle ainakin Suomi-kiipeilyssä tekemällä
ensinousun Sauvon kalliolle reittiin nimeltä
”Transgressor”, 9 (eli noin 8a?). Voisitko kuvailla reitin luonnetta hiukkasen? Pituus, jyrkkyys, onko vaikeus tasaisuudessa vai vaikeissa muuveissa...?

ja nopeasti? (Mä laitoin yrkkää sekä maassa että pedestaalilla olevan varmistajan kanssa.) Miten köysi kulkee optimaalisesti? Miten onnistua
alun pleismenteissä?”

jumalaiseen 8a-numeroon näyttää sisältyvän
sekä Trad Masteria helpompaa että vaikeampaa yksilöä. Trad Master ei ainakaan syönyt
miestä.”

Reitti on ilmeisesti fyysisen vaikeuden lisäksi
myös mentaalisesti hiukkasen kutkuttava, sillä mikäli ymmärsin oikein yksi varmistajaehdokkaista jätti leikin kesken jo reitin nähtyään
ja toinen kahden sturtsin jälkeen. Minkäslaisia varmistuksia siihen siis saa, jos kykenee
niitä asettamaan?

Oletko ennättänyt kiivetä tänä kesänä muiden avaamia reittejä ollenkaan, vai onko aika
mennyt uuden luomiseen?

”Näin kävi, vaikka periaatteessa Transgressoriin menee tasaisesti ceekolmosta, kamua, allua. Käytännössä se taitaa kuitenkin edellyttää riittävän tyyntä sielullista tilaa sekä kiipeilijältä että varmistajalta. Mulla oli joitain aika
dramaattisia liidiyrkkiä - kertaalleen ceekolmonen meni kolostaan ohi ja kertaalleen pudotin
tuiki tärkeän piissin joutuen siten hyppäämään
pakosta - ja sellainenhan saa jo varmistajankin
jänskättämään. Mulle sitten todettiin ystävällisesti, että liidaan niin hullunkiilto silmissä, että
joku toinen saa jatkaa varmistamista.

”Transgressor on lounaissuomalaiseksi reitiksi aika korkea, 25 metriä toppifiilistelyyn, mutta tiukan kiipeilyn osuutta typistää reitin alun
jalustarakenne ja reitin lopun jäähdyttelysläbi. Näitä lukuun ottamatta linja on mukavan
jyrkkä, alussa liukasta kellertävää graniittia,
yläosassa harmaata. Reitin keskivaiheilla ehtii
kahdessa vaakahalkeamassa ravistella raajoja.
Vaikeat siikkarit ovat vaakahalkeamia ennen
ja niiden jälkeen. Alussa homman nimi on raakaa saidariläiskimistä pleismenttien vaatimilla
lukotuksilla, yläosassa leipäkätään hänkki podi
ja jatketaan otteilla halkeaman umpeuduttua.

Kuutti Huhtikorpi

Kumma kyllä iso osa liidaamisen vaikeudesta
tuli muuvien tai tasaisuuden ulkopuolisista seikoista. Esimerkiksi mihin sijoittaa varmistaja,
jotta tämä pystyy reagoimaan tarpeeksi hyvin

Alhaalla muuvit per se on ihan tolkullisia. Paradoksi on siinä, että jottei liidi olisi ilmeisen
letaali, muuvit on jäädytettävä vähintään pari kertaa piissien laiton takia. Näin hommasta tulee periaatteessa turvallista, käytännössäkin ehkä. Haastavaan yläosaan pääsemiseksi
joutuu joka tapauksessa kestämään melkoista
psyykkistä painetta. Ylhäällä podin alle saa hyvät piissit, mutta yläkruksissa on jossain määrin pakollinen run-out. Toki voi hieman valita,
kuinka paljon ranettaa. Itse otin sieltä 8-metristä hyppyä, ja tarkoitus oli päästä vielä reilusti
korkeammalle. Alaosassa taas ne piissit on pakko saada laitettua.”
Minkä verran reitti vaati työstöä ennen antautumistaan?
”Kaksi hiirityöläisen työviikkoa korvattiin laatuajalla. Mulla oli kaunis ajatus, että teen muuvit ensimmäisen kerran putkeen liidissä, enkä
yläköydessä, ja laitan tietenkin samalla kaikki piissit. Näin se myös meni. Köyden terävässä päässä sain kuitenkin heti kunnolla siipeeni.
Pidin kuukauden tauon, minkä jälkeen reitti antautui. Se oli kuudes liidiyrkkä. Eli head point
-luonteestaan huolimatta olen testannut kaikki
Transgressorin oleelliset piissit putoamalla niihin.”
Nyt kun kokemusta kovista tradireiteistä on
kertynyt ulkomaita myöten, niin osaatko asetella muutaman vuoden takaista ja ilmeisesti
vieläkin toistonousematonta ”Trad Masteria”
numeraalisesti Gaussin käyrälle?

Nalle Hukkataival, Where’s the paradise, 6C ensinousu Lofooteilla.
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”Eihän Trad Masteria sovi ”gaussata”. Siihen

”Pääpaino on ollut omissa. Olin lähdössä syyskuussa tikkilistan kanssa katsomaan, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella, Ruotsin
Bohuslänissä siis. Sain kuitenkin flunssan ja jouduin katselemaan vaan sateen eri ilmenemismuotoja Auran rannoilla.”
Boulderrintamalla Olli-Petteri Manni kiipesi Maskussa aivan ainutlaatuisen boulderin.
Kahvojen ketju, 7B+ on 7,5-metrinen halkeama, josta 6 metriä on kattoa! Reitti kulkee syvältä seinän uumenista ulos auringonvaloon.
Se on niin matala, ettei jalkoja ole juuri tilaa
irrotella, ilman että koskevat maata. Perttu
kiipesi Kahvojen ketjun toisen nousun kaksi päivää Transgressorin ensinousun jälkeen.
Jos Kahvojen ketjun saisi nostettua 10 metrin
korkeuteen, olisi se Pertun mukaan aivan timantti. Kyllä sitä nytkin kelpaa esitellä.
Viime hetken päivitys: Itsensä bouldertehdasta rakentamalla hurjaan kuntoon piiskannut O-P Manni ehti syysviileillä piipahtaa vielä Kattilamäessä tsekkaamassa Pertun avaaman Trangressorin vaikeutta ja laatua. O-P
on hankkinut rajun rutiinin kovien reittien kiipeämiseen viimeisten kahden vuoden aikana, joiden kuluessa listalle on tipahtanut 25
yli 8a:n reittiä joko sporttina tai trädinä. Tällä kertaa herra käytti tuon koko kapasiteetin
hyväkseen korkojen kera ja kiipesi toistonousun testattuaan muuvit ja piissit kertaalleen
yläköydessä. Reitti oli itse asiassa jopa hieman märkä... Kiipeilyllisesti reitti on miehen
mukaan oikein tyydyttävää, mutta vaikeus oli
tuntunut ennemmin 7c:n kantturoilla olevalta. Tulevat toistajat antanevat tähän dilemmaan tarkennusta.
Kauniimman sukupuolen kunniaa sekä Turuus, että hyvällä omatunnolla koko Suomessa pitää edelleen yllä Matilda Nordman.
Ulkomailla suoritettujen kovien tikkien lisäksi Matilda ennätti kesällä kiipeämään Jouni
Nordmanin avaaman Habahuban 7c+/8a.
Matildan mielestä reitti on kovempi kui yksikään hänen kiipeämänsä 7c+, mutta kysymysmerkiksi jää riittääkö muuvien vaikeus
maagiseen kahdeksikkoon. Joka tapauksessa
neidon mielestä kallion hienoin reitti.

Pohjoinen ulottuvuus
Jos oli Ramin suoritus Mestari Globuluksen

Anton Johansson

Jani Lehtola, Neverending story part 2 (UG2) 8A, Magic wood.

kanssa vakuuttava, niin samaa voi sanoa
myös Oulun könssikkä Jani Lehtolan suoritteesta Luohuan kiven ilmeisimmän projektin kanssa. Kesäkuun alussa herra sai lähetystyön päätökseen Fat Hipon istumalähdön
osalta. Tuloksena Edge of Darkness 8B.

Jani Lehtola

Työn alla ollut kantti pullisteli kaikessa komeudessaan silmään jo 2005, jolloin posset
löysivät Luohuan kiven mahdollisuudet kapuilukäyttöön. Tuolloin ei vielä punttien vah-

vistamissa käsivarsissa löytynyt jerkkua edes
roikuskella kaikissa otteissa. Kantin alaosassa löytyy hiukkasen parempaa otetta ja Aspin
Osmo saikin kiivettyä ensimmäisen 8 muuvin mittaisen version, joka ristittiin nimellä
Iisak 7A. Kantin yläosa on erittäin slouppaava ja keliriippuvainen. Jani ja Saarisen Risto alkoivat työstelemään yläosaa tosissaan syksyllä 2007 ja Risto saikin lähetettyä sen keväällä 2008. Yläosa kantista nimettiin Fat Hipoksi

Jani Lehtola rutistamassa kanttia, Edge of Darkness 8B.

ja annetun efortin perusteella sai kreidin 8A.
Koko komeuden linkkaamisesta puuttui vielä pari käsimuuvia sekä muutama nissinen
huukki, jotta alaosasta pääsee Fat Hipon aloitukseen.
Puuttuva huukkibeta löytyi kesällä 2008, mutta varsinaiset yrkät koko komeuteen Jani pääsi tekemään vasta keväällä 2009. Vuosi 2009
meni turhautumisten merkeissä varsinkin
syksyn kosteiden kelien vuoksi, mutta syksyn
lopulla muutama kirpeä pakkaspäivä antoi
toivoa lähetykseen.
Sesonki 2010 alkoi onneksi jo maaliskuun
puolivälissä ja silloin alkoi varsinainen työstö. Jani laskeskeli, että käytti reitin työstöön
kevään aikana 17 päivää hyvillä keleillä + noin
8 päivää jolloin kelin vuoksi tuli pataan lähes
samoin tein. ”If you want ultimate, be ready
to pay ultimate price”.
Tällä kertaa ratkaisuksi löytyi laadukas videokamera, jolla herra dokumentoi lähes jokaisen työstökerran ja analysoi kotona ja paikanpäällä onnistumiset- ja epäonnistumiset.
Toinen ratkaisuun vaikuttanut tekijä oli yhtenä työstöpäivänä suoritettu 4–5 tuntia kestänyt hakkuutus, joka sai kunnolle aikaan sen,
että kussakin sessiossa pystyi ottamaan useamman hyvän yrkän. Myös itse hakkuutus piti siirtää iltaan ja öihin riittävän hyvän kitkan
löytämiseksi. Reitin varsinaista betaakin piti
muuttaa vielä sen vuoksi, että ennen viimeis-
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tä muuvia tehtävä etusormien vaihto pienellä
beeblellä oli liian raskas tehtäväksi koko linkissä. Tästä syystä koko komeutta kiivetessä
oikea tuodaan vasemman viereen surkealle
open-otteelle ja vika leiskautus suoritetaan
sopivasti roiskaisten toivoen, ettei oikea käsi ammu irti svingin aikana. Muuvien dokumentoinnista syntyikin bonarina oikein mainio dokumentointi, joka löytyy Janin blogista:
http://darthkukkis.blogspot.com/

Kuutti Huhtikorpi

spotteri

Nallekin pistäytyi Luohuan kivellä paluumatkallaan Norjasta ja tekin pikaisen nousun Ladamies assikseen 8A+. Myös pohjoisesta etelään kirjansa muuttanut Haapakosken Sami
käväisi toistamassa kyseisen komeuden. Sami teki myös toistonousun Pyhännän kivellä
sijaitsevaan Always Brokenin seisomalähtöön
7C+.
Luohuan kiveltä löytyy vielä noin viisi vaikeaa
projektia, mm. Fat Hipon direct istumalähtö
ja Ladamiehen istumalähtöön yhden erittäin
vaikean ja yhden helpomman muuvin lisäävä versio, joten onneksi Janiltakaan ei työtä
puutu. Myös No Mans Landin assis 8A+, Pyhännän kivellä odottelee toistonousujaansa.
Kreidi ei tästäkään tipahda luultavasti helpolla, sillä kyseinenkin komeus otti työtä yhteensä 20-30 päivää (verrokkina 7 Veljestä 8A+,
joka tipahti toka sessiossa...).
Syyskuun viimeisinä päivinä Jani pääsi testaamaan slouppiskanttikondistaan vielä Jyväskylän kuuluisimmalle slouppiskantti-testpiissille, elikkäs Fyysikolle 8B. Könsikkä oli
käynyt testaamassa reittiä pari-kolme vuotta
aiemmin puolisen tuntia kesälähmeröillä ja
elokuussa yhtenä päivänä 1/2h ja seuraavana
päivänä työstellyt loput muuvit. Keli oli tuolloinkin sloupperiactioniin sopimaton, elikkäs
viime kesälle tyypillisesti trooppinen. Syyskuun vika viikon sääikkuna ja tohtori Guttormin kyyti toivat kuitenkin mahdollisuuden lähetykseen ja senhän lähettiläs käytti hyväkseen. Tomi oli aikanaan reitin avattuaan
pohtinut, että Fyysikko on vaikeampi, kuin yksikään hänen fontsussa kiipeämänsä traverse, joten siitä 8B. Janinkin mielestä tuo 8B
traverse-greidi voi pitää hyvinkin paikkansa.
Vaikein muuvi tulee heti alkuun ja se on noin
8A-blokkimuuvi. Pisteet reitissä varsinkin hienoille slouppiksille ja visuaaliselle ilmeelle.
Herralle taas pisteet siitä, että reitit ovat alkaneet aueta lupaavan nopeasti myös napapiirin eteläpuolella.

Nalle ja Andy palsta
Nallen kesäinen retki suuntautui tällä kertaa
Etelä-Afrikasta poiketen Norjaan. Sateises-
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Nalle Hukkataival, The Diamond 8B, ensinousu Vingsandissa.

ta säästä huolimatta Nalle onnistui kellistämään pari turskamaan kuuluisimpiin kuulunutta projektia joista ensimmäisenä antautui
Vingsandissa Diamond, jota on pitkään spekuloitu jopa vaikeusasteella 8B+. Nallen tulkinta vaikeuden osalta on 8B ja laatu maailmanluokkaa. Paikan päällä piipahtaneet
muut suomalaiset vahvistivat laadun olevan
priimaa. Toinen kaatunut klassikkoprojekti on niinkutsuttu ”kautokeino arete projekti” jota muutama vuosi sitten itse Ben Moon
kävi työstelemässä. Tämä upea hänkkikantti
kantaa tästedes nimeä Rough Gem ja myöskin vaikeutta 8B. Kun listalle vielä lisättiin
pari 8A+ flashiä (Fokus Harbakissa ja Talib
Vingsandissa), sekä tukku muita alakahdeksikkoja, jäi retki säistä huolimatta plussan
puolelle.
Paluumatkalla Norjasta Nalle piipahti Luohuan lisäksi myös Jyväskylässä ja teki 3. nousun Paddingtoniin 8A+. Paddingtonin pitkä
dynaaminen leiskautus sopi kuitenkin Nallelle kuin nyrkki nenänpäähän ja nuorukainen
pohtikin kreidin olevan lähempänä 8A:ta.
Syyskuu vei maailmantähtemme taasen kiertueelle, jonka ensimmäinen pysähdyspaikka on Ameriikan mantere ja tarkemmin Mt.
Evans, jossa Dave Graham ja Daniel Woods
ovat avanneet valtavan läjän kovia reittejä
syksyn aikana. Nallella onkin ollut ilo tulla
valmiiseen pöytään ja tikata nopeaan tahtiin
kovia reittejä, kuten Evil Backwards 8B+, The
Great War for Civilisation 8B ja The Exfoliator
8A+/B. Sesonki on Mt. Evansissa kuitenkin
lopuillaan, sillä tiet menevät kiinni muutaman päivä päästä. Mantere on kuitenkin pul-

loillaan kovia reittejä, joista saanemme kuulla lisää syksyn aikana. Mahtavuutta on myös,
että Nalle kantaa mukana videokameraa ja
päivittää suorituksia sivuillaan kohtuullisen
tiuhaan.
Nuoremman ja vielä nousussa olevan tähdenalkumme Gullstenin Anthonyn retki eurooppaan jatkui samoissa merkeissä, kuin
kevät Suomessa päättyi. Eli ilotulitus jatkui
sekä boulderoinnin, että köysikiipeilyn merkeissä. Nantterin tikkilista on niin pitkä, että
päätinkin esittää mieluumin muutaman tarkentava kysymyksen kesän puuhasteluista:
Kesäretken alussa käväisitte boulderoimassa Sveitsissä. Reissun tuosta osiosta tipahti mm. 6 kpl 8B -vaikeusasteisia reittejä joista yksi ensinousu (Dark Sakai). Mitkä noista
reiteistä jäivät mieleen siisteimpinä ja minkä
vuoksi?
”Sveitsissä kiipeämistäni 8B:n reiteistä siisteimmät olivat varmaan Steppenwolf, Riverbed ja
Dark Sakai. Steppenwolf on erittäin näyttävä
linja ja muuvit on tosi siistejä ja erilaisia. Riverbed on muuten vaan tosi tunnettu reitti ja
makeeta kattokiipeilyä krimpeillä ja pincheillä. Ja Dark Sakai jäi tietenkin mieleen, koska se
on uusi reitti ja hyvin esteettinen seuraten koko
matkalta yhtä pientä halkeamaa.”
Koittelitko mitään vaikeampaa Sveitsissä?
”Kokeilin New Base Linea, mutta oli ihan liian kuuma sitä reittiä varten. Alun slouppaava
halkeama vaatii hyvää kitkaa. Ja kokeilin myös
Unendlische Geschichte 1+2 linkata, mutta tipuin valitettavasti sieltä ihan lopusta ja motivaatio ei enää riittäny kokeilemaan uudestaan
sen jälkeen.”

Kuutti Huhtikorpi

”Jos jotain kivaa sattuu eteen ni enköhä sitä rupee työstämään.”

Ulkomaat
Kesän aikana on suomalaisia retkueita matkannut pitkin poikin Eurooppaa ja ainakin
Aholan Antin retki Magic Woodiin ja Ceuseen
oli onnistunut. Boulderointipuolella reppuun
tipahti yli 30 seiskaa, joista esimerkkeinä
Blown Away 7B, Intermezzo 7C, Höhenrausch 7B+ flash, Höhenzone 7C ja Bugatsanga
7C. Kun boulderoimalla oli voimakondis saatu kohdilleen olikin aika liftata Ceuseen ja tiputtaa reittejä köyden turvaamana. Köyseilyn osalta lista ei näytä yhtään huonommalta:
Correspondace imaginaire 7c+ tokalla, Belin

Nalle Hukkataival, Midnight Sun, 7C+ Lofooteilla.

Pierre Delas

Kuutti Huhtikorpi

Boulderoinnin jälkeen käväisitte myös Ceusessa kiipeämässä sporttia. Köydellä taittui
tänä vuonna kaksi 8c:tä (Dures Limites, La
Chronique de la Haine Ordinaire) ja 8c+ (Bah
Bah Black Sheep) Pystytkö vähän kuvailemaan noita reittejä ja minkä verran ne vaati
lannistuakseen työtä?
”No näin lyhyesti sanottuna, Dures Limites on
kestävyysreitti, jossa on kaksi kruksia ja Chronique de la Haine Ordinaire on enemmänkin
bouldertyyppinen. Alussa joku 7b+/c boulderi ja
sen jälkeen 8a/+ köysireitti loppuun. Bah bah
black sheep on taas vähän erilainen. Se on melko jatkuva ja siinä on aika timakka boulderkruk-

Nalle Hukkataival Outlook, 7C ensinousu Lofooteilla.

si keskellä reittiä. Kruksi liikkuu siinä 7c+ boulderin mailla ja sen jälkeen tulee vielä semmonen herkkä dyno. Duresiin meni tänä vuonna 3
yritystä, Croniqueen 2 ja Bah bahiin noin 11.”
Testailitko köydellä muita vaikeita reittejä?
”En oikeastaan. Pikkasen kokeilin Biographiea,
mutta poketit ovat reitissä niin terävät, että ei
tehny hirveesti mieli sillä hetkellä työstää.”
Suomessa on reissun jälkeen tippunut vielä
Sheriffi 8a ja Sulttaani 8a+ Nummesta. Oletko ennättänyt vielä testaamaan Estrellaa tai
Syncroa?
”Olen kokeillut Estrellaa, mutta en aio sitä varmaa enää ikinä kokeilla. Ehkä nummen ärsyttävin reitti. Vaikeinta on päästä klippaamaan
ankkuri ja se ei oo mun mielestä siistii hylkeillä
johonki släbille köysi jalkojen välissä. Syncroa en
oo vielä kerenny kokeilemaan, mutta ehkä tänä
syksynä ehtis jos säät vaa sallii.”
Onko Suomessa mielessä boulder- tai köysireittejä vielä syksylle 2010?
Andy Gullsten, Bah bah black sheep, 8c+, Céüse.

7c onsight (ruotsalaisin tik merkein), Vagabond d’occident 7c onsight, Makach Walou
7c+ tokalla, Mirage 7c+ tokalla, Joyex boucher
7c+ kolmannella ja kermana pohjalla L’ami
Caouette 8a tokalla yrkällä.
Myös Bros Lehtola ja Haapakoski tekivät kolmen viikon visiitin Sveitsiin, mutta kelit eivät tällä kertaa oikein suosineet. Vettä oli tullut pari viikkoa ja sen päälle lämmintä. Jani
sai kuitenkin tikattua tuntiin 8A:n nimeltä
Free For All. Samin vankkojen käsivarsien alla taasen taipuivat Sofa Surfer 8A ja Octopussy 8A. Ehkä vaikuttavinta antia oli kuitenkin
Samin avaama Shallow Water -soolo nimeltä
What Would King Do 7b. Hatunnosto urmakkaasta suoritteesta ja vielä urmakkaammasta nimestä... Samaan aikaan reissussa ollut Johanssonin Anton kellisti muun muassa
Riverbedin 8B. Antonin reissusta lisää reissukertomuksessa.
Jo kotimaaosiossa mainittu Pulkkisen Valtteri piipahti Fontsussa ja dynosi Fred Rouhling -klassikon La Puce 8A. Kyseinen dyno on
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Koopan kaltainen ”kaikki irti” -riuhtaisu jyrkässä hänkissä. Erona ehkä se, että otteiden
väli taitaa olla hiukka pidempi. Itse arvostan
varsin korkealle nuorukaisen samalla reissulla kellistämää Le Piano a Queue assista. Vaikka vaikeutta ei ole kuin 7A+, niin ojentajat tietävät tehneensä töitä vähintään sen verran.
Tämän reitinhän tekin tunnetuksi Kurt Albert
maailman parhaassa kiipeilyleffassa The Real
Thing.

Santeri Turkulainen

spotteri

Boulderkeskusten perustaja/ omistaja Jarmo
Annunen teki kesän alkupuolella urmakkaan
lupauksen. Jos hän ei kiipeäisi tänä vuonna
köyden kanssa 8a:ta loppuisi kiipeily siihen
pysyvästi. Kesän alun Euroopan retki ei tähän
lupaukseen tuonut helpotusta, joten Jarmo
valitsi reittikandidaatin niinkin läheltä kuin
Niemiselistä. Taisteluparin nimi oli Diablo.
Noin 17 yritystä (935 muuvia) myöhemmin
reitti olkin niin sanotusti bagseissä ja herra
antaa itselleen ansaitusti luvan jatkaa harrastamista. Niemiselin osalta myös toinen napakka suorite tipahti turkinpippurilakunkin
kehittelemisessä mukana olleelle Jari Pölläselle. Jarin lähettämä reitti kesältä oli Diabolic
Feelings 8a+.
Mr. Hauberille, eli Saku Korosuolle on osittainen ruotsalaistuminen tehnyt ilmeisen hyvää,

Santeri Turkulainen

Valtteri Pulkkinen, La Puce 8A, Fontainebleau.

Valtteri Pulkkinen, Hale-Bopp 8A yritys, Fontainebleau.

sillä kahdeksikkoja on alkanut tippua tasaista tahtia. Heinäkuun
alkupuolella Saku avasi Rosås -nimiselle kalliolle 8a:n nimeltään Finska Skriket (kuva Galleriassa). Upean näköinen tasaisesti hänkkäävä linja joka hyväilee miehen nimikkoruumiinosia
(eli niitä haukkareita) underimuuveillaan. Hyvään kondikseen
päästyään tästä oli helppo työ jatkaa tikkaamaan myös Eventyrblanding 8a Flatangerista. Koska Falkberget on Sakulle siis lähes
kuin ulkomailla oloa, voinee tässä mainita myös tradinoususta Renesanssiin 7b+. Toivottavasti pultit pysyvät vielä seinässä,
vaikka reitti luonnollisillakin menisi.
Ulkomaillakin kauniimman sukupuolen kunniaa on nuorilla
harteillaan kantanut ansiokkaasti Matilda Nordman. Retki Lake
Como aalueelle, Italiaan poiki kovia nousuja mm. Bulldog 7c+,
Sgoing 7c sekä Turbolenta 7c, joka tipahti on-sightina!

Santeri Turkulainen

Uutisista viimeisimpänä, vaikkakaan ei ehdottomasti vähäisimpänä Nytorpin Tomin onsight reittiin Gare au grand gourou, 8a+
pienellä sporttikalliolla nimeltään Vallee du Giffre. Reitti on Tomin mukaan tiukka pätkä, ensin 15 metrin 8a ja perään saman
verran pystysuoraa 7c+ ssaa. Eli kiivetään kaksi kp:ta putkeen.
Tiukin on-sighti mitä herra on kiivennyt, ehdottomasti. Kyseisellä suoritteella Tomi siirsikin suomalaisen sporttikiipeilyn onsight-tasoa taas plussalla eteenpäin. Kahdeksanteen vaikeusasteeseenhan Tomi nosti suomikiipeilyn jo muistaakseni viime vuosituhannella kiivetessään Football Funin (8a) Fraguelin
sporttikalliolla Mallorcalla.

Valtteri Pulkkinen, Gros Doigts 7A, Fontainebleau.

www.oac.fi

Johannes Kärkkäinen ja Juha Evokari

T

ervehdys taas kaikille lapsille ja kiipeilynmielisille. Kesän pakitukset on pakiteltu
ja on aika taas palata perimmäisten kysymysten ääreen. Walterin postilaatikkoon on tasaisin väliajoin putoillut kaikenlaista jonniinjoutavaa sälää, mutta olipa joukossa yksi aivan
relevanttikin kysymys.
Parahin Walter de Basecamp! Tahdon aivan
ensimmäiseksi kehua taannoista Kiipeily-lehden artikkelia (vaikkei se sinun kirjoittamasi
ollutkaan), jossa neuvottiin köysimerkkien
käyttöä pitkillä reiteillä: ständille päässyt kiipeäjä voi yhdellä napakalla nykäisyllä viestittää, että varmistamisen voi lopettaa. Otimme kavereiden kanssa neuvosta vaarin. Yhden nykäisyn käyttäminen viiden asemesta
nopeuttaa ständityöskentelyä kummasti, ja
lyhytpuheisuus on muutenkin kaunis ominaisuus ihmisessä.
Käytäntö köysimerkkien suhteen on kuitenkin
varsin kirjava, enkä aina haluaisi sopia asiasta erikseen jokaisen kiipeilykaverini kanssa.
Etsinkin vastausta siihen, onko köysimerkkeihin olemassa standardikäytäntöjä?

Hyvä Jukka Laajarinne,
Kiitos kehuista, laitan ne omaan piikkiini kuten kaikki muutkin merkittävät Big Wall -saavutukset maassamme. UIAA:sta – enkä muutenkaan jalkapallosta – tiedä yhtään mitään,
mutta köysimerkit tunnen kuin oman peckerräkkini. Käyttämänne lidaajalähtöinen lähestymistapa on täysin validi, joskin ei niin kultivoitunut. Kun kokemusta karttuu, voidaan
siirtyä varmistajakeskeiseen köysimerkinantoon.
Näin se menee:
1) Liidaajan liidattua 10 metriä vedetään yksi
huomattava nykäisy. Tätä toistetaan kymmenen metrin välein, kunnes 60 metrin köysillä
liidaaja on edennyt 50 metriä.
2) 55 metrissä nykäistään kahteen kertaan.
Tässä pitää huomata, että drägiä on kertynyt
jo huomattavasti ja niinpä nykäyksien tulee
olla äärimmäisen voimakkaita.
3) Viimeisten viiden metrin aikana nyitään 5
kertaa joka metrillä.

Miten esimerkiksi jäljellä olevan köyden määrä kuuluisi viestiä kiipeäjälle? Itse olen käyttänyt yhtä kiskaisua viittä metriä kohden. Kolme nykäisyä siis tarkoittaa, että köyttä on jäljellä viisitoista metriä.

Liidaajan kysyessä jäljellä olevan köyden
määrää kannattaa vastata Fibonaccin lukusarjaa hyödyntäen, jotta vältytään tulkinnanvaraisuuksilta. Jos taas on epävarmuutta köyden määrästä, voidaan hissukseen väristellä
köyttä empimisen merkiksi.

Nykäys – tauko – kolme nykäystä sen sijaan
on ollut viesti liidaajalle, että hän on tullut
kruksiin: ”Nyt tark-ka-na!”

Siinä kaikki tällä kertaa. Muistattehan lähettää kysymyksiä osoitteeseen wdbc@climbing.fi

Millaiset ohjeet UIAA antaa asiaan?
T: Jukka Laajarinne”

Vihreä Lanka (5.3.2010) laittaa suomalaiset Himalajan-kiipeilijät arvojärjestykseen: ”Viime heinäkuussa Veikka Gustafsson saavutti elämäntavoitteensa valloittamalla maailman kaikki neljätoista yli 8 000 metriä korkeata huippua.
Gustafsson kiipesi ilman lisähappea, muttei yksin. Syyskuussa Samuli Mansikka pani paremmaksi ja suoriutui ensimmäisenä suomalaisena yksin yli 8 000 metriin ilman
happilaitteita.”
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Lenina-T, 6c+, Olhava, FA 1985 /Henrik Suihkonen
Ovat sulkeneet puomilla Kuismantien, eikä
etelästäkään enää pääse autolla. Jatkaneet leveäkaistatietä kallion alle: pääsevät Espoosta
helposti yläköysiään virittelemään. Siirtäneet
notskipaikaa ja rakentaneet tilalle hökötyksen, joka ei paljoa lämmitä. Vain sinnikkäimmät saavat enää vatsavaivoja lammen vettä
juoden, kun on kaivokin saatu. Ja paskahuussit. Ja polttopuita. Ja laavu. Tänä kesänä veneetkin korvattiin syntymälahoilla ja olenpa
kuullut, että tätä nykyä hienoimmat saapuvat
vesibussilla ja yöpyvät lähistön majataloissa.  
Ennen sentään kaikki oli paremmin ja kansalliskalliomme sai nauttia arvoisestaan
tunnelmasta. Miehet olivat vielä miehiä ja
naiset pysyivät kotona. Jokavuotisissa kokoontumisajoissa olivat mukana kaikki kansakuntamme silmäätekevät. Kukaan ei uskaltanut sanoa harrastavansa boulderointia
tai sisäkiipeilyä, yläköysittelystä puhumattakaan. Määlyjen seuraajia, porahakoja, vieroksuttiin ja asennettiin vain harvakseltaan jos
silloinkaan. Nuoret innokkaat porarit saivat
sakin hivutusta ja öiseen aikaan liikoja sahattiin pois. Aika oli siis kaikin puolin otollinen
tiukoille ensinousuille. Semminkin kun muistaa, että elettiin aikaa, jolloin uusi uljas urheilukiipeilijöiden sukupolvi tikkasi projektin
projektilta vanhojen pierujen nokan edestä.
Kiipeilyanarkiaa, epämääräisen värisiä tiukkoja kiipeilyvetimiä ja takatukkia.  
Eli konsepti oli seuraavanlainen: hirvittävä
uho, älytön känni ja aamulla avaamaan uutta.
Kaverit tiesivät edellisestä illasta sen verran
kertoa, että olivat kaikki ruumiineritteet purskahtaneet yhtenä ryöppynä. Taluteltukin oli,
kontattu ja tietysti pidetty erittäin hauskaa. Itse reitti on jatkuvaa laattakiipeilyä: tekninen,
hintsuja listoja ja yläpään kruksi, johon kuuluen tietysti harvahko pulttaus. Tarina ei kerro jatkettiinko samaan syssyyn vielä Salamadirect, mutta voisin helposti kuvitella, että
juuri näin kävi. Kun väritelkkarissa pyöri paraikaa aiheeseen sopiva mainos, tuli nimikin
kuin itsestään. Syntyi Lenina-T.   Mallihan oli
sellainen pidempi, joka sopi hyvin jo aktiivisemmin liikkuvalle.

Kiipeily koeajaa
Arvostelut Artturi Kröger
Kuvat valmistajien

Pezl Summit -hakku
Tuore Petzl Summit edustaa uudenlaista
alppihakkuajattelua. Taivutettu varsi antaa
lisäulottuvuutta ja aggressiivista ulkonäköä. Koko varren pituinen kumipinta tarjoaa hyvän gripin ja tekee hakun käsittelystä
kylmässä miellyttävämpää. Se myös lisää
varsijammien kitkaa alppireiteillä. Täsmäsuikale kumia olisi voinut toimia myös terän keskiosassa, mihin käsi usein hakeutuu. Kuivaharjoitteluvaiheessa Summitin
varsi tuntui paksulta ja kömpelöltä pienikätiselle. Tositoimissa se istui hanskaan
oivallisesti. Summit ei ole erityisen kevyt.
Massa on löytänyt oikeisiin paikkoihin, sillä kärjestään kapea terä penetroituu kovaankin jäähän ällistyttävän hyvin – svingi
on alppihakuksi murhaava. Varren ylä- ja
päässä on reilun kokoinen reikä, mihin voi
tarvittaessa klipata sulkurenkaan vaivattomasti. Summitia on saatavana kolmea eri
pituutta, 52 cm, 59 cm ja 66 cm. Taivutetun varren ansiosta 59 senttinenkin tuntuu
kompaktilta. Petzl Summit painaa 535 g
(59 cm) ja maksaa 107 euroa.
Maahantuoja Vandernet Oy.  
Ahneesti pureva aktiivisen alppikiipeilijän
työkalu.

Outdoor Research DryComp Ridge
Sack -reppu
Outdoor Researchin DryComp Ridge Sack
on vedenpitävä 34-litrainen reppu, joka
painaa vaivaiset 465 grammaa. Se on tehty 420D-nylonista. Kestänee norsupyssyn
laukauksenkin. Rakenteeltaan DryComp
Ridge Sack on kuivapussi, johon on kiinnitetty kantoviilekkeet, kapea lantiovyö ja
rintahihna. Simppelin rakenteen varjopuolena on repun ryhdittömyys: siinä ei ole
runkoa. Istuvuus onkin kiinni pakkaamisesta. Pienellä vaivalla tavarat saa järjesteltyä niin, että kantolaite ei tunnu enää rempulalta. DryComp Ridge Sack selvisi alppipirymistelystä moitteettomasti. Vettä ei
päässyt sisään, eikä se ollut moksiskaan
hieromisesta graniittia vasten. Repun sivuilla on kompressointirensselit, joilla kantamuksen saa timmiksi vajaanakin. Repussa on reilunkokoinen verkkotasku sekä kiinnityslenkit hakuille. DryComp Ridge
Sackin suositushinta on 97 euroa. Reppua
saa hyvinvarustetuista nettikaupoista.  
Vedenpitävä, kevyt ja luja rymistelyreppu.

Tiimi
Teksti Katja Elo | Kuvat Kaisa Rajala

Lauantai 12.6.
Matkalle Italiaan lähtivät Kaisa, Olli, Otto, Otto (Mikki), Elias, Juuso,
Matilda, Iines ja Katja.
Lentomme lähti aamulla aikaisin Turusta Riikaan, jossa välilaskun
aikana söimme pitsat ja vaihdoimme Milanoon jatkavaan koneeseen.
Matkat menivät mukavasti nukkuen, sekä jutellen vierustoverin kanssa
jos tämä sattui olemaan hereillä.
Milanon kentällä saimme kaikkien laukut mahdutettua kahteen vuokraautoon ja lähdimme ajo-navigaattorimme ohjeita muokaten luovimaan
muiden autojen keskellä tietyömaiden lävitse kohti Como-järveä ja
vuokrattua taloamme. Kävimme matkan varrella myös ostamassa ruokaa
iltaa ja seuraavaa päivää varten.
Illalla totesimme talon olevan, jos ei nyt aivan Mallorcan talon veroinen luxus, niin ainakin ylellisyyttä uima-altaineen ja aurinkoterasseineen
aivan järven rannassa. Talossa itsessään oli monta kerrosta – puhumattakaan huoneiden lukumäärästä – sekä parveke ja autotalli. Aloitimme
myös koko viikon kestävän ruokavalion syömällä illalliseksi pastaa.
Sunnuntai 13.6.
Ensimmäinen kokonainen päivä Italian auringon alla. Aamulla Kaisa
herätti edellisenä iltana myöhään valvoneet ”vasta puoli seitsemän” kuten
hän asian armollisesti ilmoitti. Aamiaisen ja päivän eväiden teon jälkeen
pakkasimme tavarat ja lähdimme kohti lähellä sijaitsevaa kiipeilypaikkaa
nimeltä Scarenna.
Iltapäivällä kiipeilemisen jälkeen palasimme kämpille ottamaan
aurinkoa ja uimaan. Illalla myöhemmin söimme illalliseksi jälleen pastaa
ja ruoan jälkeen jatkoimme omia tekemisiämme. Oma tekeminen vaihteli
reilusti mm. Otot erikoistuivat yhteiskylpyihin.
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Iines Fager

Maanantai 14.6.
Toinen päivä valkeni aurinkoisesti ja Kaisa päätti herättää koko porukan
kuudelta. Jälleen sama aamurutiini; aamiainen, eväät, pakkaus ja lähtö.
Tällä kertaa matkasimme hieman kauemmas kämpiltä Torretteen, jossa oli
käveltävä soraa pitkin kiipeilypaikalle ylämäkeen ja korkealle. Ohjeissa
sanottiin matkan kestävän noin kymmenen minuuttia, mutta ei rivakoilta
suomalaisilta matka kestänyt läheskään niin kauan. Reittien juurella Mikki
sai ystäväkseen paikallisen vuohen, jonka hän nimesi Pierreksi. Kiipeiltyämme riittävästi, päätimme jatkaa matkaa ylemmäs vuoren rinnettä,
josta löytyi lisää reittejä. Pierre ystävineen seurasi tietenkin mukana.
Illalla kämpille päästyämme kävimme uimassa, otimme aurinkoa,
söimme pastaa ja pelasimme korttia. Tästä tuli rutiini, joka näytti toistuvan koko viikon.
Tiistai 15.6.
Sadepäivä! Kolmannen päivän aamuna heräsimme sateen ropinaan ja
totesimme, että tänään on mahdotonta mennä kiipeilemään, joten jäimme
koko päiväksi kämpille, lukuun ottamatta kauppareissua. Kaupasta tuli
ostettua pastaa ja lisukkeita sekä aamiaistarvikkeita. Kämpällä aika tuli
vietettyä viihtyisästi Italialaisia tv-ohjelmia katsellen ja korttia pelaten.
Keskiviikko 16.6.
Toinen sadepäivä. Tänään Olli ja pari muuta rohkeaa päättivät lähteä
kiipeilemään kuiviin luoliin ja Kaisa lähti muutaman muun innokkaan
kanssa shoppailemaan Sveitsin Fox Towniin. Päivä vierähti mukavasti
shoppaillen ja uutta autoa etsien, sillä vanha Fiat hajosi ja piti saada uusi,
sekä vesisateessa kiipeillen. Illalla söimme kämpillä Kaisan yllätyspastaa.

Iines Fager

Otto

Valk

eise

nmäk

i

rdman
Matilda No

Torstai 17.6.
Kolmas melkein sadepäivä. Aamulla pojat heräsivät lupauksensa mukaan viideltä katsomaan mennäänkö kiipeilemään
ja herätettyään tällä kertaa Kaisan pojat saivat mennä takaisin nukkumaan ja herätä myöhemmin uudestaan kysymään kiipeilystä.
Kahdeksan jälkeen aamulla keskustelimme kiipeilystä ja päätimme
lähteä samaan paikkaan, missä olimme sunnuntaina. Kalliot olivat
aamulla kuivat, mutta päivällä kaatosade yllätti ja pakotti meidät kallionkielekkeen alle kuivattelemaan ja odottamaan sateen taukoamista,
jotta pääsisimme autoille ja sieltä kämpille. Ruoaksi oli jälleen pastaa ja
nimeämätöntä kastiketta.
Perjantai 18.6.
Viimeinen kokonainen päivä Italiassa valkeni aurinkoisena ja päätimme
lähteä järven toiselle puolelle Menaggioon, jonne tarvitsi mennä lautan
kanssa. Kiipeilykallio sijaitsi veden äärellä ja totesimme paikan olevan
mahtavan, vaikkakin kalliot olivat hieman kosteat eilisestä kaatosateesta.
Kiipeilyn jälkeen kävelimme alas rannalle ja hypimme uimaan vanhojen ”raunioiden” päältä ja otimme aurinkoa. Matkan varrella takaisin tuli
bongattua muutama nähtävyyskin auton ikkunan läpi ja kämpillä otimme
viimeisen kerran aurinkoa ja pakkailimme tavaroita huomista lähtöä
varten.
Lauantai 19.6.
Lähtöpäivä. Aamulla heräsimme aikaisin, söimme aamiaisen ja siivosimme talon. Viimeiset tavarat pakattiin ja luovutimme talon, joka oli
viikon ajan kotimme. Ajomatka lentokentälle oli monimutkainen ajonavigaattorin ja kartan ohjeiden tulkitsemisen, sekä tietöiden aiheuttamien

sonen
Juuso Laak

kiertoteiden sekamelskassa. Lopulta löysimme perille ja pääsimme matkaan Riikan kautta Turkuun. Illalla Turussa erosimme omille teillemme
kaikkien tavaroidemme kanssa, onneksi kaikkien! Kaiken kaikkiaan
reissu oli erittäin onnistunut.
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Veera Turkki

Sadetta

ja aurinkoa

Sveitsin takamet

sissä

Anton
Johansson

Anton ja Alp Nursera, Magic Wood.

Lähdimme Anthony Gullstenin kanssa reissun päälle Helsingistä 6.6.2010. Ensin vuorossa oli laivamatka Stokikseen, ja sieltä sitten vanhan kaavan mukaan Sveitsiin. Kun
vuoristoinen maisema alkoi häämöttää horisontissa, tiesimme olevamme pian määränpäässämme. Magic Wood oli perille saapuessamme lähes täynnä, mutta viikonlopun
viimeiset tunnit jättivät vain muutaman teltallisen jengiä Bodhi-campingille. Leirintäalueelta bongasimme heti omamme: tuttu ja
turvallinen Caven paku nökötti parkkiksella,
joten laadukas suomiposse oli kasassa. Jar-
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mo Annunen, Tuukka Kaipainen ja Vesa Autio olivat olleet Magic Woodissa jo pari viikkoa ennen meitä. Lisäksi Jarmo oli puolestani
hakenut Janin Lehtolan ja Sami Haapakosken Zürichin lentokentältä: koko jengi oli siis
koossa. Sää ei tosin ollut suosinut kavereitamme, ja sadetta oli jatkunut melkein tuon
kaksi viikkoa.

linjoja lähetettiin vähän väliä. Andyn kiipeilyä
oli inspiroivaa seurata, kaveri kun näytti kävelevän jokaisen reitin, jolle ryhtyi. Magic Wood
sai tuona kosteana aikana lukuisia uusia nimiä, joista tässä muutamia: Valley of Death,
Magic Rainwoods ja Valley of Darkness. Jalkapallon MM-kisat olivat myös suuressa suosiossa iltaisin Gasthaus Edelweisissa.

Ensimmäiset pari viikkoa meni kuivia bouldereita etsien ja niitä kiiveten. Sää ei siis ainakaan aluksi porukkaa lannistanut. Kaikilla
alkoikin pikkuhiljaa kiipeily sujua, ja hienoja

Sade alkoi kuitenkin pikkuhiljaa saada yliotteen positiivisesta asenteestamme, ja päätimme suunnata vuorten yli Ticinoon (Chironicoon), missä oli lämmintä ja mukavaa. Täs-

Veera Turkki

Sami Haapakoski

Anton työstää Electric Ant -reittiä.
Anton Johansson

Anton Johansson, Neverending story part 1 (UG1) 8A+, Magic wood.

sä vaiheessa seuraan olivat liittyneet myös Mikko Juvonen ja Leena
Rauramo. Palattuamme Magic Woodiin suomipossen tiet erkanivat:
Jarmo, Tuukka, Vesa, Leena ja Mikko suuntasivat Finale Ligureen
Italiaan. Jani, Sami, Andy ja minä jäimme pitämään puoliamme Magic Woodiin. Onneksi Oulun vahvat miehet Jani ja Sami (nykyään
Helsingin kansalainen) vastaavat noin kahtakymmentä saksalaista. Henkinen ylivoima siis säilyi. Oikeastaan koko camping-alue oli
täynnä niin mukavaa jengiä, että kansalaisuudet sekoittuivat yhdeksi boulderoijien klaaniksi.
Tässä vaiheessa matkaa Sami oli huomannut Janin nukkuvan kädet
rinnan päällä ristissä, minkä vuoksi aloimme kutsua häntä Pimeyden
ruhtinaaksi, Draculaksi. Sami taas toisaalta oli piessyt meitä eräässä
korttipelissä viimeiset kaksi viikkoa, siitä nimi Kuningas. Sotkuinen
olemukseni ja rehottava partani tekivät minusta Samin ja Janin hengellisen neuvonantajan, Abrahamin. Eräänä päivänä löysimme lisäksi Bruno-blockin alta Pakistanilaisen pakolaislapsen (Andyn), joka
hämmästytti kaikkia kiipeämällä nopeasti mitä vaikeimmatkin reitit.
Sami ja Jani hallitsivat valtakuntiansa viisaasti ja kovalla otteella, ja
yhdessä pidimme huolta vuoristoisesta valtakunnasta, jonka kuningas vaelsi kansansa keskuudessa laaksosta laaksoon ;).
Sveitsi alkaa ilmeisesti olla hyvin suosittu reissukohde suomalaisille
roikkujille, sillä tapasimme uusia ja vanhoja tuttavuuksia vähän väliä. Aina kun yksi retkikunta siirtyi joko seuraavaan määränpäähän
tai kotiin, toinen ilmestyi tilalle. Jyväskylän jengi oli myös vahvasti
edustettuna: Jykän ja Marjon kanssa aika kului naureskellen ja kiiveten.
Ensimmäiset hyvät säät ilmaantuivat noin 2,5 viikon jälkeen. Ystäviemme Janin ja Samin kohdalla reissu alkoi tuolloin tosin valitettavasti häämöttää loppuaan. Heidän osaltaan säät olivat todellakin
olleet harmillisen huonot. Tästä huolimatta molemmat onnistuivat
kiipeämään vaikeita ja hienoja reittejä. Yksi mieleenpainuvimmista oli Samin lähetys reitillä nimeltä Sofasurfer (8a+). Huom. tällöin
reitti oli kostea, sillä kiipeilyn aikana satoi koko ajan. Pian Kuningas
kuitenkin näytti kävelevän reitin ylös.
28.6. suuntasin Zürichin lentokentälle hakemaa Veeran. Kun pääsimme takaisin taikametsään, otimme ekat päivät rennosti, ja pian
olikin aika heittää uusi keikka lentokentälle: kolmen viikon reissu oli

Jani Lehtola, Höhenzone 7C.

päätöksessään Janin ja Samin osalta. Seuraavat kaksi viikkoa menivät tiiviisti boulderoinnin parissa. Välillä kävimme Crescianossa ottamassa aurinkoa ja nauttimassa kuivista kivistä. Siellä mukanamme oli mahtavan ystävällinen George Romaniasta (lempinimeltään
George of the Jungle tai Rebel Leader). Tämän lahjakkaan ja väkivahvan kiipeilijän kanssa oli mukava katsastaa uusia paikkoja niin kiipeilyllisesti kuin hengailumielessä.
Andy oli jatkanut tikkausta MW:ssa ja piti huolta hyvästä maineesta,
jota suomijengi näytti nauttivan muiden kiipeilijöiden keskuudessa. ”Every friend of Jarmo´s is a friend of ours”, sanoi Bodhi campingin aurinkoinen Singns, joka piti leirintäaluetta pystyssä yhdessä
miehensä Thomaksen kanssa. Yksi upeimmista Andyn kiipeämistä
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Veera Turkki

Veera Turkki

Retkiauto Chironicossa.

Uimapäivä, George ja pyykit kuivumassa.

Anton Johansson

tulosta ja fiilis oli jipii jei!
Magic Woodissa ehdimme tavata lyhyesti
myös Saulin ja Lassen. Heidän kanssaan kiipeilyä voi kuvata nauruntäytteiseksi ja toisia
kannustavaksi, parhaimmanlaatuiseksi ajanvietoksi mitä housut jalassa voi tehdä ;). Lopulta, Magic Woodissa vietettyjen antoisien
settien jälkeen Andy lähti kundien matkassa
kohti Ceüsea, ja Veeran kanssa suuntasimme
Itävaltaan laadukas köysittely kiikarissamme.
Veeran sormet.

reiteistä oli mielestäni ähnen ensinousemansa Dark Sakai (8b). Reitti sijaitsee Darkness
Cavessa ja on pitkä, voimallinen ja tekninen.
Andyn ensinousua katsellessa ei voinut muuta kuin inspiroitua, movet näyttivät kuin soljuvan itsestään. Onneksi sain tuon lähetyksen videolle. Ensinousua oli aika vaikea kuvata, varsinkin kun cave oli täynnä uteliasta
yleisöä. Vaikka kuvaus ei onnistunutkaan kovin hyvin, saa siitä onneksi selvän kuinka vaikeasta reitistä todella on kyse.
Yksi omista tärkeimmistä tavoitteistani reissussa oli kiivetä Magic Woodissa Riverbed
(8b), joka on hieno linja joen rannalla. Tuo
katto- / arête -ongelma sisältää upeita ja hieman teknisiä jalka- ja käsibetoja. Reitti on
myös täysin puhdas, kaikki otteet kuuluvat
reittiin ja linja on selkeä. Kolmas päivä tuotti
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Veera sai reissussa aimo annoksen upeaa boulderointia. Voisin kuvitella että ekaksi
boulder-reissuksi ulkomaille MW oli varmasti nappivalinta. Taisivat tavoitteetkin kesäkaudelle täyttyä mimmillä niin bouldereissa
kuin köysireiteillä. Myös Itävallan Bürsissä
hienolla konglomeraatti-sporttikalliolla Veera onnistui nappaamaan toppioteen monesta upeasta reitistä. Viikon verran Bürsissä
vietettyämme totesimme itävaltalaisten olevan todella ystävällistä kansaa: tutustuimme
mm. kahteen pariskuntaan, joista toinen tarjosi meille märille ja ryvettyneille kiipeilijöille
ruokailun, ja toinen majoituksen. (Myöhemmin loppureissullani palasin vielä yksin heidän luokseen viikon ajaksi, ja vieraanvaraisuus oli samaa luokkaa: hyvää ruokaa, mukavaa seuraa sekä majoitus.)
Bürsin jälkeen suuntasimme Veeran kanssa

Länsi-Sveitsiin etsimään kalkkikiveä, emmekä todellakaan kokeneet pettymystä. Matkalla saimme muutaman tunnin ajan hieman
maistiaista myös Pohjois-Italian mutkaisista vuoristoteistä ja upeista maisemista. Länsi-Sveitsissä aprikoosilaakson pohjalta kipusimme melko korkealle Rawyliin patojärven
laidalle, josta löysimme upeaa kalkkikiviseinää. Hankkimamme Sveitsin länsiosat kattava Extreme West -topokirja esittelee kattavasti lännen kiipeilypaikkoja, joissa riittäisi kiivettävää varmasti koko loppuelämäksi.
Suosittelen Extreme West -topoa kaikille, joita kiinnostaa sportti ja trädi Sveitsissä. Erityisesti Rawyl teki meihin suuren vaikutuksen. Korkeat, kelta-siniraidalliset kalliot mitä
upeimmilla otteilla varusteltuina kohosivat
korkean padon molemmin puolin, ja maisemat hivelivät silmää. Käykääpä ihmeessä kiipeämässä reitti nimeltä Ultima Opera (7b).
Se on noin 35 metrinen sporttipätkä, joka alkaa about 30 metristä. Ilmavuutta tästä reitistä ei puutu, sillä viimeiset 16 metriä kaatuu
päälle noin 30-40 astetta =).
Koko reissu oli täynnä mukavia päiviä ja iloisia iltoja ystävien kesken. Kiipeily tuntui välillä jopa sivuseikalta, vaikka kaikilla oli varmasti omat tavoitteensa ja unelmansa. Jokainen
kannusti muita huippusuorituksiin, ja ilmapiiri oli leppoisa. Millään reissulla tuskin voi
täysin välttää pikku kärhämää, mutta meillä onnistuttiin asiat aina sopimaan, ja hyvät
muistot jäävät elämään. Tällaisesta 2 kuukautta ja 10 päivää kestäneestä matkasta voisi kirjoittaa tolkuttomasti, ja hauskoja heittoja sekä tilanteita on mahdotonta saada paperille järkevään muotoon. Eikä kaikkea tarvitse
aina auki kirjoittaakaan. Joten hyviä hetkiä ja
upeita reissuja kaikille, toivottaa allekirjoittanut.
Valokuvaaja-Patrickin tokaisu ”You must taste to know”, kuvaa hyvin avointa asennetta
elämään ja kiipeilyyn. Vaikka välillä olo olisikin, että ”Wad`s going on, eh?”
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teksti

Johannes Kärkkäinen & Juha Evokari
kuvat
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Veikka Gustafsson arkisto

S

amaan aikaan kun ennätysmäärä suomalaisia odotteli Everestin juurella baanan aukeamista huipulle, alppitorvet kaahailivat Kirkkonummen takametsiin tapaamaan miestä,
jonka ei enää – siis ainakaan toistaiseksi – tarvitse kärvistellä perusleirissä. Kiipeilyeläkeläinen Veikka Gustafsson avaa seuraavassa jättimäistä hiljaisen kasitonnistiedon arkkuaan.

Gustafssonin olohuoneen lattialla lötköttää karhuntalja. Tämä jutun
ilmestyessä sen päällä kellii jo pienokainen, joka vielä odottaa maailmaan pääsyä äitinsä mahassa. Ison Urakan päätyttyä vuonna 2009
on alkamassa toinen. Tänään ei kuitenkaan puhuta kestovaipoista,
unikoulusta tai vauvauinnista. Tänään puhutaan ihan oikeista asioista
– siitä kuinka ison mäen huiputus onnistuu. Samalla ihmetellään Himalaja-kiipeilyn nykymeininkiä sekä vaihdetaan ajatuksia suomalaisen
kiipeilyn tulevaisuudesta. Torville tarjotaan puuhellalla keitettyä kahvia
(hellan vieressä olevaa tasoliettä on kuulemma käytetty tasan kahdesti), ja aloittaa kertomalla, miten retkikuntaa valmistellaan. Siis sen hirvittävän fyysisen treenaamisen lisäksi.

Valmistautuminen
Himalaja-retkikuntaa suunnitellessa tulee muistaa, että liikutaan kehitysmaassa. Asiat tapahtuvat verkkaisesti omalla painollaan, jos ollenkaan. Toisaalta kokenut kehitysmaamatkailija pystyy tekemään sellaisia asioita, joita ei Suomessa pysty millään tekemään: ”Mäntsälän
metsän kohdalla ei voi pysäyttää Lahteen menevää junaa, mutta kehitysmaassa voi”.
Himalaja-kiipeilyn suola on kotikutoisuus; kaikki on kiinni siitä, että
ymmärtää oman positionsa ja osaa ottaa vahvan asiakkaan roolin. Tämä alkaa jo sähköpostikeskusteluista operaattoreiden kanssa. Pitää
hylätä suomalainen häveliäisyys ja vaatia vastinetta rahoilleen: muuten
saa vain lukemattomia lupauksia, joita ei ole aikomustakaan toteuttaa. Vaikuttaa hieman siirtomaaherrojen mentaliteetilta? Ehkä, mutta
pitää muistaa, että nyt ollaan toteuttamassa tavoitetta, joka on kiivetä
vuorelle eikä suinkaan ajan ja energian hukkaaminen triviaalien asioiden puimiseen. Tämä ei tarkoita töykeyttä, vaan johtajuutta jota myös
paikalliset usein arvostavat asiakkaissaan. ”En suosittele, että ensimmäistä retkikuntaa varten googlataan se halvin operaattori. Perussääntö on, että jos maksat vähän, niin saat vähän”, Gustafsson jatkaa. Vasta kokemuksen kartuttua kannattaa valita low budget -vaihtoehtoja,
koska vasta silloin osaa välttää pahimmat sudenkuopat. Raha-asioissa
pitää muutenkin olla todella tiukkana ja sopia kaikesta jo ennen tavaroiden pakkaamista niin hyvin, että jälkeenpäin ei tarvitse selvitellä kuka on velkaa ja kenelle.
Vaatimisen lisäksi pitää osata tarkistaa. Jokainen teltta pystytetään hyvissä ajoin ennen perusleiriä kohti lähtöä ja kokkien kanssa lähdetään
torille ostamaan ruoat. Lisäksi tavaroiden pakkaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, muuten saa perillä huomata telttojen hinkkautuneen hajalle Karakoram Highwayn töyssyissä. Tavaroiden hankkimiseen, tarkistamiseen ja pakkaamiseen tulee varata muutamia päiviä,
joita ei käytetä temppeleiden pällistelyyn. Kokemuksen kartuttua ruokahuollon voi myös ulkoistaa: Gustafsson käytti viimeisellä Karakoramin matkallaan ystävänsä Ralf Dujmovitsin Amical Alpinin täyspalvelua, joka hoiti valmiit vuorisapuskat sissimuonapakattuina päiväannoksina Islamabadiin.
Sinänsä Gustafsson luottaa paikallisiin varusteisiin, ruokiin ja tarjontaan lähes täysin. Lentoyhtiöiden tiukat kilorajat sekä Islamabadin ja
< VG aloittamassa G1 kruxia eli Japanilaisten couloiria, noin 6500 m.
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Kathmandun supermarkettien prisma-tasoinen valikoima ovat johtaneet siihen, että kokenut Himalajan kävijä ottaa kotoa mukaan ainoastaan tekniikan ja rakkaimmat herkut. Salami, kylmäsavulohi, juustot
sekä laku pakataan kotona huolellisesti lämpöä eristävien vaatteiden
keskelle. Paketti puretaan vasta hotellin kylmäkaappiin ”keittiömestari
kuolee, jos jotain puuttuu” -uhkauksen säestämänä. Lääkelaukutkin saa
täytettyä tarvittaessa paikan päällä, kunhan on etukäteen listannut tarvitsemiensa lääkkeiden vaikuttavat aineet. Kotimaasta lääkelaukkuun
täytyy hommata ainoastaan deksametasoni-shotit. On syytä muistaa,
että pahaa paikkaa varten mukana kannettavaa amfetamiinijohdannaista ei parane edes yrittää tuoda tuliaisena koti-Suomeen. Ensimmäistä Himalaja-nousuaan suunnittelevan tulee tietenkin huolellisesti
perehtyä etukäteen siihen, mitä operaattori tarjoaa ja mitkä varusteet
kuuluu hankkia itse: pikkurepussa Himalajalle tuskin kannattaa lähteä.

Perusleirissä
Gustafsson pystyttää telttansa aina syrjään, jotta yöunet eivät häiriinny
messiteltan melusta. Parasta ajanvietettä vuorella on ihmisiin tutustuminen, mutta aikaa tapetaan myös kierrätyskelpoisella englanninkielisellä kirjallisuudella ja musiikilla. Silmät ja korvat kannattaa pitää auki,
sillä “reissut jäävät mieleen musiikin, ihmisten, nähtyjen ja koettujen
asioiden ja vasta sitten kiipeilyn kautta.”, Gustafsson kertoo. Fiilisten
dokumentoiminen päiväkirjaan ei ole koskaan luonnistunut: ”jos joku
on niin tumpelo tai uuvatti, ettei halua mennä itse kokemaan, se on
sen häpeä, ei minun”.
Veikka Gustafssonin taitavan vuorikiipeilijän maine saa muut kiipeilijät usein seuraamaan hänen tekemisiään vuorella. Kuitenkaan pitkällisen odottelun jälkeen ensimmäisenä vuorella ei ole Veikka, vaan
“yleensä siel ensimmäisenä liikahtaa sellanen jolla hermo pettää” ja
“jos ajatellaan et se on joku kaupallinen retkikunta ja jengi ei oo niin
stydis kondikses, niin kun seittemän kertaa sahaat ykköseen ja takaisin niin se on kiitos ja morjens, sä voit lähtee himaan, ei sust oo ikinä
huipulle yrittää”. Useimmiten odottaminen kannattaa. Viime vuonna
Gasherbrumeilla, jossa Veikka oli liikkeellä japanilaisen vuorikiipeilijän
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Kazuya Hiraiden kanssa, siinä missä toiset
retkikunnat kävivät ykkösleirissä 6–7 kertaa
”me mentii ykkösen läpi kolme kertaa, ja kolmannella kerralla mentiin jo huipulle.”

Vuorella
Retkikuntakiipeilyssä isoilla vuorilla ei ole kiire mihinkään. Reittiä ei kannata puskea väkisin, vaan nähdä enemmän vaivaa ja valita tehokkaampi ja turvallisempi reitti. Veikka
Gustafsson pitää tärkeimpinä vahvuuksinaan
kiipeilijänä hyvää toimintakykyään 7000 metrin yläpuolella ja kokemuksen mukanaan tuomaa hyvää arviointi- ja päätöksentekokykyään. Kokemuksen ja kokemattomuuden ero
näkyy maratonin tapaan vauhtina, jolla lähdetään liikkeelle. Gustafsson käyttää tasaisesta

etenemisestään termiä matkustaminen. Matkustaja löytää hyvän rytmin ja keskittyy meneillään olevaan kärsimyksen ja raskauden sijasta. Mieli työllistyy ja matka taittuu. 50 minuuttia tallailua, tauko, huikka porejuomaa ja
sitten matkustetaan taas. Samassa köydessä kuljettaessa ei saa tulla släkkiä, ja huomion kiinnittäminen toisen rytmiin etenkin väsyneenä on stressaavaa. Retkikunnan jäsenten
henkilökohtaisia etenemistahteja tasataankin
siten, että nopeammin etenevälle kasataan lisää kuormaa.
Päivän kiipeämisen jälkeiset rutiinit rakentuvat kurinalaisuuden säännölle: vasta teltassa
levätään. Keitintä ei sählätä kasaan tuulessa.
Palautuminen alkaa, kun pääsee suojaan ja
suojassa aloitetaan veden keittäminen välittömästi. Ensin yleensä kuumaa juomaa. Gustafssonin leirirutiiniin kuuluu myös kuivien

” Onhan se ollut
ihan törkeen
hienoa aikaa.”

teessa. Päätökset tehdään 95 %:ssa tilanteista demokraattisesti, mutta tiukoissa paikoissa ratkaisee johtajuus. Tällöin on tärkeää, että tehdään päätös eikä jäädä taikinoimaan
paikalleen. Johtajuus on tarpeen myös silloin,
kun jonkun – yleensä heikomman – retkikunnan jäsenen arvostelukyky omasta kunnosta
hämärtyy. Tyypillisesti näin voi käydä, kun osa
retkikunnasta on huiputtanut ja alas odottamaan jäänyt alkaa jälkeenpäin punnita omia
mahdollisuuksiaan lähteä vielä yrittämään,
vaikka voimat ovat jo lopussa. Pahimmillaan
käy niin, että jäädään yksin ylös tuntemattomassa seurassa muiden suunnatessa perusleiriin: ”sitten sä et tunne niitä tyyppejä ja ne
jättää sut oman onnensa nojaa kun sippaat.
Ja kohta luetaan taas netistä juttuja…”.
Vallitsevien olosuhteiden tunteminen ja niihin valmistautuminen on tärkeää. 2009 kesällä Gasherbrum I nousulla huonoon säähän valmistauduttiin kaivamalla teltta tavallista syvemmälle sekä viemällä jo edeltävästi
muutaman päivän safka kakkosleiriin. Muiden pelastautuessa alas perusleiriin Veikka ja Kazuya pystyivät jäämään ylemmäs ja
käyttämään hyväkseen tiedossa olevan lyhyen sääikkunan muutaman päivän myrskyssä
odottelun jälkeen.

Kohti huippua

sukkien vaihtaminen jalkaan ennen
makuupussiin hyppäämistä. Lienee osittain tämän toimenpiteen ansiota,
että miehellä on edelleen kaikki varpaat tallella. Sitten puolen
tunnin tirsat ja dinnerin tekoon.
Vuorella retkikunnan yhteistoiminnan on sujuttava ja parasta konfliktien ennaltaehkäisyä on etukäteen
keskustelu ja mielikuvaharjoittelu.
Jokaisen retkikunnan jäsenen tulisi etukäteen funtsia, miltä epäonnistuminen tuntuu. Silloin se
on helpompi käsitellä itse tilan-
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Huiputusta edeltävänä yönä ei koisata. Veikalla on usein erilliset huippusukat mukana
ja mikäli yläleiriin tullessa jalat eivät ole aivan
jäässä, pestään ne nopesti lumella, kuivaillaan ja vedetään kuivat ja puhtaat huippusukat jalkaan. Illallisen jälkeen nestettä tankataan tankkaamasta päästyä eli useita litroja.
Makaillaan peiton alla ja keitellään kaverin
kanssa vuorotellen. ”Hölmöintä on, että kun
on maha täynnä safkaa niin aletaan koisata.
Juominen ja nukkuminen samaan aikaan on
äärimmäisen haastavaa.”, Gustafsson veistelee. Huikkaa otetaan jatkuvasti pienissä erissä antaen nesteelle aikaa imeytyä. Vesi pysyy
peiton alla sulana ja sitä keitetään valmiiksi
pullot ja platypusit täyteen myös seuraavaa
aamua ja päivää varten. Kun vedet on keitelty
ja juotu kuten vain vuorella juodaan (vedenpinnan kuuluukin tuntua kurkunpään korvilla), on hyvällä tuurilla “vaik tunti ja vartti aikaa goisata, tai huilata”. Ja havahtuessa otetaan taas lisää huikkaa.
Suunnitellun lähdön hetken koittaessa on
lähdettävä! Makuupussin alla, syöneenä, juoneena ja levänneenä syntyy helposti yhteinen
päätös levätä vähän lisää. Eritoten, kun teltassa on 25 astetta pakkasta ja ulkona pilkkopimeää. “Mut siihen halpaan ei kannata
mennä, vaan ottaa itteensä niskasta kiinni.”
Motivaatioksi voi vaikka ajatella, että aurinko
nousee jo viiden ja puolen tunnin päästä ja

täsmentää. Roskat jätetään reitille, kiveä ei
toisen päälle kasata, blogi perustetaan ennen
kiipeilyharrastuksen aloittamista ja Everestille tullaan kokeilemaan vuorikiipeilyä. Lisäksi
kilpaillaan milloin mistäkin pöljästä, karrikoiden, vaikkapa ilman pitkiä kalsareita huiputuksesta. Kiipeilykokemuksen tuoma näkemys väkisinkin puuttuu ja usein suuri yleisö
muodostaa mielipiteensä kiipeilystä – onnettomuuksien lisäksi – itseään suurimmalla äänellä ja rahalla rummuttavien kautta. Tässä
kehityksessä Gustafsson on ollut tietysti itsekin mukana, mutta ei myönnä yöuniaan asiaa
pohtiessa menettäneensä.

Koko G1 2009 porukka. Kiipeilykaveri
Kazuya Hiraide Japanista sekä kokit
Afshal ja Amin Khan.
17 huipun odysseija lopussa. Aika yes
tunnelma.

sitten tulee lämpimämpi. Ja siitä taas onkin
enää toiset viisi ja puoli huipulle. Takaisin tullessa on jo helpompi. ”Sit on lämpöö ja sit
on happee. Nyt mun pitää vaan matkustaa,
mennä matkustajaksi seuraavaksi 24 tunniksi.”, kuvailee Veikka matkustajana olemisen
filosofiaansa. Huipulle lähtee mukaan kevyessä repussa varahanskat, lasit ja päähine ja
dexa-shotti sekä nestettä. Säätiedot ja reitti
opetellaan tietysti ulkoa, mutta säätiedot tarkistetaan puhelimella perusleiristä tai paremmin tietävien teltasta vielä huippupäivänä
mikäli mahdollista. Informaation lähde tulee
olla luotettu ja myös meteorologipalveluissa
pätee “maksat vähän ni saat vähän”.

Paluu perusleiriin
Kiipeilyonnettomuudet tapahtuvat useimmiten alas laskeutuessa. Yhtenä suurimpana
riskinä tähän liittyen Veikka Gustafsson pitää kiirehtimistä. Mielessä väikkyy vain perusleirissä odottava juustopala tai olut ja hinku päästä pois vuorelta on kova. Useimmiten kannattaa mieluummin yöpyä ylemmissä
leireissä, kuin pyrkiä perusleiriin väsyneenä
pilkkopimeässä hortoillen. Toinen asia on
huolellisuus. Täytyy jaksaa tsekata kaveri, itsensä ja laskeutumisankkurit. Onnettomuusraportit alkavat useimmiten sanoilla “kokenut kiipeilijä blaablaablaa”. Puolin ja toisin
on uskallettava mainita virheistä ja sovittava
tästä jo etukäteen, vaikka toinen olisi millainen superstara. “Mä olen itse sortunut siihen. Mä oon ollut kokematon ja en ole viittiny sanoa, kun oon aatellu et ne on niin pirun
kokeneita. Ja sit ne on menny surman suuhun sen takii.”
Alas ja myös ylöspäin mentäessä omaa ja
muiden kiipeilijöiden turvallisuutta voidaan
parantaa merkitsemällä reittiä. Kivikossa reit-

tiä merkitään pikkumiehin eli kivikasoin ja lumella taas bambukepein, joita kannattaa olla
runsaasti mukana (tarkista keppien mukanaolo vielä lähestymismarssin pusikossa, kun
niitä on vielä helposti saatavissa). Polkujen
risteyksiin voi piirtää nuolia tai rasteja, lunta voi lapioida hylätyn polun alkuun ja viestejä voi jättää vaikka telttaan. Partiolaiskikkoja. Reitin löytämistä helpottaa myös se, että
pimeässä etumaisella on paras otsalamppu.
Kiipeilijät voidaan merkkailuaktiivisuuden perusteella jakaa kahteen ryhmään. On niitä,
jotka tallustavat laittamatta tikkua ristiin tai
kiveäkään toisen päälle. Oman ahterin vuorelle raahaus on ainoa kiinnostava asia. Ja
sitten on porukka, joka kantaa kortensa yhteiseen kekoon. Jengi ei välttämättä merkkaa
kuljettua reittiä siinäkään tapauksessa, että
tietää tulevansa samaa reittiä vielä uudestaan ylös tai alas. “Se on vähän typerää. Sen
verran pitäis jaksaa ponnistella et miettii seuraavaa kertaa ku tullaan.”

Kokemuksia ja näkemyksiä
Luonnon kunnioittaminen on Veikalle tärkeää. Jokaisen on vietävä alas ainakin se minkä
tuo vuorelle mukanaan. Himalajalle voi jättää ulosteensa, mutta juuri muuta sitten ei.
“Ei tarvi ruveta roskakuskiks, mutta jos edes
omalta leiripaikalta löytyy semmost mitä sinne ei kuulu, ni jos sul on puolkiloo enemmän
ni ei se kaada sun retkikuntaa mihinkään.”
Gustafsson on hienokseltaan huolestunut
kiipeilykulttuurin nykytilasta, joka toisinaan
vaikuttaa alennustilalta. Yhä suurempi osa
korkeilla vuorilla kiipeilevistä ”kokee olevansa ihan pirusti kiipeilijöitä, mut ne ei kumminkaan ymmärrä siitä tuon taivaallista”. Ainakin “ne” elikkäs uuden polven vuorilla liikkujat “ymmärtää paljon vähemmän”, Veikka

Veikkaa on pyydetty useita kertoja oppaaksi kaupallisiin Himalaja-retkikuntiin ja aikoinaan hän oppaan hommia harkitsikin. Kuitenkin meininki, joka mm. Everestillä vallitsi
sai valitsemaan toisin. Veikka kuvailee, että pahimmillaan touhu on sellaista, että asiakas - sanotaan vaikka Maija tai Margaret –
kehottaa opasta pistämään raudat jalkaansa. Ja maksavan miljonääriasiakkaan eteen
kyykistytään. Paapotaan, syötetään ja juotetaan. Sellaisen toiminnan oppaaksi Veikka ei
halunnut tulla. Vuoret ja vuorikiipeily ansaitsevat parempaa. Toisaalta on myös hyviä tarinoita, henkilöitä “joista sen ekan Himalajakokemuksen jälkeen on tullu kiipeilijöitä. Mut
kyl siel sellast uuvattii pyörii et ei jumaleissön
ihmisen tulevaisuus ei näytä hyvältä.”
Oli miten oli, kiipeilyreissut antavat useimmille paljon ja jokaisen meistä täytynyt aloittaa jostain. Näytöt ovat puhuneet puolestaan
ja nykyään Veikka on suunnan näyttäjä ja innoittaja lukemattomille nykyisille ja tuleville
kiipeilijöille. Vuosia sitten Gustafssonin mieltä ovat kuitenkin askarruttaneet samat klassiset kysymykset: Onko minusta kiipeämään
Everestille? Onko minusta Himalaja-kiipeilijäksi? Takana on voittojen lisäksi karvaita
tappiota. Vuorella on pitänyt kääntyä usein
takaisin ja toisaalta rahoitusta varten on täytynyt olla milloin minkäkinlaisena mannekiinina. Kuunnella edustaen kännisten jorinoita
tunnista ja illasta toiseen. Syytettiinpä häntä aikoinaan jopa kokemattomaksi etuilijaksi, joka vei oikeilta suomalaisilta kiipeilijöiltä Everest-päänahan. Suomikiipeilyn vesilasi
oli alkuvuosina kovinkin myrskyinen. Kiersi
myös tarinoita, joiden mukaan Mount Everest on varattu maailman tappiin ja joillakin
kiipeilijöillä tuntui olevan käsitys, että “ne,
jotka ovat arkun aukaisseet, ovat ainoat, jotka sinne saavat kurkistaa”.

Katsaus tulevaan
Ammattivuorikiipeilijänä Veikka Gustafsson
on eläkeläinen ja elämässä on aika keskittyä
muihin asioihin. On aika nauttia arkisista askareista, keskittyä perheeseen ja vaihtaa
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mahdollisesti maisemaa. Toisaalta luennoitsijana kysyntä on kova. “On vanha
sääntö, et pitää takoa kun rauta on kuumaa, mutta mitä tehdä jos rauta on kuumaa 20 vuotta. Missä vaiheessa takominen pitää lopettaa?”, kuvailee Veikka
tilannettaan. Kiipeily, siis kiipeilyn harrastaminen, kiinnostaa edelleen ja kaltsikiipeilykamatkin on kaivettu naftaleenista.
Tulevat kiipeilyreissut lienevät kuitenkin
lyhemmillä lähestymisillä, hyvien kavereiden kanssa ja suuntautuvat esimerkiksi
näteille kuustonnisille. Hinkua vaaroihin
ja riskeihin ei Veikalla enää ole.
Näiden kahdenkymmenen vuoden aikana kasitonnisprojektin keskeyttäminen

on käynyt mielessä vakavammin kahdesti: vuonna 1996 Everestillä ja 2005 Annapurnan nousun jälkeen. Vuoden 1996 Everest-tragediassa kuoli mm. Veikan ystävä
Rob Hall ja 2005 Veikan hyvä ystävä ja kiipeilypartneri Ed Viesturs sai omalta osaltaan kaikki 14 kasitonnista kiivettyä.
Ilo ja onni ystävän onnistumisesta ja toisaalta vuorella tapahtunut kuolemantapaus saivat miettimään jatkamisen mielekkyyttä. Kuitenkin matka jatkui ja nyt
keväällä 2010 Veikka Gustafsson toteaa
viimeksi kuluneesta 20 vuodestaan vuorikiipeilijänä: ”onhan se ollut ihan törkeen
hienoa aikaa”.

Esikuva ja ammattimies
Muut suomalaiset Everestin kävijät luonnehtivat Veikkaa näin:

Ari Piela (Everestille vuonna 1999)

”Mitä enemmän olen Himalajan-retkiä tehnyt, sitä selvemmäksi
käy, että suurilla vuorilla on helppo hankkiutua ongelmiin. Homman turvallisuus riippuu pitkälti tekemistäsi ratkaisuista ja matkan onnistuminen kyvystäsi toimia olosuhteiden mukaisesti. On
helppo pitää esikuvana ja esimerkkinä miestä, joka 14 korkeimman vuoren jälkeen on vielä yhtenä kappaleena. Kesän Gasherbrumin-matkallani hankalia olosuhteita kohdatessani huomasin monesti miettiväni; ”mitä Veikka G. tässä tilanteessa tekisi?”

Carina Räihä (Everestille vuonna 2010 1. suomalaisena naisena)

Hannu Eskelinen

Samuli Mansikka (Everestille vuonna 2009)

Samuli Mansikka

”Veikka on ammattimies, joka hoiti projektin loppuun asti.”

”Veikka on ollut Suomen virallisena seikkailijana minun, niinkuin varmasti lähes jokaisen muunkin suomalaisen vuorikiipeilijän ja seikkailijan esikuva. Veikan näytettyä menestyksekkäästi tietä muille vuorikiipeilijöille, me suomalaisetkin olemme löytäneet lajin ja uskaltaneet kokeilla omia kannuksiamme maailman vuorilla. Minua henkilökohtaisesti
on inspiroinut Veikan rohkea persoona ja kyky yhdistää rakas harrastus
ja työ. Tottakai Veikka oli myös esikuvanani lähtiessäni Everestille ensimmäisen suomalaisnais-tittelin toivossa ja hänen neuvoillaan oli iso merkitys omiin ratkaisuihin vuorella ja siellä menestymiseen.”

”Ihailen sekä kunnioitan Veikkaa todella paljon! Se, mitä hän on tehnyt
urallaan, on todella kunnioittamisen arvoinen saavutus. Olen todella ihmeissäni että häntä ei ole esim. valittu vuoden urheilijaksi! Pidän myös
Veikan tavasta tehdä asioita. Hänestä on myös positiivinen kuva muidenkin kuin suomalaisten kiipeilijöiden keskuudessa.”

Tomi Myllys (Everestille vuonna 2010):
"Kova äijä! Veikan nousuja on ollut mielenkiintoista seurata. Tuskin aikoinaan olisi tullut lähdettyä Himalajalle ellei Veikka olisi suhannut siellä jo
vuosia ja antanut hyviä neuvoja meidän retkikunnille."

Toivoisin todella tapaavani Veikan joskus tulevaisuudessa!
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APU-lehti seurasi tiiviisti Gustafssonin edesottamuksia vuosina 1993–2006. Tässä muutamia
otteita vuosien varrelta.

Everest 1993
Monet maamme kiipeilyn varttuneempaa polvea
edustavat muistavat silloista harrastajayhteisöä
kuohuttaneen tavan, jolla Gustafsson yllätti suomalaista ensinousua suunnitelleet Harry Hakomäen ja Paavo Saarelan.
Suomen alppikerholle tuli joulukuussa 1992 tieto,
että uusiseelantilaisessa retkikunnassa Mount Everetille olisi paikka vapaana.[…]Kuntonsa ja mahdollisuutensa Veikka tunsi. Myös riskit hän tiesi. Unelmansa saavuttaakseen hän lainasi rahaa vanhemmiltaan ja kavereiltaan. Reissun budjetti oli noin
300 000 markkaa. Sponsorisopimukset tehtyään
Veikan budjetti jäi vielä 100 000 markka miinukselle.
– Olimme Hakomäen ja Saarelan kanssa enemmän tai vähemmän kilpailijoita, positiivisessa mielessä. Olin pahoillani kavereideni epäonnistumisesta.
– Olen pannut merkille, että kiipeilijäjoukkoon, siis
varsinaisiin ammattilaisiin on siivilöitynyt vain henkisesti vahvaa ja mukavaa porukkaa[…]Totisimmissa paikoissa, kun menetetään kavereita, kun haudataan heitä vuorille, kun nähdään heitä murskautuneina, kun pidetään hiljaisia hetkiä, kun yritetään
itkuissa silmin jotakin muistopuheen tapaista, ymmärtää, että lajin ammattitaitoon kuuluu paljon
muuta kuin osata psyykata itseään karulla vuorella.
– Jaksan vaivat kestettyäni jälleen puskea ja urakoida arkisemmassa elämässä. Soisin muillekin vakavien tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista. Tärkeintä elämässä ei ole päätä helpolla.
Entä ensi kevään Lhotsen retken jälkeen? Mitä ihminen vielä voi vuorilta tavoittaa? –Tekisi mieli lähteä ensimmäisenä kiipeämään Antarktiksen vaativimmalle jäävuorelle tai löytää joltakin toiselta vuorelta uusi ja vaikea reitti, jota kukaan ei ole vielä
APU 1994/34
käyttänyt.

Jussi Juutinen

Anne-Mari Hyryläinen (Everestille vuonna 2010)

Avusta poimittua

”Tärkeintä ei ole helppo elämä”
Dhaulagiri 1993
Veikan toukokuussa 1993 Everestille johdattanut
uusiseelantilainen Gary Ball menehtyi vuoristotautiin kolmosleirillä Rob Hallin ja Veikka Gustafssonin käsiin. –Jälkeenpäin ihmettelin itsekin reaktiotani. En menettänyt Garyn sairastumisen ja kuoleman takia psyykkistä tasapainoani, en missään
vaiheessa harkinnut harrastuksen – tai edes matkan – lopettamista. Tiesin, että Garry olisi tehnyt
saman – jatkanut kohti huippua. Vuorikiipeilijälle
kuolema vuoren rinteellä on paljon mielekkäämpi
kuin tapaturmainen menehtyminen esimerkiksi liiAPU 1994/24
kenteessä.

”Ei se korkein, mutta vaikein”

puhu nytkään. Vuorta ei valloiteta. Vuori ottaa
valtaansa meidät, se joko on ystävällinen tai ei
APU 1997/20
ole.

K2 1994
Tekniset apuvälineet ja erikoismateriaalista
valmistetut varusteet helpottavat melkoisesti kiipeilijöiden urakkaa, vaikka oma henki onkin koko ajan pelissä mukana. […] Nyt alkavalla retkellä on mukana uuden sukupolven satelliittipuhelin, asiakirjasalkun kokoinen kaita,
joka painaa 10 kiloa.[…] Kaiken kaikkiaan Gustafssonilla ja Hallilla on perusleirissä varusteita noin tuhat kiloa.

”Myrskyltä suojassa”
Minulla ei ole ainuttakaan muistikuvaa siitä,
mitä olen tiedotusvälineille puhunut, kun viivyin muiden kertoman mukaan huipulla parikymmentä minuuttia. […] Neljä vuotta sitten,
kun 10. toukokuuta saavutin huipun, kaatuilin laskeutuessani aina kymmenen askelen
jälkeen. Nyt, kun olin siellä ilman lisähappea,
saatoin ottaa viitisen askelta kerrallaan, kun
APU 1997/22
oli levättävä.

Jutun ohessa on kuva, jossa Gustafsson poseeraa tiukassa boulder-kuosissa presidentin
virka-asunnon Mäntyniemen kupeessa olevalAPU 1994/23
la mahtavalla kiipeilykalliolla.

”Veikan hullunrohkea yritys”
K2:lla ensimmäinen yritys päättyi pakitukseen.
Hanskani olivat kastuneet. Tuuli ulvoi purevana. Olin väsynyt ja palelin. En tahtonut niiden
traditionaalisten K2:n valloittajien joukkoon,
jotka huipulta palatessaan katoavat. Ymmärsin, että on myöhä ja pian tulee pimeä. Väsyneenä pimeässä alastulo olisi ollut liian suuri riski. Kun Rob jatkoi huipulle, lähdin laskeutumaan[…]En katunut päätöstäni hetkeäkään.
Olin malttanut mieleni ja säilyttänyt arvostelukykyni. Kiipeilyssä tavoitteen saavuttaminen
vaatii itsekuria ja itsensä tuntemista.
APU 1994/33

”Täällä ei ollut varaa erehdykseen”
Lhotse & Makalu 1995
Veikka kiipesi Lhotselle Mike Groomin kanssa.
Groom oli vuonna 1987 Kanchenjungalla menettänyt kolmanneksen jalkateristään paleltumien takia. Groom saavutti Lhotsen huipun
tuntia ennen Veikkaa.
Laskeutuessaan tasolleni Mike sanoi, ettei sinne kannata mennä. Ei huipulla mitään ole. Sanoin, että paskan marjat, kun olen tähän asti kiivennyt, mä tasan tarkkaan nousen sinne.
Makalulla retkikunnassa olivat mukana Rob
Hall ja Ed Viesturs, josta sittemmin tuli Veikan
vakiokumppani Himalajalla.
Sunnuntaina 14. toukokuuta Ed, Rob ja Veikka lähtivät nousuun kello 4 aamulla. Kantajiksi
oli pestattu Robin vaimo Jan ja Edin tyttöystävä Paula.
– Tyydytys, arvostus ja palaute tulee jostakin
muualta kuin Suomesta, missä vuorikiipeilyä tunnetaan niin vähän. Tärkein on palaute,
jonka saan sellaisilta mestareilta kuin Ed Viesturs, Rob Hall ja Mike Groom.
– En sano, että tavoittelisin kaikkia 14 maailman kasitonnista. Tai miksei, jos huomenna

VG ja kokki Amin Khan jeepissä Skardusta Askoleen,
josta alkaa lähestymismarssi. Kyseisellä matkalla saa
pitää kunnolla kiinni jos haluaa pysyä autossa!

löytyy sponsori. Myönnän, että tarvitsen yhä
uusia haasteita, uusia kasitonnisia. Eniten
kiinnostaa etäinen ja harvoin noustu maailman kolmanneksi korkein Kanchenjunga. Robin kanssa jo juteltiin, että sinne vielä nousAPU 1995/24
taan.

”Molemmat vuoret vaativat uhrinsa”
Everest 1996
Surullisen kuuluisana vuonna 1996 Veikka
suuntasi Everestille poikkeuksellisesti ystävänsä Jaakko Kurvisen kanssa. Huippuyritykset
kilpistyivät toistuviin pelastusoperaatioihin.
Palattuaan vihdoin pelastustoimista perusleiriin Jaakko Kurvinen ja Veikka Gustafsson saivat varmuuden Rob Hallin kuolemasta. Tieto
hiljentää Veikan, Robia ei jäätävissä myrskyissä ole auttanut kokemus, jonka hän oli saanut kiivettyään Mount Everestin huipulle viisi
kertaa. – Tällaista vuorilla sattuu, Veikka kommentoi perusleiristä. –Kun huono onni yhdistyy arviointivirheisiin, näin vääjäämättä käy.
Mutta kuolemantapauksia ei pidä jäädä liikaa
kelaamaan, etteivät ne toimi oman huippuyrityksen jarruna.

Everest 1997
Kului neljä vuotta, kunnes Gustafsson sai
noustua Everestille ilman lisähappea. Retkikunnassa oli mukana Guy Cotter, Ed Viesturs,
Tashi Tensing sekä Dave Carter. Juttujen vieressä olevien kokosivun mainosten mukaan
huipulle ja takaisin päästiin Vitanovan ja Benecolin avulla.
Meitä on sentään seitsemän sälliä, joilla on
yhteensä kymmenen Everestin hupulla käyntiä. Kokemusta siis riittää. En silti ole koskaan
tahtonut puhua vuoren valloituksesta, enkä

”Se on tehty”
Yhteishenkeä paransi se, että mukana ei ollut
maksavia asiakkaita, niitä onnenonkijoita, jotka hakevat sankaruutta vähillä kokemuksilla,
mutta kalliilla varusteilla.[...] Viimeiset sadat
metrit nousin tahtia kolme askelta ja paussi.
Jokaisella paussilla laskin 20 hengitystä ennen
kuin taas jatkoin. Matka Etelähuipulta huipulle on ankarin koettelemus, kuin kirkon tornia
kiipeäisi.[...] Veikka sanoo, ettei hänen tavoitteenaan ole kiivetä kaikkia kahdeksan kilometrin vuoria, joita maailmassa on neljätoista. Tärkeämpänä hän pitää vuoren luonnetta.
Esimerkiksi 6800 metriä korkea Ama Dablam
houkuttelee. Se on teknisesti vaativa vuori, Himalajan Matterhorniksi kutsuttu. APU 1997/24

”Hämärän hetket maailman
katolla”
Annapurna 2000
Gustafsson, Ed Viesturs, Neil Beidlemann ja
Michael Kennedy luopuvat huiputusyrityksestä lumivyöryjen aiheuttamien läheltä piti -tilanteiden takia.
Ajattelin, että joku turvallinen reitti huipulle
löytyy, onhan sitä kiivetty vuosittain ja huipulle on päästy. Käsittääkseni ne, jotka ovat viime
vuosina kiivenneet, ovat hyväksyneet suuren
riskin. Joko he ovat olleet liian rohkeita tai tyhmiä.[...] Olen aika paljon lumivyöryjä nähnyt,
mutta en koskaan näin suuria ja usein toistuAPU 2000/20
via.

”Annapurna ei antautunut”
Suomalainen retkikunta Everestille?
APU kysyi Veikalta vuonna 1997, milloin aika
olisi kypsä suomalaiselle Everest-retkikunnalle. Vastaus ei mennyt pahasti pieleen:
Mahdollisesti jopa viiden vuoden kuluttua. pidempään kiipeilyä harrastaneitten joukosta alkaa jo löytyä kokemusta ja taitoa riittämiin.
APU 1997 /15
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P e r t t u O l l i l a , Tr a n s g r e s s o r ( 9 ) , K a t t i l a m ä k i . K u v a H e i k k i K a r l a

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi

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 .
Ve e r a Tu r k k i , n i m e t ö n r a n t a d y n o , 7 A + , M a g i c Wo o d , S v e i t s i . K u v a A n t o n J o h a n s s o n .
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Saku Korosuo, Finska Skriket, 8a, ensinousu, Rösåsberget Pohjois-Ruotsi. Kuva Anu Hankala

A n t o n J o h a n s s o n , B i g J a c k , 8 A , M a g i c Wo o d . K u v a J y r k i K a u k o .
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A n t h o n y G u l l s t e n , p r o j e k t i M a g i c Wo o d . K u v a C l e m e n s A r n d t .
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Bohuslänin trädimekka
Teksti: Leena Rauramo

B

ohuslänin maakunta levittyy
Ruotsin länsirannikkoa pitkin
Göteborgista pohjoiseen. Maakunnasta löytyy paitsi huippuluokan
trädikiipeilyä myös boulderointia,
satunnaisia sporttireittejä sekä jääkiipeilyä.
Kiivettävää löytyy huikeat määrät: alueen
opaskirja on suunnilleen Suomen topon paksuinen ja kattaa noin sata kalliota. Paikasta
saa jonkinlaisen käsityksen kuvittelemalla Olhavan kokoisia ja tasoisia kallioita ripoteltuna
sinne tänne. Vuonna 2002 julkaistu topokirja
ei ole täysin ajan tasalla, mutta uuden kirjan
pitäisi tulla lähiaikoina myyntiin.
Kiipeily Bohuslänissä alkoi tiettävästi vuonna 1975, kun joukko ruotsalaisia avasi ensimmäiset reitit Hällerin kalliolle. Ruotsalaisten
lisäksi myös norjalaisilla on ollut suuri merkitys alueen kiipeilyn kehittämisessä ja kokonaisuudessaankin alueen kehittämisestä ovat
olleet pääosin vastuussa ulkopaikkakuntalaiset sekä norjalaiset kiipeilijät. Bohuslänin
kalliot ovat myös bohusgranitenina tunnettua graniittia, jonka väri vaihtelee harmaasta
oranssiin, punaiseen ja jopa mustaan. Kiven
laatu on lähes poikkeuksetta erinomaisen
kompaktia ja vaikeammatkin reitit ovat usein
ilahduttavan hyvin varmistettavissa; sileäreunaiseen, kovaan graniittihalkeamaan tuupattuun camuun sietää ottaa isompiakin lentoja. Bohuslänin greidaus on muuhun Ruotsiin
verrattuna tiukahkoa, Suomen greidaukseen
verrattuna taas noin yhden plussan verran
löysempää.
Reissasimme Bohusläniin huhtikuun alkupäässä kahden viikon ajaksi. Muutamaa alkupäiville sijoittuvaa saderintamaa lukuunot-

tamatta saimme nauttia kuivista ja jopa turhan lämpimistä kiipeilysäistä. Kiipeilysesonki
Bohuslänissä ajoittuu huhti-syyskuulle, mutta Atlantin läheisyys tekee ilmasta vaikeasti
ennustettavan ja nopeasti vaihtelevan. Matkaan lähtivät Olli Koiso-kanttila, Anders Koponen, Leena Rauramo sekä sporttivahvistus Felix Damski. Matkasimme lautalla Helsingistä
Tukholmaan ja sieltä autolla noin viiden tunnin matkan Bohusläniin.
Majailimme paikallisten kiipeilijöiden Petter
Restorpin ja Hanna Mellinin ladossa. Tämä
huikean miellyttävä pariskunta on juuri perustanut mailleen kiipeilijöiden majapaikan
ja saimme kunnian olla heidän ensimmäiset viralliset vieraansa. Tämä Klättertorpetiksi
ristitty refugio on pelipaikoilla Hällerin ja Galgebergetin välimaastossa ja siellä on latoasumuksen lisäksi telttailumahdollisuus. Muutaman minuutin ajomatkan päässä Munkedalin kylästä löytyy pieni ruokakauppa, missä
voi käydä täydentämässä muonavarastoja.
Suurempia ostoskeskuksia löytyy maakunnan
pääkaupungin Uddevallan kaupungista.
Petterin ja Hannan takapihalta löytyy hienoja boulderongelmia, joista osa on vielä kiipeämättä. Jos köyden päässä kiikkuminen
kyllästyttää, kannattaa kysäistä bouldereihin
opastusta isännältä. Hanna ja Petter osaavat
myös kertoa myös topokirjaan päivittämättömistä kallioista ja reiteistä. Petter on avannut
runsaasti vaikeita linjoja Bohusläniin, joista
merkittävimpiä ovat Crackoholic sekä Kärlek
9–. Hanna on paitsi Grönlannit ja Yosemitet
kolunnut hardwoman myös miehensä tapaan
ihana tyyppi. Voimme suositella paikkaa lämpimästi!
Leena kiipeää Maskenia (7/7+), Lilla Galgeberget.
Kuva Anders Koponen.
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Anders Koponen

Felix Damski

Anders kiipeää Maskenia (7/7+),
Lilla Galgeberget
Olli fläshää Trampolinea (7), Häller.

Muista majoitusmahdollisuuksista mainittakoon tässä Bohuslän Klätterklubbin eli paikalisen kiipeilykerhon kerhotupa, jonka mailla
ei-kerholaisetkin saavat telttailla. Klätterklubbin internet-sivuilta www.bohuskk.se löytyvät
muun hyödyllisen tiedon lisäksi toposta uupuvat reittipäivitykset (info> dokument >nyturer i Bohuslän). Upplevelse Bolagetin toimittamaa Bohuslänin topokirjaa Klatterguide
Bohusläniä myydään ainakin Göteborgin Fjällsport-kaupassa. Bongasimme topon myös
Munkedalin pienestä ruokakaupasta. Topokirja kattaa sata kalliota ja 1300 reittiä. Ennen
reissua kannattaa myös tutustua mahdollisiin access-rajoituksiin Ruotsin kiipeilyliiton
sivuilla www.klatterforbundet.se.
Häller on Bohuslänin kallioista legendaarisin
ja kenties pelätyin. Alueesta tehdyssä historiapläjäystä, kiipeilyfiilistelyä ja romanttisia
sekä dramaattisia juonenkäänteitä yhdistelevässä Crackoholics-leffassakin mainittu Häller-syndrooma vaivasi myös Suomi-possea:
kutosenkin reitit johtivat toisinaan ilmavuudessaan äkilliseen degeneraatioon suuresta kiipeilijäsankarista äitiä kaipaavaksi tuhisevaksi nyytiksi. Helpommista reiteistä kiipeämisen arvoisia ovat ainakin Chapman 6
ja Mallorol 6-. Klassikoksi noussut Tor Line
7- on ehdottomasti kiipeämisen arvoinen ja
kattojammauksen armoton opettaja. Itselleni reitin kohokohdaksi jäi sormi- ja kämmenhalkeaman sekä otekiipeilyn kaunis, kaunis sekoitus Trampoline 7. Hällerin alta löytyy
myös läjä boulderkiviä. Mestoille samaan aikaan pariksi päiväksi osuneet voimamiehet
Anton ja Sauli touhusivat pikkukivillä muun
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”

Kutosenkin reitit johtivat
toisinaan ilmavuudessaan
äkilliseen degeneraatioon
suuresta kiipeilijäsankarista äitiä kaipaavaksi
tuhisevaksi nyytiksi.”

possen pelätessä kuolemaa köyden päässä ja
Anton tikkasikin heti toistonousun 7c:n boulderiin.
Bohuslänissä on perinteisesti suojeltu kallioita turhalta pulttaamiselta. Esimerkiksi Hälleristä voi löytää klassikkoasemaan nousseita
vaarallisia head point-reittejä. Leo Houldingin ensinouseman Savage Horsen 9- loppu
varmistetaan skyhookeilla. Hyllyltä lähtevän
Minaretin 8+ ensimmäinen varmistus taas
löytyy kahdeksasta metristä ja tippuminen
ennen tätä meinaa tonttipannuja. Poikkeuksena pulttauseettisiin käytäntöihin mainittakoon Ruotsin suurin luolamainen muodostelma Granitgrottan, missä Hiltin kanssa
on puuhastellut Mr. 8a Jens Larssen. Granitgrottanilta löytyy superhänkkejä sporttireittejä aina 8c:hen asti. Suurin osa Bohuslänin
vaikeammistakin reiteistä on kuitenkin hyvin varmistettavissa luonnollisesti. Alueelta
löytyy valtavasti seiskan-kasin reittejä, joihin
saa heikkohermoisempikin viljeltyä pommeja piissejä.

Muista klassikkokallioista mainittakoon Hallinden ja Velseröd. Hallinden ei häviä korkeudessa Hällerille mutta ei ole muuten yhtä
massiivinen. Täältä kannattaa tikata ainakin
helpommat klassikot Prismaster ja ilmava
nyrkkijammireitti Ettan. Kovien kimmojen ja
kundien kannattaa tsekata ainakin General
8-/8. Hallindenin hitaasti kuivuvalta metsäiseltä Branta Väggeniltä löytyy esimerkiksi kiipeämisen arvoinen klassikko Afterburner 6+.
Velserödistä kannattaa kiivetä ainakin upea
sormihalkeama Slimline 7+, superklassikko
Villskudd 6- sekä brutaali nyrkkihalkeamakatto Torsketaket, joka oli norjalaisten ensinoustua reitin 70-luvulla Ruotsin ensimmäinen
seiskan reitti.
Miljööltään kaikki vierailemamme kalliot olivat varsin mukavia. Ylitse muiden ympäristöltään oli kuitenkin Ulorna, vanha teknoparatiisi, jonka reittejä on sittemmin paljolti vapautettu. Tämä korkea, kaunis kallio on
meren rannalla ja uupunut tai laiska kiipeilijä voi viihdyttää itseään hiekkarannalla löhöillen ja keräten Muumikirjamaisia valtavia simpukankuoria. Muun muassa upea dihedraali
Ibens bok 8 ja Crackoholic 9- löytyvät täältä.
Muista uudemmista vierailemistamme kallioista mainittakoon Skälefjäll sekä Tullboden. Skälefjällistä löytyy sekavarmisteinen,
huikean siisti Electric Avenue 9-. Helpommista laatureiteistä kannattaa kiivetä ainakin Granitbiten 7- sekä Hassan Chop 7+. Tullboden on itse asiassa vanha kivilouhos ja
koti yhdelle ainoalle, mutta hienolle reitille. Dihedraalin Melange 7- kiipeämisen lo-

Anders Koponen

Leena onsightaa Granitbiteniä (7-).

Felix Fläshää Melangea (7-), Tullboden.

massa voi nautiskella kuvankauniista rantamaisemista. Kiipeilyn ja hedonismin voi yhdistää myös Galgebergetissä, mistä löydät
nipun laatureittejä, valiona lyhyt mutta superesteettinen sormihalkeama Masken 7/7+.
Uupunut kiipeilijä voi virvoitella läheisen Röe
kafen erinomaisilla kahvi- ja leivonnaistarjoiluilla. Köyhät ja kofeiiniriippuvaiset kiipeilijät ilahtunevat vapaasta kahvinsantsausmah-

dollisuudesta. Kulinaristisia iloja löytää myös
Smögenin kaupungista. Lepopäivän iloksi
voin suositella ajelua pittoreskiin Smögeniin
rannikon huikaisevissa maisemissa. Söimme
tämän kalastajakaupungin rantakahvilassa
elämäni parhaita katkarapuja.
Kävimme testaamassa myös Göteborgin
shoppailuskenen ja kakkubuffetin Kafe Villekulla -kahvilassa (www.kafevillekulla.se). Eri

sorttisia kakkuja saa ahtaa niin paljon kuin
haluaa 65 kruunun (6,5 euron) hintaan. Arvostan!
Rapakiveen ja kymmenen metrin halkeamiin
tottuneelle suomalaiselle trädikiipeilijälle Bohuslän on taivas maan päällä ja maltillisen
matkan päässä. Minuun paikka jätti lähtemättömän vaikutuksen ja aion ehdottomasti palata takaisin rohkeampana ja taitavampana.
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Treeni

KIIPEILYN FYYSINEN HARJOITTELU

osa 2

Teksti ja kuvat Juha Olli

Harjoittelun jaksotus ja rytmittäminen

Jos liian samanlaista harjoittelua jatketaan
liian pitkään, keho tottuu, tulee tasanteita ja
tulokset heikentyvät. Tämän vuoksi tarvitaan
muutoksia harjoitteluun sekä antamaan ärsykevaihteluita että kehittämään uusia ominaisuuksia toisten pohjalta. Aloittelija kehittyy
yleensä joka tapauksessa, tekee hän mitä tahansa, mutta yhtä hyvin hän voisi harjoitella
mahdollisimman oikein ja välttää vammoja
ja ”pyörän keksimistä uudelleen”. Kuten alussakin mainittiin, hyvin lahjakkaat henkilöt kehittyvät hekin lähestulkoon vain kiviä katselemalla. Mutta ihan samoin kuin kaikki muutkin, he kehittyisivät paremmin, nopeammin
ja vähemmillä vammoilla, jos harjoittelua
suunnitellaan mahdollisimman yksilöllisesti
ja oikein.
Jos jaetaan Suomen kiipeilykaudet hyvin
raa´alla kädellä, tarkoittaa se puolta vuotta sisällä ja saman verran ulkona. Muutamina viime vuosina on ollut jossain päin maata mahdollista kiivetä ulkona jopa vuoden ympäri,
mutta jätettäköön poikkeukset nyt sivuun ja
keskitytään yleisiin linjoihin. Tässä luvussa
tarkastellaan siis harjoittelun jaksottamista
parilla kolmella eri aikajaksolla ja kolmen erityyppisen kiipeilijän tarpeisiin.
BOULDER-KIIPEILIJÄ
Lajin vaativuudesta huolimatta boulderoijan harjoittelu on yksinkertaisinta suunnittelultaan, sillä harjoiteltavia ominaisuuksia on
oikeastaan vain kaksi: perus- ja maksimivoima. Jos aikaa olisi käytettävissä viisi kuukautta, voidaan harjoittelu jaksottaa seuraavasti:

Suomen reitit vaativat usein tekniikkaa ja voimakestävyyttä.

1. ja 2. kuukausi:

Etelän pitkillä reiteillä tarvitaan kestävyyttä!

- Perusvoima kiipeillen, volyymipainotus.
Reittipituudet 25–50 sekuntia. Ks. perusvoimakappale aiemmin.
- Perusvoima: erikoisharjoitteet: systeemija H.I.T.-seinä sekä sormilauta.
- Perusvoima punttisalilla sekä yleisesti
(esim. penkki- ja pystypunnerrus, rinnalleja maastaveto) että lajin ns. primäärilihaksille (leuanvedot, soudut, keskivartalo, ranne- ja sormikäännöt). Toistomäärät 6–15.
- Tekniikka (yleissana kaikelle kiipeilyliikkumisen harjoittelulle).
- Yleiskestävyys: ”harjoitellaan, että jaksetaan harjoitella”. Hiihto, soutu, uinti, juok
su jne.

Esimerkkiviikko

jos pystytään harjoittelemaan 1 x päivässä.
MA
		
TI		
KE		
		
TO
		
PE		
LA		
		
SU

Perusvoima: systeemi- ja/tai 		
H.I.T. -seinä + punttisali
LEPO tai yleiskestävyys
Perusvoima: volyymi + lukot yms.
erikoisharjoitukset
Perusvoima: punttisali + yleiskestävyys
LEPO tai yleiskestävyys
Perusvoima: projekti + lukot yms.
erikoisharjoitukset
Perusvoima: volyymi

Joka päivä pitkin kautta tehdään lihashuoltoja liikkuvuusharjoituksia.
Joulupukit Polish Glacierin alla.
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3. kuukausi:
- Perusvoima kiipeillen, tehopainotus.
Reittipituudet 25-50 sekuntia.
- Perusvoima: erikoisharjoitteet: systeemija H.I.T.-seinä sekä sormilauta.
- Tekniikka
- Yleiskestävyys
Esimerkkiviikko

MA
		
TI		
KE		
		
TO
PE		
LA		
		
SU

Perusvoima: projekti + systeemija/tai H.I.T-seinä.
LEPO tai lenkkeily
Perusvoima: projekti + lukot 		
yms. erikoisharjoitukset
Tekniikka + punttisali
LEPO tai lenkkeily
Perusvoima: projekti + lukot 		
yms. erikoisharjoitukset
Perusvoima: volyymi

4. kuukausi:
- Maksimivoima kiipeillen. Reittipituudet
5-15 sekuntia. Ks. maksimivoimakappale
aiemmin.
- Maksimivoima: erikoisharjoitteet (campus, sormilauta yms), määräpainotus.
- Perusvoima kiipeillen. Sekä teho että 		
määrä mukana.
- Tekniikka
- Yleiskestävyys jää tässä vaiheessa hyvin
vähiin ja lähinnä palauttavaksi liikunnaksi.
Esimerkkiviikko

MA
TI		
		
KE		
		
TO
		
PE		
LA		
		
SU

LEPO tai yleiskestävyys
Maksimivoima: volyymi + perusvoi
ma: projekti
Perusvoima: projekti + lukot yms.
erikoisharjoitukset
Tekniikka + punttisali (keskivartalopainotus)
LEPO tai yleiskestävyys
Maksimivoima: projekti + lukot
yms. erikoisharjoitukset
Perusvoima: volyymi

Maksimivoimaa voi kehittää myös kivillä.

Anssi Laatikainen @ Byll

etpryyf 7B+, Kurikka

5. kuukausi:
- Maksimivoima kiipeillen. Reittipituudet
1–15 sekuntia
- Maksimivoima: erikoisharjoitteet: tehopainotus
- Perusvoima kiipeillen, tehopainotus.
Reittipituudet 25–50 sekuntia
- Tekniikka
Esimerkkiviikko

MA
TI		
		
KE		
		
TO
		
PE		
LA		
		
SU

LEPO tai yleiskestävyys
Maksimivoima: projekti + campus,
ykköset yms. erikoisharjoitteet
Tekniikka + punttisali (keskivartalopainotus)
Perusvoima: projekti + lukot yms.
erikoisharjoitukset
LEPO tai yleiskestävyys
Maksimivoima: projekti + lukot
yms. erikoisharjoitukset
Perusvoima: volyymi

Jos aikaa ei ole viittä kuukautta ja ei ole aikaa
rakentaa kunnon pohjaa, tuloksetkin ovat alhaisemmat. Joitain tämä ei tietenkään häiritse lainkaan, mutta hyvässä kunnossa reissussakin pystyy kiipeämään enemmän ja mikäs sen hienompaa. Jos reissuun on aikaa

vain kuukausi, kannattaa satsata maksimivoiman esiin saamiseen ja mieluiten määräpainotuksella, ettei hajota itseään. Tähän tarkoitukseen voitaisiin irrottaa kuukausi 4 yllä
olevasta esimerkistä. Jos aikaa on hieman pidempään, vaikkapa kolme kuukautta, kannattaa pohjaakin vähän tehdä. Se auttaa sitten
toistokestävyytenä jatkossa eli pystytään kiipeämään enemmän. Tässä tapauksessa valitaan kuukaudet 2, 3 ja 4. Reissu itsessään toimii sitten varsinaisena maksimien piikkauksena. Boulder- harjoittelussa kaksi tai kolme
progressiivista viikkoa ja yksi kevyempi on
hyvä rytmi, jolla taataan pidempi kehityskaari
ja vältetään vammoja.
REDPOINT- KIIPEILIJÄ
Jos on ehdoton projektikone, eikä omaa juurikaan kiinnostusta onsight-kiipeilyyn, on
harjoittelun toteutus melko samankaltaista
boulderoijan harjoittelun kanssa ainakin ensimmäisten 2–3 kuukauden ajan. Erot tulevat
siinä, että ensimmäisten parin kuukauden aikana mukana on myös peruskestävyyskiipeilyä 2–4 kertaa viikossa. Samalla kehitetään
perusvoimaominaisuuksia edeten määräpainotuksesta pikkuhiljaa kohti tehoharjoituksiakin.
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1., 2. ja 3. kuukauden
karkea esimerkkiviikko

MA
Perusvoima:volyymi + peruskestä		
vyys:tasateho
TI		
Peruskestävyys: pyramidi + yleiskes			tävyys (juoksu, hiihto, soutu, uinti
		
jne)
KE		
Perusvoima: projekti ja/tai volyymi
TO
LEPO tai yleiskestävyys
PE		
Perusvoima: projekti + punttisali
LA		
Perusvoima: volyymi + peruskestä		
vyys: vaihtuva teho
SU
LEPO tai yleiskestävyys
Peruskestävyys pyritään saamaan huippuunsa parissa kuukaudessa, jonka jälkeen ominaisuus siirtyy pääosaksi ylläpitotilaan alkulämmittelyiksi ja loppuverryttelyiksi. Tässä
vaiheessa kannattaa kuitenkin vielä satsata
voiman kehittämiseen enemmän kuin varsinaiseen hapolliseen treeniin. Maksimivoimaa aletaan tehdä aiemmin kuin boulderoijan harjoittelussa. Sitä limitetään kolmannen
tai neljännen kuukauden vaiheessa mukaan
tai sitten varsinainen maksimivoimaharjoittelu korvataan perusvoimaharjoittelun tehotreeneillä eli projektoinnilla. On tärkeää, että
II- ja III-tasoja kovempaa kiipeilyä on mukana. Viimeisen 1–2 kuukauden aikana mukaan
tulevat erilaiset voimakestävyysharjoitukset.
Voimaharjoittelu eri muodoissaan säilyy mukana jatkuvasti, ja muiden ominaisuuksien
painopisteitä vaihdellaan.
Peruskestävyysharjoittelukin säilyy mukana
eikä sitä jätetä kokonaan pois. Kun sen määrä pidetään alun jälkeen kohtuullisena, se ei
haittaa voimaominaisuuksien kehittämistä,
mutta kantaa silti hyötynsä pidemmälle varsinaiselle kaudelle tai matkalle. Usein myös
voimakestävyyttä tehdään liian lyhyitä jaksoja, jolloin ominaisuus ei varsinaisesti kehity,
vaan jää hermostoärsykkeeksi ja on sitä kautta enemmän kiinni lahjakkuudesta kuin varsinaisesta ominaisuuden kehittymisestä. Että
kehitys olisi pitkälle jatkuvaa, pitää harjoittelua rytmittää eli kevyempien viikkojen parin
kolmen viikon välein on suositeltavaa.
4. ja 5. kk:n esimerkkiviikko

MA
		
TI		
		
KE		
TO
		
PE		
		
LA		
SU

Maksimivoima: volyymi + perusvoima: projekti
Voimakestävyys + peruskestävyys:
pyramidi
LEPO tai yleiskestävyys
Maksimivoima: projekti + peruskestävyys: tasateho
Perusvoima: projekti + voimakestävyys
Perusvoima: volyymi
LEPO tai yleiskestävyys
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Harjoittelukauden loppua kohti painotus
maksimivoimasta siirtyy kohti pidempää perusvoimaa ja voimakestävyyttä. Normaalitilanteessa maksimivoiman tulisi hieman
tippua, sillä kehoa opetetaan toimimaan
taloudellisemmin, eikä heittämään koko bensakanisteria tuleen kerralla. Esimerkkinä tilanne ennen voimakestävyysharjoittelua, jolloin kiipeilijän maksimiboulder on 8A ja
voimakestävyys mitattuna neljällä peräkkäisellä boulderilla 4 x 7B. Kun harjoittelu etenee, saattaa maksimiboulder tipahtaa 7C+
-tasolle, mutta voimakestävyys voi nousta jopa tasolle 4 x 7C. Suorituskyky reiteillä nousee siis hyvin selkeästi. Tällainen maksimitason hienoinen tipahtaminen tulee vaan hyväksyä. Jos haluaa ehdottomasti kiivetä myös
kovia bouldereita, niiden työstäminen kannattaa ajoittaa 3. ja 4. kuukauden vaiheeseen,
jolloin maksimivoimatasot ovat korkeimmillaan. Harjoittelua ei missään tapauksessa kannata rajoittaa vain sisäseinille, jos on
mahdollista kiivetä myös ulkona.
ONSIGHT- KIIPEILIJÄ
Alussa mainittiin peruskestävyyden olevan
onsight-kiipeilijälle tärkeämpää kuin muille.
Näin se onkin ja perusteet löytyvät lähinnä
huomattavasti pidemmän suoritusajan puolelta. Onsight on selkeästi enemmän aerobinen suoritus kuin redpoint-kiipeily, saati sitten boulderointi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että onsight- kiipeilijän ei kannattaisi panostaa voimaan ja anaerobiseen kestävyyteen yhtälailla. Kyse on vaan siitä, että paletti laajenee entisestään, kun suoritusaika nousee.
Siinä missä boulderoija keskittyy vaan parin
ominaisuuden harjoittamiseen huippuunsa,
joutuu tai saa onsight- kiipeilijä kehittämään
kaikkea peruskestävyydestä voimaan sekä
voima- ja lihaskestävyyteen. Unohtamatta tietenkään huomattavaa määrää itse onsightkiipeilyä reitinluku-, taktiikka- yms. harjoituksineen. Ihan ansiosta monet pitävätkin onsightia kiipeilyn kuninkuuslajina.
Harjoittelu on käytännössä saman sisältöistä kuin redpoint-kiipeilijällä, mutta muutamia
poikkeuksia kannattaa ottaa huomioon:
- Peruskestävyyttä tehdään enemmän ja pidempään.
- Lihaskestävyysharjoittelu tulee voimakestävyyden rinnalle viimeisenä kuukautena.
- Maksimivoimaharjoittelu on suhteellisen
pienessä osassa varsinkin loppuvaiheessa.
Viisi kuukautta on siis suhteellisen hyvä aika
harjoitella ominaisuuksia kunnolla. Jos kuitenkin tulee äkkilähtö ja aikaa on vain pari
kolme kuukautta onsight- reissulle, kannattaa tarkastella aiempaa harjoittelua ja sen
pohjalta sitten rakentaa harjoitusjakso reis-

sua varten. Jos esimerkiksi reissu on joulukuussa ja kiipeilijä on boulderoinut koko kesän, kannattaa hänen keskittyä ensisijaisesti
kaiken kiipeilyn määrälliseen nostamiseen.
Tällä on aina suotuisat vaikutukset kestävyyteen.
Boulderoinnista kannattaa tehdä pääasiassa
volyymipohjaista ja osa voi olla jopa ns. ylivolyymeja, jolloin kiivetään alle flash-tasoisia
reittejä 20-30 putkeen ennen pientä taukoa
tyyliin ”montako boulderia ehdit kiipeämään
kahdessa tunnissa?” Yksi kovempi projektiboulder- treeni viikossa kannattaa pitää, mutta muu harjoittelu kannattaa muuttaa hyvin
määräpainotteiseksi. Voima- ja lihaskestävyysharjoittelu voidaan käynnistää saman
tien, mutta niiden suhteelliset tehot (hapot)
kannattaa pitää alkuun hieman alempana ja
tehdä ne enemmän voima- kuin kestävyyspainotteisina. Pikkuhiljaa kun laktaatin hyväksikäyttökyky paranee, aletaan palautuksia
lyhentämään ja harjoittelun pumputtavuutta
nostamaan. Myös erilaisia rytminvaihtokiipeilyjä kannattaa pitää mukana simuloimassa onsight- kiipeilyssä tapahtuvia voiman- ja
energiantuottotapojen muutoksia. Esimerkkinä 10 boulderin lihaskestävyyssarja, jossa tehdään osittain myös muusta massasta
poikkeavaa kovempaa kiipeilyä tai erikoisharjoitteita:
7A, 7A, lyhyt 7B+, 7A, 7A, 7A, campus-sarja,
7A, 7A, lyhyt 7B
Jos mahdollista, kannattaa kiivetä tietenkin
mahdollisimman paljon siten kuin reissullakin, eli eri paikoissa ja mahdollisimman
usein onsightina. Boulder-keiveissäkin olisi hyvä pyrkiä kehittämään omaa reitinlukutaitoa yrittämällä flashata mahdollisimman
paljon reittejä. Pelkkien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ei ole lainkaan niin
hyödyllistä, ellei niillä ole jonkinlaista linkkiä
varsinaiseen suoritukseen. Jos esimerkiksi on
ongelmia reittien korkeuden tai liidaamisen
kanssa yleensä, kannattaa aivan ehdottomasti harjoitella hyvin säännöllisesti ja paljon itse tippumista eri korkeuksilta pultin päältä.
Tavoitteena on pyrkiä tekemään siitä itselle ihan tavallinen tapahtuma ilman mitään
peikkoja. Kaikenlainen keskittymis-, mielikuva- ja muu psyykkinen harjoittelu on joka tapauksessa hyödyllistä, mutta tarvitsisi oman
artikkelinsa.

Timantissa mukana
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P.S. BoardExpo tuo lunta tupaan - lumireilissä huikeita kisoja!

5.–7.11.2010 Helsingin Messukeskus
Avoinna: pe 5.11. 12–20, la 6.11. 10–19 ja su 7.11. 10–17 (HifiExpo vain la–su)
Liput: aikuiset 13 ¤, lapset 9 ¤, ryhmät 9 ¤ /hlö, perhe 28 ¤, kokoaikalippu 20 ¤ / 14 ¤

s!

Juna – Kätevin tapa
tulla messuille

Uutuu
Samalla lipulla myös
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• Helppo vapauttaa paineen alla.
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• Käyttöohjeet laitteen kyljessä
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Myynti
hyvin varustellut kiipeilykaupat
ja suurimmat Prismat.
Jälleenmyyjät
www.vandernet.com/sport
www.petzl.com/reverso3

MAITOHAPPOA FORKKAREILLE!
Helsingin Kiipeilykeskus

www.kiipeilykeskus.com
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Kohti tuntematonta

– sporttikiipeilyä Sisiliassa
Teksti ja kuvat: Eetu Kejonen ja Joona Seppälä		

Joillekin ihmisille tulee ensimmäisenä Sisiliasta mieleen mafia. Toisilla mieleen saattaa tulla aurinkoiset hiekkarannat tai tulivuori Etna.
Mutta tuskin kenellekään mieleen tulee upeat kiipeilykalliot.

Eetu Traumpfeilerin topissa (5c+).

tuhlaamaan hyvää kiipeilyaikaa, joten hyppäsimme Trapaniin menevän maisemajunan
kyytiin.
Näiden sattumusten seurauksena olimme
perillä vasta illalla, ja kiipeilyt jäivät puolta päivää lyhyemmäksi. Lopulliseksi reitiksi
muodostui Tampere–Frankfurt–Köln–Palermo–Trapani–San Vito lo Capo. Helpommallakin olisi päässyt. Leirialueelle päästyämme
mielialamme kohosi välittömästi, kun saimme matkatavarat telttapaikalle ja kylmät oluet
eteemme. Lisäksi alueella naapureiden soittama musiikki sopi tilanteeseen täydellisesti. Kaiken kruunasi telttapaikka, joka oli kuin
luotu riippumattojamme varten.
Eetu Spigolon ensimmäsellä pitchillä (5c).

Kuultuamme kuuman vihjeen 2009 elokuussa Frankenjuran leirinuotiolla, meidän oli yksinkertaisesti pakko lähteä tarkastamaan,
minkälaista kiipeilyä Sisilian luoteiskärjessä
sijaitseva San Vito lo Capo tarjoaa.
Päätimme lähteä lähes sokkona tähän uuteen
paikkaan Luoteis-Sisiliassa, jossa pitäisi olla
paljon mahtavaa kiivettävää ja kiipeämättömiä reittejä. Emme kuitenkaan voineet suunnitella reissua pelkästään näiden tietojen perusteella. Onneksemme löysimme Googlen
avulla alueella reittejä tekevän britin, Jim Tittin kotisivut (vanha tuttumme Frankenjuran
leirinuotiolta).
Tehtyämme päätöksen maaliskuun lopussa
laadimme suuntaa antavan budjetin ja varasimme lentoliput. Suunnitelmissa oli, että
lähtisimme matkaan lauantaina ja olisimme
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kiipeämässä jo sunnuntai-iltapäivällä. Mutta
mitä enemmän suunnittelee, sitä enemmän
on asioita, jotka voivat mennä pieleen.
Ensimmäinen asia, jonka olisimme voineet
tehdä paremmin oli reitin valinta. Tästä voimme tosin osittain syyttää myös Ryanairia, sillä heidän nettisivuilla olevasta kartasta näytti siltä, että Trapani olisi aivan toisella puolella Sisiliaa, kun todellisuudessa se sijaitsee
aivan San Vito lo Capon vieressä. Lensimme
siis Palermoon, joka on Sisilian saaren pääkaupunki.
Toinen asia, jota emme ottaneet huomioon
oli paikallisten suhtautuminen sunnuntaihin.
Yllättäen siis kaukobussit eivät juurikaan kulje sunnuntaisin. Lukuun ottamatta yhtä aamu kahdeksalta lähtevää vuoroa. Emme halunneet jäädä Palermoon liian pitkäksi aikaa

Leirintäalueella on paljon saksalaisia turisteja
asuntovaunuineen sekä muutamia kiipeilijöitä. Kyseessä on puiden varjostama, rauhallinen ja viihtyisä alue, jossa on uima-allas, ravintola, pizzeria, elintarvikemyymälä (niukka
valikoima, mutta silläkin pärjää). Lähimmät
kiipeilykalliot ovat 30 metrin päässä teltoista. Uimakelpoinen ranta sijaitsee puolen kilometrin päässä ja varsinainen hiekkaranta
San Vito Lo Capossa kolmen kilometrin päässä, jonne leirintäalueelta järjestyy tarvittaessa kyyditys edullisesti. Auto ei ole välttämättömyys eikä edes tarpeellinen kiipeilyn tai ostosten kannalta, mutta mikäli haluaa lähteä
hiukan kauemmaksi lähikallioilta auton voi
vuokrata joko Trapanista tai Palermosta.
Maanantaiaamuna pääsimme vihdoinkin asiaan. Koska kumpikaan meistä ei ole mitenkään älyttömän kova kiipeämään, päätimme
ottaa tuntumaa alueen kallioon kiipeämällä

ensimmäisenä päivänä helpohkoja reittejä.
Päivän helpoin reitti oli luokkaa FR 4 ja vaikein 5b.
Seuraavana päivänä kiipesimme aamupäivällä muutaman reitin ja vietimme iltapäivän
rantalomalla San Vito lo Capossa. Ostimme
myös ruokatarpeita paikallisesta kaupasta,
jotta ei tarvitsisi syödä joka ilta ulkona.
Vasta keskiviikkona pääsimme kunnolla asiaan. Pakkasimme eväät sekä kiipeilyvarusteet
ja marssimme ulos leirintäalueen porteista kohti kallionseinämää. Leirintäalue sijaitsee heti kallioiden alapuolella jyrkänteen ja
meren välissä olevalla maakaistaleella, joten

joka oli todella mukavaa kulmasläbiä. Nelisen reittiä kiivettyämme siirryimme toiselle
sektorille. Sektorin ”erikoisuutena” oli luola,
jonne oli pultattu reittejä. Kiipesimme luolassa ja sen ulkopuolella muutaman reitin, hienoimpana Under A Dead Cow 5a, jossa oli
kaikkea mahdollista: släbiä, hänkkiä, kahvoja
ja tippukiviä.
Palattuamme leirille kävimme kysymässä
bussiaikatauluja, ja suruksemme ainoa bussi San Vito lo Caposta meni niin, että emme
enää ehtineet kiivetä perjantaiaamulla. Lentomme takaisin lähti lauantaiaamuna klo
09.00, joten edessä olisi taas yksi ilta ja yö
lentokentällä. Tosin noin hienoon päivään oli
hyvä lopettaa.
Kaiken kaikkiaan vaikka emme ehtineetkään
varsinaisesti kiipeillä kuin neljä päivää, reissu oli upea. Aurinko paistoi, välimeri kimalteli selän takana ja reitit olivat todella hyviä se-

Luolakiipeilyä.

matka ei ollut pitkä. Korkeutta kallioseinämällä on noin 60 metriä. Pisimmille reiteille
on tehty väliankkuri, joten 60m köysi riittää.
Kallio on paikoitellen erittäin terävää, tarjoten paljon halkeamia ja kahvoja. Reittejä on
sekä släbiä että hänkkiä.
Kiipesimme aluksi muutaman helpon reitin
(5a–5b), minkä jälkeen päätimme kokeilla 27
metriä korkeaa 5c+ -reittiä nimeltä Traumpfeiler. Topissa kädet tärisivät, hiki virtasi ja
sydän hakkasi, mutta olo oli kuin voittajalla.
Ruokatauon jälkeen kiipesimme vielä muutaman helpohkon reitin, minkä jälkeen menimme nauttimaan leirintäalueen mukavuuksista
sekä hyvin ansaituista oluista.
Torstain valjetessa emme vielä tienneet, että
se tulisi olemaan meidän viimeinen kiipeilypäivämme. Otimme siitä huolimatta päivästä kaiken irti. Aloitimme muutamalla helpolla ja lyhyellä noin 10 metriä korkeilla reiteillä.
Niistä erityisesti mieleen jäi Red Corner 4c,

El Bahiran leirintäalue.

kä kaiken tasoisia aina tiuhaan pultatuista lastenreiteistä 8a:ksi greidattuihin reitteihin. Eikä
tuohon vuodenaikaan kalliolla ollut juurikaan
tungosta. Hintaa reissulle tuli kaiken kaikkiaan 700 euroa, mutta halvemmallakin olisi
selvinnyt, mikäli olisi osannut varautua Italiaan. Kyseessä olikin tutkimusmatka tuntemattomaan, joten osasimme odottaa yllättäviä
kuluja. Ensi kerralla homma sujuneekin paljon
sutjakammin. Ja ensi kerta on varmasti tulossa, sillä niin paljon reittejä jäi kiipeämättä ja
uusia reittejä pultataan koko ajan lisää (pulttaus on aloitettu vasta muutama vuosi sitten).
Linkkejä:
Topoja, leirintäalueita, hätänumerot ynnä
muuta tarpeellista informaatiota
bolt-products.com/ClimbSicily.htm(Jim Tittin sivut)
www.elbahira.it/intro.asp
www.climb-europe.com/italy/RockClimbingSicily.htm
www.freeclimbinginsicily.it

Maisemaa Red Corner (4c) reitin topista.

San Vito lo Capo pähkinänkuoressa
Milloin: Sisiliassa voi kiipeillä käytännössä
muutamia talvikuukausia lukuun ottamatta
ympäri vuoden. Tosin kesäkuukaudet ovat
kuumimmat ja ruuhkaisimmat ajat, joten
kiipeily kannattaa ajoittaa keväälle tai syksylle.
Lennot yms: Ryanairilla matka Frankfurtin
kautta kohtuu helposti. Muutkin halpalentoyhtiöt lentävät Sisiliaan, joko Palermoon tai
Trapaniin. Palermosta ja Trapanista San Vito lo Capoon pääseen bussilla. Tarvittaessa
Trapanista voi ottaa taksin leirintäalueelle
(noin 50 €).
Liikkuminen: Mikäli haluaa kiivetä useamman pitchin reittejä tai muuten vain nähdä
aluetta, kannattaa vuokrata auto. Muuten
pärjää hyvin ilmankin, sillä leirintäalue sijaitsee aivan kallioiden juurella. Maasto on kivikkoa, jossa kasvaa piikkipuskia. Hyvät ken-

gät tulevat tarpeeseen. Käärmeisiinkin kannattanee varautua (yksi bongattu).

Majoitus: Majoituimme leirintäalueelle joka sijaitsee aivan kallioiden juurella. Hinta oli
alle kymmenen euroa yöltä, ja se sisälsi telttapaikan lisäksi alueen palvelut (poislukien
lämmin suihku).
Kiipeily: Alue on kohtalaisen uusi, mutta reittejä löytyy kaiken tasoisia aina tiheään pultatuista lastenreiteistä 8a:n hänkkeihin. Reitit ovat pääosin sporttia, mutta myös
muutamia trädipaikkoja on. Trädivarusteiden
raahaus saattaa tosin tulla halpalentoyhtiöillä kalliiksi.
Topot: Netistä löytyy hyviä topoja, joilla pärjäsimme vallan mainiosti. Topokirjojakin on
myynnissä, mutta niitä tuskin kannattaa ostaa sillä aluetta kehitetään jatkuvasti.

KIIPEILY 3/10 45

Junnuleiri Övertorneån Luppiovaarassa 11.–13.6.2010

”Yy, kaa, koo ja kaikki yhdessä! Terve!”
Teksti: Miia Ritola

Näin opeteltiin Övertorneån Luppiovaarassa
järjestetyllä junnuleirillä tervehtimään kanssaretkeilijöitä. Kaunis sää suosi leiriläisiä ja
ainoastaan sääskit ja mäkärät olivat selkeästi
ikävinä luonnnonvoimina mukana jokaisessa
hetkessä, kuten proteiinina ruuassa. Leiriläisiä oli mukana yhteensä kymmenen.

niemeltä. Leirin vetäjien kokoonpano sai pitkälti alkunsa maaliskuussa järjestetyssä junnuseminaarissa. Kaikki ohjaajat osallistuivat
yhdessä leirin valmistelutöihin. Leiriläiset tulivat pääosin Oulusta. Tosin Leevi 11v. teki pisimmän matkan leirille, kiipeilijäkonkari tuli
ihan omatoimisesti Kuopiosta Ouluun asti.

Leirin ohjaajina toimivat Tornion Tornioravista Mikko Huupponen sekä Elina Viisanen joka toimi myös leirin päävastaavana. Oulusta
ohjaajina olivat Heidi Saarinen, Jenni Kyllönen, Osmo Aspi sekä allekirjoittanut Rova-

Perjantaina 11.6.2010 kauniissa auringonpaisteessa kolmen auton ja yhden peräkärryn karavaani Oulusta saapui Tornioon. Sieltä
matka jatkui komealla neljän auton karavaanilla kohti Övertorneån Luppiovaaraa. Peril-

lä katsastettiin leiriytymispaikat ja vedenottopaikka sekä wc:t, jotka Övertorneån kunta oli
luvannut käyttöömme. Leiriydyimme telttoinemme Turisti-sektorille. Vastoin alkuviikon
ennusteita sää oli mitä mainoin joten meillä
ei ollut mitään kiirettä. Alkuun otettiin pieni
tutustumiskierros jossa jokainen leiriläinen
sai kertoa jotain itsestään ja myös vieruskaveristaan. Sitten käytiin läpi turvallisuusasiat, säännöt ja ohjelmaa. Samalla jaettiin leiriläisille topot ja tutustuttiin niihin. Ennen
boulderointia nautittiin ensimmäinen leirilounas, jonka jälkeen voitiinkin jo siirtyä tutustumaan reitteihin. Siinä vaiheessa useimmilla olikin jo kova hinku kalliolle. Leirin
sijainnista ja olosuhteista johtuen ainoa totaalisesti kielletty asia oli juokseminen, joka
on yllättävän suosittua, kun kyseessä on innokas junnuleiriläinen... Muuten leiriläiset
olivat kaikki upean oma-aloitteisia ja reippaita niin ettei sääntöjä juuri tarvinnut kertailla
jälkeenpäin. Jo ensimmäisen päivän aikana
taisi syntyä uusiakin reittejä. Illalla käytiin läpi
opittuja asioita ja opeteltiin topon lukemista.
Toimeliaat leiriläiset kokkasivat vielä iltapalan
ja tiskailivat myös omat astiansa. Illan päälle
paistettiin makkaroita ja vaahtokarkkeja ennenkuin oli aika kömpiä telttaan unille.

Heidi Saarinen

Seuraavana päivänä jakauduttiin aamupalan
jälkeen kahteen ryhmään, joista toinen lähti
boulderoimaan ja toinen alkoi harjoitella leirissä yläankkurin tekoa. Osat vaihdettaisiin,
kun ankkurit saataisiin ensimmäisen ryhmän
kanssa tehtyä. Päivä jatkui boulderoidessa
ja uusia reittejä avatessa. Leiriläiset kannustivat hienosti toisaan ja tuskin malttoivat lepäämään välissä. Useimmiten vaikutti siltä,
että reiteille kertyi jonoa. Iltapäivästä leiriläiset pääsivät kokeilemaan tasapainoilua slacklinella (kahden pisteen väliin kiinnitetty erikoisliina). Vaikka toisena päivänä oli monella
varmaan informaatioähkyä uudesta tiedosta
ja omista taidoista niin illalla jaksettiin vielä
käydä uimassa ja paistaa lettuja venyttelyn ja
maisemien ihailun ohessa. Lauantain köysitöitä jatkettiin illalla askartelemalla prusik-korut, joista jäi mukava muisto leiristä.

Aino topittaa ja Sampo sekä Reeta varmistaa.

46 KIIPEILY 3/10

Viimeisenä päivänä herättiin ajoissa ja keiteltiin aamupalat sekä tehtiin pienet aamujumpat ennen kallioille siirtymistä. Sunnuntaina
syntyi monta uutta reittiä, joista (yllättävää
vai ei?) useimmat olivat siellä missä oli eniten itikoita ja puita tai puskia. Sinne se jono

Jenni Kyllönen

Heidi Saarinen

Pojat opettelevat yhdessä topon lukua mukavassa iltapäivän auringossa.
Vasemmalta: Konsta, Leevi (takana), Sampo, Jani ja Tero.

Asenteestahan se kaikki hyvin pitkälti lähtee
ja meillä kaikilla leiriläisillä oli loistava asenne ja ryhmähenki koko leirin ajan. Tytöt ja pojat kenties hieman kisailivat keskenään, mutta se vain lisäsi kiipeilyn intoa. Kaikki kuitenkin kannustivat reippaasti toisiaan ylittämään
itsensä. Kaikki kiipeilijät varmistivat toisiaan
bouldereilla ja ohjaajia oli kuusi joten heitäkin riitti kaikkien seuraksi. Myös Marko ja
Marika Kerola olivat innolla mukana niin kiipeämässä kuin seuraamassa nuorten kiipeilijöiden upeita topituksia.

Leiriläisten kertomaa
Tyttöjen suusta: Perjantaina saavuttuamme
ja kun teltat olivat pystyssä (pienellä vaivalla)
söimme (klönttistä) pussikanakeittoa. Ruoan
jälkeen menimme boulderoimaan. Kiipesimme
valmiita reittejä ja osa teki omia reittiä. Kalliolla saimme välipalaa johon kuului banaania
ja leipää.
Päivällisellä teimme itse trangialla ruokaa.
Illalla tutkailimme topoja. Heidi sanoi reitin nimen ja se piti etsiä. (Sampo ja Leevi eksyi). Makkaraa ja vaahtokarkkeja paistettiin!
NAM! :) Sitten nukkumaan zzzz krooh pyyh..
Lauantai aamuna syötiin (pussi) puuroa. Sen
jälkeen saimme valita mennäkö boulderoimaan vai harjoitella ankkuripisteen rakentamista. Lounaaksi söimme hernekeittoa.
Sunnuntaina söimme taas puuroa aamulla,
jonka jälkeen menimme boulderoimaan kallioille. Siellä saimme välipalaksi banaania.

Poikien suusta: Rakensimme kaikki omia reittejä. Osa oli vaikeita (5-6a) toiset taas helppoja (3-4). Teimme trangialla nuudeleita ja saimme suklaata, söimme muroja ja lähdimme. Parasta oli foot bag fars.
Marko ja Marika Kerola (lyhennetty versio)
Uskomattoman paljon nämä nuoret jaksaa kiipeillä, heillä eivät voimat lopu samalla tavalla kun itsellä. Kun itse pitää mielellään taukoa, niin lapset kilpailevat kenen vuoro on yrittää kiivetä seuraavana. Tauoksi riittää se aika,
mikä menee edelliseltä suorituspaikalta seuraavalle siirtymiseen. Koska kiipeilyyn oppii
vain kiipeämällä, uskon, että tällaisella innokkuudella näistä junioreista onkin odotettavissa
muutaman vuoden päästä kovia kiipeäjiä! Kiitokset junnuille reippaudesta ja hienosta asenteesta sekä ohjaajille hyvin järjestetystä leiristä!
Oli mukavaa päästä osallistumaan leirille:-)
Jenni Kyllönen

vaan aina kasvoi ja patjat kasaantuivat. Virtaa
tuntui riittävän vielä ja viimeinenkin päivä oli
täynnä valtavan innostunutta latausta nuorten kiipeilijöiden osalta. Lopulta oli aika pakata kimpsut kasaan ja laittaa viimeinen ateria. Ennen lähtöä käytiin vielä porukalla läpi
leirifiilikset ja kerrattiin mitä oli opittu. Sitten
oli aika karavaanin lähteä kohti kotia. Torniossa sanottiin heipat Oulun poppoolle, joka
jatkoi matkaansa tutustuttuaan Tornioravien
hienoon keiviin.

Kerolan kuopus Henri auttaa Elinaa padien kannossa.

Nuoret leiriläiset olivat myös huomattavan
ahkeria uusien reittien tekijöitä. Uusien reittien löytäminen oli varmaan yksi leirin suurimmista anneista niin leiriläisille kuin ohjaajillekin. Virallista kirjanpitoa niistä tosin ei
tehty. Jokainen muistakoon omansa.
Kuten kaikki ulkona retkeilleet ja leireilleet tietävät, maistuu ruokakin ulkona paremmalta.
Pyysin leiriläisiä kirjoittamaan kokemuksestaan ja niistäkin käy hyvin ilmi, että ruokailu
oli mieleenpainuva hetki.
Kiitos kaikille leiriläisille tiukasta väännöstä.
Iso kiitos myös ohjaajille loistavasta toiminnasta. Jatkakaa samaan tyyliin!
Sampo on sighttaa. Leevi melkein varmistaa ja ryhmärämä odottaa pääsyä reitille.
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Olli-Petteri Manni

Painotalosta Bouldertehtaaksi
kahdessa kuukaudessa
Teksti Olli-Petteri Manni Kuvat Bouldertehdas

Otsikko on hiukan liioitteleva koska pohjatöineen projekti kesti noin puoli vuotta.
Itse asiassa koko homma lähti osaltani rullaamaan kun Asemaboulderien finaalia odotellessa käytiin Cittarissa kahvilla. Jarmo Annunen siinä kahvin lomassa keskeytti pullan
syömiseni sanomalla, että lyö Olli Turkuun
Boulderhalli pystyyn.
Kisoista kotiin ajaessa ajatus kypsyi ja Pikku-Ossin kanssa ruokatunteja pitäessä ideoita lenteli siihen malliin että oli pakko ruveta katsomaan paikkoja mahdolliselle hallille.
Kaisa löysi paikkoja joita käytiin katselemassa lähinnä Turun itäpuolelta, mm. makkara-,
karkki-, ja mattotehdasta...
Siinä samalla tuli suunniteltua yritystä, joka pitäisi olla pystyssä heti kun paikka löytyy.
Nimi piti keksiä ja kun oli käyty katselemassa toimitiloja niin melkein kaikki olivat jotain
vanhoja tehtaita. Nimeksi sitten valikoitui
Bouldertehdas.
Olin toiminut yrittäjänä jo kymmenen vuotta
ja kaipasin vaihtelua, joten jo syksystä alkaen en ottanut enää uusia töitä vaan yritin tehdä jo luvatut pois. Sain työt valmiiksi maaliskuussa ja olin jo irtisanonut verstaan vuokratilat aiemmin.
Kesän alussa olin yhteiskunnan ulkopuolella;
ei ollut enää yritystä ja uusi oli vasta valmis-
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teilla eikä mitään tilojakaan tulevalle ollut.
Välillä tuli sellainen olo, että eihän täältä mitään löydykään, paikat joita käytiin katsomassa ei oikein mikään soveltunut kiipeilytilaksi,
joistakin jopa neuvoteltiin mutta aina kaatui
erinäisin syin.

on kesälomat, niin yllättäen homma venyi
kolmella viikolla. Ja niinhän kaikki toimii, että kun mennään lomalle niin muut odottaa…
Ne ei kaupungilla varmaan ole kuulleet, että
siksi aikaa kun itse lomailee six-päkki vatsan
päällä, niin voisi joku vaikka tuurata...

Sitten kesäkuussa löytyi Old Millin kiinteistöstä tilat, joita käytiin katsomassa ja todettiin että voisi olla hyvät. Sovittiin tapaaminen
tilan omistajien kanssa ja yllättäen tiloista oli
kiinnostunut joku muukin - niin kuin aina-,
ajattelin että taas yritetään vetää joka euro
yrittäjältä kun niillähän sitä rahaa on...

Onneksi pariksi viikoksi palkkaamani remonttitiimi oli ahkera ja sai tehtyä perusremontteja nopeasti. Homma eteni, itse aloitin jo 23.6 tekemään seinäprofiileita ja sekin
homma sujui tarmokkaasti. Matilda poraili
reikiä levyihin ja paukutti saddareita ja maalaili valmiit profiilit.

Kaisa teki esittelypätkän siitä, mitä tulisimme tiloissa tekemään, koska jos kertoi että
tehdään boulderhalli, niin kukaan ei tajunnut mitään asiasta. Powerpoint -esityksen jälkeen vuokranantaja oli asiasta innoissaan, joten hyvältä näytti... Sitten kuitenkin jouduttiin odottelemaan piiiiitkään, ennenkuin asia
varmistui vuokranantajan puolelta. Tämän
jälkeen tulikin se vaikein osuus eli VIRKAMIES! Siihen vaadittiinkin jo semmoiset hermot ettei mitään järkeä. Rakennusvalvonnassa ei kyllä sanoja aikataulut, kiire tai palvelu
tunneta. Olis varmaan muitakin sanoja jota
siellä ei tunneta, jos sieltä jotain kysyy niin
sanotaan ettei tämä ole mikään konsulttitoimisto ja sitä rataa.

Seinistä olin tehnyt alustavat suunnitelmat
junnureissulla Comojärvellä, joten oli helppoa kun oli hyvin suunniteltu. Ja kun vielä toteutti homman itse eli päivät juoksi asioilla ja
yöt duunasi seinää. Seitsemän viikon päästä
puuttui enää ilmastointikone, patjat, otteita
ja vähän jotain pientä mutta päätettiin kuitenkin pitää viikon päästä avajaiset tai tutustumispäivä tulevaan kiipeilypaikkaan, joten
viimeisestä viikosta oli tulossa mielenkiintoinen.

Kaupunki lupas luvat 2–3 viikossa, mut kun

Tiedossa oli että ilmastointikone olisi valmis
tiistaina klo 12 tehtaalla Tanskassa joten Ilari
ja Pikku-Ossi lähtivät käymään Kjugessa kiipeemässä ja samalla koukkaisivat Tanskan
kautta. Tähänkin luotiin aikataulut tarkkaan,
että pojat ehtisivät klo 01.00 laivaan Kapell-

särissa ja olisivat keskiviikkoaamulla Naantalissa klo 10. ja klo 11 Bouldertehtaalla jossa
odottaisi kolme ilmastointimiestä, kaksi sähkömiestä ja putkimies.
Se oli suunnitelma, josta ajattelin että toimii
varmaan elokuvissa. Vaahtomuovit saapuivat
maanantaina ja keskiviikkona, nekin oli vielä
ihan kuumia kun ilmottivat että tulevat torstaina mutta onneksi suostuivat vähän venymään ja pystyivät toimittamaan jo keskiviikkona. Olin laskenut että patjojen kanssa menee viikko, vähän sekin jännitti.
Anyway, sitten pojat lähtivät sunnuntaina hakemaan ilmastointikonetta ja huomattiin että lipussa oli jo viikon vanha paluupäivä(!),
mutta onneksi asia hoitui satamassa. Maanantaina Ossi soitti että on vähän huono keli joten he ajavat suoraa köpikseen ”kiipeämään”….
Pojat olivat löytäneet jonkun boulderhallin sieltä ja olivat tehtaalla klo 12 eli ajoissa! Mutta tehdas ilmoitti että laite on vähän
myöhässä…Pari puhelua ja kone tuli ulos klo
14 ja eikun matkaan. Matkalla olleiden tietöiden ja alkuviivytysten vuoksi Ile yritti oikoa jonojen läpi Tanskan ja Ruotsin tullissa. Pojat
pysäytettiin ja kun koneen kaikki paperit olivat unohtuneet tehtaalle niin Ruotsin ahkerat
tullimiehet ohjasivat auton johonkin halliin ja
täysi tullitarkastus päälle. Onneksi pojat pää-

sivät loppumatkan kruisailemaan kohti satamaa ja loppumatka sujui ongelmitta!
Seuraavana aamuna aikamoisen operaation
jälkeen saatiin kone katolle ja kytkentä aloitettua. Päivä loppui siivoustalkoisiin; Kaisan
äiti ja tämän ystävä ilmestyivät hallia putsaamaan ja ile joutui apumieheksi... Työpäivä
loppui lähempänä aamukolmea ja loppuvaiheesta oli Ilen ilme näkemisen arvoinen lattiaa vahatessa. Torstaina piti olla palo- ja ilmastointitarkastus ja lopputarkastuksen piti
olla perjantaina. Joensuun Matti oli upeasti
valvojana hoitanut asioita ja tuli hoitamaan
tarkastukset. Yllätyksenä saimmekin ilmastointitarkastajan lisäksi myös lopputarkastajan halliin! Pienten sydäntykytysten jälkeen
menivät tarkastukset läpi! Henrin kanssa
jo painettiin yötä myöten patjoja ja homma

vaan jatkui. Onneksi perjantaiaamulla Jarmo
tuli auttamaan ja Anton ilmestyi myös talkootyövoimaksi koulupäivän jälkeen. Viimeinen viikko meni lähinnä joka toinen yö pari
tuntia nukkuen. Patja- ja otetalkoot päättyivät
lauantaiaamun yöstä, viimeisten osalta aamu
seitsemältä... Heti aamusta tuli seuraava talkootiimi hommiin. Kaisa, Matilda, Saija ja Liisa aloittivat siivoushommat, urakkaa riitti ja
onneksi myös Matildan äiti tuli apuvoimiksi.
Kaikki kuitenkin saatiin valmiiksi ja avajaiset
pidettiin suunnitellusti klo 13. Tutustujia oli
mukavasti paikalla ja avajaiset menivät itseltä puoli nukuksissa. Loppu hyvin, kaikki hyvin, halli on auki ja toivottavasti innokkaita
riittää. Kiitokset kaikille auttajille, onneksi on
ystäviä!
Tervetuloa tutustumaan bouldertehdas.fi
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Tuoteuutuudet
Uudet Petzl jäähakut ja varaosat

Ozone QC
Huippu suorituskykyiset kengät boulderointiin, sporttiin ja kisakiipeilyyn. Usean
vuoden suunnittelun erittäin laadukas
tulos. Asymmetriset ja anatomisesti muotoillut kengät, jotka helppo ja nopea pukea jalkaan. Uusinta suunnittelua ja teknologiaa, sekä materiaalien yhdistelmää,
joka takaa erittäin herkän otetuntuman.
Parhaimmillaan pienillä otteilla ja listoilla.
Saumaton kantapää lisää mukavuutta.
Patentoitu 3D-force lisää stabiliteettiä.
Kumina Vibram XS grip. Saatavana tarralla ja slipperinä.

Päivitetty Nomic
Uudistettu hakun pää, voi
liittää vasaran tai kaapimen.
Parempi istuvuus kahvassa,
teräshampaat alla.
Paino 605g.
SH 239€

Uudistettu Quark

Uusi Ergo

Monipuolinen hakku alpinismista jääkiipeilyyn.
Paino 550g.Paranneltu
säädettävä kahva. Hakun
pään reikä uudistunut,
helpompi klipata.
SH 219€

Suunniteltu päällekaatuville
reiteille mixted kiipeilyyn ja
dry toolaukseen. Uudella
mixtaterällä. 3 eri kädensijaa. Paino 645g
SH 249€

Kaikkiin uusiin malleihin on saatavilla lisäosina vasara ja kaavin. Vasaran tai kaapimen
voi liittää myös vanhaan Nomiciin, kun päivittää uudet jää- tai mixtaterät. Samat uudet
terät käyvät kaikkiin uusiin malleihin.
SH 45,90€
Maahantuoja Vandernet Oy
www.vandernet.com/sport

Maahantuoja www.bouldertehdas.fi
www.rockpillars.com

RuBe-boulder
Kiipeilyharrastus kaikkien ulottuville
ainutlaatuisilla kiipeilylohkareilla
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Boulderseinä sopii monenlaisiin kohteisiin,
kuten puistoihin ja lähiliikuntapaikoille.
Boulderseinistä löytyy monipuolisia reittejä
turvallisessa ympäristössä niin vasta-alkajalle
kuin kokeneellekin kiipeilijälle.
Tuntuma RuBe-seinillä vastaa hyvin luonnon kallioita.

Lujitustekniikka Oy, Juvantasku 1, 02920 Espoo, puh. (09) 8494 440, www.rube.fi

.rube.fi
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ELÄMÄN YLÄ- JA ALAMÄKIIN!

Rab Microlight
Alpine Jacket

Norrøna Lofoten
Jacket
Kevyt ja minimalistinen 3-kerros Gore-Tex
Pro Shell® -kuoritakki. Hengittävä, tuulen- ja
vedenpitävä takki on tehty kestämään kovatkin
olosuhteet. Erinomainen leikkaus,
irrotettava lumilukko, suuret
tuuletusaukot ja lumimansetit
hihansuissa. 549 €

Ortovox 3+

Kolme-antenninen uutuuspiippari. Smart Antenna
teknologia lisää turvallisuuttasi, piippari tunnistaa missä
asennossa se on ja valitsee lähettävän antennin sen
mukaan. Kantomatka 40m. Lähetysaika: n. 250 h, 200 g
sis. patterin ja kantohihnan. 296 €

www.camu.fi

Vuorikatu 14, 00100 Helsinki | Puh. (0)9 278 1420
avoinna ma-pe 11–18, la 10–16

Läntinen Pitkäkatu 6, (Brahenkatu 20), 20100 TURKU
Puh. (02) 478 2720 | avoinna ma-pe 11–18, la 10–15

FALKETIND, PHOTO HANS HERBIG

Joka talven tyylikäs untuvatakki. Täytteenä
140 g 750 fp eurooppalaisen hanhen untuvaa.
Tärkätty nauhamainen kotelorakenne estää
untuvan liikehdinnän ja antaa takille
ainutlaatuisen ulkonäkönsä. Istuva,
kolmeen suuntaan säätyvä,
huppu. Pakattavissa omaan
taskuunsa. 221,90 €

Rongankatu 5–7, 33100 Tampere | puh. 03-225 5290
avoinna: ma-pe 11–18, la 10–16

