NRO 1/11 6 e

www.climbing.f i

ständi
PÄÄKIRJOITUS

Kiipeilyliitto sai vihdoin vuodelle 2011 neuvotel-

kuutuksesta ”jatkaa” eli jos yhdestä vakuutuksesta

tua seuroilleen edullisen kiipeilyvakuutuksen, jo-

tulee korvausraja vastaan, niin toisesta voi ottaa li-

ka kattaa nyt kaikki liiton jäsenseurojen jäsenet.

sää. Samoin haitta- ja kuolinkorvausta voi nostaa

Tällainen vakuutus on ollut voimassa vuosikau-

useammasta vakuutuksesta. Moni myös varmaan

sia useissa muissa maissa, esimerkiksi Ruot-

vertailee uutta jäsenvakuutusta omaan vanhaan va-

sissa ja Saksassa. Vakuutuksen toteutuminen

kuutukseensa ja päätyy lopettamaan vanhan kal-

on aiheuttanut kysymyksiä ja vastarintaakin. On

liimpana.

muistettava, että Kiipeilyliitto on yhtä kuin sen
jäsenseurat ja jäsenseurat päättävät tällaisista
asioista. Viime syyskokouksessa seurat puolsivat
vakuutuksen ottamista erittäin suurella enemmistöllä. Kokouksen jälkeen järjestettiin vielä kysely kaikille seuroille asiasta, tuloksena oli vielä
suurempi kannatus vakuutukselle.
Vakuutus tulee tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä lisäämään liittoon kuuluvien kiipeilyseurojen
jäsenmääriä ja lisäämään myös seurojen määrää. Tällöin kiipeilyn, liiton ja seurojen painoarvo
tulee vahvistumaan, mikä taas edesauttaa monien ongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä antaa uusia mahdollisuuksia kehittää kiipeilytoimintaa ja sen edellytyksiä. Junnutoimintaan saadaan varmasti enemmän nuoria, joiden
vanhempien ei enää tarvitse erikseen huolehtia

Vakuutuksen hinta vakuutetulle on vain 14 euroa
vuodessa eli noin 1,2 euroa kuukaudessa! Tietenkin on mahdollista ottaa oma kattavampi vakuutus
suuremmilla korvaussummilla, mutta silloin puhutaan aivan eri hintaisista vakuutuksista. Mielestäni SKIL/Pohjola jäsenvakuutuksen ”hinta-laatusuhde” on erittäin hyvä. Lisätietoa vakuutuksesta löytyy SKIL www-sivuilta.
Tässä Kiipeilylehden numerossa aloittaa oman
palstan pitämisen kaksi uutta kolumnistia. Espanjalaistunut Leena Rauramo kertoo palstallaan
”Blondi Espanjassa” paikallisesta kiipeilyskenestä
ja kiipeilijän elämästään etelän kallioilla. Leenasta
on lehdessä myös esittely ”Feissi”-jutussa. Lisäksi
ahkeraksi äitynyt Leena tekee esittelyjä Lleidan alueen kiipeilypaikoista, tässä numerossa aloituksena

sisällys
4 Tiedotteet
6 Spotteri
10	Alppitorvi
18 Juniorien köysi- ja
		 boulder PM-kisat 2010
20 Lead PM-kisat 2010
22

Matildan kisaraportti 2010

23 Suomen ensimmäinen
		 junnu-SM-boulder
24 Gaeliläinen sekoitus
30 Galleria
34 Blondi Espanjassa
36 Mera Peak – Nepalin korkein
		 vaellushuippu
42 Terradets – Katalonian helmi

Terradets.

46 Geyikbayiri

villa on valmiiksi vakuutus voimassa, kisoissa-

Pohjoista ulottuvuutta lehteen tuo Umeåssa asusta-

49 Sakun palat

han vaaditaan osallistujilta kilpailemisen kattava

van Saku Korosuon uusi palsta ”Sakun palat”. Saku

kiipeilyvakuutus.

syväluotaa jo omasta mainiosta blogistaan Hauk-

lapsensa vakuutusturvasta. Kilpailuun osallistu-

Vakuutus ei tietenkään ole riittävä esimerkiksi

kari (haukkari.net) tutuksi tulleella tyylillä kiipeilyelämän kipupisteitä ja myös satunnaista onnea.

50 Kiipeilyvammatutkimus
		 alkamassa

kattaa useimpien pääasiassa sisä- kallio- ja boul-

Kiipeilylehti toivottaa molemmat kolumnistit ter-

51 Kutsu kiipeilyvammojen
		 seurantatutkimukseen

derkiipeilyä harrastavien tarpeen. Monilla isom-

vetulleiksi lehden tekijäporukkaan. Ja hei, kevättä
kohti ollaan jo menossa!

52 Feissi: Leena Rauramo

pia mäkiä harrastavilla onkin oma kattavampi

vakavampaa vuorikiipeilyä harrastaville, mutta

vakuutus. Jos vakuutetulla on kiipeilyvakuutus
myös muualta, voi hoitokorvausta toisesta va-
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Päätoimittaja Jari Koski
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL HALLITUS 2011
pj. Sampsa Jyrkynen, jäsenet Otto Lahti, Juha Henttonen, Susanna Kaisla, Arttu Eloranta, Donna Saarentola.
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
KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA ry. KUUSAMO
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.

kova

Koulutusvaliokunta

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKURSSIT KEVÄT/KESÄ/SYKSY 2011
15.–16.1. KO 1 Helsinki
16.1.
KKK 1 Helsinki
12.–13.3. KTO 1 Helsinki
19.3.
KTO-koe Helsinki
19.–20.3. KTO 1 Tampere
19.-–20.3. KKK 2 Etelä-Suomi
26.–27.3. KTO 2 Helsinki
9.–10.4. KTO 2 Tampere
16.–17.4. KTO 1 Helsinki
16.–17.4. KTO 3
(korkeaharjoiteohjaajakurssi) Virrat
30.4.–1.5. KTO 2 Helsinki
14.–15.5. KO 2 etelä-Suomi
21.5.
KTO-koe Helsinki
21.–22.5. KKK 3 Olhava
22.5.
KTO-koe Tampere
26.–27.5. KTO 1 Rovaniemi
1.6.
KTO-koe Rovaniemi
9.–10.6. KTO 2 Rovaniemi
18.–31.7. KKK 4 Dolomiitit, Italia
19.–20.8. KKK-koe Olhava
3.–4.9.
KTO 1 Helsinki
10.9.
KTO-koe Helsinki
10.–11.9. KTO 1 Tampere
10.9.
KO-koe etelä-Suomi
17.–18.9. KTO 2 Helsinki
22.–23.9. KTO 1 Rovaniemi
24.–25.9. KTO 2 Tampere
6.–7.10. KTO 2 Rovaniemi
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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.

Uudet SKIL jäsenseurat: KIIPEILYURHEILIJAT ry., HELSINKI, www.kiipeilyurheilijat.fi ja
KOTKAN KIIPEILYSEURA ry.
Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
SKIL postiosoite: Suomen Kiipeilyliitto ry.,
Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO -kurssivastaava: Jari Koski,

15.–16.10. KTO 3
(korkeaharjoiteohjaajakurssi) Virrat
21.10.
KTO-koe Rovaniemi
29.10.
KTO-koe Tampere
19.11.
KTO-koe Helsinki
HUOM! KO 2-kurssi on nykyisin kaksipäiväinen ja erillinen koe yksipäiväinen. Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan
SKIL kotisivuilla www.climbing.fi > koulutus
> kurssi- ja koekalenteri.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
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.
KURSSIPAIKAT:
KTO-kurssit Helsinki Helsingin Kiipeilykeskuksessa www.kiipeilykeskus.com
KTO 3: Virrat, nuorisokeskus Marttinen

jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 586 8123,
puh. 09 224 32907.
KTO-kurssia ja Kiipeilylehden aineistoa koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle.
Liiton toimisto SLU-Lajipalvelut on lajiliittojen yhteistoimisto, josta saa yleistä tietoa liiton toiminnasta sekä apua Sporttirekisteri- ja
lisenssiasioissa. Yhteystiedot: Pauliina Salonen, puh. 09 3481 2005, lajipalvelut@slu.fi,
fax 09 3481 2602. Käyntiosoite: SLU-talo 7.
krs., Radiokatu 20, 00240 Helsinki.
Postiosoite: Lajipalvelut, Suomen Kiipeilyliitto ry. FIN-00093 SLU. Lisätietoja SLU-Lajipalveluttoimistosta www.slu.fi/jasenjarjestoille/
lajipalvelut_pienlajiliitoille/
SKIL JULKAISUJEN MYYNTI
Tilauslomakkeella, linkki löytyy SKILn sivuilta climbing.fi > julkaisut > hinnat ja tilaukset
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2011, aineistopäivä on 10.5.2011.

www.marttinen.fi/
KTO Joensuu: Pohjois-Karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka: www.basecampoulanka.fi/
KTO Rovaniemi: liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, lisätietoa myös www.santasport.com.
KTO 3-, KO- sekä KKK- kursseille ja kokeiseen
ilmoittautuminen on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu
tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumisen kursseille:
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
kolme kertaa vuodessa kotiisi. Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti, mutta
voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL-toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden
jälkeen 20 €/vuosi.

nuva

töjen perusteella ja ringissä pysyminen edellyttää tuloksia sekä aktiivista harjoittelua.
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 2011 (alustava, seuraa
myös SKIL-sivujen kalenteria)
Aikuiset:
26.2. Boulder Lappicup, Rovaniemi (Suomi
Cup)
5.3. Konala open ja Suomi Cup
2.4. Boulder PM, Turun Bouldertehdas
Marraskuu Oulu Suomi Cup (päivä auki)

Nuorisovaliokunta

Valtakunnallinen Junnuleiri tullaan järjestämään kesällä 2011. Tarkempaa infoa leiristä
tulossa keväämmällä. Junnuohjaajakoulutus
järjestetään noin kerran vuodessa ja seuraavan kerran vuoden 2012 puolella. Junnuohjaajakoulutuksen voi myös tilata erikseen
omalle seuralle jos osallistujia on riittävästi.

Junnut:
30.4. Hanko boulder
Muut syksyn kilpailut julkaistaan sitä mukaan
kiipeilymedioissa kun ne tulevat tietoon.

Junioriohjaajan opas kiipeilyseuroille (Kaisa
Härkönen). Opasta voi tilata SLU lajipalvelutoimistosta lajipalvelut@slu.fi. Lisää infoa
Nuorisovaliokunnan toiminnasta löydät nettisivuilta www.climbing.fi. Nuorisoasioissa
voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään eeva.makela@humak.edu.

Boulder PM-kisojen yhteydessä järjestetään Turun Bouldertehtaalla ja välittömässä läheisyydessä

kiipeilyseminaari

kiva

Alustava ohjelma ja aikataulut:

KILPAILUVALIOKUNTA

SUNNUNTAI 3.4.
Kiipeilyseminaari alkaen klo 12.00
• Luento kiipeilyssä aiheutuneista vammoista: osteopaatti S. Kiesiläinen
• Kansainväliset ja kansalliset kiipeilysäännöt (kansainvälinen tuomari)
• Kilpakiipeilyn kehittymisen edellytykset:
Christian Bindhammer GER

Vuoden 2011 maajoukkuekokoonpanot
Aikuisten maajoukkuerinki: Tomi Nytorp,
Nalle Hukkataival, Kuutti Huhtikorpi, Jarkko
Linkosuonio, Anthony Gullsten, Roosa Huhtikorpi, Anton Johansson, Anna Laitinen. Tällä hetkellä maajoukkuetta edustavat Nalle
Hukkataival, Anthony Gullsten ja Anton Johansson.

Matti Kivinen

Junnujen maajoukkuerinki: Vuoden 2011 rinkiä ei ole vielä nimetty. Juniorit valitaan näyt-

Valmentajaseminaari. Aiheina mm.:
Valmentajakoulutus, kiipeilyvammojen
hoito ja ehkäisy, kilpakiipeilyn kehittäminen. Projekti 2015:n päivittäminen.
Keskustelussa mukana huippukiipeilijä
ja -reitintekijä Christian Bindhammer,
osteopaatti Sampo Kiesiläinen, maajoukkueen ja urheilijoiden valmentajat sekä
valmennuksesta vastaavat liiton henkilöt.
Osallistuminen
10 e/hlö (sis. kisa +seminaari).
Ennakkoilmoittautumiset / lippuvaraukset ja lisätiedot: kaisa.rajala@bouldertehdas.fi
Ajantasainen aikataulu
www.bouldertehdas.fi

TIETOA KILPAILULISENSSISTÄ: Jokaisella
kiipeilijällä, joka osallistuu Suomi-, EM- tai
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. Kilpailulisenssin
voi myös skannata ja lähettää mailina osoitteeseen kilpailu@climbing.fi
Kansainvälisiin kisoihin (PM-, EM- tai MM-kisoihin / cupiin) tarvittavan kansainvälisen lisenssin hoitaa kilpailuvaliokunta (KIVA) Suomea edustaville urheilijoille.
Lisää kauden 2011 kisajärjestäjiä etsitään
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:an
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 lead-kilpailuja, boulderkilpailuja, 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
/kilpailu@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 kilpailu@climbing.fi
HUOM!!
Kilpailuvaliokunnan Internet-sivuja on uudistettu ja päivitetty. Uutuutena sivuilla on nyt
valikko ”Kilpailun järjestäjän opas”, josta löytyy hyödyllistä tietoa ja ohjeita kiipeilykilpailun järjestämiseen. Käy katsomassa kilpailuvaliokunnan sivuja osoitteessa www.climbing.fi kohdassa Kilpailu.

Vuoden 2010 Suomi-Cup voittajat Matilda Nordman
ja Anthony Gullsten palkittiin SM-boulder kilpailujen
yhteydessä Turussa.
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spotteri

tiedotteet
SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 2011
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 seuduille, missä ei ole paljon
kiipeilytoimintaa
Esimerkkejä hankkeista:
– tien levikkeen tai pysäköintipaikan rakentaminen kiipeilypaikan yhteyteen. Vain yhteistyössä maanomistajan ja lähiasukkaiden kanssa!
– junnutoiminnan aloittaminen
– kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja rakentaminen
– kiipeilykilpailun järjestäminen
Hakemuksessa tulee näkyä:
avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle haetaan, vastuuhenkilö, talousarvio, haettava
summa, seuran ja paikkakunnan olosuhteet
kiipeilyn kannalta.
Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta.

access
Kevät ja kiipeilykausi on taas täällä ennen
kuin huomaatkaan! Kauden alkaessa kivillä ja
kallioilla liikkuu taas kiipeilijöitä ja myös ensimmäistä kertaa ulkona kiipeäviä. On kokeneen kiipeilijän velvollisuus opastaa uusia
harrastajia ”pelisäännöissä”. Huono tai ajattelematon käytös kallioilla leimaa samalla
kaikki kiipeilijät, eikä meillä ole varaa menettää yhtäkään harvoista harrastuspaikoistamme kieltojen takia.
Tässä tärkeimmät ohjeet kiipeilykallioilla ja
bouldereilla sekä myös jääkiipeilypaikoilla liikuttaessa:
• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estämättä. Pysäköinti ei saa estää työkoneiden
ajoa pelloille tms.
• yksityistien tilapäinen ja satunnainen käyttö
on sallittua, paitsi jos on virallinen (omatekemä pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa ajokieltoa pitää noudattaa.

6 KIIPEILY 1/11

• 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:
• ennen kuin aloitat kiipeilyreittien teon kalliolla, ota ensimmäiseksi yhteyttä paikalliseen
kiipeilyseuraan. Sieltä saat tietoa mahdollisista sopimuksista maanomistajan kanssa,
kiipeilykielloista ja rajoituksista. Paikallisella
jäsenseuralla on mahdollisuus käyttää SKIL:n
resursseja porahakojen asennuksessa.
• ennen reitintekoa selvitetään aina ensin
maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle ym.
Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää
pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomistaja.
• myös uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan,
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla
peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.
Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheuttamatta suurempaa haittaa. Tämä perustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädökseen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa tuottaa
häiriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan aina
maanomistajan lupa.
Access-ohjeet ja kiipeilykiellot löytyvät SKIL
www-sivuilta Access-osiosta.
Terveisin:
Jari Koski, Suomen Kiipeilyliitto ry.
www.climbing.fi

Korjaus: edellisessä lehdessä julkaistiin galleriassa (s. 33) Jyrki Kaukon ottama kuva, jossa Anton Johansson kiipeää boulderreittiä Big Jack, 8a,
Magic Woodissa Sveitsissä. Kuva julkaistiin väärin rajattuna jolloin Jykän hieno otos ei tullut oikeuksiinsa. Pahoittelemme tapahtunutta. Jyrkin
alkuperäinen hieno kuva löytyy hänen blogistaan:
http://vakkari.blogspot.com/.

Koonnut Antti Liukkonen

Boulderrintama
Syksyn poikkeuksellisen pitkä kuiva ja vilakka
kausi aiheutti mukavan läjän kovia nousuja
ympäri Suomen maan. Etelä-Suomen merkittävintä antia lienee Johanssonin Antonin kolmas nousu Nallen avaamaan 1up, 8B -reittiin
Mylliksessä. Kyseinen reittihän toppaa Hottentotti assiksen ja korkeutta tekeleellä lienee
videotallenteesta päätellen noin 8m... Kun kyselin herralta reitin kuumottavuusastetta oli
se siinäkin mielessä ilmeisen haastava. Yläosan helpommat muuvit ovat kuitenkin niin
paljon helpompia, ettei kyseessä ole ihan kalmanpelkoreitti. Kun pyysin vertailua Antonin omiin vanhoihin yläpalloihin, Tanook 7C
Vaasassa ja All that Jazz, 7C+ Savossa, oli All
that Jazz herran itsensä mielestä kolmikosta
mentaalisesti haastavin. Tuon tekeleen kiipeämiseen olikin tarvittu Mankisen Antin väkevä spottaus ja Anskun lähes yhtä väkevä kannustus, ennen kuin varsinainen suoritus oli
lähtenyt.
Anton kiipesi myös samaisella kalliolla sijaitsevan Unusual Suspectsin, 8A. Tämän krimppailustaminapläjäyksen saivat tikattua myös
Haapakosken Sami ja Venhon Anssi. Anssin
napakoiden näppien alla taipui jo aiemmin
syksyllä myös Nytorpin Tomin männävuosina avaama Asterix, 8A, Rokokalliolta. Asterix
oli kellistynyt myös Antonin ja Kieman Saulin toimesta.
Nurmijärvellä Ikosen Paavo sai kellistettyä nemesiksensä 7 veljestä, 8A+. Reitti oli
mennä jo kesäkuumien kynnyksellä, mutta
helteet estivät tuolloin lähetyksen. Syksyn
viileillä veljesjoukko onneksi kuitenkin päätti antautua ja siirsi täten Paavonkin nykyään
kohtuullisen nopeasti kasvavaan 8-boulderoitsijoiden joukkioon.
Gullstenin Andylle ei enää löydy pääkaupunkiseudulta hirveästi kiivettävää, joten nuorukainen käväisi lähes ulkomaanreissulla Turussa ja tikkasi nopeasti yhden Suomen
ensimmäisistä 8A-bouldereista, elikkäs Kellarijengin. Samaisella retkellä flässääntyi myös
Musikantti ss. 7C+ ja viikkoa myöhemmin
Millyways, 8A.
Keskemmälle Suomea siirryttäessä kovia
nousuja saatiin aikaan Jyväskylässä. Romppaisen Sami ja Lehtolan Jani kävivät kumpainenkin tekemässä omat nousunsa superklassikko Forte Risolutoon, 8A ja vieläpä samana
viikonloppuna. Kummastakin noususta löytyy loistavan laatuinen videotodiste internetistä. Läheisellä Keljonkankaan boulderalu-

eella kellistyi Hautasen Eskon vantterien käsivarsien alla Hamsteri, 8A. Vaajakosken dark
horse Marko Kauko käytti voimareserviään
uuden luomiseen ja avasi Joutsan Vihersaloon superhienon Kotikenttäedun, 7C+. Samaisen herran työn tuloksena avautui Säynätsalon Sputnik-sektorille mukavan näköinen Armstrong, 7B+.

Köyseilykerho
Köysipuolella syysviileät eivät määrällisesti tarjonneet ihan samanlaajuista tykitystä, mutta muutamia mukavan kovia nousuja kuitenkin. Nummen osalta Haapakosken
Sami ponnisteli itsensä ylös Sulttaanin, 8a+
kohdalta. Samaisella kalliolla Nuutisen Lasse
teki lähetystyötä Nummisuutarin, 8a/+ kanssa. Lasse oli jo aiemmin kesällä käynyt lähettämässä myös Piru on irti, 7c+/8a -reitin Olhiksella. Samaisen reitin kiipesi myös kesän
loppupuolelle hurjaan kuntoon itsensä piis-

kannut Hautasen Esko. Esko käväisi myös
Etelä-Suomen turneella ja kipaisi ylös Buu
Glubbenin, 8a.

Nalle ja Andy palsta
Andyn syksyistä Sveitsin retkeä eivät säät
suosineet, joten superkovia lähetyksiä ei
tällä kertaa nähty. Toki kahdeksannen vaikeusasteen reitit olivat vielä pari vuotta sitten
varsin kovaa valuuttaa suomikiipeilyn skenessä. Ei Andy ihan ilman tikkilistaa retkeltä kuitenkaan palannut, sillä jo ennestäänkin vaikuttavaan scorecardiin lisättiin kahdeksaisia seuraavasti: Kirk Windstein, 8A+,
Jungle Book ss, 8A, Fake Pamplemousse, 8A,
La Boule, 8A, Frank’s Wild Years, 8A, Freak
Brothers, 8A, Marilyn Monroe, 8A ja Cellar
Door, 8A (flash). Oikeanlaiset aamupuurot
on viime vuoden aikana löytäneet tiensä kupista Andyn kitusiin, sillä maaliskuussa alka-

neen lähetystyön tuloksena kellistyi bouldereita seuraavasti: 7kpl 8B, 11kpl 8A+, 22kpl
8A. Köysipuolellakin reittejä tipahti kesän
retkellä mukavasti, helminä Bah Bah Black
Sheep, 8c+ ja pari 8c:tä Ceusessa.
Nallen syysretki Coloradoon jäi harmittavan
lyhyeksi teiden sulkemisen vuoksi. Lyhyehköstä visiitistä huolimatta herra tikkasi nopealla sykkeellä varsin mittavan läjän uuden
Wolverinelandin tarjonnasta. 8B+ osastosta taipui Evil backwards, 8B osastoa 4kpl:
Butterfinger (FA), Clan of the Cave Bears,
Stuntin´Season ja The Great War for Civilisation. Lisukkeeksi 5 kpl 8A+ (The Overcling
traverse flashina) ja pari 8A:ta. Retken jatkuessa Joe´s Valleyhin tikkaaminen jatkui viiden
8A:n ja yhden 8B:n verran. Jälkimmäinen,
elikkäs Mask of God onkin mitä ilmeisimmin
vaikeusasteensa valioita missä tahansa.

Ulkomaat
Ulkomaiden osalta onkin mukava uutisoida
kauniimman sukupuolen edesottamuksia ja
kehityskaarta, jollainen motivoi keski-ikäistä miespuolistakin harrastajaa kuluttamaan
harjoitteluhetkiä beastmakerin slouppeja hyväillen.
Rauramon Leena on parantanut tasoaan kuin
sika juoksua pitkin viime kautta ja tulosta
on syntynyt. Leenasta lehdessä myös feissi,
mutta en malttanut olla kysäisemättä paria
kysymystä myös spotteriin.
Alla varsin vakuuttava tikkilista viime kaudelta. Toki bonukseksi listalle täydennettiin 10
kpl 7b+:sia (1 OS) ja puolenkymmentä 7b onsaittia. Mitkä noista viime kesän nousuista
nousevat mieleen merkittävimpinä ja minkä
vuoksi?
8a
Adios Pepito, Rodellar
7c+
La Bonita sesion de mete y saca, Terradets
Energia positiva, Terradets
7c
L`any que ve tambe, Rodellar
Occident, Terradets
Avant Match, Terradets
Orient, Terradets

Nalle, Butterfinger V13 ensinousu, Lincoln lake, Mt. Evans, Colorado.

–Ensimmäinen 8a oli mulle iso merkkipaalu,
suuri unelma, jonka toteutumiseen en uskaltanut aluksi uskoa itsekään. Reitin kiivettyäni
mun olo oli lähinnä absurdin häkeltyneen onnellinen ja pillitin varmistajan laskiessa mua
alas reitiltä. Fiiliksiin vaikuttivat myös La Pis-
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spotteri
cineta-sektorin maaginen kauneus ja ylivertaisen hyvä kontakti kiipeilykaveriini, joka käveli tunnin päähän vain varmistaakseen mua.
Reitin kiivettyäni vahvistui usko siitä, että
motivaation ja intohimon vallitessa voin saavuttaa mitä vain. Lisäksi voisin nostaa esille
La bonita sesion de mete y sacan, 7c+ sekä
L’any que ve tamben, 7c, joita kiivetessä päti
mind over matter eli kiipesin ne fyysisesti väsyneenä, mutta ikimuistoisessa flowssa.
Onko tällä hetkellä työn alla kovia reittejä?
–Olen kokeillut paria 8a:ta, El Latido del miedoa ja Bon Viatgea Terradetsissä. Ensin mainittu vaatisi ihan raakaa kestävyystyöstöä ja
muuvien hiomista ja toiseksi mainittu lisää
voimaa torsoon (siinä on yksi muuvi, jota
ei tamperelaisittain pääse ns. muna löysänä). Seuraavat viikot näyttävät, alanko työstämään niitä huolella. Tällä hetkellä mua inspiroi eniten kiivetä paljon helpompia reittejä
keskittyen heikkoihin kohtiini, sormivoimaan,
torsovoimaan ja räjähtävään voimaan. Aionkin kiivetä paljon esimerkiksi Siuranassa sormekkailla reiteillä. Parhaita metodeja edellämainittujen asioiden kehittämiseksi otetaan
ilolla vastaan. Mieluitenhan treenaisin pysytellen köyden nokassa, mutta pädin ulkoiluttaminenkin on käynyt mielessä.

käytti paremmin boulderoinnissa kunnoustautuneiden käsivarsiensa voimareserviä
hyödyksi kaahimalla Turkish Airwaysin, 8a+.
Hieman poikien retken jälkeen sektoreihin
käväisi tutustumassa myös Mäkelän Mikko,
joka rustasi omalle listalleen muun muassa Richtfestin 8a, Pumping on bigmother´s
breasts 7c+ ja flässäsi Yin Yangin 7c.

Jos saisit ensi kesänä kiivetä Suomessa
minkä vaan reitin, niin mikä se olisi?
– Vaikea valinta.. Los Capitanos, Komiat pärjää aina tai Matador!

Boulderointipuolella Oulun Powerhouse Jani
Lehtola lähetti fontsuklassikko La Balance
sans la prise taillée, 8A. Reittihän on hyppylähtöversio originaaliin La Balanceen 7C+,
jossa skipataan alun chipattu ote.

Onko alueella köyseilyn lisäksi hyvää boulderointia, vai boulderoitteko köydellä?
– Onhan täällä boulderointiakin, mutta olen
toistaiseksi pysytellyt köyden jatkeena.
Leenan vieraana on pistäytynyt suomalainen
poikineen ja vuorillakin kunnostautunut Hämäläisen Lauri tikkasi visiitillään nopeasti
muun muassa Bon Viatgen 8a ja Energia Positivan 7c+ Terradetsissa.
Syksyn ja talven ”The Spot” suomalaisittain ja mitä ilmeisimmin myös kansainvälisesti on ollut Geyik Bayiri Turkissa. Turun
Bouldertehtaan yrittäjien retki mestoille oli
varsin lähetysrikas Mannin O-P:n golfkyynärpäästä huolimatta. Olli tikkasi retkellä ainakin seuraavat reitit: Ikarus, 8a+, Turkish
airways, 8a+, Bonuck power, 8a+, ? 8a+, Plastik Fantastik, 8a (on-sight), Chaine Erection,
8a, Pumping on big mother´s breasts, 7c+, Escape to paradise, 7c. Turkua matkassa edusti ansiokkaasti myös Kelloniemen Ilari, joka
Jari Koski

Asuinpaikkana tällä hetkellä Lleida. Oletko
jo ehtinyt jo piipahtaa alueen superkallioilla
(Santa Linya...) ja mitkä on olleet ensivaikutelmat?
–Olen kiivennyt Lleidan alueella Terradetsissä ja Olianassa. Terradetsiä onkin jo aluetta

koskevassa artikkelissa esitelty. Olianan helmet löytyvät 8b:stä ylöspäin ja olenkin kuolannut parin järjettömän hienon, 50-metrisen
tufalinjan perään. Oliana on tällä hetkellä superstarojen suosiossa, eikä ihme, hyvälaatuisia reittejä korkeakitkaisella kivellä ja avarilla,
rauhoittavilla maisemilla.

Johanssonin Antonin tikkilistalle taipui syksyisellä Sveitsin retkellä ainakin Kirk Windsteinin, 8A+ ja Walker on Earth, 8A. Kirk
Windstein oli ollut todella lähellä mennä flässinä, mutta ei mennyt ja seuraavat yrkätkin
olivat jääneet väsymyksestä johtuen melko
lailla samaan paikkaan. Tämä olkin jäänyt
hieman kaivelemaan, sillä retkikunnan oli
tuon jälkeen yllättänyt huono sää ja Antonin
kotiinpaluu oli alkanut häämöttää. Onneksi sääikkuna antoi vielä mahdollisuuden uuteen yritykseen, jolloin reitti olikin antautunut päivän ekana reittinä ekalla yrkällä ;) Kyseinen reitti onkin Antonin mielestä Vihdissä
sijaitsevan Asterixin ohella juuri se boulderoinnin suola, jonka vuoksi sitä tulee tehtyä.
Antonin lähetystyötä viime kesänä kiivetyllä
Riverbedillä pääsemme ihailemaan kevään/
kesän aikana julkaistavassa Better than Chocolate -kiipeilyelokuvassa, jonka traileri lupailee paljon...

Vuoden 2010 nousut lista:
Aika laittaa kausi 2010 tohtori Gaussin käyrälle. Valitukset ja erimielisyydet voi esittää
allekirjoittaneelle. Maininnan saajille lupaan
piffata pullakahvit, mikäli satumme samaan
aikaan kalliolle.
Onsight:
Tomi Nytorp, Gare au Grand Gourou, 8a+/
Vallee du gifre, Ranska.
– Tomi hilaa suomalaista onsight-tasoa tasaisen varmasti kohti kansainvälistä kärkeä.
Ensi kesänä 8b ja ennen 40-ikävuotta 8b+.
Matilda Nordman, Turbolenta 7c/ Torrette,
Italia
– 7c onsight, ei varmaan jätä kysymyksiä.
Tiukkoina haastajina Marjut Vierimaan Coito
luminoso en el valle del tsui 7b+ Rodellarissa ja Leena Rauramon Fisica 7b+ samaisessa laaksossa.

Leena Rauramo reitillä Adios Pepito 8a.
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Arttu Puhakka

Redpoint, ulkomaat:
Anthony Gullsten, Bah Bah Black Sheep 8c+/
Ceuse, Ranska.
– Kova vääntö Nallen kiipeämän Duele la
Realidad 8c+ -reitin kanssa. Tällä kertaa
vaaka kääntyi Ceuseen ja reitin superklassikkouteen.
Leena Rauramo, Adios Pepito 8a/ Rodellar,
Espanja.
– Rodellarissa 8a:t eivät tipahda ihan itsekseen ja äkkiseltään mieleen ei tule kovinkaan
monia kahdeksannen vaikeusasteen ylityksiä
kauniimman sukupuolen osalta ulkomailta.

Redpoint, Suomi:
Rami Haakana, Mestari Globulus 8b/ Mustavuori, Savo.
– Henkilökohtainen suosikkisuorite kiipeilykauden 2010 osalta. Yksi Suomen hienoimmista reiteistä, superhienolla kalliolla ja mukava palkinto puuhamies Haakanalle vuosia
kestäneestä kiipeilyn eteen tehdystä työstä.
Matilda Nordman, Habahuba 7c+/8a/ Piruntädin kallio, Sauvo.
– Greidattu alunperin slashisti yllä mainitulla
tavalla, mutta ainakin Matildan itsensä mielestä reilusti vaikeampi kuin muut 7c+:sat
joita hän on kiivennyt.

Trad:
Perttu Ollila, Mad Dog E8 6c (8a) ja Transgressor 9 (7c/8a)
– Pertun reittejen vaikeus lisääntyy pikku hiljaa miehen vanhetessa. Ilmeisesti varmistettavuus ei lisäänny juurikaan samassa suhteessa...

Sami Koponen Loppiaisboulderit 2011, Joensuu.

Juniorit:
Sami Koponen -95
– Sami raivasi tiensä listalle kahdella napakalla 7c+:lla; Rocinante Vuorivaarassa ja Veri
vetää itään Haukkavuorella. Bonukseksi taipui boulderpuolella Penttisen Pasin klassikko
Humanoidi, 7C Jerolla. Sami sijoittui vuoden
2010 junnujen kisoissa seuraavasti: PM-kisat
6., SM-boulder 1. sekä SM-lead 1.
Matilda Nordman -93
– Matildan valinnan puolesta puhuvat yllä
olevat listat.

Boulder:
Patrick Lenninger

Anna Laitinen

– Idefix ss, 7C+/8A. Olkoonpa seiskaa tahi
kasia niin se on antanut kovillekkin posseille
sen verta napakasti pataan, ettei voi olla kovinkaan helppo.
Nalle Hukkataival
– Kausi 2010 ei tuonut tullessaan ehkä niin
kovasti odotettua ensinousua Sisu-projektiin,
mutta muutoin Nallen tämäkin kausi oli varsin onnistunut. Itselle merkittävimmiksi nousuiksi mieleen jäivät vanhojen projektien Diamanten ja Kautokeino kellistäminen. Vaikka
vaikeusaste kumpaisessakin (Diamond ja
Rough Gem) jäi ”vain” 8B:ksi oli niiden klassikkoarvo sitäkin mainittavampi. Toki bonukseksi tipahti Amerikan retkeltä 8B+ Evil Backwards. Kevään Bishopin retkeltä itse toivoisin
toistonousua fontsua tällä hetkellä pakettiin
pistävän Paul Robinsonin Lucid Dreamingiin...

Retkeily vuorilla:
Tatu Autio ja Ode Siivonen, Eiger/ Heckmair
route
– Jäisi itseltä tekemättä. Hyvä että uskalsin
katsoa poikain videopätkät netistä.

Kaukasus -jäätikkövaellusta
+ nousu Elbrusille.
Viikot 26 ja 27. Hinta 1300€.
Lisää matkoja, katso JuriSTravel.fi
Anton Johansson työstää reittiä Octopussy 8a, Magic Wood.
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ALPPITORVI

Ode Siivonen

Alppitorvi-palstan kirjoittaja Juha Evokari

E

igerin pohjoiseinä eli Nordwand kuuluu Matterhornin ja Walker Spurin kanssa jokaisen itseään kunnioittavan alpinistin
tikkilistaan. Ensimmäiset nousupyrkimykset tehtiin jo vuonna 1929, mutta vasta 1938
itävaltalais-saksalainen retkikunta teki ensinousun. Kaksi vuotta aiemmin kahden köysistön kilpajuoksu ensinoususta päättyi yhteen kiipeilyhistorian dramaattisimmista tragedioista, joka on sittemmin dokumentoitu
sekä Heinrich Harrerin klassikkokirjassa The
White Spider (1960) sekä yllättävän autenttisessa elokuvassa Nordwand (2008). Moni
maallikko taas tuntee seinän Clint Eastwoodin elokuvasta Eiger Sanction (1975). Vuoden 1936 tragedia ei ole jäänyt ainoaksi ihmishenkiä vaativaksi onnettomuudeksi, vaan
sittemmin kivivyöryistään pahamaineinen
Mordwand on vaatinut kymmenien alpinistien hengen.
Syksyyn 2010 asti ainoa Alppitorven tiedossa oleva suomalainen onnistunut nousu Eigerille on vuodelta 1975 ja Rolf Kajanteen käsialaa (ks. Kiipeilylehti 2/2010). Toistonousu
on nyt tehty 13.10.2010 Tatu Aution ja Osku
”Ode” Siivosen toimesta. Alppitorvi sai Aution ja Siivosen virtuaalisiin pihteihinsä melko
tuoreeltaan nousun jälkeen. Tässä miesten
aatoksia.
Aivan ensiksi onnittelut hienosta noususta!
Mihin väliin sijoitatte tämän nousun omassa
alppitikkilistassanne?

sesti ja kaltsin laatua ajatellen on kyllä tullut
kiivettyä hienompiakin reittejä. Mutta hyvä
mieli jäi kun meni putkeen ja oli nastaa.
T: Aika kiistaton ykkönenhän toi on. Toistaiseksi. Tosin mun kiipeämistä muutamasta
hassusta alppireitistä ei kummosta tikkilistaa
saa tekemälläkään.
Huhujen mukaan valmistauduitte nousuun
kiipeämällä esim. Midillä lyhyempiä reittejä.
Minkälaisesta treenistä valmistautuminen
kaiken kaikkiaan koostui?
O: Ei ihmeemmin valmistauduttu. Tai siis on
valmistauduttu viimeiset 20 vuotta, mutta
muuten ei mitenkään erityisemmin. Tatu tuli sunnuntaina, maanantaina kiivettiin Midillä
yksi reitti, johon laskeudutaan suoraan siitä
Midin hissiaseman sillalta 5 kp:tä sinne Passarelle -kuruun, ei mitään turhaa kävelyä. Siitä on viisi tai kuusi pitchiä jäätä ja mixtaa ylös
Cosmiques -harjanteelle jota seurataan takasin hissille. Tatun akklimatisoituminen kesti about 4 tuntia kaikkinensa. Enemmän ois

ollut parempi mutta keliennuste Grindelwaldiin vaan oli niin täydellinen että enempää
ei ehtinyt valmistella. Tiistaina matkustettiin
Nixistä Kleine Scheideggille ja ilta tähysteltiin
baarin terassilta topoa ja seinää kiikareilla,
napattiin röstit ja parit keput, biviteltiin junaaseman räystään alla ja keskiviikkona aamuyöstä alettiin kiipeämään.
T: Tulin sunnuntai-iltana Suomesta ja kiivettiin Eiger keskiviikkona. Ei siinä kerennyt kuin
käydä kattelemassa muutama tunti maisemia siellä Midillä. En mä sitä varten mitään
treenannu, suoraan tulin pölyisestä terminaalista. Tosin kyllä siellä lopussa rupesi vähän pohkeet olemaan hapoilla.
Seinä on tunnettu objektiivisista vaaroistaan,
ja kivivyöryt muodostavat suuren riskin. Minkälaisella taktiikalla valmistauduitte tähän ja
oliko mitään läheltä piti -tilanteita?
O: Valmistauduttiin kypärillä ja tiedolla että olosuhteet on niin hyvät kun vaan voi olla. Saatiin kaverilta hyvää infoa reitistä ja olo-

Ode Siivonen

Tatu Autio

O: No ihan kärkipäähän, onhan se ihan klassikko ja iso ja vaikka mitä. Mutta kiipeilylli-

Autio huippuharjanteella.

Ode Siivonen huippuharjanteella.
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Autio ja Siivonen.

Autio huippu-bivyssä.

Ode Siivonen

suhteista reitillä. Seinä oli hyvin jäässä eli
ihan suht kiinteetä, tosi hyvää jäätä muuten, ja kaltsikohdissa aina vähän kun testaili otteita niin löytyi ihan suhteellisen solidia kiveä. Pari omaa standiä piti tehdä vähän enemmän suojaan.
Siinä aamusoolon – ekat 600 metriä verttiä –aikana raudat lipsahti kertaalleen ja
oli vähän jännempi paikka, mut muuten ei
mitään suurta draamaa. Meni oikeastaan
tosi hyvin. Ja mikä parhainta, oli kivaa! Ei
vilu, ei nälkä, hyvä keli, ei tuulta, kamat toimi, ei kuumottanut liikaa, jaksoi hyvin ja
muutenkin oli nastaa. Ei mitään kärvistelyä, niin kuin joskus isolla reitillä voi olla,
vaan hyvää meininkiä.
T: Oli meillä kypärät päässä, mutta aika
turhaan, ei sieltä mitään pudonnut. Kyllä
sieltä alempaa kuulu aamusoolon aikana
joku kiljasu joka muuttui pikaseen sadatteluksi...
Seinähän on mixstakiipeilyä parhaimmillaan, eli olosuhteet vaihtuvat useaan otteeseen kivestä jääksi, jäästä lumeksi jne.
Minkälaisilla varusteilla lähditte matkaan?
Entä mitä evästä mukana?
O: Ei se kyllä ole mun mielestä mixtakiipeilyä läheskään parhaimmillaan, liukasta ja vähän arveluttavaa kalkkikiveä, epäilyttäviä vanhoja hakoja... Lumi ja jää tosin
oli hyvää. Saatiin vinkkiä räkkiin ja loppujen lopuksi mukaan lähti 50m Bealin Jokeri, uudet Quarkit, 4 ruuvia, 5 kiilaa, 5 tai
6 camua ja 5 tai 6 jatkoa joista puolet screamereillä sekä jotain slingejä. Hakoja ei
ollut mukana ja kiiloja ei käytetty. Raudat
laitettiin heti alusta alkaen ja niillä mentiin koko päivä. Välillä oli hakkuhommia ja
välillä kiivettiin paljain käsin tai hanskoilla. Vaatetta oli normisetti, goret, toppatakki, varahanskat. Keli oli aika lämmin. Biviä
varten oli makuupussi ja Jetboil -keitin. Tatulla oli vielä makuualusta ja varakaasu.
Noita kamoja tuli mietittyä aikalailla, lähinnä tuumailtiin makuupussin ja alustojen kohtaloa mut hyvä että otettiin kun yö
ois muuten voinut olla aika pitkä. Toinen
makuualusta ja bivipussit jätettiin pois.
Seinällä mulla oli eväinä 3 palaa ruisleipää juustolla, 2 keksiä, 5 geeliä, muutama
pähkinä ja dinneriksi joku pussisafka. Vettä mulla oli 2 litraa. Kaikki eväät meni. Bivissä harmitti että rommi jäi autoon mut
kessua oli onneksi vielä jäljellä.

kauraa. Olihan siellä death bivouacissa vähän sellasta pitää tupakkitaukoa kun mietti
niitä tyyppejä joista se nimi tulee. Kyllä kiipeilijän yleissivistykseen kuuluu kiivetä klassikot
pois kuleksimasta ja onhan se siistiä kiivetä
maailman klassisinta kiipeilyreittiä ja miettiä
niitä tarinoita eri paikoista.
Entä miten etenitte köysistönä, 15 tunnin aika antaa olettaa, että onnistuitte kiipeämään
kohtuullisen paljon simulina tai short-ropeamalla?

Aution reitin kruksissa (5c A1).

T: Perus alppikamoissa. Evästä noin vuorokaudeksi. Eli tupakkia, suklaata, leipää, geelejä, pähkinöitä ja sit iltapalaksi sellanen pussiruoka. Räkkinä meillä oli neljä ruuvia, 6 camua, muutama kiila ja oisko ollu 7 jatkoa.
Olette varmaan lukeneet ja kuulleet seinän
klassikkopaikoista, kuten Rote Fluh, Gelbewand, Hinterstoisser traverse, Death bivouac, Spider, Traverse of the Gods, Eigerwand
Station, Stollenloch jne.) Oliko nämä helppo
tunnistaa reitillä? Jäikö joku niistä erityisesti
mieleenne?
O: Oli ihan suht helppoa tunnistaa noi klassikot ja ainakin toistaiseksi aika monikin spotti on vielä hyvin mielessä. Mulla ehkä se Difficult Crack jäi hyvin mieleen kun siitä alkoi
päivänvalo ja ns. kunnon kiipeily. Se ei itse
asiassa ollut hullumpi pitchi. Ennen sitä oli
vaan sitä paskamaista räkäsläbiä pimeässä.
Mutta oli siellä muitakin siistejä kohtia. Tatu
liidasi siellä ylempänä sen 5c A1 -pitchin ja se
oli jees myös. Jotkut jääpätkät oli myös mukavia, kun ei ole pitkään aikaan tullut kiivettyä jäätä. Varsinkin kun se oli vielä ihan hyvää jäätä, niin mikäs siinä kiivetessä. Se bivi
huippuharjanteella jäi myöskin mieleen aika
upeana ja ilmavana. Sellanen kropanlevyinen
ledge kaivettu siihen harjanteeseen ja jyrkkä,
iso seinä heti olkapään alla. Tatu ei kai kääntänyt asentoa kertaakaan koko yönä. Mutta
maisema ja yötaivas sekä auringonnousu olivat ihan vaivan arvoiset.
T: Difficult crackin löytäminen saattaa olla hankalaa, mutta me osuttiin sen alle ihan
tuurilla. Siitä eteenpäin reitti on aika selvää

O: Pääasiallisesti liikuttiin yhtä aikaa, mutta
sitten kun tuli herkempää, niin varmisteltiin,
ehkä about 5 pitchiä varmistettiin. Aamuyöstä siis soolottiin ne alkuslabit. Se oli aika kuumottavaa kun ei oikein pimeässä tiedä onko
oikealla reitillä ja mitä tulee vastaan. Mutta
ei siinä oikein ollut mitään mihin varmistella kuitenkaan. Välillä nähtiin kiveen maalattuja punaisia merkkejä että oikein menee mutta muuten mentiin ihan fiiliksellä. Oli myös
ihan jännää kun aina välillä oli sellasia muutaman metrin herkempiä bouldermuureja,
joiden yli piti raapia. Köysi laitettiin Difficult
Crackin alla sen ekan 600 metrin jälkeen.
Enimmäkseen vaan kiivettiin simulina ja klippailtiin mitä vastaan tuli ja jos ei tullut niin
ei klippailtu. Jyrkemmät pitchit kiivettiin normaalisti köysistönä ja sitten taas jatkettiin yhtä aikaa niin kauan kuin räkkiä riitti. Yleensä
aina pitkä blokki yhtä aikaa ja sit pieni kruksi
ja taas pitkä setti simulina. Siinä se päivä vierähti. 16 tuntia tais olla se kiipeilyaika. Parit
tauot pidettiin, pisin ehkä 20 minuuttia Death bivouac’illa.
T: Ekat 500-600 metriä kiivettiin soolona yhtä kp:ta lukuun ottamatta. Sen jälkeen taidettiin kiivetä 5–6 tavallista kp:ta ja loput simulina. Ja aikaa meni about 16h. Olis se varmaan
mennyt nopeamminkin, mutta kun täällä tasamaalla lusmuilu ja keivissä käynti eivät hirveesti auta tohon jalkojen hapotteluun. Mut
loppujen lopuksi se meni meidän mielestä
ihan smootisti, ei mitään turhaa kiireilyä.
Oliko ruuhkaa?
O: Oli pari tiimiä reitillä, mut ei ehtinyt ruuhkautua. Üli Steck ja sen kamu vilahti aamuyöstä ohi ja ei ihan ehditty peesiin, ne kiipes
reitin viidessä tunnissa. Sveitsiläinen kamu
David Fasel ja sen frendi lähti samasta bivistä aamulla vähän aikaisemmin kuin me, mutta ne jätti räkäsläbit väliin ja hyppäsi sieltä
junaradan aukosta seinälle. Yksi Chamonix’n
opas ja sen kamu lähti meidän perään aamulla mutta ei juuri nähty niitä ja ne jäi yöpymään jonnekin alemmas. Vähän ennen
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Tatu Autio

huippuharjannetta ohitettiin yksi tiimi joka
oli viettänyt edellisen yön Death Bivouacissa.
Aika omassa rauhassa sai olla. Välillä kun Tatun kanssa oli koko köysi välissä ja se oli jossain kulman takana, tuntui melkein kun olisi
ollut yksin.
T: Ei se Üli Steck kovinkaan pitkäksi aikaa jäänyt siihen eteen pyörimään. Olisko ollut 4
köysistöä meidän lisäksi, mutta mentiin sen
verran eri aikaan ettei muita juurikaan edes
nähnyt.
Ode, toimit tällä hetkellä UIAGM-oppaana
Chamonixin laaksosta käsin, miten Tatun
kanssa kiipeäminen eroaa normaalista asiakaskeikasta?
O: No eroaa aika paljon. Tatun perään ei tarvitse katsoa niin paljon kuin asiakkaiden
yleensä, voi itse ottaa tavallaan rennommin.
Asiakkaan kanssa ei oikein voi pistellä sellaista reipasta aamusooloa tai päästellä simulina
jäätä. Eli myös riskinottokynnyksen voi nostaa korkeammalle kuin asiakkaiden kanssa.
Lisäksi on tosi hauskaa ja henkisesti helpompaa kiivetä kokeneen kaverin kanssa kun tietää, että ei ole ihan yksin ja että molemmat
voi hoitaa homman. Vähän se on Tatu pa-

Ode Siivonen kakkostelee.

ha suustaan välillä, mut iltaa kohden sekin
suunsoitto alkoi laantua ja lopulta ei saanut
vastausta enää ollenkaan.

le kun olosuhteet ja sää on hyvät ja kun ukot
on kunnossa. Ja kannattaa akklimatisoitua
enemmän kuin neljä tuntia...

Tatu, lähtisitkö suosittelemaan Odea kiipeilyoppaaksi suomalaisille alpinisteille Eigerin
nousun perusteella?

T: Ainakin meille reitin vaikeus tuli yllätyksenä, ja pitkähköhän se on myös. Ja aika usein
varmistukset ovat vähintäänkin epäilyttäviä
ja omaa kamaa ei saa. Vaikeinta on kuitenkin paikanpäälle eksyminen hyvissä olosuhteissa.

T: Tietysti, Odehan on Suomen ainoa kiipeilijä kenestä voidaan sanoa, että on kokenut.
Kannattaa ehdottomasti lähteä kattomaan,
miten ne hommat käytännössä hoituu. Mä
olen melko varma, että kokeneempien seurassa oppii tuhat kertaa paremmin kuin kirjoista.
Milloin saamme kuulla Matterhornin pohjoisseinän tai Walker Spurin nousuistanne?
Vai onko jotain muuta mielessä?

Tatu Autio (vas.)
Ikä: 28
Ammatti: trukkikuski
Asuinpaikka: Helsinki
Kiivennyt: vuodesta
1996 tai 1997, en
muista varmuudella.

Ode Siivonen (oik.)
Ikä: 34
Ammatti: vuoristo-opas
UIAGM www.cohkka.fi
Asuinpaikka: Taconnaz,
Les Houches
Kiivennyt: reilut 20 v.
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O: No vaikea on luvata... Mut nyt seuraavaksi taitaa tulla putskunlaskukelit. Paitsi että eilen pääsi vielä kiipeemään sporttia t-paidassa
tuossa toisella puolen tunnelia.
T: Sitten kun jätkät osuu oikeaan paikkaan
oikeaan aikaan. Mielessähän on vaikka mitä, mut jos jotain sais vaikka ensin aikaan.
Ja mun mielestä alppihommissa on aika tyhmää miettiä kiipeävänsä jotakin tiettyä, itse kiipeän mieluummin sen joka on hyvässä
kunnossa kuin tungen väkipakolla paskassa
kelissä jollekin tietylle seinälle.
Ja vielä lopuksi, mitä ohjeita antaisitte suomalaisille alpinisteille, jotka mielivät Eigerille?
O: Käykää lenkillä! Kiipeily ei ole ongelma,
1700 metriä verttiä voi olla. Menkää seinäl-

TIME (Vol 176, No 20/2010) tuo hyviä
uutisia postmodernin ajan bloggaaville, twittuileville ja txtaaville Everest-kiipeilijöille:

”Those who dare to climb Mount Everest, the world’s tallest mountain, can
now surf the internet and make video
calls. Nepalese telecom firm Ncell has
installed eight 3G stations at Everest’s
base camp. The highest, at 5,100 m, is
expected to provide coverage to the summit, which is more than 3,600 m higher
up. Ncell’s parent company also plans to
boost its network in Nepal’s valleys and
plains, where coverage is spotty.”

Teksti: Artturi Kröger Kuvat: Simon Yates arkisto

Alaska teki Yatesiin vaikutuksen. Tässä hän liidaa ensimmäistä alppityylin nousua Mount Vancouverille vuoren lounaisharjannetta. Vuosi oli 2009.

Kiipeilypummista kiipeilyjulkkikseksi
Simon Yatesista tuli kiipeilymaailman julkkis
Touching the Void -kirjan ja sitä seuranneen
elokuvan myötä. Hurjan Perun seikkailun jälkeen Yates on kiivennyt runsaasti ensinousuja ympäri maailmaa. Entinen kiipeilypummi
johtaa nykyään omaa retkikuntafirmaansa.

kaalle vyöryvät huikeat, hohtavanvalkoiset perulaisvuoret.
Touching the Void on väkevä elokuva. Se kertoo tarinan vuodelta 1985 Siula Granden länsiseinämältä. Simon Yates oli tuolloin 21, kiipeilykaveri Joe Simpson 25.

Chamonix’laisen elokuvayleisön edessä seisoo keski-ikäinen, arkisen näköinen, kaljuuntuva mies. Pälyilevä katse paljastaa, että hän
haluaisi olla jossain muualla – esimerkiksi
Grandes Jorassesin pohjoisseinämällä, missä hänen suosikkireittinsä täällä sijaitsevat.
Simon Yates, 47, tervehtii yleisöä ja istuu nopeasti alas. Elokuvateatteri Voxin valkokan-

Yates heittäytyi kiipeilijäksi parikymppisenä – eikä ole
päätöstään katunut. Mies on saanut kokea useimmat
maailman upeimmista vuoristoista.

Nuorukaisten uhmakasta ensinousua seurasi vaikea laskeutuminen vuorelta. Äärimmäisessä tilanteessa Yates joutui katkaisemaan
köyden laskiessaan loukkaantunutta kiipeilykaveriaan. Simpson putosi kuutisenkymmentä metriä ja päätyi railoon. Tätä seurasi uskomaton henkiinjäämiskamppailu.
Joe Simpsonin kirjoittama menestyskirja
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Yates Mount Vancouverilla vuonna 2009. Alueelta löytyy myös Kanadan korkein huippu, Mount Logan (5959 m).

Siula Grandelta julkaistiin 1988. Leffa valmistui vuonna 2003.

siin, joista useimpiin hän on vastannut lukemattomia kertoja aiemminkin.

miaan julisteita ja kirjojaan. Kolmas teos on
työn alla.

Kuivakka showmies

– Kyllä, päätös köydenkatkaisemisesta oli vaikea. Mutta minulla ei ollut vaihtoehtoja.

”Emme pitäneet itsestämme huolta”

Elokuvan lopputekstien jälkeen salin valot
syttyvät. Yleisö on näkemästään pöllämystynyt eikä saa sanaa suustaan.

– Ei, en kokenut hyljeksintää kiipeily-yhteisön
taholta. Sensaatiolehdistö yritti riepotella minua aikansa. Mutta se kuuluu asiaan. Olen
löytänyt kiipeilykavereita kohusta huolimatta,
heh heh.

Yates tarttuu mikrofoniin ja ääni väristen ja
punastellen kertoo leffantekemisestä. On vaikea uskoa, että hän on brittien Pata Degerman, rutinoitunut esiintyjä, ammattimies, jota väitetään eri tilaisuuksien vetonaulaksi.
– Elokuvan budjetti oli 1,8 miljoonaa puntaa. Tietääkseni isoin kiipeilyleffojen historiassa. Touching the Voidia kuvattiin puolitoista vuotta Perussa ja Alpeilla. Iso osa kiipeilykohtauksista on kuvattu Chamonix’ssa, Yates
kertoo.

Yates kertoo, että ei juuri elokuvan tekemisestä nauttinut. Tarina kerrotaankin Simpsonin silmin. Yatesin mukaan yhteistyö ohjaaja
Kevin Macdonaldin kanssa oli kitkaista, ja että ”leffaväki ei ollut kovin mukavaa”. Macdonald puolestaan kertoi sanomalehti Guardianissa, että oli saada Yatesilta turpiinsa Perun
kuvauskeikalla. Pahat kielet kuiskivat, että
vastapallona Yates jäi ilman ensi-iltakutsua.

Yates vastailee kuivakasti yleisön kysymyk-

Elokuvaillan päätteeksi Yates myy signeeraa-
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Myöhemmin illalla oluttuopin ääressä istuu
eri mies. Yates panee tupakiksi ja heittää vapautuneesti läppää kavereidensa kanssa.
Mutta seurueen keskipistettä hänestä ei tule
vapaallakaan.
Chamonix’laisbaarin pöytään istuutuu myös
Andy Parkin, viisikymppinen Piolet d’Or -palkittu brittikiipeilijä ja taiteilija, paikallinen persoonallisuus. Parkin, tunnettu soolovedoistaan, kiipeää usein Yates kanssa. Tiukkoja äijiä.
– Uskon, että elämäni olisi ollut aika samanlainen ilman julkisuuttakin: kiipeilyä ja pari
kolme retkikuntareissua vuodessa. Myönnetään, että kustannussopimuksen saaminen
kirjoilleni olisi varmasti ollut vaikeampaa, Yates sanoo.

Kuukausi Perun tapahtumien jälkeen Yates
oli jo vauhdissa Alpeilla. Hän kiipesi esimerkiksi sekä Bonatti Pilarin että Eigerin pohjoisseinämän.

Kiipeily koeajaa
Arvostelut Artturi Kröger
Kuvat valmistajan

- Ei Siula Grandeen Perussa liittynyt kiipeilymielessä mitään ihmeellistä. Ratkaisu kiivetä alppityylillä oli oikea, mutta teimme isoja
mokia. Emme juoneet tarpeeksi. Emme syöneet tarpeeksi. Kiipesimme tarpeettoman pitkiä päiviä – emme pitäneet itsestämme huolta, Yates ruotii.
Hän yritti aikoinaan opiskella biokemiaa,
mutta kääntyi jo parikymppisenä kiipeilypummiksi. Valinta meni nappiin. Nykyään
retkikuntafirmaa pyörittävä perheenisä on kiipeillyt maailman hienoimmilla vuorilla Patagoniasta Yosemiteen ja Alaskasta Karakoramiin. Myös Himalaja on tullut tutuksi.
Yates kertoo olevansa erityisen viehättynyt
Patagoniasta, koska monista sen osista ei ole
kunnollisia karttoja – seikkailukiipeilyä ja ensinousuja!
Yates rymyää edelleen kolmesta neljään kuukautta vuodesta retkikuntareissuilla. Reissuelämään on tottunut myös hänen perheensä.

Yatesin lapset Maisy ja Lewis ovat trekkailleet isän kanssa niin Nepalin kuin Marokonkin vuoristoissa.

Yatesin tikkilistaa
Siula Grande (6344 m), länsiseinämä, Peru, ensinousu
Laila Peak (6300 m), Pakistan, ensinousu
Nemeka (6400 m), Pakistan, ensinousu
Hispar Sar (6400 m) lounaisseinämän kuluaari, Pakistan, ensinousu

- Meillä on 4- ja 6-vuotiaat lapset. Nepalissa trekkasimme yhdessä yli viiteen tonniin ja
myös Atlas-vuoristossa olemme vaeltaneet
yhdessä, Yates myhäilee. Illan jo käännyttyä
yöksi Yates ottaa pitkän huikan tuopistaan,
toisenkin, ja palaa vielä hetkeksi Perun opetuksiin.

Khan Tengri (6995 m), Kazakstan, brittiensinousu

- On totta, että olimme nuoria ja kokemattomia. Mutta oppiakseen kiipeämään isoilla
vuorilla täytyy mennä isoille vuorille.

Mount Alverstone, länsiseinämä (4439 m),
Alaska, ensinousu

Paine (2460 m), Central Tower, Patagonia,
uusi reitti
Monte Ada (2100 m), Monte Iorana I & II
(2340 m, 2070 m), Patagonia, ensinousuja

Simon Yatesin retkikuntafirma:
www.mountaindream.co.uk

Grivel Daisy Chain (22kN)
Grivelin daisy chain ratkaisee joitain perinteisiä daisyjen ongelmia. Se saattaa olla
vaihtoehto parhaasta päästä lehmänhäntäkäyttöön, sporttikiipeilyyn ja teknohommiin.
Normidaisyn lenkkien lujuus on ollut vain
2kN, koska ne on suunniteltu kestämään
staattista kuormitusta. Grivelin daisyn jokainen lenkki on kestävyydeltään 22kN. Lukema vastaa jatkojen ja sulkurenkaiden lujuutta. Grivel-daisyn voi siis klipata esimerkiksi ankkuriin mistä lenkistä vain ilman,
että systeemiin muodostuisi heikkoa kohtaa.
Grivelin tuotteen toisessa päässä on tiukka kumipintainen lenkki, johon saa pienellä päättäväisyydellä ujutettua ruuvisulkurenkaan. Sulkkari pysyy napakasti paikallaan ja daisyn käsittely on helppoa ja
nopeaa.
Grivelin daisy on normaalia 120 cm slingiä
hieman painavampi, noin 90 grammaa. Sitä saa verkkokaupoista, esimerkiksi www.
needlesports.comista vajaalla 40 eurolla.
Pätevä ja mahdollisesti turvallisuutta lisäävä daisy, kallis.

Yates on kiipeillyt paljon Pakistanissa. Tämä poseeraus on Spanktikin (7027 m) huipulta vuonna 2006.
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Paavalin pakkomielle, M?, Paavalinvuori/
Jyväskylän seutu, FA Aki Rautava 4.2.2005
Alppitorvi kävi katsastamassa Jyväskylän seudun talvikiipeilymahdollisuuksia loppuvuodesta 2010. Mielessä väikkyi erityisesti tarunhohtoinen mikstapätkä Paavalin pakkomielle,
jolta osa porukasta oli saanut turpaan jo aiemmin. Ei kun ennakkoluulottomasti onsaittaamaan…

Synnytys:

Aki Rautava

Taisin matkata joskus syksyllä 2002 Kaukon
veljesten matkassa Paavalinvuoren boulderkiville. Pojat kertoivat lähistöllä olevasta jyrkänteestä, jonka kävin tietenkin tiedustelemassa. Jyväskylän mittakaavassa upea katto
sai aikaan hirveän hiitin. Katon lähistöltä löytyneet pentagrammit ja ristit väärin päin kertoivat, etten ollut kallion ainoa tutkija. Laskeutuessani löysin myös mystisen haan. Joku
tuntematon pioneeri oli ilmeisesti harrastanut teknoreivejä? Halkeama oli kuitenkin
märkä, joten päätin tulla paikalle pakkasella.
Talvella jäätä ei ollut kuin nimeksi, jotta reittiä edes voisi kutsua mixed-reitiksi. EnnemJohannes Kärkkäinen

Paavalin pakkomielle.

Esko pakkomielteen syövereissä.
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Olin köyhä liikunnan opiskelija eikä minulla
ollut autoa, joten katolle pääseminen oli hankalaa. En muista, kuka oli ensimmäinen kaveri, jonka kanssa sielä ämpyilin, mutta liikunnan laitoksella tutustuin Pullin Kalleen ja
Paakkarin Olliin, jotka molemmat usuttivat
minua reitille. Kallen hauskat sturtsit reitiltä
sain filmille Gravity Game 1-videon traileriin.

Alppitorven neitsyysmatka Paavalin Pakkomielteelle päätyi surkeaan putoamiseen ennen varsinaisten muuvien alkua. Onneksi mukana oli paikallisopas Esko Hautanen,
joka näytti miten Keski-Suomessa kiivetään
reitintekijän visiota kunnioittaen: kamat lennosta ja katon kautta. Sen sijaan Helsingis-

sä treenataan nyt vatsoja. Ja kyllä! On pakko
päästä uudestaan…
Jos haluat onsaitin, älä katso seuraavia videoita: http://koti.mbnet.fi/arautava/ggkotisivu/kiipeilyvideo.html

Aki Rautava arkisto

minkin drytool-reitiksi, mutta mikä parasta –
kumminkin trädi-reitiksi.

Suurimmaksi ongelmaksi muodostui laho
pää! Kun pääsin vain pari kertaa kaudessa
Pakkomielteelle, niin olin jo ehtinyt unohtaa
muuvit. Reitti oli hakkujen erilaisten takapäiden takia aloitettava tietyllä hakulla. Piirsin
avuksi muuvikartan, jotta taas seuraavalla
kerralla kuukauden tai vuoden päästä muistaisin muuvit. Pihinä opiskelijana kiipesin
vanhoilla suoravartisilla, ja hyydyin liisseihin.
Lopulta uhrasin uutukaiset jääkuokat mixedkiipeilyyn, ja viimein 4.2.2005 sain kiivettyä
reitin. Kiitokset tönkin päälle erityisen hyvin
varmistaneelle Rätyn Tommille, joka silloin
oli nuori noviisi ja nyt vanha norjalainen.

Aki Rautava

Ite olen vahvasti sitä mieltä, että reitin nimissä pitää olla joku logiikka. Parasta olisi, jos
nimi voisi jotenkin vielä kuvata reittiä tai sen
syntyhistoriaa (esim. Rasmus-expresssen, Arktinen erektio). No reitin tekijän luonnetta nimi kuvaa joka tapauksessa. Looginen nimi
reitille muodostui pikkuhiljaa pakkomielteen
kasvaessa. Nimi Paavali kertoo paikan, jossa reitti sijaitsee, mutta kuka tietää mikä on
Paavalin pakkomielle?
Reitin myöhemmät vaiheet ja greidispekulaatiota: Rollon Cyper Punk-master Tapio Alhonsuo innostui vuonna 2005 yläköysittelemään
pakkomiellettä, ja harmikseni hän huomasi, miten katon reunan hienot cruxi-muuvit
pystyy ohittamaan oikealta koukaten. Silloin
ei tarvitse vetää jäärautoja kattoon. Vuonna 2009 reitin kiipesi Tapsukan viitoittamien
muuvien kautta Viitasaaren villikko Jussi “the
lumivyöry” Muittari.
Yster. Väliaikaisesti kuopiolaistunut Akipaki
PS: Seuraavat tekemäni kiipeilyreitit ovat
huumorinimiä. Ensimmäisen reitin nimi on
Ookko kiivenny? Sitte kaverit joutuu änkyttämään: Ookko kiivenny ookko kiivenny-reitin? Toinen reitti on Kiipesin reitin -reitti. Ja
taas joutuu änkyttään ku kertoo kiivenneensä
reitin: ”Kiipesin kiipesin reitin reitin.” Tai jos
ränkkää reittiä, niin joutuu änkyttään: ”Ränkkäsin kiipesin reitin reittiä.”
Ensinousijan muuvikartta.
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JUNIORIEN KÖYSIJA BOULDER-

PM-kisat

OSLO JA TUKHOLMA ´10

ainen.

Tuukka Kaip

Tomi Salo to

Iines Fager.

isella karsin

tareitillä.

Teksti: Elias Silvola Kuvat: Kaisa Rajala

Köysikisat olivat lokakuun puolessa välissä Oslossa Vulkan Klatresenterissä. Kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentällä perjantaina iltapäivällä yhdentoista kisaajan ja Kaisan voimin odottamaan koneen lähtöä. Matka sujui mukavasti kiipeilykokemuksista ja suorituksista rupatellessa, sillä koko nuorten maajoukkue on melko harvoin
yhdessä. Perillä otimme bussikyydin Oslon keskustaan, josta pienen
kaupunkikierroksen jälkeen löysimme hotellimme. Huoneiden jaon
jälkeen kaikki lähtivät nukkumaan, mutta aikaisen herätyksen vuoksi
jäi yöuni melko lyhyeksi.
Aamulla lähdimme etsimään kiipeilyhallia, joka löytyi melko helposti.
Kisajärjestelyt osoittautuivat osittain melko puutteellisiksi. Reitintekijä
oli edellisenä päivänä saanut tietää, että Norja-cupin kisan vierellä järjestettäisiin nuorten yksipäiväiset PM-kisat.
Ensimmäiset karsintareitit olivat yläkerrassa melko matalalla seinällä
ja toiset reitit alakerrassa korkeammalla hieman negatiivisella seinällä.
Poikien kaikki sarjat kiipesivät samat reitit, joten ensimmäinen karsintareitti oli vanhemmille aivan liian helppo ja toinen karsintareitti taas
nuoremmille aivan liian vaikea. Tytöillä oli sama ongelma.
Suomalaiset vastasivat kisojen isoimmista lennoista Tuukan ja Samin
toimesta, jotka toisella karsintareitillä päätyivät useiden metrien pudotuksen jälkeen pää alaspäin köyteen. Yhdeksän suomalaista finaalissa oli kaiken kaikkiaan todella hyvä saavutus. Finaalin alkua lähdet-
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tiin odottamaan poikkeuksellisesti läheiseen kebab-pitseriaan. Takaisin hallille tultuamme finalistit pääsivät eristykseen odottamaan omaa
suoritusta.
Finaalit kiivettiin vähän negatiivisella ja hieman erikoisen muotoisella
seinällä, jossa oli pojille ja tytöille omat reitit. Jännitystä riitti loppuun
asti ja kisan jälkeen kiivettiin Norjan-cupin finaali, jonka jälkeen oli
palkintojen jako. Kotiin tuotiin kaksi kultaa, yksi hopea ja yksi pronssi.
Seuraavan yön saimme nukkua kunnolla ja aamupalan jälkeen kävelimme juna-asemalle paikkoja katsellen. Otimme junan lentokentälle
ja iltapäivällä olimme jo Helsingissä.
Seuraavaksi tapasimme taas kaikki marraskuun lopussa Turussa Bouldertehtaalla. Nyt vuorossa oli Tukholmassa järjestettävä juniorien
boulder-PM ja kisaajia Suomesta lähti mukaan 17.
Kaisa ja Saija olivat kuskeina kahdella vuokratulla pakettiautolla, kun
ajoimme perjantaina Naantaliin ja sieltä laivalla Kapelskäriin, josta jatkoimme Tukholmaan. Laivalla oli jälleen aikainen herätys ja osa tietysti
heräsi vielä Suomen ajassa tuntia aikaisemmin keskellä yötä ja ihmetteli, missä kaikki ovat.
Tukholmassa ajoimme suoraan kisapaikalle Klättercentret Telefonplanille. Karsinnat kiivettiin sarja kerrallaan ja jokaisella sarjalla oli tunti aikaa työstää viittä reittiä. Reittejä muutettiin aina sarjan mukaan.

Kiipeilytiimi.
Matilda ja Henri 1. karsintareitillä.

Suomalaisista 10 pääsi finaaliin, joka kiivettiin seuraavana päivänä.
Hotellimme oli todella tasokas ja kaikki saivat nukkua melko pitkän yöunen ennen finaaleja.
Sarjojen Kids B ja A finaalit olivat ensin ja kisaajat saivat karsintojen
tapaan työstää reittejä. Loput sarjat kiipesivät kaikki 4 finaalireittiä onsightina. Reittejä vaikeutettiin taas jokaisen sarjan välissä. Eristykses-

sä oli huonot lämmittelymahdollisuudet, vain Rocktopian pystysuoraa
seinää, mutta se ajoi asiansa kohtuullisesti. Tuliaisiksi tuli kaksi kultaa
ja yksi hopea. Palkintojen jako oli aina sarjojen välissä, joten lähdimme ajamaan satamaan jo ennen juniorisarjan loppumista.
Maanantaiaamuna olimmekin jo sitten Turun satamassa, josta helsinkiläiset ja Sami lähtivät junalla kotiin ja turkulaiset kiiruhtivat kouluun.
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Lead
PM-kisat 2010
Helsingissä
Teksti: Joonas Sailaranta Kuvat: Mikko Nieminen

Vaikeuskiipeilyn tai tuttavallisemmin ”köysikiipeilyn” Pohjoismaiden mestaruuskisat käytiin loppusyksystä Helsingin Salmisaaressa,
Toyota Kiipeilyareenalla. Osallistujia oli kovien kotimaisten lisäksi Ruotsista, Tanskasta
sekä Norjasta.
Kisan puitteet olivat tällä kertaa todella kohdallaan: keväällä valmistunut uusi kiipeilyhalli, jonka 16,5 metrinen ja jyrkimmillään
11 metriä ulkoneva kisaseinä oli suunniteltu
juuri sitä itseään varten. Kisojen reitintekijänä nähtiin nyt ensi kertaa Suomessa todellinen ammattilainen nimeltä Christian Bindhammer, joka oman komean kiipeilyuransa
ohella rakentaa kisareittejä mm. Maailman
Cupeissa.

Magnus Midtboe finaalireitin viimeisillä metreillä.

Matilda Nordman kiipeää hopealle finaalissa.

Suomalaiset olivat kesän mittaan todistelleet
kovaa kuntoaan kallioilla ja kovimmat nousut
olivat luokkaa 8c+ redpoint ja 8a+ onsight,
joten ennakkoasetelmat olivat varsin kutkuttavat. Pohjoismaisia kisoja ei voi käydä kuitenkaan suomalaisten keskuudessa, kehuskellen toinen toistaan kovempia sinivalkoisia
suorituksia vaan paikalle on totta kai saatava
mahdollisimman monta Pohjoismaista kovaa nimeä.
Kisojen sovittaminen kansainvälisen kisakalenterin kanssa on usein haasteellista ja vaikeuttaa entisestään kisaajien houkuttelemista Suomeen. Kisoista jäikin pois mm. Said
Belhaj sekä Matilda Söderlund, jotka lukeutuvat Ruotsin parhaisiin kiipeilijöihin. Puhuttaessa kovista pohjoismaisista nimistä nousee
päällimmäisenä kuitenkin mieleen Norjan
Magnus Midtboe (unohtamatta sitä suomalaista). Magnus joka on viime vuosina noussut maailman kiipeilijöiden tähtikaartiin on
voittanut aikaisemmin mm. nuorten maailman mestaruuden ja viime vuodet hän on
kiertänyt aikuisten Maailman Cupia sekä kiivennyt reittejä aina 9b:hen asti.
Pro-miehen saaminen kisaan vaati jonkun
verran suostuttelua ja tulevista kisoista käytiin puhumassa herralle niin Ruotsin boul-
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Kisan hopamitalisti Andy Gullsten.

der PM-kisoissa kuin Itävallan EM-kisoissakin. Muutaman lisäpuhelun ja meilin jälkeen
saimme Magnukselta viime hetkellä myöntävän vastauksen. Midtboen sekä muutaman
8c-tykin ohella miesten sarja olikin erittäin tasokas. Myös naiset olivat iso kysymysmerkki
aina viimeiselle viikolle asti. Starttilistalle viimein ilmaantuessa nimiä kuten norjalainen
Tina Hafsaas sekä Ruotsin Malin Holmberg,
voitiin jo hyvällä omatunnolla kutsua kisoja
Pohjoismaiden parhaiden mittelöksi.
Kisat järjestettiin yksipäiväisenä ja semifi-

Tina Hafsaas karsinnoissa.

naalin puuttuessa kokonaan nimettiin finalistit kahden kiivetyn karsintareitin tuloksena. Karsinta käytiin ns. flash -formaatissa,
jossa kisaajat saavat katsella toistensa suorituksia. Tämä käytäntö on lisääntynyt maailmalla ollen hieman inhimillisempi kisaajille,
jotka ovat kyllästyneet istumaan pitkiä kisapäiviä eristyksessä, odottaen omaa kiipeilyvuoroaan.
Karsintojen kaksi reittiä antoivat myös kaikille mahdollisuuden hieman paikkailla suorituksiaan toisen reitin epäonnistuessa.

Kisan edetessä oli selkeästi nähtävissä finaalisuosikit. Bindhammerin reitit olivat kerrassaan loistavat ja halutut erot saatiin saksalaisen tarkalla tiputustaktiikalla. Miehistä Tomi,
Andy sekä Magnus johtivat showta fläshäämallä molemmat reitit toppiin. Mieleenpainuvin oli ehkäpä ensimmäinen karsintareitti,
jonka ”hypi, pompi ja huukkaa” -tyylinen alku
muutti täysin luonnettaan puolessa välissä.
Magnus totesi lopun ”krimppilukotus-hiipimisestä” seuraavaa: ”Very Ceuse -like, technical moves! Unfortunately, you don´t see this
kind of routesetting that often in World Cups
anymore. I totally loved it!”
Bindhammer huomasi myös Tomin viihtyvän
reitin loppukrimpeillä kuin kotonaan ja totesi
taas seuraavaa: ”Who is this good climber? Very technical and old school… I´m sure he likes
my route!”

manaikaisella kiipeilyllä tutulla järjestyksellä, jossa karsintojen parhaat kiipeävät viimeisenä. Miesten reitti kulki kisaseinän jyrkintä
profiilia nuollen, alkaen heti brutaalina loppuen epätoivoisiin Traverse-muuveihin ennen
ankkuria. Vaikeutta reitillä oli n. 8b/+ verran.
Naisten reitti oli perinteisesti rakennettu hieman loivemmalle, teknisemmälle profiilille mutta tarjosi lopussa jyrkkää, brutaaliakin vääntöä vaikeuden ollessa n. 8a:n tasoa.
Tämän tason reittejä naisten finalisteista oli
tiedetysti on sightannut vain Ruotsin Malin.
Reitin alku heitti ulos monet jo ennen lopun
jyrkintä osuutta ja mm. Anna Laitinen epäonnistui täysin alun vakuuttavan karsinnan
jälkeen horjahtamalla ison ”volyymin” päälle kinkeämisestä. Toiveet suomalaisista mitalisijoista naisten osalta jäivät Matildalle ja
nuori tyttö taistelikin kokenutta Malinia pidemmälle koskettaen jyrkän osan ensimmäisiä otteita. Reitintekijän ja yleisön toiveena oli
nähdä vielä reitin toppaus Tina Hafsaas:lta
mutta yleisön huudatuskaan ei saanut norskia kiipeämään jyrkimmän osan poikkikulkua
ja reitti jäi vaille nousua. Tämä riitti kuitenkin
voittoon ja Tina tiesikin yleisön reaktiosta ottaneensa mestaruuden.
Miehille tuntui olevan kynnyskysymys päästä 10 metrissä olevan katon yli ja moni hyytyi täydellisesti jalkojen ”swingatessa” irti seinästä. Katon ylittivät kuitenkin omat poikamme Andy ja Tomi. Molemmat käytännössä
katsoen tippuivat samassa kohdassa Andyn
ollessa tuomarien mukaan ilmeisesti aavis-

tuksen pidemmällä loppumetreillä sijaitsevassa boxissa, johon oli ruuvattu pari pientä
listaotetta.
Miestenkin reitti oli siis vielä toppaamatta ja viimeisenä näyttämölle astui Magnus
Midtboe. Kaikki tiesivät, että Magnuksella
oli mahdollisuus on sightata tämän tasoinen reitti ja suomalainen yleisö tuntui olevan hyvin suunnitelmassa mukana. Miehen
kiivetessä ohi Tomin ja Andyn tuloksen, alkoi
meteli hallissa nousta kattoon. Yhtäaikaisten
taputusten siivittämänä Magnus kiipesi vilkuillen vielä yleisöön ennen tiukkoja muuveja
ankkurille. Toppaus oli niin suvereeni, että titteli oli vähintäänkin ansaittu.
Vaikka kaksi mestaruutta menikin Norjaan,
olivat kisat suomalaisittain varsin menestyksekkäät niin järjestelyjen kuin mitalien osalta.
Kaksi hopeaa ja pronssi. Ei hullummin kisassa, jonka finaalireittejä kokenut ruotsalainen
tuomari Lars Högström kommentoi kovatasoisimmiksi PM-kisojen historiassa.
B-finaalit käytiin After partyn merkeissä Kiipeilyareenalla, jossa ilmainen tarjoilu sekä
huippu-Dj. saivat ihmiset seurustelemaan
aamuyön tunneille asti.
Suuret kiitokset Suomen Kiipeilyliitolle sekä
kilpailun johtajalle Kaisa Rajalalle, päätuomari Lars Högströmille ja erityisesti kaikille
vapaaehtoisille toimitsijoille sekä varmistajille unohtamatta Dj. Lil Tonya, Dj. Viagraa ja A.
Myllykoskea.

TULOKSET

Naisten sarjassa oli myös selkeä kärki, joka toppasi molemman reitit. Turun Matilda,
Anna sekä Norjan Tina ja Ruotsin Malin toppasivat reitit suhteellisen helpon näköisesti
Suomen tyttöjen koetellessa välillä maksimiaikaa viimeisille sekunneille asti. Tyttöjen levätessä ”lepokahvoissa”, joita useammat pitäisivät vain kelvollisina jalkaotteina, alkoi alhaalta kuulua jo huutoja ”one minute left!”

Finaali
Illan hämärtyessä valot sammuivat myös kisaseinältä ja tunnelmavalaistulle Kiipeilyareenalle alkoi valua ihmisiä tungokseen saakka.
Täpötäyden hallin alkaessa soida dj:n säestyksellä alkoi miesten ja naisten finaali sa-

MIEHET
1.	Magnus Midtboe (NOR)
2. Anthony Gullsten (FIN)
3. Tomi Nytorp (FIN)
4. 	Magnus Högström (SWE)
5. Geir Söderin (SWE)
6. Sindre Saether (NOR)
6. 	Olli Manni (FIN)
8. Anton Johansson (FIN)
9. Eirik Olsen Birkelund (NOR)
10. Kuutti Huhtikorpi (FIN)
NAISET
1. Tina Hafsaas (NOR)
2.	Matilda Nordman (FIN)
3. 	Malin Holmberg (SWE)
4. 	Michelle Theisen (DEN)
5. Katariina Haime (FIN)
6. Minna Ruokonen (FIN)
7. Anna Laitinen(FIN)
8. Iines Fager (FIN)
9. Eerika Lipsanen (FIN)
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Matildan kisaraportti 2010
Teksti: Matilda Nordman Kuvat: Kaisa Rajala ja Olli-Petteri Manni

Viime vuoden tapaan junnumaajoukkue lähti taas kiertämään
kansainvälisiä kisoja ympäri eurooppaa. Kaiken kaikkiaan junnut tekivät seitsemän kisamatkaa ulkomaille: neljä European
Youth Series -kisaa, MM-kisat sekä junnujen PM-köysi ja -boulder.
Kisakausi alkoi kesäkuun alussa Itävallan
Imstissä European Youth Series:n (EYS)
vuoden ensimmäisellä osakilpailulla. Reissuun lähtivät itseni lisäksi kisaamaan Henri
Haime ja Tuukka Kaipainen sekä tuttuun tapaan ryhmän vetäjäksi junnumaajoukkueen
johtaja Kaisa Rajala. Imst oli jo edelliseltä
vuodelta tuttu paikka. Halli on hämmästyttävän suuri kaupungin kokoon nähden ja
kisat oli hyvin järjestetty kuten ennenkin.
Kaikki kisaseinät ovat jyrkkiä eikä kestävyyttä koskaan tunnu olevan tarpeeksi. Finaaliin
menee kahden karsinnan jälkeen kymmenen parasta kiipeilijää, mutta kukaan Suomen joukkueesta ei tällä kertaa päässyt finaaliin asti. Toisena päivänä menimme ulos
kiipeilemään, mutta kesähelteet olivat jo iskeneet Itävaltaan ja kiipeily oli erittäin hikistä ja raskasta.
Seuraavat EYS:it olivat vasta loppukesästä koulujen alettua. Tällä kertaa lähdimme
Kaisan kanssa kahdestaan reissuun ja päämääränä oli taas Itävalta, mutta tällä kertaa Wien, meille uusi tuttavuus. Kisaajien
taso on Euroopassa ihan muuta kuin Pohjoismaissa ja kärkikymmenikkö on hyvin tiivis. Siksi pienistäkin virheistä saa maksaa
monta sijoitusta. Menestys ei tälläkään kertaa ollut hääppöinen ja rangaistukseksi sain
kiertää Wienin (monia) nähtävyyksiä.
Vuoden mielenkiintoisin kisamatka oli Edinburghin MM-kisat. Lähdettiin taas Kaisan
kanssa kahdestaan ja huonojen lentoyhteyksien vuoksi jouduimme lentämään parinsadan kilometrin päähän Edinburghista, Englannin puolella sijaitsevaan Newcastle’iin.

Saksa, Edinburgh.
Katariina ekat EYS-reitit.
Katariina Haime.
Matilda kisäseinällä Wienissä.
EICA kisaseinä MM kisoissa.
Matilda lämmittelee raunioilla Skotlannissa.

Sieltä vuokrasimme auton ja ajoimme koko matkan ”väärällä” puolella tietä Edinburghiin. Muutamia pieniä erehdyksiä lukuun ottamatta ajaminen sujui ihan hyvin.
Majoituksessakin ilmeni vähän ongelmia.
Meidän oli tarkoitus olla samassa hotelissa
tanskalaisten kanssa, jotta voimme jakaa auton heidän kanssaan, mutta päädyimmekin
jakamaan heidän kanssaan koko hotellihuoneen, koska hotellissa oli jonkinlainen tulva.
Huoneemme oli kellarissa ja käytössä oli yksi vessa, jota ei edes voinut vetää. Yhden yön
jälkeen vaihdoimme hotellia. Kiipeilyhalli oli
kuitenkin mahtava. Louhoksen sisään rakennettu halli oli sekä korkea että pinta-alaltaan
suuri. Finaaleita oli hieno seurata, sillä ilman
Adam Ondraakin (joka siirtyi vuonna 2010
aikuisten sarjaan), kisoissa oli paljon erittäin
lahjakkaita kiipeilijöitä ja superfinaaleitakin
nähtiin. Omakin sijoitukseni oli tänä vuonna
parempi kuin edellisenä vuonna.
Kisakierros jatkui kuusi viikkoa myöhemmin Ranskassa, kun vuorossa olivat kolmannet EYS:it. Siinä välillä ehdimme myös käydä
Norjassa PM-kisoissa. Olimme taas kahdestaan Kaisan kanssa. Ranskassa mikään ei oikein tuntunut sujuvan hyvin. Minulla oli onnistuneiden PM-kisojen jälkeen kovat odotukset, mutta tällä kertaa onni ei suosinut.
Jouduin kiipeämään toisen karsintareitin ensimäisenä. Reitti oli jyrkkä ja olisi vaatinut
kunnon lämmittelyt, mutta lämmittelyalue
oli niin surkea, että sain lähteä seinälle melkein kylmiltäni. Kaiken kukkuraksi jalkani lipesi, ja vaikka toppasin ensimmäisen karsintareitin, se riitti vain kahdenteentoista sijaan.
Kauden päätöskisat pidettiin kuten aina Slovenian Kranjissa. Tällä kertaa mukaan lähti
myös Katariina ja vetäjäksi Olli-Petteri Manni. Omalta osaltani kisat olivat täydellinen
floppi tulehtuneen selkälihaksen takia. Söin
2400 mg Buranaa päivän aikana, mutta en
tuntenut minkäänlaista helpotusta kipuun.
Opin, ettei kannata lähteä kisaamaan ulkomaille, jos on paikat kipeinä, vain todetakseen, ettei voi kiivetä.
Ensi kaudella pitääkin sitten katsoa, mihin
kisoihin lähdetään. Kannattaa ehkä jättää
muutamat kisat väliin ja panostaa tosissaan
niihin mihin osallistuu. Tänä syksynä kisojen
välillä ei oikein ehtinyt treenata ja sijoitukset
kärsivät.

Ilma-akrobatiaa.

Vaikka voimaa riitti, sitä tasapainoakin tarvittiin släbillä,
missä oli kaksi tasapainoreittiä. Katariina Haime kiipeää.

Henri Haime. Reiteissä pituudesta saattoi olla haittaa
tai hyötyä varsinkin korkeissa jalannostoissa ja kurotuksissa. Joissakin bouldereissa tarvittiin paljon raakaa
voimaa ja toisilla taas temppuilua.

Suomen
ensimmäinen
junnu SM-boulder
Kirjoittanut Katariina Haime
Kuvat Rauno Haime ja Antti Ahola

Juniorien SM-boulderit järjestettiin ensimmäistä kertaa Turun uudella bouldertehtaalla. Huonosta, lumisesta kelistä huolimatta,
kisoihin osallistui lähes 50 junnua. Kisaajat
tulivat eri paikkakunnilta ympäri Suomea,
kuten Tampereelta, mistä saapui bussilastillinen nuoria kisaamaan.

Sonja Ajo kurkottaa seuraavaan otteeseen. Kisoissa kiipesi sekä nuoret että vanhat samoja reittejä, mutta kilpailtiin itseään ja muita omasarjalaisia vastaan.

Kilpailut pysyivät ennalta ilmoitetussa aikataulussa ja epäselvyyksiä ei tullut. Reittejä
oli 45 ja niiden taso vaihteli nelosesta kahdeksaan. Kiipeilyaikaa oli neljä tuntia, mikä
riitti loistavasti. Siinä ajassa ehti pitää parikin taukoa, lepuuttaa sormia ja syödä sekä
juoda. Reittejä sai yrittää kuinka monesti ehti, ottaen huomioon muutkin, jotka jonottivat samalle tai viereisille reiteille.
Samuel Hammer, Iines Fager ja Anitra Taskinen kisareitillä. Reittejä riitti kiivettäväksi neljäksi tunniksi. Joskus seinällä oli hiukan ruuhkaa, kun intoa riitti niin ettei jaksanut oikein odottaa, että toinen tulee alas viereiseltä reitiltä.

Bouldereista saadut pisteet laskettiin niiden kiivenneiden henkilöiden mukaan. Näin
saatiin reilu tulos bouldereiden vaativuuden
mukaisesti. Kaikista sarjoista kolme parasta
sai pokaalin ja palkinnot arvottiin kaikkien
osallistujien kesken. Tulokset ovat nähtävillä
sivustolla www.bouldertehdas.fi.
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Teksti: Roope Roine, vuoristovaellusopas Kuvat: Gary Smith

NÄEN EDESSÄNI VAIN VALKOISEN LUMIPYRYSEINÄMÄN.
LUMIHIUTALEET POMMITTAVAT KASVOJA. KYLMÄT KÄDET PURISTAVAT
KOMPASSIA, JA VÄSYNYT KATSE ETSII YMPÄRISTÖSTÄ TUNNUSMERKKEJÄ.
MUTTA KAIKKIALLA NÄKYY VAIN VALKOISTA. LASKEN ASKELEITA JA
MUUTAN KURSSIA. PILVIEN ALTA AVAUTUU NÄKYMÄ, JA PALATTUANI
AUTOLLE PÄIVÄ TUNTUU AIVAN TAVALLISELTA TALVIPÄIVÄLTÄ
SKOTLANNIN VUORISTOSSA.

An Teallach -harjanne on vaativa ja hieno vaellus/helppo kiipeilyreitti Luoteis-Skotlannissa kaukana teistä. Vaikeusaste II.
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Last Post V 5, Vuori: Creag Meagaidh.

S

kotlannin vuoret eivät ole korkeampia
kuin Suomen tunturit, mutta jääkausi on muovannut ne erilaisiksi. Aiemmin jääntäytteiset amfiteatterien muotoiset
laaksot eli kattilalaaksot (Skotlannin gaeliksi
Corries) ja veitsenterävät harjanteet tekevät
maastosta oivallisen leikkipaikan vaeltajille
ja kiipeilijöille. Brittiläinen kiipeilyhistoria ei
olisi mitään ilman talvikiipeilyä Skotlannissa.
Vaativat olosuhteet ovat toimineet leikkikenttänä useille taitaville Brittiläisten alpinistien
ja Himalajan kiipeilijöiden sukupolville. Vaikka reitit ovat suhteellisen lyhyitä verrattuna
Alppireitteihin, sää, lähestymiset ja tiukka kiipeilyetiketti vaativat leikkiin ryhtyvältä paljon.
Skotlanti on paljon enemmän kuin vaikeita
seinämäreittejä, joissa varmistukset ovat
heikkoja ja jäähakut isketään jäätyneeseen
turpeeseen ja sammaleeseen. Vuoristo tarjoaa ällistyttävän laajan valikoiman erityyppistä
talvikiipeilyä. Jäätyneitä vesiputouksia, 600 m
pitkiä harjannereittejä Ben Nevisillä, pitkiä
kuluaareja, jotka muistuttavat Alppeja… Mahdollisen ja mahdottoman välisen rajan määrittää sää. Meri-ilmasto, jolle tyypillistä ovat
nopeat säävaihtelut, saattaa luoda täydelliset
olosuhteet yhtenä yönä, kun taas seuraavana
yönä kaikki muuttuu. Joustavat suunnitelmat
ja auto ovat tarpeen onnistuneen kiipeilyloman toteutumiseen Skotlannissa.
Tässä artikkelissa esittelen lyhyesti tunnetuimmat ja tärkeimmät talvikiipeilyalueet. Yksityiskohtaisempia kuvauksia alueista ja niille
pääsystä on aluetta käsittelevissä opaskirjoissa. Katso erillinen tietoruutu jutun lopussa.

Cairngorms
Alue sijaitsee noin 2,5 tunnin ajomatkan
päässä Glasgow’sta/Edinboroughista. Aviemoren kylä on alueen keskeisin paikka, josta
löytyy kaikenlaista majoitusta retkeilymajasta
hotelliin. Kylässä on useita hyviä retkeilykauppoja, joista voi ostaa karttoja ja opaskirjoja.
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Cairngorms muodostuu useasta erilaisesta
vuoristoalueesta, joista osa sijaitsee kaukana teistä ja joilla vain harvat käyvät. PohjoisCairngormsissa on yksi Skotlannin helppopääsyisimmistä talvikiipeilyalueista. Coire An
T-Sneachdan ja Coire An Lochainin kattilalaaksoihin matkaa on noin 1–1,5 tuntia Aviemoren hiihtokeskuksen pysäköintialueelta.
Vierekkäiset kattilalaaksot sijaitsevat Skotlantia ajatellen hyvin korkealla. Reittien alku on
noin 950–1100 metrissä. Alueella on loistava
valikoima erilaisia reittejä alkaen ensimmäisen vaikeusasteen kuluaareista aina vaikeimpiin seinämäreitteihin saakka. Reitit ovat
suhteellisen lyhyitä (100–200 metriä), joten
päivän aikana ennättää kiivetä useampiakin
reittejä. Korkeus ja alueen sijainti kaukana
länsirannikosta takaavat usein stabiilit lumija jääolosuhteet. Keväällä lumi pysyy maassa pitempään kuin monilla matalammalla
sijaitsevilla vuoristoalueilla, ja etäisyys länsirannikosta, josta suurin osa ilmamassoista
vyöryy Skotlantiin, suojaa Cairngormsia nopeilta lämpötilanvaihteluilta, jotka ovat tyypillisiä lännessä sijaitseville vuorille. Skotlantilaisen kiipeilymatkan olennainen osa ovatkin
ajomatkat Länsi-Skotlannin vuoristoalueilta (esim. Ben Nevisistä / Glencoesta) Cairngormsiin hyvien olosuhteiden perässä. Matka kestää vain 1,5 tuntia, ja sääennusteiden
perusteella pystyy arvioimaan, millä alueilla
on liian lämmintä/tuulista tai lumetonta. Hyvä nyrkkisääntö on, että kannattaa kiipeillä
korkealla, kun on leuto ilma, ja matalalla, kun

Reitti: Glovers Chimney Ben Nevis -vuorella. Vaikeus III, 3.
Pituus 180 m. Yksi Ben Neviksen klassikkoreittejä.
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Forcan: Forcan harjanne. Vaikeus II.

sää on pysytellyt kylmänä muutaman päivän
ajan. Tasanne, jonne näiden kahden alueen
reitit päättyvät, on kuulu vaikeista sääolosuhteista. Tuuli pääsee puhaltamaan suoraan
suurella tasaisella pinnalla ja nostaa irtolunta ilmaan. Voit kiivetä tyvenessä koko päivän
ja sitten ryömit lumilipan yli täysin toiseen
maailmaan, jossa pelkästään seisominenkin
on työlästä ja on täysin mahdotonta kuulla,
mitä kaveri toisessa päässä köyttä huutaa.
Northern Corries, joksi yllä mainittuja alueita myös kutsutaan, on hyvä maistiainen Skotlannin talvikiipeilystä: helpot lähestymiset, lyhyet reitit ja useimmiten myös hyvät lumi- ja
jääolosuhteet. Huono puoli on se, että kaikki ovat samaa mieltä. Viikonloppuisin onkin
viisainta suunnata jonnekin muualle kiipeilemään.

Ben Nevis 1 344 m &
Aonach Mor 1 221 m

Northern Corries: Lähestymässä Coire an t-Sneachda
kattilalaakson reittejä.

Nämä hyvin erilaiset kiipeilyalueet sijaitsevat
lähes rinnakkain. Ben Nevisillä pitkien lähestymisten palkkiona ovat Skotlannin pisimmät
harjanteet, seinämäreitit ja jyrkät kuluaarit.
Aonach Morille taas pääsee kaikista Skotlannin talvikiipeilyalueista helpoiten. Nevis Rangen hiihtokeskuksen hissit vievät sinut 850
metriin, josta on vain lyhyt kävely kuluaarille, josta pääsee laskeutumaan reitistön alkuun. Aonach Morin reitit ovat lyhyitä, jonka
vuoksi niitä onkin mahdollista kiivetä useampia ennen vaellusta yläaseman Pubiin, jossa
voi nauttia paikallista mallasjuomaa. Päivän
päätteeksi suksilla liikkuva voi laskea alas pysäköintipaikalle. Ilman suksia vaeltavan kannattaa palata ennen viimeistä hissivuoroa.
Aamuisin klo 8, ennen kuin alue avataan hiih-

täjille, kulkee aamuhissi, jolla vain kiipeilijät
pääsevät ylös.
Ben Nevis on epäilyksettä Skotlannin talvikiipeilyn myyttinen leikkikenttä ja upein alue,
mutta myös yksi vaativimmista alueista. Benillä kiipeily vaatii kiipeilijältä hyvää kuntoa,
sillä 2 – 2,5 tunnin lähestyminen seinämien
alle on raskasta (kyllä, se tuntuu raskaalta,
vaikka olisikin hyvässä kunnossa). Laskeutuminen huipulta huonossa säässä on myös
vaativaa, koska huipputasannetta ympäröivät
jyrkät kallioseinämät monelta puolelta. Opaskirjoissa on hyvää tietoa kompassisuunnista
ja vaihtoehtoisista reiteistä huipulta laskeutumisen. Jos lunta on satanut paljon, on viisainta välttää Beniä muutamien päivien ajan,
koska reiteille syntyy helposti vaarallisia lumivyöryjä.

Glen Coen Laakso
Fort Williamin kylän eteläpuolella sijaitseva
Glen Coe laakso on vain puolen tunnin automatkan päässä Ben Nevisistä ja Aonach Morista. Laakson ympäristössä on monia hienoja vuoria, jotka soveltuvat talvikiipeilyyn. Kaikkiin kohteisiin pääsee suhteellisen helposti
A82-tieltä 1–1,5 tunnissa. Meren läheisyyden
vuoksi sade- ja lämpötilavaihtelut ovat alueella nopeita, kun leudot ilmamassat työntyvät lounaasta vuorien ylitse. Ensimmäistä
kertaa Skotlantiin matkustava voi viettää koko lomansa laaksossa ja kiivetä useita upeita
reittejä. Laaksossa sijaitsee myös legendaarinen pubi The Clachaig, jonne kiipeilijät kokoontuvat ja josta monet legendat ovat saaneet alkunsa. Ajomatka Glasgow’sta/Edinboroughista laaksoon kestää noin 2,5 tuntia.
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Reitti: Green Gully. Ben Nevis Vuorella. Hieno klassikko. Vaikeus III, 4. Pituus 180 m.
Ensimmäinen nousu vuonna 1906 ilman jäärautoja!!!

South Post V 4, Vuori: Creag Meagaidh.

SKOTLANTI LYHYESTI
Paras aika matkustaa: marras–huhtikuu. Olosuhteet ovat yleensä hyvät tammikuusta maaliskuuhun.
Miten pääsee: Lento Glasgowiin tai Edinboroughiin, josta matka
etenee vuokra-autolla.
Kartat: Cairngorms 1:50 000, OS Landranger - Active Map. Kartta numero 36. Ben Nevis, Aomach Mor ja Glen Coe 1:50 000. OS
Landranger - Active Map. Kartta numero 41.

Asuminen: Paljon vaihtoehtoja retkeilymajoista ja ryhmämökeistä B&B:iin tai luksushotelliin. Tässä muutamia vaihtoehtoja, joissa on hyvät kuivatustilat vaatteille ja varusteille. Ne ovat tarpeen
talvisessa Skotlannissa
Cairngorms: Aviemoren kylässä on The Aviemore Bunkhouse
www.aviemore-bunkhouse.com. Glen Coe: Laakson lähellä on hyvä
retkeilymaja Kinlochleaven kylässä. www.blackwaterhostel.co.uk
Ben Nevis & Aonach More: www.fortwilliamholiday.co.uk/ jota ylläpitävät UIAGM:n vuoristo-opas ja paikallinen asiantuntija Alan
Kimber.

Hyödyllisiä www-sivuja: Lumivyörytiedotteet: www.sais.gov.uk
Sää vuorilla: www.mwis.org.uk
Linkkejä ja tietoa reittien kunnosta: www.winterhighland.info,
www.scottishwinter.com
Kursseja ja opastusta: www.moln.fi, www.gethigh.co.uk, www.rockandseadventures.co.uk
Hyvä video kiipeilijöistä yhdellä Skotlannin vaikeimmista reitteistä
http://vimeo.com/10234944

Opaskirja: Scottish Winter Climbs (Scottish Mountaineering Club
Guide) ISBN 13: 9780907521983, www.cordee.co.uk
Vaativuusasteikko: Opaskirjassa on tarkempi kuvaus, joten tässä vain lyhyt versio: Asteikko koostuu kahdesta numerosta. Roomalainen numero kuvaa reitin kokonaisvaikeutta, kun taas arabialainen numero ilmaisee reitin vaikeimman teknisen kohdan vaativuustason. Roomalaisten numeroiden skaala on tällä hetkellä I–IX
ja arabialaisten 4–9. Vaikeusasteille I–III ei yleensä anneta teknistä (arabialaista) numeroa. Muuten numeroiden yhteispeli on seuraavanlainen. Esim. V, 5 on normaalivaikeus sen tason reitille. V, 6
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taas tarkoittaa normaalia vaikeampaa kohtaa reitillä, mutta se on hyvin varmistettavissa (!?), kun taas V, 4 tarkoittaa vaikeasti varmistettavaa kohtaa. Opaskirjasta löytää tarkemman kuvauksen reiteistä, jos
vaikeusaste poikkeaa normaalista.
Joskus näkee myös, että reitille on annettu kaksi vaikeusastetta,
esim. III/IV tai II/III. Tällä viitataan siihen, että säävaihteluiden takia
reitin kunto ja vaikeus voivat vaihdella.

Hyvä muistaa
• Tuuli saattaa viedä mennessään kaverin huudot köyden toisesta
päästä. Sopikaa siis vaihtoehtoinen tapa kommunikoida, kuten köyden nykäisyt yms.
• Monen reitin kruxi voi olla lumilipan ylittäminen huipulla. Ja reitin
huipulla lumivarmistusten teko jäähakulla tai lumiankkurilla on
monesti ainoa vaihtoehto.
• Kiiloja ja Hexejä on hyvä kolkutella jäähakunterällä halkeamiin. Varo
vaijereita. Isot Hexit ovat parempia kuin frendit jäisissä halkeamissa. Ne ovat myös kevyempiä ja halvempia.
• Aikainen lähtö on valttia.
• Otsalamppu ja varaparistot pimeässä paluuta varten.
• Useat parit hanskoja.
• Laskettelulasit lumipyryn varalta.
• Tuulisuoja. Kahden hengen nylonsäkki, jonne voi mennä syömään
tuulelta suojaan ja jota voi käyttää hätämajoituksena.
(Group shelter = eng)
• Monilla reiteillä voi olla tungosta. Onko aivan välttämätöntä mennä
myös itse jonon jatkoksi ja jääpaakkujen maalitauluksi?
• Skotlannissa reittien kunto muuttuu nopeasti sään vaikutuksesta,
yritä saada tietoa muilta kiipeilijöiltä.
• Kartta ja kompassi ovat välttämättömiä, jotta löydät takaisin myös
huonossa kelissä. Leikkaa kartta pieneksi, sillä suuri kartta lähtee
helposti tuulen mukaan.
• Puoliköydet ovat paras vaihtoehto.
• Monta pitkää nauhalenkkiä mukaan.
• Pari v- ja lehtihakaa voi tulla tarpeeseen. Jos niiden silmän läpi pujottaa ohuen narulenkin, on niitä helpompi laittaa useampi samalle
sulkurenkaalle räkkiin.
• Lue joka päivä sää- ja lumivyörytiedotteet.
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Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi

A n t o n J o h a n s s o n , N e v e r E n d i n g S t o r y : p a r t 2 , 8 A + . K u v a P a t r i c k L e n n i n g e r.
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Lincoln lake, Mt. Evans, Colorado. Kuva Nalle Hukkataival.
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Nordic Bouldering
Championships 2011

The Competition will take place at
Bouldertehdas, Turku on 2.4.2011
All Nordic climbers born 1995 or earlier
who belong to a IFSC memberfederation are welcome to participate.
Non-nordics can take part as well,
but cant win the title.
Routes
Christian Bindhammer
Judge
Susi Knabl
Registration
kaisa.rajala@bouldertehdas.ﬁ
not later than 26.3.2011.
Competition fee 25€

Provisional timetable Saturday 2.4.
9.00 Registration
9.35 Isolation closes
9.50 Tecnical meeting
10.30 Qualiﬁcation
18.00 Finals
Further information
kaisa.rajala@bouldertehdas.ﬁ
Updated information at
www.bouldertehdas.fi and
www.climbing.fi

✓ LiveStream!
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©B ernardo Gimenez.

lähetyksen takana
on loistava varmistaja

Kuva : Daila & Chris - Montsant

Jokaisen loistavan

GRIGRI 2

Opi loistavaksi
varmistajaksi :
www.petzl.com/GRIGRI2

• Uusi progressiivinen laskeutumislaite
• Yhteensopiva kaikkien 8.9mm-11mm singleköysien kanssa
• 20% kevyempi & 25% pienempi

Maahantuoja:
www.vandernet.com
020 7418 330
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Leena Rauramo

HOLA!

E s p a n

j a ss a

S

yitä olinpaikalleni saa hakea puolentoista vuoden taakse: vuoden 2009 kesällä olin kuukauden kestävällä kiipeilyreissulla
kavereideni kanssa ja vietimme kaksi viikkoa Rodellarissa. Tämä kaunis vuoristokylä, kanjoni ja kalliot tulivat minulle kahden viikon aikana niin tärkeiksi, että lähdettyämme Rodellarista Ceuseen itkin
autossa – minusta tuntui, että sieluni vietiin pois kodistaan. Lähetin
äidille viestin luvaten että jonain päivänä palaan Espanjaan asumaan
ja kiipeämään. Puolisen vuotta kului ja satuin inspiroitumaan kaverini vaihtovuodesta Valenciaan niin, että hain vaihtopaikkaa lukuvuodeksi 2010–2011 kotiyliopistostani Valencian yliopistoon saman tien.
Paikka varmistui ja samoihin aikoihin myös kiipeilykaverini kanssa
suunniteltu pitempi kesäkiipeilyreissu Italiaan, Ranskaan ja Sveitsiin.
Kesä tuli ja reissuun lähdettiin. Viikon kiipeilyn jälkeen tulimme kui-

tenkin kaverini kanssa siihen tulokseen, että eroamme omille teillemme. Minä siis Rodellariin, kaverini jäi Italiaan. Jo matkalla Espanjaan
minulla oli olo, että kaikki meni juuri niin kuin pitikin, vaikkakin huikeiden mutkien kautta; ranskikset olivat taas barrikadeilla junalakon
muodossa. Ecuadorilainen perhe kääpiöukkeleineen ja -mummeleineen myi minulle mustan pörssin liput peruuntuneen junan korvaavaan bussiin ja syötti ja juotti minut huolellisesti läpi yön kestävän
matkan ajan.
Seuraavana päivänä saavuin Rodellariin, miten hyvä fiilis!! Heti ensimmäisenä päivänä alkoi syntymään alati kasvava, menevä ja tuleva
joukko kiipeilykavereita, kansainvälinen perheeni Espanjassa: olen ollut onnekas ja päässyt kiipeämään ihanan sekarotuisen joukon kanssa.
Kavereita on kertynyt ainakin Espanjasta, Chilestä, Portugalista, Suomesta, Puolasta, Englannista, Amerikasta, Australiasta, Filippiineiltä,
Meksikosta, Venezuelasta, Brasiliasta ja Itävallasta. Espanjan ja erityisesti Rodellarin positiivisena erikoisuutena mainittakoon helppous
löytää kiipeilykaveri: sen kun kävelee kalliolle ja lyöttäytyy parhaaksikatsomaansa seurueeseen. Varmistajan puutteesta kiipeily ei siis jää kiinni, varsinkaan vaaleana naisena yksinäisyydestä ei ole tarvinnut kärsiä.
Tällä eksoottisella viehätyksellä on ollut sekä hyvät että huonot puolensa; vietettyäni yhteensä neljä kuukautta Rodellarissa pääsin kylän elämään hyvin kiinni, mutta jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne kuitenkin säilyi, ja yksinäisenä naisena olo oli välillä kuin jonkun eksoottisen
kummajaisen ja vapaan riistan väliltä.
Suurin osa espanjalaisten kanssa solmituista ystävyyssuhteistani
ovat harmillisesti jääneet varsin pinnalliselle tasolle. Stereotypia espanjalaisista on, että kavereita on helppo saada mutta ”oikeita” ystäviä ei. Itse syyllistyin myös monesti stereotyypittelyn orjaksi ja olen
itsekin jättänyt uudet kontaktit usein pinnalliselle tasolle. Yhtä kaikki
olen kesän aikana oppinut valtavasti sosiaalisemmaksi eläimeksi kuin
aiemmin olin. Ennen reissua olin suoraan sanottuna kauhuissani siitä,
miten tulen pärjäämään vaihtovuoden aikana uudessa ympäristössä
ja miten kiipeily tulee sujumaan. Nyt nuo pelot tuntuvat etäisiltä – ke-
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Tämä kolumni keskittyy Espanjan kiipeilyskeneen ja edesottamuksiini tällä kalliokiipeilyn
luvatulla maaperällä. Olen oleskellut Espanjassa vuoden 2010 kesäkuusta asti parin viikon
Suomen-keikkaa lukuun ottamatta. KesäKUUSTA lokakuuHUn kiipesin pääosin Rodellarissa,
Aragonin maakunnassa ja marraskuun alusta lähtien olen siirtynyt Katalonian alueelle.

sän aikana sain kymmeniä uusia kavereita, opin puhumaan espanjaa
ja vähän katalaaniakin ja olen kiivennyt kovempaa kuin koskaan. Alati
vaihtuvat kiipeilykaverit ovat myös pakottaneet tulemaan toimeen erityyppisten ihmisten kanssa. Vaikka vakituisen viiteryhmän puuttuminen on välillä johtanutkin fiilikseen irtolaisuudesta tai yksinäisyydestä,
tärkeimpänä kokemuksena on jäänyt fiilis siitä, että löydän joka puolelta maailmaa sielunveljiä ja -siskoja olemalla oma itseni, Leena Skroderus, ujo mutta utelias omituisuus pohjoisesta.
Kesän aikana kiipesin myös parin espanjalaisen opettajan kanssa,
jotka suosittelivat lämpimästi vaihtopaikan vaihtamista Valenciasta
Katalonian alueelle, missä kiveä ja kiipeilijää kasvaa kuin sieniä syksyllä. Minä siis reippaana tyttönä vähän jälkijunassa minihameessa
neuvottelemaan asiasta Katalonian alueella sijaitsevan Lleidan yliopistoon ja HURRAA! Pääsin opiskelemaan Euroopan kiipeilymekkaan! Tosin varsin pian minulle tuli selväksi, että suunnittelemani psykologian
opinnot kiinnostivat ehkä vähän, mutta sen verran vähän, että ne tulisivat vääjäämättä jäämään kiipeilyn jalkoihin.
Opiskelin pari kurssia espanjaa ja katalaania, mutta täydellinen
transformaatio kiipeilypummiksi veti puoleensa niin vahvasti, että
marraskuusta lähtien olen käyttänyt aikani pääosin kiipeämiseen, elämän ihmettelyyn ja asunnoksi sopivan pakun etsimiseen. Rodellarin
jälkeen olen ehtinyt viettää hyvän tovin Terradetsissä ja käydä pariin
otteeseen Siuranassa. Tammikuun viettänen Terradetsissä, Olianassa ja Montgronyssa nautiskellen pitkistä pumppureiteistä, hauskasta
tufakiipeilystä, kneebareja, dropkneetä, twistin and shoutin! Tällaisesta hauskasta, sporttisesta, suurien linjojen kiipeilystä diggailen eniten
ja fyysisesti minulla onkin siihen parhaat edellytykset. Kevään taas pyhitän Siuranalle, Margalefille ja Santa Linyalle, koska haluan käyttää
aikaa heikkouksieni, sormivoiman ja bouldervoiman kehittämiseen ja
näin valmistella itseäni tulevaisuuden hasteita varten.
Espanjan kallioille on kehittynyt omat viehättävät (kiipeily)kulttuurinsa. Vierailemistani paikoista Rodellar on kiipeilyllisesti monipuolisin ja tunnelmaltaan kenties rennoin. Rodessa on kesällä lähes
joka päivä fiesta, tunnelma kallioilla on varsin välitön ja sektoreille voi
aina kävellä kyselemään kiipeilyseuraa. Vaikka kanssakiipeilijää kannustetaankin ”a muerte” eli ”kuolemaan asti”, todellisuudessa hampaat irvessä vääntämistä kartetaan kuin ruttoa. Refugiossa ja kaduilla
vastaankulkijaa moikataan aina iloisesti. Terradets taas on tunnelmaltaan rauhallisempi ja ainakin marraskuussa meininki oli varsin urheilu- ja tervehenkinen: erinäisten päihteiden käyttö on enemmän poikkeus kuin sääntö, toisin kuin keskikesäisessä Rodellarissa... Ristiinkiipeilyä ja varmistamista ei tapahdu aivan Rodellarin mittakaavassa, mutta
paikan pienuus ja pienempi kiipeilijöiden määrä johtaa tietynlaiseen
miellyttävään intiimiyyden tunteeseen. Siuranassa olen vieraillut vain
pikaisesti, mutta ensituntumalta paikan yhteisö on vaikuttanut hieman sulkeutuneelta. Tuntemattomia ei juuri tervehditä ja ihmiset tun-

tuivat pyörivän pääosin omissa porukoissaan. Siuranassa oli myös kaikista edellämainituista paikoista eniten ”herrasmieskiipeilijöitä”, hieman vanhempia ja varakkaampia keskitason greidin vääntäjiä.
Jokainen kiipeilyreissuilla käynyt varmasti tietää, miten tärkeää

on kemia reissukaverin välillä. Itse olen ollut onnekas ja päässyt kiipeämään motivoituneiden ja lahjakkaiden kiipeilijöiden kanssa. Inspiroiva seura vaikuttaa yleisen kiipeilyfiiliksen lisäksi myös käsitykseen
omasta kiipeilyllisestä kapasiteetista. Tutustuin kesällä Aleksandra
Taistraan, puolalaiseen huippukiipeilijään, joka sai minut rohkaistua
kokeilemaan ensimmäistä 8a:n reittiäni Adios Pepitoa aikaisemmin
kuin olin itse moiseen ajatellut ryhtyä.
Kiipeilykaverin positiivinen vaikutus on näkynyt kohdallani kuitenkin selkeiten viimeisen Rodellarin-kuukauden aikana, jolloin projektoin Adios Pepitoa tunnin kävelymatkan päässä sijaitsevalla La Piscineta-sektorilla. Uskollinen kiipeilykaverini Bogdan käveli La Piscinetalle vain minua varmistamaan ja yleensä saimme olla herraskaisina
omissa oloissamme. Päivät kuluivat kränkätessä, levätessä ja hiljaisuudessa. Mahdollisuutta sanalliseen kommunikointiin ei englantia
noin kymmenen sanaa osaavan puolalaisen Bogdanin kanssa juuri ollut, joten oleminen pelkistyi kiipeämiseen ”a muerte”, lepäämiseen ja
kehonkieleen. Kävely vuorien yli tai vaihtoehtoisesti soutelu kumiveneellä kanjonin rauhassa tälle pakahduttavan kauniille sektorille toi koko hommaan oman tuntunsa. Bogdan oli minulle täydellinen kiipeilykumppani: motivoitunut, innostava ja rauhallinen. Hän saikin minusta
kiipeilijänä parhaat puolet esiin ja oli avainasemassa tähän mennessä
vaikeimman ja aikaavievimmän projektini toteuttamisessa.
Minulle on myös tärkeää, että kiipeilykumppanini pystyy suhtautu-

maan kärsivällisyydellä takaiskuihin ja huonoihin päiviin. Omia perisyntejäni kiipeilijänä ovat tyytymättömyys, stressaaminen ja kärsimät-

tömyys ja toisen samanlaisen suorittajan kanssa kiivetessäni jälki on
kahta kauheampaa... Tämä suorittamiskeskeisyys on vanha tuttavani,
jonka olen joutunut kohtaamaan taas silmästä silmään tämän kesän
ja syksyn aikana. Tavoitellessani yhä kovempia suorituksia ajoin hiljattain itseni niin stressaantuneeseen tilaan, että näin ainoaksi vaihtoehdoksi pitää taukoa kiipeilystä. Tänä aikana käsitin, että useimmiten
kalliolle mennessäni olen jokseenkin hermostuneessa tilassa. Ainoastaan lähetettyäni vaikean reitin mieleni rauhoittuu hetkeksi, ajautuakseen taas uudestaan stressitilaan. Pitkäaikaisten kiipeilyllisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää pystyä säilyttämään oma motivaatio ja rauhallinen ja positiivinen mieli.
Voisi sanoa, että lahjakkaan kiipeilijän ominaisuuksiin kuuluu fyysisten ominaisuuksien lisäksi kyky hyväksyä takapakit, epäonnistumiset
ja loukkaantumiset ja tätä kautta ylläpitää pitkäaikaista motivaatiota
ja pitkäntähtäimen tavoitteiden saavuttamista. Tulin siihen tulokseen,
että sekä mielenterveyteni että motivaationi ja tätä kautta kiipeilyllisen menestykseni kannalta olisi puhdasta hulluutta jatkaa tähän malliin. Kiipeily on tarpeeksi masokistinen laji ilman oman mielen rusikoimistakin murehtivaksi mytyksi ja flown ja rentouden hakeminen onkin
yksi tärkeimmistä tavoitteistani kiipeilylle ja elämälle. Free your mind
and your ass will follow!
Tämä talvi ja seuraava kesä pyhitettäköön siis kiipeilyyn ja elämän
pohdiskeluun. Juuri tänään toivon, että tarjoukseni Daila Ojedan pakusta menee läpi ja ”la chica hermosa” myy sen minulle. Paku alla,
tiukka meno päällä, mitä muuta voi kiipeilykissa toivoa! Lleidalaisiin kiipeileviin ja komeisiin palomiehiin solmimani verkoston lisäksi
myös Suomesta ja Puolasta on tulossa superinnostavaa kiipeilyseuraa, joten odotukset kevään suhteen ovat huikeat. Tiedossa tuskin on
kovia greidejä, mutta sitäkin enemmän sukelluksia tuntemattomaan,
innostusta ja edistystä!

Rock Pillars Top Gun Lu | 99,95
Parhaimmillaan
halkeamissa
ja toe-hookeissa

Wild Country Helium Friendit

Wild Country alpine shield | 89,–
Paino 260 tai 420g

Kevään uutuusfrendit ovat
kevyempiä ja
ulottuvampia!
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» Mera Peak

6476 m.

Nepalin korkein vaellushuippu
Matka HIMALAJAN ETELÄISIMMÄLLE HUIPULLE, Meralle vaatii sitkeyttä, päättäväisyyttä ja pitkää pinnaa. MUUTAMA SATA METRIÄ TUNNISSA ON naurettavan hidas, mutta KELVOLLINEN ETENEMISTAHTI.
Tankkaaminen on yksi vuorikiipeilyn tärkeimmistä tekijöistä.

Teksti ja kuvat: Kalle Viira,
Openworld Adventure Network

Paluumarssilla katseet ovat kohti maailman korkeinta vuoristoa, vasemmalla Makalun huippu.
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Ryhmä etelähuipulla, taustalla Himalajan päävyöhykkeen eteläreuna.

K

ivisellä kallion reunalla sijaitsevassa
yläleirissä vallitsee hiljaisuuden lisäksi tähtitaivaan särkemä säkkipimeä.
Olemme ensimmäinen ryhmä, jolle avuliaat
sherpamme kantavat teetä ja puuroa telttoihin. Aamiaisen jälkeen kaivetaan makuupussin pohjalta liuta sinne yön kylmyydeltä piilotettuja tavaroita. Kengät, sukat, hanskat,
kameran akut ja otsalamput on hyvä pitää
ruumiin lämmön tukemassa suojassa.
Seuraavaksi sonnustaudutaan illalla valmiteltuihin kiipeilyvarusteisiin. Tämä voi tuntua
5800 metrin korkeudessa, parin tunnin torkkuilun jälkeen hyvinkin hankalalta, sillä jäärautojen tai hakun sohiminen telttakankaaseen, kuorivaatteisiin, makuupussiin tai untuvatakkiin tuo huonoa onnea huiputukselle.
Ympäröivät vuoret huomioiden, näinkin maltillisissa korkeuksissa on happea enää noin
40 % meren pinnan tasosta ja hitaan aivotoiminnan lisäksi olotilaa edesauttavat lähestymismarssin, olemattomien yöunien ja parinkymmenen asteen pakkasen tuoma kohmelo.

Kello 02:30 lähdemme liikkeelle. Muutamien metrien levyinen hylly, jossa telttamme lepattavat kevyessä tuulessa, johdattelee köysistöä ulosteiden merkkaaman kaistaleen
kautta jäätikölle. Väärään suuntaan eksynyttä
odottaa pitkä pudotus.

Hidastuminen
Yksi köysistömme jäsen luovuttaa leikin jo
ennen nousun alkamista. Rohkea päätös
– usein myös oikea silloin, kun alkumetrit
tuntuvat raskailta ja epäilys nousee päällimmäiseksi tunteeksi musertaen sen tahdonvoiman, jota huipun saavuttaminen ensisijaisesti vaatii. Matka 6461 metriä korkealle Meran keskihuipulle ei ainakaan helpotu
nousun edetessä ja matka vaatii sitkeyttä ja
päättäväisyyttä. Puolivälissä luovuttaminen
on hankalampaa, ketään kun ei jätetä yksin.
Silloin joutuu mittaamaan ajatuksiaan myös
köysistön muiden kiipeilijöiden kanssa. Kun
leiriin alkaa syttyä valoa ja polku on tukevalla alustalla, on teltan suojiin helppo palata.

Edellisen viikon aikana vain harva on lähtenyt yläleiristä ohuempaan ilmaan. Kova tuuli ja runsas lumisade ovat pysäyttäneet juuri ne, keiden tarinoita olemme lähestymisen
aikana kuunnelleet. Telttoja on revennyt, polkuja peittynyt. Nyt olosuhteet ovat täydelliset. Kirkas tähtitaivas, sopivasti tamppaantunut polku ja aikainen lähtö antavat hyvät
edellytykset onnistumiselle. Reitti on merkitty lipuilla ja rinteen jyrkkyys kasvaa pahimmillaan muutamaan kymmeneen asteeseen.
Jääraudat kulkevat osin suoraan, välillä on
tampattava kylki edelle. Lippujen väli tuntuu
hyvältä etapilta, mutta vaatii usein pienen levon puolivälissä. Etäisyys merkkien välillä on
viitisenkymmentä metriä. Etenemisen hitaus
hengästyttää ja huvittaa, se on merkki hyvästä hengestä. Muutama sata metriä tunnissa
on kelvollinen etenemistahti linnuntietä mitattuna.
Perusleiristä on nähty hyvin reitille ja ensimmäiset auringonsäteet on kellotettu osuviksi kello kuusi. Hyvissä ajoin ennen tätä taka-
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namme aukeaa maisema maailman korkeimpaan vuoristoon. Mount Everest, Lhotse,
Makalu, Cho You ja Kanchenjunga nousevat
kaikki yli 8000 metrin korkeuteen. Baruntse,
Nuptse, Ama Dablam sekä lukuisat muut
hieman sen alle.
Mera Peak sijaitsee Makalu-Barunin kansallispuistossa jonka alueella on kymmeniä
6000 metriä tai sitä korkeampia huippuja.
Luonnonpuiston rajojen sisällä korkeuseroa
on yli 8000 metriä. Toisella puolella aukeaa
matalaa pilviverhoa silmän kantamattomiin.
Mera on yksi Himalajan päävyöhykkeen eteläisimmistä huipuista. Sen harjanne on uljas rajavyöhyke Intian tasankojen ja mahtavien lumihuippujen risteyskohdassa. Huipulta
voi nähdä maailman korkeimman huipun ja
6000 metriä alempana aukeavan trooppisen
Terain.

Energiaa
Polku kääntyy nousevasta rinteestä oikealla siintävää keskihuippua kohti. Moni ryhmä
jatkaa rämpimistä kohti olemattoman laajan
kukkulan lakea, toivoen että etelähuippu tarjoaisi heille saman tyydytyksen. Laiskojen oppaiden on helppo houkutella asiakkaansa tasaista polkua ylös sata metriä matalammalle ”kuvauspaikalle” välttyäkseen viimeisten
metrien teknisestä kiipeilyosuudesta. Moni
vastaantullut kertoo tehneensä samoin kovan tuulen tai muun annetun syyn takia. Toki kenellä tahansa voi tässä vaiheessa käydä
mielessä selitykset helpomman tien valintaan.
Polun päässä nousee parin kymmenen metrin jyrkkä lumirinne. Pieni satula tarjoaa suojaa ja Sherpat virittävät kiinteitä köysiä jyrkälle osuudelle muiden käyttäessä odotusaikaa
energian tankkaamiseen. Matkalla nautittujen energiageelien lisäksi mukana on keksejä,
sipsejä ja patukoita. Geelit toimivat ohuessa
ilmassa, koska niiden nieleminen on helppoa. Matalammalla maistuvat suklaapatukat jäävät pureskeluasteelle niiden täyttäessä
suun sitkeällä, limaisellä koostumuksellaan,
elleivät ole jäätyneet syömäkelvottomiksi. Jatkuva pureskelu, pureskelu ja pureskelu tuntuu sekin näissä olosuhteissa raskaalta. Ruumis huutaa energiaa, mutta kurkku ei halua
niellä epämääräisiä mössöjä. Tankkaaminen
on yksi vuorikiipeilyn tärkeimmistä tekijöistä.
Kun köydet ovat valmiit alkaa viimeinen
osuus. Muutamassa minuutissa mäki on takana. Polun tasoittuessa eteneminen on jo
helpottunut huomattavasti, tankkaus on parantanut energiavajetta ja käsien käyttö tuo
lisää potkua liikkeeseen. Hakkua on mukava heiluttaa toisen käden kiskoessa jumarin
avulla kiinteästä köydestä. Meran profiililla
pärjäisi hyvissä olosuhteissa ilman hakkua-

38 KIIPEILY 1/11

Yllä: Ryhmä matkalle perusleiristä (5300m) kallioiden suojassa sijaitsevaan yläleiriin (5800m).
Oikea yläkulma: Näkymä perusleiristämme, jäätikön reunalta. Britti ryhmä on suuntaamassa iltapäivän tunteina Mera La:n solan ”viralliseen” perusleiriin.
Oikealla: Khari Teng 4050, viimeinen leiripaikka ennen Zartwa La:n solaa on vain kahden lyhyen
kävelymatkan päällä Luklasta.

kin, mutta tuohan se ainakin huiputuskuviin
seikkailun tuntua.

Huipulla!
Kello näyttää 7:30 kun astumme huipulle. Ripustamme siellä olevaan bambukeppiin mukana kulkeneet buddhalaiset rukouslippumme. Liehukoon ne aikansa tuulen voimistuessa jakaen rukouksiaan ja hyvää onnea koko
ihmiskunnalle. Liput on matkalla siunattu
pienessä luostarissa ja sherpa-oppaamme
tuntuu arvostavan elettä.
Valokuvat, laskeutuminen ja puolentoista
tunnin alamäkimarssi johtaa takaisin yläleiriin. Ruokaa, lepoa, varusteiden pakkaus ja
laskeutuminen aina viimeiseen kylään asti pidentää päivää tuntuvaksi suoritukseksi. Jokai-

sella askeleella hapen määrä kuitenkin lisääntyy. Jäätikön loputtua raudat siirtyvät reppuun
ja jyrkkä, kivikkoinen rinne taittuu uskomattomalla vauhdilla. Useiden tuntien nousu
vaihtuu kolmeen varttiin suunnan kääntyessä. Kylässä voi hengähtää, vuori kiivetty!

tuja kyliä on vaikea tunnistaa ja harvaa niistä
on enää edes olemassa.

Meran massiivi sijaitseen Nepalin Himalajan itäisellä alueella. Makalu-Barunin kansallispuisto on jatke Sagarmathan luonnonpuistolle, jonka alueella Everest sijaitsee. Matka
alkaa Luklan kylästä, kuuluisalta Hilary-Tensingin lentokentältä.

Useista tiedusteluista huolimatta tuntemattomana ajankohtana tapahtunut jäävyöry on
aikanaan osunut laakson perällä vuoristojärveen. Järvestä noussut hyökyaalto on pyyhkäissyt laakson halki muodostaen valtavan
uoman laakson pohjalle ja näin muokannut
aluetta. Lähestymisen voi tehdä eteläisen sijainni vuoksi myös kiertämällä harjanteen ja
solan. Korkeueroa kertyy edelleen mutta korkeus ei silloin nouse yhtä jyrkästi.

Lähimmälle tielle on Luklasta edelleen lähes
viikon kävelymatka. Lähestyminen kulkee heti
alkuun Chartwa La:n 4580 metrisen solan yli
Hinkun laaksoon. Vaelluskarttoihin merkat-

Naapurissa sijaitsevan Khumbun laakson
tarjotessa koko maan parhaita vaelluspalveluita, ei täällä kannata odottaa luksusta. Everestin perusleiriin asti kantava GSM-verkko ei

Teetuvassa on tunnelmaa, emännän noustessa sesongin aikaan päivittäin
solaan palvelemaan ohikulkijoita.

kanna tänne lainkaan, kotiin voi soittaa majapaikkojen lankapuhelimista. Oma sateliittipuhelin ei ole lainkaan huono vaihtoehto.
Keskittyminen on vuorelle nousemisessa ja
suurin osa öistä vietetään teltoissa. Lämpimiä suihkuja ei ole, paikoin saniteettitiloina
toimivat sopivat kivikot antaen näkösuojaa
muilta asukkailta. Ämpäripesuja saa muutamissa isommissa majapaikoissa, ruokatarpeita on tarjolla ja yläleirejä lukuunottamatta
reitin voi selvittää leiriytymällä teetupien luona silloin kun vaellusmajoja ei ole tarjolla.

Eväitä matkalle
Huiputukseen kuluu kolmisen viikkoa, joista
suurin osa matkustamiseen sekä lähestymismarssiin. Suositeltavin vaihtoehto on täyden
palvelun retkikunta, joka hoitaa majoitukset,
ruokahuollon, luvat ja kiipeilyoppaat.
Mera sopii erinomaisesti ensimmäiseksi
vuorikiipeilymatkaksi. Mukavuuksia ei ole liikaa, mutta ongelmien sattuessa pientä helpostustakin on tarjolla. Reitti on sopivan kiipeilyllinen ja vaellus esittelee autenttista ja
hienoa Himalajaa.
Marraskuussa paluumarssi solan yli tehtiin
jääraudoilla, lunta satoi säännöllisesti ja sairastumiset olivat yleisiä. Tämä on kuitenkin
parasta aikaa suunnata kohti huippua eikä lähestymisessä ole ongelmia. Kiireisimmän sesongin alkaessa väistyä, on suositulla vuorella paremmin tilaa leiripaikkojen ollessa rajallisia.
Teetuvan valikoimaa, hinnat Meran alueella ovat syrjäisen sijainnin vuoksi muita reittejä korkeammat.

Paluulennot Luklasta peruttiin samaan aikaan useina päivinä ja kotimaassakin uutisoitiin pahimmillaan yli tuhannen ihmisen ol-
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Valokuvataiteelle on aikaa, sillä lähestymiseen kannattaa varata reilusti päiviä.

Paikalliset oppaat valmistautuvat köysien vientiin, taustalla aukeavat Intian tasangot.
Näköalahuone yläleirissä (5800m), sherpat tarjoilevat lounasta telttoihin.

lessa jumissa vuorilla huonon sään estäessä
lentoliikenteen kulkua. Tämä ikävä yhteensattuma nosti Luklan hetkessä uutisotsikoiden
lisäksi Nepalin ”bailupääkaupungiksi” baarien täyttyessä ulkoilman kyllästämistä vuoristoturisteista.

Huipun lisäksi matkan varrella on mahdotonta välttää alppiruusumetsiköitä, upeita maisemia, jakkikaravaaneja, elävää buddhalaista
ja hindulaista kulttuuria sekä mielenkiintoisia
ihmisiä.

Lisätietoa Nepalin vuorista sekä Trekking
Peak -lista tilastoineen ja hintoineen osoitteessa www.nepalmountaineering.org.
Suomesta Mera Peakin retkikuntia järjestävät
Mandala Travel sekä Aventura www.mandalatravel.fi, www.aventura.fi

Odottelun turhauttamat ihmiset äityivät toki juhlimisen sijaan myös osoittamaan mieltään sekavaa ja korruptoitunutta järjestelmää
kohtaan, seurauksena muun muassa lentokentän ikkunasta läpi heitetty tuoli. Sään parantuessa armeijakin saapui koptereineen
purkamaan sumaa. Itsenäinen matkailija on
tällöin heikoilla. Omakin ryhmämme evakuoitiin helikopterin kyydillä, muuten olisimme myöhästyneet myös kansainvälisiltä lennoiltamme. Tämä seikka kannattaa aina ottaa
huomioon liikuttaessa Himalajan tai minkä tahansa vuoriston alueella, ja aikatauluun
kannattaa jättää pari ylimääräistä päivää.
Mera kuuluu Nepalin niin kutsuttuihin vaellushuippuihin ja on näistä korkein. Vaikka lähestyminen ja suurin osa noususta on
teknisesti erittäin helppoa ei vuorta kannata vähätellä. Näin korkeita huippuja on toki
Himalajalla toista tuhatta, mutta esimerkiksi
Denali on yli 200 metriä matalampi. Kokenut
vaeltaja ja vuorikiipeilyyn perehtynyt porukka voi lähteä vuorelle itsenäisestikin, mutta
törmää matkalla todennäköisesti vain opastettuihin ryhmiin. Nepalin kehittynyt retkikuntakoneisto suosii sen käyttäjiä ja ainakin
paikallisen oppaan palkkaaminen on lähes
välttämätöntä, sekä suositeltavaa.
Jokainen vuorikiipeilystä kiinnostunut voi
taas asenteella ja sopivalla sitkeydellä liittyä
järjestettyyn retkikuntaan ja saavuttaa upean
huipun kohtalaisilla kärsimyksillä.
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Mera Peak käsittää massiivin, joka rakentuu kolmesta huipusta. Kumpumainen
etelähuippu on noin 6300 metriä korkea, länsihuippu 6476 metriä ja useimpien kiipeämä keskihuippu 6461 metriä. Alueen kartat ovat erittäin epätarkkoja korkeuksien sekä laakson palveluiden suhteen. Huiput sijaitsevat Makalu-Barunin kansallispuistossa noin 12 kilometriä Mount Everestistä Etelään.
Meran ollessa korkein Nepalin kiipeilyjärjestön ”Trekking Peak”-vuorista, saa luvat
suoraan järjestöltä eikä paperisotaa tarvitse viedä ministeritasolle, kuten korkeampien huippujen kohdalla. Mera kuuluu B-hintaluokkaan ja 1–4 kiipeilijän lupa kustantaa
350 dollaria. (Huom. Nepal Mountaineerin Accosiationin sivuilla vuoren korkeudeksi
annetaan 6654 metriä, etelähuippu on merkitty usein kartoissa vain 6065 metrin korkuiseksi.)
Vuoren ensinousu tehtiin 20. toukokuuta vuonna 1953 nykyisinkin käytettyä perusreittiä pitkin. Suosituin kiipeilysesonki on loppusyksystä loka–marraskuun vaihteessa.
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Terradets –
Katalonian
helmi

Lauri Hämäläinen

Paret de les Bruixes.

Teksti Leena Rauramo

Espanjan Katalonian alueella sjaitseva
Terradets on jäänyt monien suomalaisten silmissä suurempien lähialueiden kuten Margalefin, Siuranan ja
Rodellarin varjoon. Terradets tarjoaa
kuitenkin huippulaatuista sporttikiipeilyä sekä komeita multipitch-reittejä.
Vietin Terradetsissä nelisen viikkoa marrasjoulukuun paikkeilla. Saavuin yömyöhään
junalla asunnoltani Lleidasta Cellers-Llimianan juna-asemalle, joka toimittaa myös
refugion virkaa. Ensivaikutelma paikasta oli
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mainio: Refugion omistaja, zeniläisestä ystävällisyyttä ja rauhallisuutta huokuva Manel
otti minut heti huostaansa ja selvitteli juurta
jaksaen sektorit ja asumismahdollisuudet.

mitä tapahtuu. Pojat olivat onnellisia katosta
pään päällä. Kelloakaan ei tarvittu, kun aika
laskettiin spottaamalla asemalle pysähtyviä
junia.

Rapsuteltuani tovin Manelin koiravanhusta,
reuman runtelemaa puolisutta Vallea, ryhdyin etsimään puolalaisia ystäviäni. Löysinkin heidät pian telttailemasta vanhan
junalaiturin suojista, puutavaran ja järjettömän romukasan, likaisten tiskien, tonnikalapurkkien ja röökin tsydäyskamojen keskeltä.
Pistä viisi puolalaista jätkää yhteen ja katso

Pojat mainitsivat pienestä miinuksesta: joka
aamu kello 8.00 saapuivat paikalle herrasmiehet korjaamaan junalaiturin kattoa, paukuttamaan nauloja, maalaamaan lankkuja.
Todellinen breakfast at Tiffanys: omeletti tinnerinhajulla ja sähkölaikan pärinällä kiitos.
Tämä asumisvaihtoehto on siis kaukana
virallisesta ja täysin paikalla mahdollisesti

Lauri Hämäläinen

Leena kiipeää Bon Viatgea 8a.

työskentelevien herrojen siunauksesta riippuvainen.
Hylkäsin lopulta tämän fasinoivan Trainspotting-henkisen asumisvaihtoehdon ja
päätin hakeutua ”luonnon helmaan” laittaen
telttani pystyyn kivenheiton päähän junalaiturista. Paikka ei ole mikään paratiisi, junarata yhdellä ja autotie toisella puolella,mutta
mitään ei maksa ja öisin sain kuunnella
kiehtovaa villisian röhkinää lähipuskista.
Ensimmäisenä aamuna heräsin taivaassa.
Terradetsin päällä syysaamuisin leijuva
mystinen usva aiheuttaa välittömän mielleyhtymän sielun siirtymisestä yön aikana
johonkin parempaan paikkaan. Todellisuus
on toista: usvan kylmyys ja kosteus on kiipeilijälle pikemminkin helvetillistä, joten
kannattaa odotella pahimman fogin liukenemista ennen kovimpien reittien kränkkäämistä. Vietimme ensimmäisen päiväni
Terradetsissä nautinnollista tufa- ja otekiipeilyä tarjoavalla Regina-sektorilla, joka kattaa
reittejä 7b:stä 8b:hen. Reginan reitit ovat
pääsektori Paret de Les Bruixesiin verrattuna
lyhyempiä ja voimallisempia.
Kenties noin puolen tunnin lähestymismarssista ja korkeihkoista greideistä johtuen
reitit eivät ole ehtineet kiillottua laisinkaan.
Pohjoisseinät Regina sekä tufareittejä 5+:sta
8c:hen tarjoava La Pizarra ovat varjoisuutensa ansiosta hyvä valinta kuumille päiville.

Luca kiipeää El Latido del Miedoa 8a.

Kiipeily on näillä sektoreilla mahdollista
kesäisin sekä myös leudompina talvipäivinä.
Jatkossa ilmojen viilennyttyä kiipesin kuitenkin aurinkoisella Paret de les Bruixes-sektorilla. Tieltä katsottuna tämä eteläseinä ei
näytä kummoiselta, mutta lähikosketuksen
myötä Bruixes eli ”noitien seinä” hurmaa
epäilevän Tuomaankin tarjoamalla laatureittejä vieri vieressä. Sektorin vasen laita tarjoaa
muutaman 6a+:n ja 7a+:n väliin sijoittuvan
reitin. Les Bruixesia voi suositella kuitenkin
ensisijaisesti koville mimmeille ja kundeille
todellisten helmien löytyessä 7b:stä ylöspäin.
Tyypillisesti reitit ovat sekoitus tufa- ja otekiipeilyä ja seinäprofiilit vaihtelevat järjettömän

jyrkästä tavallisimpaan maltillisen hänkkäävään ja aina släbihiiviskelyyn asti. Kiipeämistäni reiteistä voin suositella lämpimästi
eleganttia kestävyysjumppaa Jam Sesion (7b),
jättitufien, vertikaalin otekiipeilyn ja släbitepastelun hauskaa yhdistelmää Penya Xunga
(7b), teknistä sekä voimallista tufakiipeilyä
yhdistävä, sokerina topissa bouldermuuvilla
yllättävää Avant Match (7c), hauskaa tufa- ja
kahvarellestystä Occident (7c), pumppaavaa
tufajumppaa Orient (7c/+) sekä släbiässät
hihoistaan vetäviä La Bonita Sesion de mete y
saca (7c/+) ja La Indomable (7c+).
Kasin reiteistä suosituimpia ovat kaunis,
mutta surullisen kiillottunut Latido de miedo
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kutosen multipitchejä. Seikkailullisempia ja
vaikeudeltaan kovasti vaihtelevia, jopa 600
metrin korkuisia multipitchejä löytyy Roca
Reginalta sekä El Peladetilta.
Asuimme refugiossa muutaman kylmimmän päivän, mutta harmillisesti 15 euron
taksa yöltä ajoi meidät takaisin teltoille.
Refusta saa hyvää perusruokaa (kysy löytyykö
sianposkea jos kantti kestää: rasvaista, mutta
hyvää!) ja tietysti halpaa punkkua, mutta
eniten nautin pitkistä keskusteluista refun
omistajan Manelin kanssa.
Monesti menimme kiipeilypäivän jälkeen
nauttimaan Hotelli Terradetsin ihmeellisen
ystävällisestä palvelusta, lämpimistä pattereista ja kuumasta kaakaosta. Parin minuutin automatkan päässä sijaitseva hotelli
tarjoaa myös ilmaisen langattoman netin ja
maksullisen lämpimän suihkun. Suihkussa

kannattaa lotrata koko kolmen euron hinnan
edestä: tasalämmintä vettä hyvällä paineella harvinaisuus Espanjassa!
Testasimme tietämättömyyttämme myös 20
euron arvoisen pyykinpesumahdollisuuden.
Halvemmalla pääsisi kuulemma pyykkäämällä pesulassa läheisessä Trempin kylässä.
Trempistä löytyy myös hyvä ruokakauppa,
apteekki ja bensis. Juomakelpoista vettä voi
hakea päätien C-13 varrella sijaitsevan Paret
de les Bagassesin parkkipaikan lähteeltä.
Futuristista tilataideteosta muistuttava metalliviritys pulputtaa nonstoppina hyvälaatuista vettä janoisen kiipeilijän pelastukseksi.
Kokonaisuudessaan Terradets on oma pienehkö persoonallinen kokonaisuutensa, jota
voin suositella lämpimästi muutaman viikon
visiitin kohteeksi!

Leena kiipeää Bon Viatgea 8a.

(8a), Bon Viatge (8a) ja Golpe de gas (8b). Les
Bruixesille paistaa aurinko keskipäivästä
eteenpäin, joten kesäisin kiipeily on miellyttävää lähinnä aamupäivisin. Aurinkoiset
talvi-iltapäivät tarjoavat
parhaimmillaan
trooppista t-paitakiipeilyä, mutta pilviset
päivät saivat Suomi-tytönkin näpit jäätävään
kohmeeseen. Les Bruixesilla näkyy usein
samoja naamoja ja tunnelma on varsin
intiimi ja ystävällinen.
Terradets on tunnettu lähinnä kovan luokan
sporttikiipeilypaikkana, mutta leppoisampia
sporttireittejä etsiville löytyy parisenkymmentä vitosen ja 7b+:n välille sijoittuvaa
reittiä tarjoava Els Isards (kiipeily kielletty
1.1.–31.7. lintujen pesintärauhan takia!) sekä
suunnilleen saman vaikeusasteen Paret de les
Bagassesin Si Fas Free no fas fred-sektori. Paret
de les Bagasses tarjoaa lisäksi Sector Smokingin muodossa 200 metrin hyvin pultattuja
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TERRADETS
Matkustus

Mail

Esimerkiksi lento Barcelonaan ja vuokraautolla eteenpäin. Barcelonan ja Terradetsin etäisyys on 220 kilometriä ja
matkaan saa kulumaan kolmisen tuntia.
Autoton voi ottaa Barcelonasta bussin
(alosa.es) tai junan (renfe.es) Lleidaan ja
paikallisjunalla Lleidasta Cellers-Llimianan asemalle (trendelsllacs.cat). Juna
kulkee maanantaista sunnuntaihin kolmesti päivässä. Juna-asemalta kävelee
Paret de les Bruixesille noin 40 minuuttia
ja Reginalle noin tunnin.

info@promoturpallars.com (omistaja Manelin poika Felix osaa englantia ja voi vastata
myös englanninkielisiin kysymyksiin)

Asuminen
Refugio 15 €/yö. Paikka on suljettu
yleensä joulukuun puolivälistä helmikuun alkuun, mutta etukäteisvarauksissa
tästä voidaan joustaa.

Puhelin +34 666 407 993 / +34 973 252 209
Web promoturpallars.com. Sivut tällä hetkellä vain espanjaksi ja katalaaniksi.
Topo
Terradetsin lisäksi Lleidan alueen muitakin
kallioita kattava Pete O’Donovanin ja Dani
Andradan tekemä Lleida Climbs-topo on
myynnissä refugiossa 28 € hintaan. Topo ei
kata Roca Reginan ja El Peladetin multipitchejä ja näistä kiinnostuneiden kannattaakin ostaa Terradetsin oma topo (Terradets
guia de escalada). Topot saa myös netistä,
esim. amazon.co.uk tai barrabes.co.

Pa

Tunnistat sen äänestä.
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Kuule ANGEn ainutlaatuinen ääni
www.petzl.com/ANGE

Maahantuoja:
www.vandernet.com
020 7418 330
KIIPEILY 1/11 45

Kuva: Arnaud Petit © T. Lamiche

sta

”If you want to climb on the best rock
bands of this universe, I assure you,
Geyikbayiri will consolidate its place in
the top three.” Michel Piola Antalyan
topokirjan johdannossa

Tommi Hietanen

Tarkoitus oli alun perin suunnata joululomamme Espanjan tutumpiin maisemiin, mutta pikkuhiljaa kiipeilytovereidemme huhumyllytyksen kannustamana päädyimme nettiin ihmettelemään
kuvia Geyikbayirin mielikuvituksellisen
muotoisista kalkkikivikallioista. Climb
Europen nettisivuilta löytyi alkuintoilua
varten varsin kattava reittilista sekä yhteystietoja eri majoitusfasiliteetteihin.
Kyseltyämme sähköpostilla vapaana olevista majoituksista alkoi suunta olemaan selvillä.

Lähestyminen
Kätevimmin matkansa aloittaa varaamalla lennot Antalyan kansainväliselle lentokentälle josta on noin 40 kilometriä pelipaikoille Geyikbayiriin. Antalya on Turkin
suurimpia turistiparatiiseja, joten edukkaitakin lentoja on hyvin saatavilla. Mikäli matkaan lähtijän talous on vakaalla
pohjalla ja haluaa liikkumavapautta voi
kentälle varata valmiiksi makunsa mukaisen auton. Kentältä löytyvät ainakin Nationalin, Europecarin, Hertzin, Budgetin
ja Avisin vuokrauskonttorit.
Budjettimatkailijaa ilahduttaa tieto Geyikbayirin majoitusyrittäjien ystävällisesti järjestämistä lentokenttäkuljetuksista,
jotka ovat sovittavissa reppureissaajan
aikataulun mukaisesti majoituksia varat-

Juha Henttonen

Sanna Laitinen reitillä Revolverheld 6a+.

taessa. Kyseinen kyytijärjestely lienee edullisempi Antalyan turistien kuormittamiin taksiautoihin, mutta isommalla porukalla taksikyydinkin saattaa saada kohtuuhintaan per
matkustaja. Haku kentältä toimi omalla kohdallamme loistavasti, käveltyämme reput selässä kentän ovesta ulos bongasimme nimemme kyltistä, joka kädessään avulias kuljettajamme Ali meitä odotteli. Taksiin emme
tutustuneet.

Bivipaikat
Olimme lomajärjestelyjemme kanssa hieman myöhään liikkeellä emmekä ensimmäisten yhteydenottojen perusteella saaneet majoitusta koko haluamallemme ajalle. Hieman
googlettamalla kallioiden läheisyydessä olevia majoituspaikkoja löytyi kuitenkin lisää ja
päädyimme varaamaan ensimmäisille neljälle yölle huoneen Rasayana Eko Farmin Guesthousesta, matkamme loppuajalle buukkasimme itsellemme bungalowin eli pienen
majan JoSiTo Guesthouse & Campista aivan
kallioiden tuntumasta.

Teksti: Juha-Heikki & Henna Henttonen

Geyikbayiri

Sporttikiipeilyä Turkissa, onko sellaista?

Juha Henttonen

Rasayana osoittautui hipahtavaksi paikaksi, jossa majoitustoiminnan lisäksi viljellään luontaisia lääkeyrttejä. Kiipeilyn lisäksi

Tuntematon sankari reitillä Legende einer leidenschaft 7b+.

Paimen ja vuohet matkalla laitumelle.

Henna Henttonen
Juha Henttonen

Nätti kyltti kompensoi mökkimme oven läpi puhaltavaa tuulta.

alle sata metriä ja muutenkin majoitusalue
sijaitsee kiipeilyn kannalta varsin keskeisellä
paikalla laakson keskellä. Kiipeilijät kokoontuivat iltaisin leirin baariin vaihtamaan päivän kuulumisia sekä tutustumaan muihin
lähetystyöntekijöihin. Myös suomalaisia oli
saapunut paikalle sankoin joukoin ja uroteoista onkin jo saatu lukea Sloupista.
”Efes 0,5 l, 5 %, 2,50 €.”Paikallinen olut kylmänä JoSiTon tiskiltä, ihan kelpo juoma. Missään vaiheessa emme päätyneet Geyikbayirin
uneliaan oloisen kylän keskustaan jossa parin sadan asukkaan lisäksi on ainakin ilmeisen pieni marketti sekä moskeija, josta nauhoitetut rukoukset kajahtelivat määräaikoihin
ilmoille.
Paikallisten ajanvietteenä näytti olevan ajelu
autolla johonkin sopivaksi katsomaansa paikkaan kylään vievän tien varrelle bongaamaan
aamuin illoin kalliolle tai takaisin raahustavia
länsimaalaisia kiipeilyn harrastajia. Sekä bongaajat että bongattavat kokivat selkeää huvitusta katsellessaan toistensa olemista ja etenemistä.
Yksi parhaita kontaktejamme turkkilaiseen
maalaisidylliin oli joka aamuinen paimenen
johdattama vuohikaravaani jonka saattelemana tallasimme Rasayanalta kallioille. Ilmeisesti näytimme jotenkin nälkäisiltä, sillä eräänä aamuna paimenta ohittaessamme
hän lahjoi meitä appelsiineilla. Mehukkaita
olivat, möllykät.

Access

Henna reitillä Banana monster, 6a+.

aikaansa voikin viettää tutustumalla yrttien
viljelyyn sekä ottamalla opastetun kasvien
bongauskierroksen lähiseudun luonnossa.
Paikan nimi tulee sanskriitin kielen sanasta rasayan, jonka voi kääntää tarkoittamaan
nuorentumista. Rasayan on osa Ayurvedaa,
intialaisten perinteistä lääketiedettä, jota on
harjoitettu yli viiden tuhannen vuoden ajan.
Rasayanan tunnelma oli todella lämmin ja
autenttisen paikallinen. Saapuessamme Alin
kaahaavasta kyydistä matkapahoinvoivina
paikalle oli käynnissä uudenvuodenjuhla, jossa kuultiin perinnemusiikkia sekä tanssittiin
nuotion ympärillä. Rasayanasta mieleen jäivät vieraanvaraiset talon asukkaat sekä päivällisaikoihin tarjoiltu perinteinen turkkilainen ruoka.
JoSiTo puolestaan on täysin kiipeilylähtöinen
täyden palvelun leirintäalue, joka sijaitsee aivan lähietäisyydellä kiipeilykallioista. Bungalowistamme oli lähimmille reiteille matkaa

Vaikka Antalyan kaupunki onkin yllättävän lähellä, eletään Geyikbayirin kylässä vielä varsin
perinteistä muslimimaan maaseutuelämää ja
tämä kannattaa ottaa huomioon temmeltäessään. Maanomistajat ovat suhtautuneet kiipeilijöihin avarin katsein ja myötämielisesti,
mutta pukeutumisessa kannattaa kuitenkin
hämmennyksen välttämiseksi ottaa hillitty,
ehkä länsimaalaisittain jopa hieman pidättyväinen linja.
Alueen topossa pyydetään vahvasti korostaen kiipeilyn turvaamiseksi noudattamaan sitä hyvää käytöstä jota kaikilla kiipeilyalueilla
pitäisi noudattaa. Kallioiden ja teiden välillä
sijaitsevat pensaikot ovat paikallisten vuohifarmarien laidunmaata, jota ei saa pilata roskaamalla.

Kiipeily
Mitä siitä nyt sanoisi, hyväähän se on. Parhaiten paikasta saa irti jos onsaitti-taso on
vähintään siinä 6a:n hujakoilla. Jos haluaa kiivetä hyviä helpompia nelosen ja vitosen reittejä niin monesta muusta Välimeren kohteesta löytynee enemmän puuhaa. Monen köydenpituuden reittejä Geyikbayirista on myös
turha metsästää.

Kallioiden kivilaatu on hyvää kalkkikiveä jolta löytää harmaata raastinrautasläbiä, tufaa
ja tippukiviä, pystysuoraa pokettiseinää sekä hämmentävällä tavalla jotenkin kasassa
pysyvää mukulakiveä jonka voi kai luokitella
konglomeraatiksi. Monipuolisen kiipeilyn lisäksi parasta reiteillä oli niiden kulumattomuus, yhteenkään täysin lasittuneeseen otteeseen emme törmänneet. Pikemmin joillakin reiteillä ongelmana oli otteiden sormia
raastava terävyys ja karheus mikä tietenkin hyvällä kitkaisella tavalla edisti sormien verenvuodon ohella myös kiipeilijän etenemistä.
Suuri osa reiteistä on melko pitkän sorttisia
mataliin Suomi-kallioihin tottuneelle, välillä 60-metrinen köytemme olisikin kaivannut
lisää pituutta. Ei olisi ollut yhtään liioiteltua
hamstrata mukaansa 80 metriä köyttä, kuten
moni kanssakiipeilijä näyttikin tehneen.
Pulttaus reiteillä oli lähes järjestään myös
vellihousuja miellyttävää muutamaa kovanaamaisten saksalaisten ensinousemaa helpompaa rataa lukuun ottamatta. Välillä taas
oli tiheästä pulttauksesta johtuen potentiaalia jopa sisäseiniltä tuttuun z-klippaukseen.
Ankkurien ja pulttien kunto oli myös erittäin
miellyttävä, yhteenkään ruosteiseen metallirenkaaseen emme törmänneet.
Alueen nuoresta iästä kiipeilypaikkana kertoo paitsi karhea kivimateriaali, myös alituiseen varmistajan niskaan ropisevat pienet ja
suuremmatkin kivet. Koska olimme lähteneet
sporttikiipeilemään, emme pakanneet mukaamme kypäriä joita sitten välillä tulikin ikävä. Viimeistään kypärän kotiin jääminen harmitti kun bongasimme leirintäalueen pihalla
Alex Honnoldin, jonka nimmari olisi somistanut komeasti kolhiintunutta päänsuojaa.
Suosittelenkin vahvasti poikkeamaan sporttiprotokollasta ja pakkaamaan potan mukaan.
Ehdimme pintapuolisesti raapaisten poikkeamaan kaikilla alueen sektoreilla ja lähes
jokaisella oli mielenkiintoa herättelevää kiipeilymateriaalia tarjolla. Viikon reissumme
jäi ehdottomasti liian lyhyeksi ja totesimmekin että uudelleen pitää saapua heti kun tilaisuus sallii.
climbsleep.com: majoitusvaraukset Rasayanaan, Climbers Gardeniin ja muutamaan
muuhun paikkaan
climbingcamp-antalya.com: JoSiTo Guesthouse & Campin majoitusvaraukset. Lisäksi
löytyy hyvä tiedosto Geyikbayirin kiipeilyreiteistä arvosteluineen.
climb-europe.com: tietoa Euroopan kiipeilypaikoista. Parilla hiiren klikkauksella löydät
Geyikbayirin ja muut Antalyan alueen kalliot.
Täältä voi myös tilata topon ellet halua ostaa
sitä vasta paikan päältä

SPORTTITURVAN TUOTESELOSTE, vak.nro 21880
SUOMEN KIIPEILYLIITON JÄSENVAKUUTUS
1.1.2011 - 31.12.2011
Vakuutuksen korvaukset
Hoitokorvaus
Haittakorvaus
Kuolinkorvaus
Omavastuu

8 500 e
30 000 e
8 500 e
0e

1.VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO

Vakuutus 21880 on voimassa 1.1.2011 - 31.12.2011. Vakuutettuina ovat
Suomen Kiipeilyliiton jäsenmaksun maksaneet henkilöt, jotka asuvat
vakituisesti Suomessa.
Vakuutus tulee voimaan kauden alusta 1.1.2011, mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo
24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite,
josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2011.

2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (kork. 3 kk:n pituisilla matkoilla):
■ kiipeilylajeissa 4000 metriin asti lukuunottamatta vapaasoolo kiipeilyä eli kiipeilyä korkealla ilman köyttä ja varmistusta
■ kilpailuissa
■ harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia
■ koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen,
mutta ei muuna aikana
■ näytöksiin osallistuttaessa
■ toimihenkilötehtävissä edellä mainituissa tilaisuuksissa
■ myös yli 70-vuotiaille.

3. TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET

101 196 1

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava
tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta
vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä
vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.
Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen
voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai
jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään
kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei
korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito
ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman
hoidon kannalta välttämättömiä, ja kulujen kohtuullisia.
Näistä hoitokuluista korvataan:
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät tutkimukset
ja antamat hoidot, apteekissa lääkelaitoksen luvan perusteella myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut
 tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannukset,
jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta
on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta
 kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon
jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan
tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 10
hoitokertaa.
 kuljetus hoitoon enintään 1 500 e. (hälytyskeskuksen kautta tilattu ja
lähimpään hoitolaitokseen viety).


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

5. VAKUUTUSEHDOT JA LISÄTIETOJA
VAKUUTUKSESTA

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1101.
Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta
www.pohjola.fi/urheilu.

Tapaturmana ei korvata:
 rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
 vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma
ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin
kudos vaurioituisi.

1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta
www.pohjola./urheilu

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

2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa
0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa
www.pohjola..

4. KORVAUSLAJIT

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

6. TOIMINTAOHJEET
VAHINKOTILANTEESSA

Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä
kumppaneidemme kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.

3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset
6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.
Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta
puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.
Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan
alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.

Anu Korosuo

Sakun
palat

I

han aluksi voitaisiin palata ajassa pari vuotta taaksepäin. Itse asiassa oltiin Norjassa kuin tuli viestiä, että
Anu (vaimo) sai duunia Ruotsista ja sinne pitäisi muuttaa parin kuukauden kuluttua. Tehtiin peliliike ja käytiin samalla reissulla katsomassa Umeån kiipeilykohteet.
Pelkästään Blåberget vaikutti niin hyvältä
että tekemistä löytyy varmasti. Itse asiassa Blåbergetiltä löytyi hieno negatiivinen
kantti, jota ei jostain syystä oltu pultattu.
Niin hieno että menin saman tien paikalliselle kiipeilyseinälle, ja kysyin että mistä
saisin poran jos kävisin pulttaamassa linjan.
”They will kill you if you add any bolts to
Blåberget” oli vastaus. Ok, mikäs siinä.
Oikeestihan mä tykkään jos jossain pidetään tiukkaa linjaa. Toisaalta ihmetytti hieman koska kyllähän Blåbergetillä on pultteja vaikka kuinka.
No, täähän on vähän sama jos joku svedu
tulis Olhavalle mesoamaan että se haluu
poran ja käydä tekemässä jonkun uuden
sporttilinjan.

Saku on 31-vuotias Ruotsiin
karannut kiipeilypakolainen.
Mies harrastaa innokkaasti kaikkia kiipeilyn lajeja, olematta kuitenkaan erityisen hyvä missään niistä. Erityisesti
herraa kiinnostavat reitit, joista on mahdollista luoda vaikutelmaa että olisi kiivetty jotain
tiukkaa ja vaarallista. Vaikeat ja vaaralliset osuudet Saku mielellään jumaroi. Oman
kiipeilyn vastapainoksi Saku
opiskelee digitaalista mediatuotantoa Umeån yliopistossa ja vetää kiipeilykursseja på
svenska.

Pari kuukautta myöhemmin muutettiin
mestoille, ja tietty saman tien mentiin Blåbergetille. Ja kappas vain, se mun mainitsema linja oli isketty täyteen pultteja. No
jopas sattui! Ihanko sattumalta kaverit oli
keksinyt just saman linjan.
Vuosi myöhemmin linja oli edelleen kiipeämättä. Pulttaaja kuitenkin avautui sen
verran että scorecardiin (8a.nu) pitäisi
saada 10 000 pistettä rikki. Ja tätä varten
siihen pitäisi nyt äkkiä saada jokin 8a.
Pari päivää myöhemmin oli projekti kiivetty, ja vaikeutta yllättäen se maaginen 8a.
Mähän aattelin että se on joku 7c:n hässäkkä ja raukka on vaan yligreidannu että
sais pisteitä. Huhujen mukaan siinä olisi
ollut yksi hemmetin vaikea muuvi mutta
muuten helpompaa.
No meikähän kävi kokeilemassa. Ja tosiaan olihan siinä sellanen pidempi otteeton kohta. Kuitenkin, kun oikein kurotin,
ylsin juuri sopivasti pieneen pokettiin.
Tässä vaiheessa lienee tarpeellista mainita että ensinousija on sentilleen saman
pituinen kuin minä.

Kylläpä ensinousijalla kävi hyvä tuuri, eihän noita poketteja useinkaan graniitissa
ole, varsinkaan juuri kriittisellä kohdalla...
Niin valitettavaa kuin se onkin, tätä on kiipeilykulttuuri Ruotsissa. Reitit tehdään,
kirjaimellisesti. Jos Bolts are murder of impossible, niin kyllä se chippauskin on. Ehkä ikävintä tässä oli kuitenkin se, että vaikean kohdan olisi voinut tehdä dynaamisemmin, ilman chipattua pokettia, jolloin
vaikeutta olisi ehkä 8b/+, mutta kuitenkin
ihan inhimillinen greidi. Koska tarinamme sankarilla ei ollut aikaa työstää tätä
8b-versiota, pistettiin pora laulamaan että
saatiin vähän pisteitä scorecardiin.
Ruotsalaiset on vähän sellaisia, että ne
välttelee konflikteja viimeiseen asti, mä
taas en. Niinpä seuraavan kerran kuin
näin sankarin niin ajattelin vähän kysellä.
– Mitä *****a! Miksi teit sen? (Saku vihaisena)
– No hei, senhän pystyy kiipeämään ilman
sitä chipattuakin otetta.
– Niin pystyy, eli miksi ihmeessä porasit
sen poketin?
– Ööh, no että se olis lyhyemmillekin
mahdollinen.
– Älä jauha p****a. Se poketti sopii tasan 180 senttiselle, lisäksi kaikki pultit on
asennettu niin että 180 cm kaveri yltää
juuri kurkottamalla klippaamaan!
Tätä seurasi suomalaisilla voimasanoilla
höyrystetty verbaalinen sakinhivutus, eikä
läsnäolijoillekaan jäänyt epäselväksi mitä
mieltä oon kaverin tavasta kerätä pisteitä
scorecardiinsa. Jos haluaa kusettaa ni sitä
varten on Kalymnos.
Ja tarinahan päättyi niin että vuoden lopussa jampalla oli 9990 pistettä.

SKIL/POHJOLA KIIPEILYVAKUUTUS 2011
Kaikki SKIL jäsenseurojen jäsenmaksun maksaneet jäsenet ovat vuoden 2011 alusta alkaen automaattisesti kiipeilyvakuutuksen piirissä.
Vakuutus on voimassa maksupäivästä lähtien vuoden loppuun. Maksusta seuran tilille pitää löytyä tiliotemerkintä.
Vakuutus nostaa seurojen jäsenmaksuja, vakuutuksen osuus on kuitenkin vain 14€/vuosi. Jäsenseuroilla on erilaiset edut ja siten myös
eri jäsenmaksut. Selvitä oman seurasi jäsenmaksu seurastasi.
Jos et ole SKIL jäsenseuran jäsen, niin nyt kannattaa liittyä. Itse otettu henkilökohtainen kiipeilyvakuutus on varsin kallis ja SKIL jäsenenä saat seuran etujen lisäksi mm. Kiipeilylehden kotiisi! SKIL sivuilta www.climbing.fi löydät valikon ”Jäsenkerhot” alta lähimmän seuran.
Tässä ohessa vakuutuksen tuoteseloste. Vakuutus on siis vain SKIL jäsenseurojen jäsenille!

Markus Siivola

Maahan putoamisesta aiheutunut suurienerginen pilon-tyyppinen sääri- ja pohjeluun murtuma.

Sama jalka ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Säären luiden asento
korjattu ulkoisella tukilaitteella.

Kiipeilijöiden kanssa jutellessa tulee usein puheeksi vammat:

”
”

Sormi pamahti heinäkuussa.
En oo kiivenny täysillä kolmeen
kuukauteen.”
Kyynärpäätä on kolottanu pian puoli
vuotta. Mitäköhän tähän keksis?”

Kiipeilyvammatutkimus alkamassa!
Harri Kujanpää ja Juha-Heikki Henttonen

Kuulostaako tutulta? Jos ei omalta kohdalta, niin suurimmalla
osalla on ainakin joku tuttu, jonka paikat eivät kestä jatkuvaa graniittikiteiden krimppaamista ja patjalle (tai sen ohi) tömähtelyä.
Miten näitä vammoja voidaan ehkäistä? Asiaa ei ole tutkittu vielä tarpeeksi, mutta nyt sinulla on mahdollisuus auttaa lisäämään
tietämystä kiipeilyvammoista ja niiden ehkäisymahdollisuuksista
osallistumalla suomalaiseen kiipeilytutkimukseen.
Tutkimukseen voit osallistua, jos luet itsesi kiipeilyn harrastajaksi
sekä kuulut johonkin Suomen Kiipeilyliiton (SKIL) alaiseen jäsenseuraan. Mitään omakohtaista kokemusta kiipeilyvammoista ei
tarvita. Mukaan toivotaan mahdollisimman iso joukko suomalaisia kiipeilyn harrastajia. Lisätietoa löytyy viereisellä sivulla olevasta tutkimustiedotteesta. Tervetuloa mukaan tutkimukseen edistämään lajin myönteistä kehitystä!
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Kutsu kiipeilyvammojen seurantatutkimukseen
Hankkeen tarkoitus on tutkia kiipeilyharrastuksen yhteydessä sattuvien vammojen yleisyyttä suomalaisten kiipeilyharrastajien keskuudessa
sekä selvittää lämmittelyn, venyttelyn, oheisharjoittelun, teippauksen
sekä turvavälineiden merkitystä erilaisten vammojen ehkäisyssä. Kyseessä on internetin välityksellä toteutettava seurantatutkimus, joka
alkaa helmikuussa 2011 ja loppuu huhtikuun 2012 lopussa. Tämän jälkeen kerätyt tiedot analysoidaan ja tuloksista kerrotaan mm. Kiipeilylehden sivuilla.
Tutkimukseen toivotaan osallistuvan kaikkia niitä kiipeilyn harrastajia,
jotka kuuluvat johonkin Suomen Kiipeilyliitto ry:n jäsenseuraan. Omakohtaiset kokemukset rasitusvammoista tai tapaturmista kiipeilyssä
eivät ole edellytys tutkimukseen osallistumiseen. Vähäinen kiipeilykokemus ei ole poissulkukriteeri.
Kirjautuminen tutkimukseen tapahtuu täyttämällä tutkimuksen perustietolomake tiedotteen lopussa olevassa internetosoitteessa. Tutkimukseen voi kirjautua sisään helmikuun 2011 alusta huhtikuun 2011
loppuun. Osallistujien kiipeilyharrastusta ja mahdollisia vammoja seurataan kirjautumisajan päätyttyä kolmen kuukauden välein erillisillä
sähköpostin välityksellä toteutettavilla nopeasti täytettävillä kyselyillä.
Seuranta-aika on yksi vuosi.
Kaikki tutkittavilta kerättävät tiedot käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Kerättävät tiedot säilytetään 10 vuotta lukitussa tilassa
mahdollista tulevaa tutkimuskäyttöä varten.
Olemme itse kiipeilyn harrastajia ja tämä tutkimushanke on osa lääketieteen lisensiaatin opintojamme. Tutkimusta ohjaa liikuntalääketieteen
erikoislääkäri, dosentti Jari Parkkari. Tutkimusta tukevat Suomen Kiipeilyliitto ry ja UKK-instituutti.
Osallistumisen tutkimukseen voi halutessaan keskeyttää syytä mainitsematta ilmoittamalla asiasta sähköpostitse allekirjoittaneille. Tervetuloa mukaan kiipeilytutkimukseen!
Tutkimukseen kirjautuminen osoitteesta www.climbing.fi > Tiedotteet.
Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta.
Parhain terveisin,

Harri Kujanpää			
harri.kujanpaa@uta.fi

Juha-Heikki Henttonen
juha.henttonen@uta.fi
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Leena Rauramo

Asuinpaikka:
Ikä:
Paino ja pituus:

Lleidan kaupunki

Teksti ja kuvat Jari Koski

Nimi:
Ammatti/koulu:

L

Universitat de Lleida, vaihtoi psykologiasta
espanjan, katalaanin sekä ranskan kieleen
25 v.
180 cm, 75 kg

eena Rauramo kiipesi syksyllä 2010 neljäntenä suomalaisena naisena 8a-köysireitin. Useille pääkaupunkiseudun
kiipeilijälle vaalea kaunotar Leena on tuttu aiemmasta
työpaikastaan Helsingin Kiipeilykeskuksessa, mutta monelle on
varmaan yllätys, että hän kiipeää näin kovaa. Otamme selvää,
mistä puusta tyttö on veistetty.

Miten aloitit kiipeilyn:
Rakas ystäväni Niko vei mut Helsingin Kiipeilykeskukseen kokeilemaan 2004. Aluksi pelotti niin että polvet tärisi. Seuraavaksi kiipesinkin jo Olhavalla ja pääsin ihan liian isoissa kiipeilykengissä reittiä Honey 5-, vain pari metriä. Kuitenkin itsensä voittamisen fiilis, luonto ja
lajin yhteisöllisyys saivat jatkamaan kiipeilyn parissa.

Kiipeilyn lajit, joita harrastat:
1. urheilukiipeily, 2. trädikiipeily, 3. seinäkiipeily (tällä hetkellä erityisesti boulderointi voimatreeninä), 4. jääkiipeily.

Vielä kesäkuun lopussa kovin kiipeämäsi reitti oli 7a+, loppukesästä meni pari 7c:tä ja 20.10. 8a-reitti ja syksyllä monia 7c:llä alkavia reittejä.
Mistä näin nopea kehitys?
Olin treenanut sisällä kovaa koko talvikauden ja kesäkuun lopussa läh-
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din reissuun. Tiesin että olin kovassa kunnossa ja tavoitteena oli kiivetä 7b+:n reitti. Parin viikon sisään reissun alusta kiipesin jo ensimmäisen 7b+:n ja siitä parin viikon sisään pari lisää. Onnistumisten myötä
itseluottamus parani ja Rodellar -tyylinen kiipeily suosi minua kestävyysreitteineen.
Kesän aikana mulla kehittyi sekä tekniikka, taktiikka, pää ja fysiikka.
Loppureissusta menikin sitten kaksi 7c:n reittiä. Reissun viimeisellä
viikolla törmäsin Alexandra Taistraan, puolalaiseen 8c:n naiskiipeilijään. Kiipesimme yhdessä ja hän sai musta esiin uusia puolia kiipeilijänä. Alexandra suositteli kokeilemaan Adios Pepitoa (8a). Kokeilin ja
yllätyksekseni kaikki muuvit meni heti helposti. Palasin Suomeen kahdeksi viikoksi mutta motivaatio ajoi takaisin Rodellariin kiipeämään
juuri tuon reitin. Koko vuoden 2010 kesän olen elänyt vain kiipeilyä
varten. Olen itse tiennyt, että mulla on rahkeita kiivetä kovempaa ja
nyt viimein tuli mahdollisuus keskittyä koko kesän ajan kiipeilyyn. Iso
vaikutus kehittymiseeni on ollut Aleksandran kannustus huonoinakin
päivinä. Samoin eläminen kiipeilijäyhteisössä, jossa on paljon motivoituneita kiipeilijöitä on ehdottomasti auttanut hyviin suorituksiin.

Olet kiivennyt viime vuosina paljon trädiä. Onko se auttanut pelon hallintaan?
Trädikiipeily on auttanut pelonhallinnassa vain jos sitä on harrastanut
samaan aikaan tai juuri ennen kuin sporttia.

Kiipeämäsi Adios pepito-reitti on erittäin pitkä (45 m.) ja päällekaatuva
ja lähestyminen on pitkä ja raskas. Sopiko reitti sinulle ja miten projektointi eteni?
Sopi täydellisesti. Adios on pitkä ja komea reitti ja vaatii lähinnä kestävyyttä. Kokeilin reittiä keskimärin joka toinen päivä, pari kertaa päivässä. Alussa lepäsin lähinnä joka jatkossa. Puolentoista viikon päästä
sain reitin kiivettyä kolmessa osassa ja siitä viikko eteenpäin tarvitsin
enää yhden levon.

Asut Espanjassa, ja opiskelet Lleidan kaupungissa. Onko kiipeilyllä
osuutta tähän tilanteeseen?
Olen aina pitänyt Espanjasta ja Lleidan ollessa Espanjan kiipeilypääkaupunki, valitsin puhtaasti tällä perusteella sen opiskelupaikakseni.

Tulevat tavoitteet: Ensi vuonna 8b. Kolmen vuoden sisällä 8c.

mällä ulkona. Projektointi on hyvää treeniä. Talvella aion tulevia tavoitteita varten treenata boulderia voiman saamiseksi.

Treeni/projektointi vinkki:
Oman kiipeilyni kannalta on ollut tärkeintä ympäröidä itseni kannustavilla ja motivoituneilla ihmisillä. Erityisesti haluaisin mainita Balazsin, äitini sekä puolalaisen kiipeilyheimoni, josta erityisesti Alexandran
ja Bogdanin.

Onko sisällä kiipeäminen sinulle kiipeilyä vai pakkopullaa?
Parhaimmillaan sisäkiipeily on mielettömän hauskaa. Pidän treenaamisesta, mutta ulkokiipeilystä olen kuitenkin saanut mieleenpainuvimmat elämykseni.

Onko sinulla esikuvia kiipeilyssä?
Joonas Sailaranta kiipeää kauniisti, hyvällä tekniikalla ja mahtavalla
asenteella. Aleksandra Taistra soljuu seinät ylös uskomattoman elegantisti.

Onko Suomessa hyvää kiipeilyä?
Onko Suomessa hyvää kiipeilyä: On, erityisesti pidän Falkbergetistä ja
Olhavasta. Suomessa kiipeily on parhaimmillaan vaativaa ja kaunista, mutta valitettavasti mulla 7b-reiteistä eivät välttämättä muuvitkaan
mene voimallisten kruxiensa takia-esimerkkeinä mainittakoon Kalinka
ja Digeridoo. Täällä Espanjassa on pitkiä reittejä, joissa ei välttämättä
ole yhtään oikein kovaa muuvia, vaan reitin pääseminen perustuu kykyyn roikkua jopa tunti samalla reitillä.

Lempikalliot ulkomailla:
Rodellar ja Ceuse.

Onko sinulla aikaa muille harrastuksille?
Aikaisemmin tanssin, kiipeilyn myötä siihen ei enää ole aikaa. Nykysin
lukeminen, puntti ja juokseminen.

Vapaa sana: Rakastakaa universumia niin se rakastaa teitä takaisin : )
Kovin on-sight: 7b+
Kovin trädi: 7a+
Kovin boulder: 6a+, olen boulderoinut ulkona vähän.

Miten usein/miten treenaat? Tällä hetkellä olen treenannut vain kiipeä-

Tuoteuutuudet
Axel -varmistuslaite
Rock Empire ryhtyi valmistamaan kaksiakselisia varmistuslaitteita Axel-nimellä,
kun BD Camalotin patenttiaika umpeutui. Laaja säätöalue, dyneemaslingi, 6 eri
kokoa alueella 20–102 mm.
SH koot 1,2,3: 59,00 €/kpl
koot 4,5,6: 64,00 €/kpl
Mountain Shop Finland Oy
www.mountainshop.fi
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ArC’Teryx

s240 Valjaat
Jälleen Arc´teryxiltä uusi innovaatio. Patentoidun Warp Strength®
-tekniikan ansiosta valjaat ovat
uskomattoman ohuet, mutta silti
todella tukevat. Grammanviilaajien
unelmavaljaat mahtuvat helposti
taskuun, paino 240g!
Hinta: 100 euroa
OrTOVOx

3+ piippari
Kolmeantenninen uutuus Ortovoxilta.
Smart Antenna teknologian ansiosta
sinut löydetään nopeammin. Piippari
tunnistaa missä asennossa se on
ja vaihtaa lähettävän antennin optimaaliseksi. Etäisyyden näyttö sekä
nuoliohjaus. Kantomatka n. 40m.
Lähetysaika n. 250h. Paino 200g sis.
pariston ja kantokotelon.
Hinta: 296 euroa

lisäksi:

kaikki tämän kauden
sukset, monot, putoushakut ja jääruuvit nyt
tarjoushinnoin pois!

CAMU Helsinki, Vuorikatu 14, 09 278 1420
CAMU TUrkU, läntinen pitkäkatu 6, 02 478 2720
CAMU TAMpere, rongankatu 5-7, 03 225 5290
Myymälät avoinna 11-18 (10-16)

