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ständi
PÄÄKIRJOITUS | Nopea elämä

Arki- ja työelämä on viime vuosina entisestään
muuttunut kiireisemmäksi uusien viestintävälineiden ja sosiaalisen media ”kehityksen” myötä. Mailiin pitää vastata heti, facebookia pitää
päivittää päivittäin tai minimissään käydä kommentoimassa kavereiden päivityksiä. Aina pitää olla heti tavoitettavissa – moniko muistaa
ajan ennen sähköpostia ja kännykkää? Kavereita pitää sosiaalisissa medioissa olla sadoittain,
onhan muillakin! Eihän niihin kaikkiin ehdi oikeasti olla yhteydessä, mutta aina voi käydä tykkäämässä tai tökkäisemässä... Kaikki on siis kilpailua nopeudesta.
Kiipeily on monelle henkireikä kiireisestä elämänmenosta; työelämä, perhe ja monet arkivelvollisuudet pitävät pihdeissään minuuttiaikataululla. Kalliolle ja sisäseinille lähdetään irtautumaan tästä kiireestä ja stressistä. Nopea
raportointi on kuitenkin muuttanut myös kiipeilyä. Ennen tiedon välittäminen huipun tai merkittävän reitin kiipeämisestä kesti jopa kuukausia. Retkikunnalta vei aikaa päästä takaisin sivilisaation pariin, ja kiipeilystä kerrottiin ehkä
vasta kuukausien päästä ilmestyvässä lehdessä. Nykyään facebook, twitter ja muut nopean
tiedon valtaväylät mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedonkulun. Kun Ondra on kiivennyt
taas uuden vaikean reitin, hätäisimmät tietävät
siitä jo tunnin sisällä. Varsinkin kun syntyy 8asivuston lanseeraama ”maailmanennätys”. Jos
et ole netissä, sinua ei ole: jos kiipeilysi ei näy
verkossa, et kiipeä ja kiipeilijänä sinua ei ole
olemassakaan. ”Onkohan se lopettanut kiipeilyn, kun ei ole mitään näkynyt pitkään aikaan
netissä?”

Nykyisin kun lähes kaikki on kiivetty, on kiivettävä
nopeammin ja erikoisemmin. Kaikki on yhtä ennätystä; nuorin, vanhin, ilman happea, ilman jalkoja tms. Monet naureskelevat nopeuskiipeilyä kisamuotona mutta samalla ihaillaan uutta nopeusennätystä Yosemiten isoilla seinillä tai tavoitellaan
vaikean reitin kiipeämistä mahdollisimman vähillä yrityksillä. Kuka kysyy enää reitin nimeä kun
greidi on jumala ja nousun nopeus kiipeilijän tason mittari?
Kiipeilyä ei kannata pelkäksi typistää urheiluksi kun se sisältää niin paljon muutakin: luonto ja
maisemat, kallion ja reittien historia, oikeastaan
koko lajin historia ja siihen liittyvät henkilöt sekä
kiipeilyn filosofian ja etiikan kehitys. Lajin historian – harjoittelun ja nousutapojen sekä välineiden
kehityksen – tuntemus antaa ihan uutta syvyyttä
ja merkitystä vaikkapa Frankenjurassa kiipeämällesi, Kurt Albertin ensinousemalle, punaisella pisteellä merkitylle klassikkoreitille. Tai Fontainebleaussa Cuvier Rempartilla kantille, jota Pariisin
alppinistit Pierre Allenin johdolla jo 1930-luvulla
kiipesivät kovilla kengillä harjoittelumielessä alppien suuret seinämät mielessä kangastaen. Puhumattakaan klassisista alppien reiteistä.
Pysähdy siis hyvä ihminen! Hengähdä syvään ja
nauti graniitin tunnusta sormenpäissä, Suomen
kesän väreistä lehtipuissa kallion alla, viileästä
tuulenvireestä kuuman päivän päätteksi ja tiedosta, että kyllä sitä ehtii huomennakin kiivetä sen
vaikeimman reitin.
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Kiipeilylehti postitetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen lajipalvelut@slu.fi. Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohinta 6 €.
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Mediakortti osoitteesta www.climbing.fi. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisällön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri mistään muustakaan : ) Lehden julkaisijan vastuu mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL HALLITUS 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
KIIPEILYURHEILIJAT ry, HELSINKI
KLONDYKE WALL ry, KERAVA
KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA ry. KUUSAMO

kova

Koulutusvaliokunta

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKURSSIT KESÄ/SYKSY 2011
18.–31.7. KKK 4 Dolomiitit, Italia
19.–21.8. KKK-koe Olhava
3.–4.9.
KTO 1 Helsinki
3.–4.9.
KO 2 Havukallio
10.9.
KTO- koe Helsinki
10.–11.9. KTO 1 Tampere
10.9.
KO-koe Hollolan Havukallio
17.–18.9. KTO 2 Helsinki
22.–23.9. KTO 1 Rovaniemi
24.–25.9. KTO 2 Tampere
1.–2.10. KO1 Tampere
6.–7.10. KTO 2 Rovaniemi
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 kykyisin 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.
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KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN CAVE ry.
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.

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

Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
KTO-kurssien hinnat 2011:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 €
KTO-koe: 90 €
KTO-kortin päivitys: 75 €
KTO 3: 175 €
KTO 3 päivitys: 90 €
Kaikki ajankohtaiset kurssihinnat löytyvät
SKIL www-sivuston kurssihinnastosta.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
KURSSIPAIKAT:
KTO-kurssit Helsinki: Helsingin Kiipeilykeskuksessa www.kiipeilykeskus.com
KTO 3: Virrat nuorisokeskus Marttinen
http://www.marttinen.fi/
KTO Joensuu: Pohjois-karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka http://
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

Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO-kurssivastaava: Jari Koski,
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 lokakuussa 2011, aineistopäivä on 10.9.2011.

ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin:
KTO Hki, 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 7547613
KTO Tampere, Luovin ammattiopisto Karkussa ja Basecamp Oulanka:
Petri Laukamo petri.laukamo@seikkailusepat.fi tai 0400 976716
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.
SUOMEN KIIPEILYLIITON KORKEIN KOULUTTAJATASO, KALLIOKIIPEILYKOULUTTAJA (KKK). Taso on myös kansainvälisesti hyväksytty (UIAA) nimellä The Rock Climbing
Instructor (RCI). Tällä hetkellä Suomessa
KKK-auktorisoidut henkilöt ovat:

Bertling Enni, Fohlin Toni (adventurepartners.
fi), Henttonen Jarkko-Juhani, Joensuu Antti,
Jokinen Mikko, Korosuo Saku, Koski Jari,
Kuusisto Mika, Kärkkäinen Johannes (adventurepartners.fi), Käyhkö Jorma, Lehto Jaakko,
Muittari Jussi, Mustonen Miika, Mäkelä Eeva
(adventurepartners.fi), Pesonen Tuomo, Pulli Kalle (adventurepartners.fi), Siivonen Osku,
Suviola Juha, Virtanen Marko.
2010 uusiksi Kiipeilyohjaajiksi (KO) auktorisoitiin: Homanen Samuli, Kröger Artturi,
Pekkanen Anna Maria, Salovaara Mika, Suominen Pasi, Suvela Eero, Tiensuu Elisa ja Uutela Anssi.
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

Nuorisovaliokunta

Valtakunnallinen Junnuleiri järjestetään Pohjois-Suomessa 5.–7.8. 2011. Lisätietoja Jenni Kyllönen, 040 740 8299, jekyllon@gmail.
com.
Junnuohjaajakoulutus järjestetään noin kerran vuodessa ja seuraavan kerran vuoden
2012 puolella. Junnuohjaajakoulutuksen voi
myös tilata erikseen omalle seuralle jos osallistujia on riittävästi.
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

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Aikuisten maajoukkueen edustus
vuoden 2011 kilpailuissa:
Tänä vuonna maajoukkuetta ovat edustaneet:
Anton Johansson (MC Lac Dragomer, PM
Lead, Stavanger, Norja), Tomi Nytorp (PM
Boulder, Turku, PM Lead, Stavanger, Norja),
Eevi Jaakkola (PM Boulder, Turku, PM Lead,
Stavanger, Norja), Roosa Huhtikorpi (PM
Lead, Stavanger, Norja).

Tulevana kesänä maajoukkueen edustusta
nähdään heinäkuussa MM-kilpailuissa Italian Arcossa.
Maajoukkueen vetäjänä toimii Peter Hammer. Email: peter.hammer@kiipeilyareena.
com. Puh: 0400 415 467
Suomi-Cup
Suomi-Cup kilpailuista saa SM-cup pisteitä.
Neljän 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:
Marraskuu Oulu SuomiCup (päivämäärä
auki)
Muut kilpailut julkaistaan sitä mukaa kiipeilymedioissa kun ne tulevat tietoon.
Yhteispohjoismainen juniorileiri kesällä: Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa yhteispohjoismainen juniorileiri tänä kesänä.
Leiri on pääosin suunnattu kisaamisesta kiinnostuneille junioreille, jotka kiipeävät yli 6b
tasoa. Leiri alkaa juhannussunnuntaina ja
kestää viikon. Majoituspaikkana toimii Tuorlan majatalo Piikkiössä ja pääosin junioreja
näkyy Turun seudun kiipeilypaikoilla. Leirille osallistuu noin 40 henkilöä, eli tuon viikon
voi varautua melkoiseen väenpaljouteen tietyillä kiipeilypaikoilla. Leiri on hieno mahdollisuus pohjoismaiseen junioriyhteistyöhön, ja
Suomesta mukana on maajoukkueen lisäksi
myös muita lupaavia kiipeilijöitä. Lisätietoja
leiristä voi tiedustella Kaisa Rajalalta osoitteesta kaisarajala@hotmail.com.
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
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 climbing.fi
kohdassa Kilpailu.

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
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tiedotteet
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
Kiipeilyauden aikana kivillä ja kallioilla liikkuu
paljon 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.
• 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 se-
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kä 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, 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.
Voimassa olevat kiipeilykiellot:
Pirunvuori, Säkylä
Klöverberget, Siuntio
Vanjärvi, Vihti
Ispoinen, Turku
Ajantasalla olevat access-ohjeet, tiedotteita
ja lisätietoa kiipeilykielloista löytyy SKIL wwwsivuilta Access-osiosta ja nykyisin tiedotteita
on myös Slouppi.net-sivustolla.
Lisää access-asiaa tässä lehdessä myös jutussa ”SKIL access-ryhmä”.
Access-tiedote Helsinki, kevät 2011
Ajankohtaisin ja tärkein kiipeilypaikka on Rollarit. Suomen Alppikerho on toimittanut helmikuussa 2011 tietopaketin kalliosta Helsingin, Vantaan ja Sipoon muodostamalle toimikunnalle, joka ohjaa alueen suunnittelua.
Toukokuussa toimitetaan toinen mielipidekirje. Arvokkaiden kallioalueiden kartoitusta
on syytä tehdä laajemmalle alueelle. Tieteellisen, opetuksellisen ja maisemallisen arvon
lisäksi myös kallioiden virkistyksellinen ja liikunnallinen arvo on syytä tunnustaa. Kerho
lupaa avustaa näiden arvojen kartoittamisessa. Mellareiden isot lohkareet kuuluvat myös
yhteisen yleiskaavan alueeseen ja siitä toimitetaan perustiedot suunnittelijoille. Tällä hetkellä rakentamissuunnitelmat eivät uhkaa
kiipeilykallioita, mutta on parasta seurata tilannetta tarkasti. Aineistot löytyvät Saken sivuilta.
Uutelan kallio säilyy edelleen kiipeilykiellossa luontoarvojen takia. Helsingin kaupungin
arvokkaat luontokohteet löytyvät kaupungin
paikkatietopalvelusta (ptp.hel.fi/ltj/).

Mellunmäen alueella on käynnissä täydennysrakentamisen suunnittelua. Naulakallion läheisyyteen on tulossa pientaloja, mutta
kallio säilyy entisellään. Nykyään siinä on uudet kemialliset ankkurit, hyvä Amir! Osa Mellareista kuuluu suunnittelualueeseen, mutta
tuskin siihen rinteeseen mitään rakentamista mahtuu.
Haagan kallio kuuluu täydennysrakentamisen kehittämissuunnitelman laajaan alueeseen. Kallio säilyy virkistyskäytössä. Kallion
eteen oli kymmenisen vuotta sitten suunnitteilla pientaloalue, mutta epäselvyydet rautatiealueen laajuudessa pysäyttivät suunnittelun. Ulkoilutie kallion läheisyydessä olisi
hyvä, jotta graffiteja ei pääsisi suttaamaan
piilossa.
Helsingin ajankohtaiset suunnittelukohteet
löytyvät myös paikkatietopalvelusta (ptp.hel.
fi/hanke/)
Jukka Tarkkala
Access-ryhmä

skil Access-ryhmä
Access-ryhmä on perustettu Suomen Kiipeilyliittoon (SKIL) ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä ja läytämään ratkaisuja nykyisille ongelmille ulkokiipeilykallioilla.
Ryhmän on tarkoitus toimia SKIL:in jäsenseurojen access-vastaavien ja muiden aktiivisten kiipeilijöiden, jotka miettivät ratkaisuja
omien lähikallioiden tilanteisiin, tukena. Ryhmä koostuu seitsemästä pitkän linjan kiipeilijästä, joille ulkokiipeily on lähellä sydäntä:
Miika Mustonen (puheenjohtaja), Jouni Aspi
(kasvit ja eläimet), Jan Juslen (tieasiat), Jukka Tarkkala (kaavoitus-asiat), Rami Haakana
(internet), Perttu Ollila (Kustavi) ja Toni Fohlin (Olhava).
Suomessa on ollut access-toimintaa kalliokiipeilyn alusta alkaen muodossa tai toisessa,
sekä harrastajien että jäsensurojen toimesta. SKIL on perustamisestaan asti toiminut
aktiivisesti access-asioissa mutta harrastajamäärien kasvun myötä koettiin erillisen ryhmän muodostaminen tarpeelliseksi. Pelkistettynä tässä on kysymys tiedon jakamisesta kiipeilijöiden ja sidosryhmien piirissä jotta
vältyttäisiin väärinkäsityksiltä ja meille kaikille tärkeä laji voisi hyvin. Ryhmän toimintaa siis vasta aloitellaan joten mitään taikatemppuja on turha ihan heti odottaa, mutta
pikkuhiljaa asioihin vaikutetaan ja ratkaisuja
etsitään. Access toiminta on usein hidasta ja
aikaa vaativaa, puhutaan usein jopa vuosien
työstä. Siksi on ehkä hyvä että ryhmän keskiikäkin on yli 40 vuotta:)

Sloupin keskustelupalstalle on tulossa Access treadi joka toimii yhtenä tiedottamisen
väylänä kiipeilylehden, topon, SKIL:in ja kiipeilyseurojen nettisivujen kanssa. Vapaaehtoispohjalla toimiva ryhmä toivoo teidän
kaikkien tukea, kannustusta ja myös työrauhaa. Asioista tiedotetaan sitä mukaa kun
jotain valmista on saatu aikaiseksi. Keskeneräisten access-asioiden läpikäyminen nettikeskusteluissa ei yleensä ole kovin hedelmällistä. Asiallisia viestejä toivotaan osoitteeseen access@climbing.fi.
Access-ryhmä tapaaminen
Keväällä 2011 järjestettiin ryhmän toinen kokoontuminen jossa käytiin eri alueiden ongelmia ja onnistumisia läpi. Jari Koski kävi
asioita läpi SKIL:n näkökulmasta, Toni Fohlin kertoi Olhavan kuulumiset ja Perttu Ollila
Kustavin. Jukka Tarkkala kävi läpi Helsingin
Rollareiden tulevaisuutta.
Vuoden access-henkilöinä palkittiin Toni ja
Perttu suurella sydämellä tehdystä pitkäjänteisestä työstä näiden asioiden eteen. Palkintojen sponsoreina toimivat: Boulderkeskus,
Camu, Kiipeilyareena, Helsingin Kiipeilykeskus ja Mountainshop. Iso kiitos tärkeän ja
yhteisen asian tukemisesta.
Ryhmän listaamia perusajatuksia koskien ulkokiipeilyä:

2) kaikille kiipeilykallioille nimetään ”isäntä”.
Jos kallio SKIL jäsenseuran alueella, niin seura on isäntä.
3) seuroilla on nimetty access-vastaava, joka
koordinoi alueen reitintekoa ja access-työtä.
4) SKIL access-ryhmä; linjaa asioiden hoitoa
Suomessa, tekee materiaaleja ja tukee seuroja access-työssä.
5) ongelmat yritetään ensisijaisesti selvittää
paikallisesti, missä on paikallistuntemus ja
kontaktit, tarvittaessa SKIL access-ryhmältä
pyydetään tukea.
6) kielloista ja rajoituksesta tiedotetaan paikallisesti; seuran www-sivuilla tms. accessryhmälle, täältä SKIL www-sivuille, Kiipeilylehteen, muihin kanaviin (Slouppi ym.) .
7) SKIL jäsenseurat voivat anoa seuratukea kallioiden olosuhteiden parantamiseen
(parkkipaikkojen teko ja laajennus, kalliotalkoot tms.)
Hyvää ulkokiipeily kautta kaikille!
Miika Mustonen
Skil access ryhmä
Puheenjohtaja

Miika Mustonen

1) toimitaan niin, ettei ongelmia syntyisi:
uusien kallioiden käyttöönotossa selvitetään
kaikki tarpeelliset asiat (maanomistajat, luvat, pysäköinti, kulku kalliolle, suojelu, erityisrajoitukset) vanhojen kallioiden osalta
selvitetään tilanne (maanomistajat, luvat, py-

säköinti, kulku kalliolle, suojelu, erityisrajoitukset) nämä tiedot raportoidaan SKIL:lle/
access-ryhmälle ylläpidetään hyviä suhteita
maanomistajiin ja lähiasukkaisiin ylläpidetään hyviä suhteita ja kehitetään yhteistyötä sidosryhmien kanssa (viranomaiset sekä
luonnossa liikkujien ja maanomistajien järjestöt ja yhdistykset).

seuratiedotteet
Suomen Alppikerho ry tiedottaa
Alppikerhon pääsiäisen vuoristotapaaminen
Lyngenissä houkutteli mukaan ilahduttavasti uusia jäseniä skinnailemaan, laskemaan ja
kiipeämään Pohjois-Norjan jylhiä alppeja ja
opettelemaan lumivyörytaitoja. Seuraavaksi kesän loppupuolella on tulossa suurempi
kalliokiipeilytapaaminen joko Dolomiiteilla
tai Norjassa. Seuraa tiedotustamme!
Kevään ohjelmaan kuului myös runsas kurssitarjonta, uutuutena multipitch-kurssi Kustavissa. Heinäkuussa on vuorossa Arcticguidesin järjestämä jäätikkökurssi ja vuoristokiipeilykurssi Kebnekaisella. Vielä ehtii mukaan!
Syksyllä aloittaa uusi, kaikille jäsenille avoin
treenirinki, josta lisätietoja myöhemmin nettisivulla.
Laajaan jäsenkyselyyn seuran toiminnasta ja
sen kehittämisestä vastasi 92 jäsentä, joista
lähes puolet alle kaksi vuotta jäsenenä olleita. Tärkeimmät syyt jäsenyyteen ovat alennukset ja kerhovuorot sisäseinille, kurssit
sekä jäsenvakuutus. 78% vastaajista piti vakuutusta hyödyllisenä. Toiveiden tynnyri tulevaisuuden suhteen on tulvii ideoita retkikuntien järjestämisestä tekniikkavalmennukseen
ja yhteisöllisyyden lisäämiseen kiipeilyreissujen, tapaamisten, iltamien ym. avulla. Parannusta toivottiin mm. jäsenasioiden hoitoon
ja nettisivujen aktivoimiseen, mitkä asiat
ovatkin hallituksen tämän vuoden puuhalistalla. Auttamaan ja toimintaa kehittämään ilmoittautui kymmeniä uusia aktiiveja, joten
hallituksen suut ovat messingillä. Perästä
kuuluu... Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille loistavista ideoista ja palautteesta! Kyselyn
tarkemmat tulokset on julkaistu jäsenistölle.
SAKEn hallitus
Oulun Kiipeilyseura -91 on syyskokouksessa 2010 palkinnut ja nimennyt Jouni Aspin Kunniajäseneksi, hänen pitkästä työstään
seuran hyväksi.
Oulun Kiipeilyseura -91 juhlii 20-vuotistaivaltaan tänä vuonna. Ohjelmassa on monenlaisia tapahtumia ja reissuja. Juhlavuosi huipentuu marraskuussa Gaalailtaan.

Toni Fohlin ”Olhavan isäntä” luennoimassa kauden tapahtumista ja tulevasta. Osallistujia,
vasemmalta Jouni Aspi, Rami Haakana, Perttu Ollila, Juha Suikkala, Teemu Ojala ja Jari Koski.

Lisätietoja juhlavuoden tapahtumista ja toiminnasta löytyy seuran nettisivuilta oulunkiipeilyseura.fi
Terkuin
Heidi Saarinen
Oulun Kiipeilyseura -91 ry
Puheenjohtaja
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Koonnut Antti Liukkonen

Määrällisesti erittäin merkittävien uutisten
määrä on tänä keväänä ollut yllättävän pieni
kuivasta keväästä huolimatta. Tasaisen hyviä
suorituksia on tullut ympäri Suomea ja tuntuukin, että 7c -vaikeusasteisia reittejä on kiivetty tänä keväänä enemmän kuin koskaan.
Maaginen 8a rajapyykki on vain tänä keväänä
ollut hieman haastavampi ja sen ylityksiä on
vähemmän.

Boulderrintama
Boulderointipuolella Tuunaisen Ila käytti hyödykseen kuivan kevään ensi tuulet eduskuntavaalien äänestyspäivänä ja lähetti Jyväskylän 28.7 -alueelta superklassikko Fyysikon 8B.
Vimeosta löytyvä videotallenne reitin työstövaiheesta osoittaa, että itselleen napakahkon
reitin työstäminen voi aiheuttaa riipaisevia
tuntemuksia, etenkin jos tippuu loppukahvoilta...

tissimus Dorsit väristen Spiritual Leader 8A
sai ensinousunsa. Jani kuvaa uutta tekelettä
seuraavasti: ”Tuo linja on suora highball toppaus always broken boulderiin. Always broken
toppaa kulmaan asti mutta tämä Spiritual leader lähtee aikaisemmin always brokenin cruxin
jälkeen halkeamasta suoraan kohtuu itukalla
lukolla ylös kanttiin ja muuttuu tuplakantiksi
ihan yläosassa. Always brokenin cruxi muuttuu
pikkusen pahemmaksi ja siihen päälle tulee nuo
pari suht tiukkaa lukkoa ja sitten herkkä huukittelu loppuun sloupeilla. Viimesessä muuvissa ei
saa olla vetelät pöksyissä eikä saa livetä vaikka
alastulo on hyvä.” Hyvää henkeä ja tukea tuonut Anton oli flässännyt Always Brokenin 8A
ja ollut erittäin innostunut testailemaan mm.
No man´s Landia.
Etelä-Suomen osalta kiipeilyrintamaa on pitänyt pystyssä Venhon Anssi, joka kellisti 7 Veljestä, 8A+ -reitin Nurmijärveltä.

Samaisen kylän toisella laidalla Lankisen
Tuomo kantoi väkevillä harteillaan jo kevään
fontsun reissun aikana hänelle langetettuja
odotuksia. Tuomo teki näillä näkymin viimeisen nousun Remosen Jussin Keljonkankaalla sijaitsevaan voimapläjäykseen Marvin 8A.
Joitain päiviä lähetyksen jälkeen Ila nimittäin
kiskoi lähtökahvan irti ja reitti muuttui hiukkasen haastavammaksi. Re-kiipeämistä odotellessa...

Junioriosasto on keväällä osoittanut voimiaan sekä köysi- että boulderrintamalla. Joensuun nuori – ei ehkä härkä, mutta ainakin
mullikka – Sami Koponen ei vielä ole keväällä ehtinyt köyden jatkoksi, mutta blockeja on
kellistynyt mukavasti.

Oulun osalta Lehtolan Jani tyhjentää hitaasti,
mutta varmasti sekä Luohuan, että Pyhännän
projektivarastoa. Toistonoustuaan fontsussa
kasvatetuilla nahkoilla Luohualta korkeapallon nimeltään Ystävät hämärän jälkeen 7C+,
oli aika aloittaa projektien tikkaaminen. Teräsharjoja hiukkasen kulutettua löytyi sammalen alta pari napakkaa pinchiä ja kolme
kirpeän karkin krimppiä joiden kautta syntyi
Urpojen seurakunta 7C. Tähän highballiin linkittyikin luontevasti directi lopetus Sabamiehelle, josta syntynsä sai Sabamiehen seurakunta 8A. Kun linkkien tielle oli lähdetty oli
samaiseen top-outtiin luonteva linkata vielä napakampi Ladamiesten Seurakunta 8A+.
Ehkä makeimman näköinen ensinousu syntyi
kolmimuuvisella istumalähdöllä Kuolleeseen
papukaijaan. Tuloksena Sirkuspapukaija 7C+
ja varsin napakka sellainen. Herran blogista
löytyy taasen kuvamateriaalitodistetta kyseisistä suoritteista, suosittelen vilkaisemaan.

Reiteistä jos poimin muutaman niin Puistokemisti 7C -reitti merkittiin listalle ekassa
sessiossa ja on todella hieno slouppikantti! Hirvenhommat 7B+ Nunnanlahdesta reittiä olin kokeillut viime kesänä, mutta silloin
ei edes muuvit onnannut. Viimeisenä napak-

Pyhännällä Janilla olikin vielä erittäin napakka ja hienon näköinen projekti, jonka topissa
saattaa ujompaa alkaa kuumottamaan, kun
n. 6 metrin korkeudessa toppimuuvia tehdessä joudutaan huukkailemaan lippaan...Kesäkuun alussa Jani saikin Johanssonin Anttonin tuomaan hyvää spirittiä Pyhännälle ja La-
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Oletko nyt keväällä vain pelkästään boulderoinut vai oletko ehtinyt jo köyden päähänkin?
Köydellä ei ole hirveästi tullut kiivettyä. Mutta lyhyt ja ytimekäs Hopeinen Omena on tähtäimessä ;)
Miten ja miten paljon treenaat?
Yleensä treenaan 3–4 kertaa viikossa kiipeilyä ja ainakin kerran viikossa käyn lenkillä.
Boulderoinnissa treenaan yleensä vain kiipeämällä uusia reittejä, köysittelyssä keskityn
enemmän tiettyyn alueeseen kerrallaan.
Suunnitelmia/ tavoitteita kaudelle 2011?
Reissuta mahdollisimman paljon ympäri
Suomen maata ja kiivetä paljon hienoja reittejä! Tavoitteena useampi 8a köydellä ja boulderissa useampia 7C–8A reittejä.
Toinen mullikka, mutta vain eri puolelta Suomea on Turun nuori nouseva tähti Elias Silvola. Kuvaa Eliaksesta ei valitettavasti spotteriin ennätetty saada, mutta seuraavalla tavalla nuori herra kommentoi 7C/+ läjää, joka
on kevään aikana kellistynyt. Musikantti 7C,
Selkeät otteet ja mukavan jyrkkää vääntöä.
Evoluutio 7C (flash), Itselle sopivan tuntuinen kattoreitti parilla selkeällä kruksikohdalla. Lucifer 7C+, jyrkkä ja monipuolinen reitti
hienoilla otteilla. Sauer Kraut 7C, Pinsiössä
oli tiukka bulgen ylitys huonoilla jaloilla kant-

Jani Lehtola

Talven kova treeni on ilmeisesti tuottanut tulosta ja ainakin bouldereita on kellistynyt. Mitäs olet ehtinyt keväällä kiivetä (reitti, greidi,
lyhyt kuvaus reitistä, paljon vaati työtä...?)

ka dyno Tabasco 7B+ Kolilta. Pasin ensinousema pienellä lohkareella oleva hyppy joka
tehdään aika paketista. (Muita reittejä: Jeron
kantti 7B/+, Mies Yli Laidan 7A+,”Joensuun
karma” 7B)

Leena Rauramo reitillä Adios Pepito 8a.
Jani Lehtola ja kirpeän karkin krimppejä Ladamiesten Seurakunnalla 8A+.

Peter Hammer

teja pitkin, voimarunttaus. Eliaksen kehitystä
vierestä seurannut Rantasen Jouni mainitsee
anekdoottina, että nuorukainen on kiivennyt
kevään aikana käytännössä katsoen kaiken
mihin on koskenut...

Johtokiipeily
Vielä ei kevät ole köyseilyn osalta ainakaan
allekirjoittaneen korviin valtavia suoritusten
aaltoja nostattanut. Toki ikinuori Haakanan
Rami käväisi Espanjan retkellä kiipeämässä Terradetsissä Bon Viatgen 8a ja keväisellä
Haukkavuorella Kultakuumeen 7c+ (ilmeisen
napakan sellaisen greidilleen).

Samuel Hammer kiipeämässä Buu Glubbenia, 8a.

toka sessiossa, mutta vanha herra myönsi itsekkin että kunto on hyvä ja päivän kunto oli
tuntunut oikein erinomaiselle.

kaista muutamalla kysymyksellä.
Miten pitkään olet kiivennyt ja riittääkö aikaa
muulle harrastamiselle (ja koululle)?

Kevään merkittävin kiipeilysuorite Suomen
kamaralta löytyy kuitenkin mielestäni junioriosastosta. 13-vuotias voimanpesä Samuel ”Pamu” Hammer siirsi itsensä toiselle numeroskaalalle kiipeämällä jo klassikoksi
muodostuneen reitin Buu Klubben 8a. Lähetys oli niin merkittävä, että lähestyin nuoruKlaus Tefke

Helmenä pohjalle Rami käväisi tekemässä ilmeisimminkin kolmannen nousun Lunnaksen Janin Kivifetissiin 8a+ Haukkavuorella.
Toistonousun reittiin teki Penttisen Pasi viime kesänä. Rami kuvailee reittiä varsin intensiiviseksi ja monipuoliseksi. Reittihän on
hiukkasen hänkkäävä kantti, jossa kiipeily jakautuu periaatteessa kolmeen osaan: lapsilukoksi kuvattavan alkuboulderin jälkeen
on hyvä lepo, jossa pääsee halaamaan kanttia, muttei kuitenkaan ihan no-hands restinä. Tästä seuraa intensiivisempi keskiosa, joka jatkuu lähes vikalle pultille asti, jossa pääsee taas lepäilemään, muttei ihan yhtä hyvin.
Vikalta pultilta lähteekin vielä loppuboulderi,
jossa vasen kantapää nostetaan erittäin korkeaan huukkiin ja kurkotellaan kanttiin niin
pitkälle kuin ulottuvuutta riittää. Reitti on
kuulemma aika hankalasti greidattava, mutta Rami arveli, että siellä 8a:n ympyröissä kuitenkin liikutaan. Reitti avautui periaatteessa

Kiipeilyä olen treenannut 2 ½ vuotta, josta oikeastaan viimeisen vuoden enemmässä määrin. Viime talvena treenasin kiipeilyä 5–6 kertaa viikossa ja lisäksi kävin kolme kertaa viikossa futistreeneissä (Hongan -97 Mustat).
Treenaamisesta suurin osa köydellä kiiveten
ja keväällä myös jonkin verran boulderoiden.
(Isä vahvisti, että myös koulu on mennyt hyvin ;)...)
Mikä oli kovin köysireitti ennen Buu Glubbenia?
Kevään aluksi ehdin käydä kiipeämässä Falkkareilta Digeridoon 7b, olin tippunut syksyn
viimeisillä kylmillä keleillä vika muuvista. Viime vuonna kovin redpointtini oli Kerjäisten
valtakunta 7a ja Itävallan reissulla Renegade
7a/+. (Toisin sanoen numeron kehitys vuodessa... toim. huomio)
Kuvailetko vähän Buu Glubbenia ja miten
helposti se meni?

Koposen Sami loikkaamassa Tabascoa 7B+.

Siihen meni 4 sessiota ja muistaakseni 9 liidiyrkkää. Se ei ole itse asiassa juurikaan mun
tyyppinen reitti. Mulle sopisi paljon paremmin loiva pumppaava hänkki, jossa olisi pieniä listoja. BG:hän on tosi jyrkkää ja suomikiipeilylle tyypillistä kruksikasta vääntöä. Redpointissa joutui kyllä tekemään töitä, mutta
kiipeily tuntui kuitenkin koko ajan tosi hyväl-
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le. Samaa vaikeutta olisi voinut ehkä kiivetä
vielä muutaman metrin lisää, muttei juurikaan enempää.
Oletko vielä keväällä ehtinyt kiipeämään
muuta?
Boulderoimassa en ole ehtinyt käymään kuin
muutaman kerran. Koivusaaressa sain kiivettyä sessiossa Pepun 7A+, Munat 7A ja Platoonin 6C. Lisäksi mellareilta Akilleksen 7A.
Pikku-Siuntioon kiipesin ensinousun Crashin oikealle puolelle. Isä (Peter) oli laittanut
siihen yläankkurin ja miettinyt, että sen voisi
kiivetä viistoon oikealta vasemmalle. Ajattelin, että sen voisi kiivetä suoraankin. Testasin
muuveja ja ne meni, joten pistettiin pultit seinään ja kiipesin sen pois. Tuloksena Coldplay 7a+. Kävin myös kiipeämässä Catch me
if you canin 7b Kauhalassa. Tosi hieno linja.
Ehdit käväisemään myös Stavangerin PM-kisoissa ja tuliaisina oli hopeasija, onnittelut!
Mitenkäs kisat menivät omasta mielestäsi?
Ihan hienosti ne meni, mutta olisin toki halunnut voittaa ;). Karsinnoissa kiivettiin noin
7a ja 7b vaikeusasteiset reitit flash -tyylillä.
Minä ja kisan voittaja topattiin ne kummatkin. Finaalireitti oli varmaankin suunnilleen
7c/+. Se kiivettiin onsight ja sen kiipeäminen
ei sujunut ihan niin hyvin. Kämäilin jo alun
loivalla osuudella ja töpeksin tasaisen varmasti eteenpäinkin. Voittaja oli kuitenkin tosi hyvä ja toppasi finaalireitinkin, joten kakkosotila oli kyllä hyvä. Varsinkin, kun kyseessä oli ekat isot kisat joihin olen osallistunut.

-retken jälkeen scorecardiin napsahti käytännössä sessiossa kiivetty Purple Haze 7c. Tämäkin reitti on edellisen kaltainen ennemminkin voimakestävyys-, kuin kestävyyspläjäys. Juniori testasi viime syksynä siihen
muuveja, jotka eivät oikein auenneet, mutta
talven treenit ovat näemmä tuoneet tulosta...

vaisuuden reittiaihion.

Viimeisin lisäys ennen Kalymnosken retkeä
oli Pamun osalta ensinousu Isä-Peten vanhaan projektiin Mustavuorella. Kyseessä on
suora versio Karelia Express -reittiin. Tuloksena Midnight Express 7c+. Kyseiseen reittiin
on tämän uuden tulokkaan jälkeen kolme toinen toistaan hienompaa aloitusta. Alkuperäinen 7b+, tämä uusi versio ja Paavo Ikosen
pari vuotta sitten avaama vielä asteen verran
napakampi vasenkätinen versio. )

Nalle ja Andy palsta

Köyden kanssa ensinousujen makuun on
päässyt myös lehden päätoimittaja Jari
”Rock” Koski. Kotka-Kouvola akselin väliin
jäävälle Rotkokalliolle keväällä noustu Dyno-K 7c näyttää videomateriaalin perusteella erinomaisen hyvälle ja ensinousija itse kuvaakin reittiä kommentilla ”a route with character”.
Toinen samaiselta kalliolta antautunut projekti kantaa nykyään nimeä Friction Directe ja
vaikeutta 7c. Reitti sijaitsee Tekniikan maailman vasemmalla puolella ja on napakan tiukkaa ja herkähköä kiipeilyä. Kumpaisenkin reitin toistanut Rami kehui reittilisäyksiä mainioiksi. Rotkokallion pieni, mutta kompakti
kallio tarjoilee muutamia erinomaisen hienoja reittejä ja muutaman tiukan näköisen tule-

Kesäkuussa lähdetään pariksi viikoksi Kalymnokselle ja siellä olisi kiva kiivetä joku 8a. Lisäksi olisi mukava koittaa jotain vähän vaikeampaa onsightia, kun Suomessa niitä mahdollisuuksia ei ole kovien hirveästi. Kauden
aikana olisi myös siistiä kiivetä joku 7B+ tai C
boulderi. Se kyllä vaatisi sen, että löytyisi juuri itselle sopiva reitti.

Kuutti Heikkila

Tavoitteita kaudelle 2011 ja tulevaisuuteen?

Yksi tulevaisuuden tavoite on Dures Limites
8c Ceusessa. Andy (Gullsten) on sen kiivennyt ja kun se kuvaili sitä, niin se tuntui just
mun reitille. Toki vaatii ihan älyttömästi töitä ja sen, ettei loukkaannu, mutta tulevaisuuden tavoitteena joka tapauksessa.
Kiitokset ja hyvää jatkoa kauteen!
(jälkikirjoitus: Haastattelun jälkeen Pamu on
ehtinyt kiipeämään mm. sessiossa Kingston
Wallin 7c, Pikku-Siuntiosta. Yläköysikokeilu
muuveihin ja 4 yrkkää. Kyseessähän ei ole mikään staminafest, vaan raa´an tiukka neljän
pultin boulderpuristus. Ja vielä Kingston Wall
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Andy ja kynsikrimppailua Duelilla 8A.

Kauniimman sukupuolen edustajista Mina
Jokivirta on päässyt mainioon kesäkuntoon
ja kiipesi Nummessa kesäkuun alkupäivinä
yhden kallion klassikoista Shake my Tree 7c+.

Andyn kevät on sujunut hyvinkin pitkälti samoilla merkeillä, kuin mihin viime syksynä
jäätiin. Kevään retki fontsuun oli nuorukaisen
ensimmäinen boulderoinnin mekassa, mutta
lähetystyöhön ei tällä kertaa tarvittu suurempia kohdistusammuntoja vaan kaksi viikkoa
tiukkaa tykitystä.
Retki piti sisällään niin ison läjän reittejä
(mm. 6 kpl 8A ja 8kpl 7C+), että päätin kysyä herralta itseltään mitkä reitit nousivat erityisen hienoina mieleen ekasta visiitistä pelikentille. Kahdeksannen vaikeusasteen tarjonnasta mieleen nousivat erityisesti Rainbow
Rocket ja la Puce -nimiset dynot. Dynot ovat
luonteeltaan varsin erilaisia. RR on suoraviivainen suhteellisen loivalla profiililla varustettu, mutta erittäin pitkä roiskaisu (lähtökäsiotteen ja topin välillä mittaa varmaan
220cm). Mielenkiintoiseksi dynon tekee se,
että lähtökäsiotteesta potkaistaan matkan
varrella lisää vauhtia. La Puce taasen on erittäin jyrkkä (mutta myös pitkä) loikka jonka
tekee hankalaksi suhteellisen huonohkot jalitsut. Muita hienoja kaseja olivat Duel, 8A
släbi! ja Tigre et Dragon, joka on todella tyylikkään näköinen jyrkkä kantti hiukkasen kuu-

Nalle Hukkataival

Sveitsin retken jälkeen Andyn työnantaja
Boulderkeskus sponssasi vielä retken Mellobloccon kuuluisaan meetinkiin. Tapahtuma
huipentuu ulkoboulderkisailuun, jossa Andy
kuului Adam Ondran ja kolmen muun maailman huipun kanssa 5 toppausta suorittaneeseen terävimpään kärkeen. Reittejä kisassa
oli tosi vaikeista (8B+) hieman helpompaan
(8A+/B) ja toppauksia saaneisiin n. 7C/+ reitteihin. Tuo semivaikea reitti oli ollut Andylläkin lähellä, but no cigar. Helpommista flässinä menivät kolme 7C:tä ja hiukkasen napakammat vaativat kumpainenkin joitain yrkkiä.
Suomeen palattuaan Andy ennätti piipahtaa
Jyväskylässä mökkireissulla ja siinä ohessa
kiivetä 28.7 alueen superklassikot Unelma 7C
ja Fyysikko 8B. Unelmaa Andy mainitseekin
vaikeaksi auringonpaisteessa. Kaikki kyseistä reittiä auringossa kränkkäilleet laittanevat
puumerkkinsä kyseisen toteamuksen alle...

Jani Lehtola

Jyväskylän mökkeilyn jälkeen Andy ehtikin
jo pakata kimpsut kasaan ja suunnata useamman viikon retkelle Etelä-Afrikkaan. Herrain suorituksista on uutisointia pitänyt ansiokkaasti Boulderkeskuksen työmyyrä Sakari McGregor blogissaan. Retki on alkanut
loistavissa merkeissä ja kasit ovat paukkuneet järjestään muutamalla yrkällä. Tämänhetkisinä helminä retken alkuun flash Barracudaan 8A ja suoritusmerkintä Madibaan
8A+. (Jälkimmäinen on itse asiassa alun perin 8B+, mutta Andyn mielestä tuntui solidilta 8A+:lta...) Kunhan porukka täydentyy
muulla suomiretkueella, voitaneen odottaa
ihmetekoja.

Andy jaTigre et dragon 8A.

mottavalla toppauksella. Duel pitää sisällään
kuuleman mukaan listoja terävistä kahdenkolmen millin kynsicrattoneista pikkuisen
isompiin, mutta slouppaaviin malleihin. Kynnet kannattaa teroittaa kuntoon, mikäli reitin
mielii kiivetä...
Kuitenkin ehkä vakuuttavampaa jälkeä Andy
teki seitsemännessä vaikeusasteessa. Flässinä taipui mm. superklassikko la Balance 7C+,
jota Mooniksen Beni vääntää tuskaisena Real
Thing -leffassa. Kanssamatkaajia Andy oli
häkellyttänyt kuuluisalla Big Fourillla Cuvier
rempartissa. Käytännössä ilman lämppäilyä
olivat flässinä kellistyneet Big Boss, Tristesse ja Fourmis Rouges. Plussaa vaikeampi Big
Golden olikin vaatinut sitten muutaman yrkän väärällä betalla ja yhden oikealla.
Fontsusta Andy ja Nalle suuntasivat pariksi

viikoksi vielä Sveitsiin. Keli ei juustomaassa
oikein poikia suosinut (lämpimillään yli +25
astetta), mutta reittejä tikkaantui siitä huolimatta varsin mukavasti. 5 8A:ta, 3 8A+:saa ja
bonuksena tälle pysähdykselle herran mielestä muistiinpainuneimmat Delusion of Grandeur 8B ja maailmankuulu Never Ending Story 8B+. Ensimmäinen on suhteellisen pitkä
slouppistraversehylly varsin kuumottavalla
toppauksella.
NES taasen ei paljon esittelyjä kaipaa. Magic
Woodin ehkä kuuluisin reitti, jonka ensinousi
taannoin Chris Sharma. Syksyn retkellä Andy
putosi reittiä työstellessään aivan vika muuveista, mutta tällä kertaa se menikin suht helpon tuntuisesti koko reissun vikana päivänä.
Tämän nousun myötä Andystä tulikin Nallen
jälkeen toinen suomalainen 8B+ vääntäjä.

Andy ja aito dyno La Puce 8A.
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Jani Lehtola

spotteri
no mikrokrimppilinja silti. Ensinousin siihen
myös vuosia projektina olleen direkti-toppauksen.
Evilution 8A+ on ehkä kuitenkin se päällimmäikseksi mieleen jäänyt linja Bishopista.
Jyrkkää kiipeilyä korkealla pienillä incuteilla
patinalistoilla. Lopussa alkaa ilmaa olemaan
alla Bishopmaiseen tyyliin sen verran ettei
alas enää ole paljon katselemista. Kiven päällä seisoskellessa on varmaan 25 metriä korkeutta ja sieltä pitää sitten vielä downclimbata helpohko reitti toiselta puolelta että pääsee
alas. (Kyseinen reittihän on pistänyt pakettiin
nilkan poikineen mm. vanhan liiton kisakiipeilijä Daniel Dulac hajoitti nilkkansa toistonousua yrittäessään. Ensinousua aikoinaan
tehnyt Jason Kehl olikin työstövaiheessa testannut putoamisen mahdollisuutta mallinukella. Yläosan släbikruksista pudotettu nukke oli mennyt metrikaupalla pädiläjän ohi... )
Et ilmeisesti päässyt testaamaan Lucid Dreamingia oikein tosissaan. Näyttikö se kiivettävältä, vai vastasiko 8C+ odotuksia?
Koitin sitä joku 15 minuuttia, kunnes repäsin
kolme sormenpäätä aika pahasti auki. Ne eivät sitten kerenneet enää parantua loppureissuna joten se oli sitten siinä. Paulhan retrodowngreidasi Lucid dreamingin pari viikkoa
sitten 8C:hen mitä se oikesti on. Reitti on
kahden muuvin noin 7C+ vain yhteen vaikeaan kruximuuviin ja 6B toppaus sen jälkeen.
Kruximuuvi on kyllä vaikea, mutta on aivan
uskomatonta että yhdestä muuvista saisi tehty 8C+:ssan boulderin. Vaikein yksimuuvinen
boulderi maailmassa taitaa olla 8B.
Kevään jatkona käväisitte Eurooppa turneella Andyn kanssa. Fontsusta mieleen nousee
ilmeisesti ainakin L’Apparemment en départ
bas. Pääsittekö testaamaan muita esille nostettavia reittejä?

Nalle Hukkataival La Merveille 8A fontsussa.

Nallen osalta kevät alkoi retkellä Amerikan
mantereelle, tarkemmin sanoen Bishopiin.
Alue oli yksi viimeisiä oikeasti isoja kiipeilyalueita, jossa herra ei ollut vielä nahkojaan
kuluttanut, joten kiivettävää löytyi yllin kyllin.
Kevät alkoi reissulla jenkkeihin. Vastasiko
Buttermilks odotuksia?
Kyllähän se vastasi ja enemmänkin. Kivenlaatu ei ole mitään maailman parasta, mutta linjat on aivan uskomattomia ja ilmavia mahtavassa vuoristomaisemassa.
Mitkä klassikoista nousivat hienoimpina mieleen? (Mandala, Swarm, Evilution...) ja minkä vuoksi?
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Mandala nyt tietysti on boulderi josta lähes
kaikki ovat kuulleet. Aivan mahtava krimppilinja keskellä Buttermilksiä (Nalle kiipesi ensin Mandalan seisaltaan 8A+ ja sen jälkeen
assiksen 8B+). Ei siitä hirveän montaa vuotta ole kun Mandalaa pidettiin maailman vaikeimpana boulderina. Nyt sitä ovat jo naisetkin kiivenneet. Kertoo kuinka uskomattoman
paljon boulderoinnin taso on kehittynyt viimevuosina.
The Swarm on monien mukaan Bishopin
vaikein linja, mutta itselle se taisi vissiin sopia sen verran hyvin että downgradasin sen
8B+:sta 8B:hen. Kun kiipesin sen sen jälkeen
uudestaan alusta loppuun lämppäriksi rupesin epäilemään 8B:täkin. Uskomattoman hie-

L’apparemment oli hieno. Samoin L’elephunk
8B ja l’UBIK 8A+. Sää oli kuitenkin uskomattoman lämmin, kiipeily on todella kitkariippuvaista ja kiivettiin yli 2 viikkoa ilman lepopäivää. Fontsussa kyllä aina pääsee kovaan
kuntoon ja oppii paljon kiipeämällä määrää.
Kyllä sitä taas paljon tuli kiivettyä vaikeita
reittejä joita ei ennen ole päässyt. Fontsussa
tosin vaikea ei läheskään aina tarkoita kovaa
greidiä.
Sveitsissä keli ei ilmeisimminkään miehiä
suosinut, mutta saitte kuitenkin kiivettyä jonkin verran. Andy nosti esille 8B:n nimeltä Delusions of Grandeur. Nouseeko itselle mieleen muita vai oliko Sveitsin retken kovinta
antia Andyn lähetys Never Ending Storyyn?

Jani Lehtola

Oulun härkä Jani Lehtola ensinousemassa Sirkuspapukaijaa 7C+.

No kun Fontsun lämpö rupesi riittämään,
siirryttiin Sveitsiin toivoen että siellä olisi vähän paremmat kitkat. Eipä ollut. Vietettiin aika paljon aikaa uudella alueella Italian rajan
lähellä ettimässä ja putsaamassa uusia projekteja. Myös dosage 4:ssä olevaa wagon
projektia koittelin parina päivänä ja se oli todella lähellä, mutta päivät loppuivat kesken.
Videopätkä Tukholman boulderkisasta oli
varsin mukavaa katsottavaa. Kiinnostaisiko
itseä enemmän kisailu, jos kisat olisivat tuollaisella formaatilla?
Joo, kyllä todellakin kiinnostaa enemmän kisata tällaisella formaatilla. Kisa on paljon
rennompi kisaajille, reitit ovat vaikeampia
ja näyttävämpiä, eikä kiipeily mene köysikiipeilyn puolelle kun ei joudu ottamaan sataa
yrkkää viiteen minuuttiin pikku levoilla. Tukholma oli ensimmäisiä kertoja kun tätä formaattia kunnolla testattiin ja se toimi todella
hyvin, myös TV-lähetyksessä.

Ulkomaat
Viime vuodet Aasiassa kiipeilykuntoaan kohottanut Katariina Rahikainen on ollut kevään aikana rajussa kunnossa ja kevään lopuksi neito siirtyi maagisen kahdeksannen
vaikeusasteen ylittäjiin. Päätinkin kysäistä
mitä on aamumuroihin eksynyt, kun kehitys
on ollut näin messevää.

Moi! Ja onnittelut kovista tikeistä kauden
2011 alkuun. Keväällä on kellistynyt 8a:ta jo
kaksin kappalein, onko exel-taulukkoon tullut muita mieleen erityisesti nousevia tikkejä?
Kiitti! Hmm, 7b flashista olin tosi iloinen ja
myös hienosta 7c+:sta jonka kiipesin pari
kk sitten, se oli greidattu kyllä 8a+:ksi mutta downgreidattiin (Aleksandra Przybyszin
kanssa) kun siihen oli meidän tiedossa vain
yksi aiempi nousu, ehkä sen plussankin ois
siitä pois voinut ottaa. Thaimaassa alkukeväästä käydessäni ei tullut mitään erityisiä
nousuja, mutta ehkä voimakestävyys siellä kuitenkin parani. Juuri viikonloppuna tein
elämäni ensimmäisen köysi FA:n kaverini
samana päivänä pulttaamaan reittiin (7a) –
täällä reittien pulttaajat jättävät lähes poikkeuksetta reitit vapaiksi projekteiksi. Tämäkin
kaverini vain sanoi ”Ole hyvä, se on sulle!” ja
kysyessäni että etkö itse halua nousta reittiä
ensimmäisenä ”en, mä meen projektoimaan
yhtä 7b+ joten se on sun jos pääset ylös”.
Voisitko kuvailla noita kasi apareita, Laoguaita ja Fuhuota? Miten pitkiä ne on, kruksikkuus vai stamina, miten paljon otti työstöä,
miten kaukana kotoa?
Fuhuo on sellainen noin 12 metrin rykäisy, eli
staminaa ei juuri tarvinnut. Talvella ahkerasti
boulderkeivillä käynti auttoi siis asiaa, ja reitti aukesikin yllättävästi toisena päivänä! Vaikkakaan ensimmäisenä päivänä ei kyllä tuntu-

nut yhtään siltä että jo seuraava olisi lähetyspäivä. Pitikin varmistaa monelta taholta sen
jälkeen, että onko sitä oikeasti oma kiipeilytaso kohentunut näin paljon vai mitä ihmettä. Kaikki ne jotka sen olivat pari vuotta aiemmin nousseet vahvistivat greidin. Toki greidit
ovat suhteellisia aina, ja nyt (ilmeisesti mun
innoittamana) meidän keivin vahvoista pojistakin osa sen on nyt viime viikkoina kiivennyt, ja kovasti ovat downgreidaamassa. Noh,
oli mikä oli niin se on kiivetty kuitenkin.
Laoguai vaati jo enemmän työstöä, kuudentena päivänä sen kiipesin. Ja ainakaan sen
greidistä ei ole ollut mitään kiistaa, eli jos
ensimmäinen downgreidataan niin tämä on
kyllä ihan legitiimi. Sillä on pituutta parikymmentä metriä, ja varmaankin joka mahdollisessa kohtaa tuli pudottua lähetysyrityksissä... Monesti tosin viimeiseltä klipiltä, pumpun vallatessa kädet ja epätoivon vallatessa
mielen, sitten lennettiin... Esteettisesti tosi
kaunis reitti, lievästi hänkkäävä koko matkalta, keskellä saa jonkinasteisen levon kyynärpääjammilla (vaikkakin siihen tarvitsin kaverin vinkkausta).
Baihe on parin tunnin matkan päässä Pekingistä, niin sinne ei viikolla ehdi kun on töissä
viiteen saakka joten projektointi on jäänyt viikonlopuille. Tiikeripalsamia vaan käsiin lauantai-iltana ja olo on kuin uusi seuraavana
aamuna!
Olet vuodessa siirtynyt 7b -osastosta maagiseen kahdeksanteen vaikeusasteeseen, mitä
ihmettä on tapahtunut? Ilmeisimminkin olet
Jollin tallissa, joten voisitko vähän valottaa
millä metodeilla Juha tekee tytöistä koneita?
Heh, Jollin tallissa oleminen on vähän liioittelua :). Hyviä treenivinkkejä häneltä aina saa
(eri asia on, noudattaako niitä...) ja varsinkin
henkinen puoli saa rutkasti herralta kannustusta! Jos totta puhutaan, niin en oikein itsekään tiedä mitä on tapahtunut. Uskon, että
pään sisällä suurimmat blokit on ylitetty eikä enää pelkää niitä greidejä – sisulla ja periksi antamattomuudella pääsee pitkälle. Lihasmuisti on kummallinen asia, muuvit jotka
tuntuu mahdottomilta ekalla yrkällä yhtäkkiä aukenevat ja sen jälkeen se onkin paljolti
päästä kiinni. Tietenkin onnistumisen tunteet
ruokkivat itseluottamusta, joka kannustaa
treenaamaan, joka tuo tulosta jne... Tekniikka on myös parantunut jonkin verran tuolla
kiinalaisten kanssa boulderkeivillä kiivetessä, parhaimmat vinkit olen saanut sellaiselta herralta jonka kanssa kemiat ei muuten
käy yhtään yksiin. Tosin projektointi on ehkä
vaikuttanut negatiivisesti onsight-kiipeilyyni,
sen huomasin tuossa viime viikonloppuna.
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spotteri
Aleksandra Przybysz

Pitäisikin nyt keskittyä enemmän oman onsight-tason nostamiseen.
Onko alueella boulderointimahdollisuuksia,
vai oletteko keskittyneet pelkästään köyseilyyn?
Bouldereita löytyy ulkoa jonkin verran, mutta oon oikeastaan keskittynyt enemmän sisäboulderointiin viikolla ja ulkoköysittelyyn viikonloppuna, nyt aivan viimeaikoina tosin sisälläkin (tai ulos rakennetulla sisäseinällä)
on tullut käytyä viikolla kiipeämässä köyttä
kestävyysmielessä.
Miten Aasian kiipeilyscene muuten? Onko
helppo löytää motivoituneita treenikavereita?
Motivoituneita treenikavereita kyllä löytyy,
mutta välillä ohjeita tulee vähän liiankin paljon tuolla keivillä. Hassua täällä on se, että
täällä on paljon sellaisia jotka treenaa kovaa
ja on tosi vahvoja, mutta käyvät tosi harvoin
ulkona kiipeämässä ja ovat keskittyneet kisaamaan. Esim. keivillä on usein perjantaisin
aina pienimuotoiset ”kisat” – itse en niihin
ole koskaan osallistunut koska perjantaina levätään tai tehdään jotain muuta jotta viikonloppuna jaksaa tikata.
Paras treenikaverini on ehkä Aleksandra Przybysz, joka itse on kiivennyt jo yhden 8b:n tänä vuonna. Kaksi vuotta sitten hän kiipesi
juuri kyseiset 8a:t ensimmäisinään – ne ovatkin alueen ainoat tällä hetkellä. Motivoituneita varmistajiakin on onneksi löytynyt, kun
projektit ovat olleet samalla sektorilla!
Kaikkien mieslukijoiden mielessä kutkuttaa
klassinen kysymys leuanvedon merkityksestä kiipeilyssä, joten paljon niitä menee jotta
8a aukeaa?
Heh, piti oikein testata, en ollut pitkään aikaan kokeillut. 15 myötäotteella, kuudestoista potkulla :D. Leuanvedolla ja kiipeilyllä on
tosin mielestäni hyvin pieni positiivinen korrelaatio. Tapasin Thaikuissa viime vuonna
norjalaisen Lizin, jonka muistelen sanoneen
että kiipesi ensimmäisen 8a:nsa ennen kuin
sai ensimmäistäkään leukaa.
Onko työn alla tiukkoja projekteja?
Juu...
Mikä on tiukin Suomessa kiipeämäsi reitti ja
minkä haluaisit ehdottomasti kiivetä jos siihen avautuu mahdollisuus?
Bouldereista toissakesänä kiivetty Peppu 7A+
ja köydellä Kleverbergetin Paha, paha portsari 7a+, jonka kiipesin 3 vuotta sitten. Nummessa ja (Mäntyharjun) Mustavuoressa olisi
kiva käydä koittamassa jotakin nyt kesällä jos
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Katariina Rahikainen, Yingshang 8a+.

aika vaan riittää, mutta en nyt osaa määritellä
mitään erityistä reittiä.
Viime hetken täydennystä: haastattelun jälkeen Kata paukautti vielä henkseleitä rehvakkaasti ja lähetti meikäläisen laskuopin mukaan ensimmäisenä suomalaisena naissukupuolen edustajana 8a+ vaikeusasteisen reitin.
Näin neito itse kuvaa suoritusta: ”Nimi on
Yingshang (ja jos totta puhutaan niin en ole
ihan varma suomennoksesta – jos merkit
ovat sitä mitä luulen, niin jonkinlainen käännös olisi ”onnettomuus”)
Sellanen 24-metrinen, boulderimainen ja tekninen reitti, oli profiililtaan hyvin mulle sopi-

va. Lähes vertikaali, tiukkojen sektioiden jälkeen lähes aina jonkinasteinen lepo, oikeestaan yksi tosi vaikea kruksiosio ja sen jälkeen
pari helpompaa kruksia.
Ekan kerran koittaessa reitti tuntui ihan supervaikealta, ja vaikeimman kruksimuuvin
pääsin vasta kolmantena päivänä. Reitti taipui kuitenkin jo viidentenä päivänä. Beginner-alue on myös Baihessa, ja lähetyspäivänä
menin sinne yhtä päivää varten (helatorstai),
reilun kahden tunnin matka suuntaansa. Ja
juuri ennen reitin lähettämistä kuulin että nyt
on viimeiset hetket jos haluaa lähettää vielä
jotain ennenkuin tätiytyy :).”

Kuva: Mikko Nieminen

www.kiipeilyareena.com

KiipeilyAreenalla erinomainen
Beal-köysivalikoima!
Yuji 10mm Eco-sarjan köysi
60m sh. 149€

Uusi, hyvän hintaluokan 10mm perusköysi projektointiin kalliolle ja sisälle.
Eco-köysissä ei ole kuumakäsittelyä eikä vettähylkivyyttä.
Saatavissa pituudet 60m ja 70m.

UUTUUS!
Tutustu myös uusiin Classic-käsittelyn köysiin,
joissa kuitujen pinta on kuumakäsitelty ennen köyden punomista. Erinomainen hinta-laatusuhde!
Classic-käsittelyllä mm. Booster III 9,7mm ja Flyer II 10,2mm.
KIIPEILY
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ALPPITORVI

Teksti Markus Siivola Kuvat Markus Siivolan arkisto

kiville yksin. Välillä matkaani lyöttäytyy naapurin Chompers-koira, mukavaa hurtta ja hyvä
karhuvahti. Chompers kiipeää 5a:n bouldereita, jos vauhdinotto on riittävän hyvä. Koiralla
on viehättävä tapa tuoda minulle lahjaksi käytettyjä vauvanvaippoja - suussaan.
Baffininsaari onkin tunnetumpi big wall -kiipeilystään kuin bouldereistaan. Kun muutimme saarelle, kuvittelin, että saarella asuminen auttaisi verkostoitumaan kovempien kiipeilijöiden kanssa. Tämä ei pitänyt ollenkaan
paikkaansa. Kiipeilyretkueet lentävät yleensä
jenkeistä, eikä Pangnirtungin kylästä kiipeilykärpäsen pahasti puraisemia löytynyt ainuttakaan – itseäni lukuunottamatta.
Kylän lähialueelta löytyy vuorenseiniä, joita
voisi ehkä kiivetä luonnollisilla varmistuksella, mutta kivenlaatu on erittäin huonoa ja kiipeily vaarallista. Pitäisi löytää joku hullu matkaan. Niinpä boulderoin.
Reitti on huono eikä harjaamalla parane. Otteet ovat ihmeellisiä ja kieroja. Painun muualle.

Delia voittajafiiliksissä bouldereilla.

Boulderointia Baffininsaarella

S

ormet lipsuvat, jäkälä ja hiekka varisevat otteista suoraan silmiini. Roskaa sataa turkasen paljon, vaikka olen jo harjannut
otteet puhtaaksi. Roikun karvaisen boulderin
lähtöotteissa Baffininsaarella ja tuskailen lähdön kanssa.
Tovin tapeltuani totean, että reitti on ihan hirveä. Harjatkoon joku ”muu”, vitsailen. Kaikki innokkaat kiipeilypartnerikandidaatit ovat
tosin hiljalleen jättäytyneet seurastani kesän
mittaan. Joukkoon kuuluu vaimoni, joka mie-

Tyypillinen boulderi Pangnirtung-vuonon rannalla.
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luummin kiipeää sporttia, kuin työstää kylmässä kahta muuvia koko illan. Kylämme lähellä sijaitsevat reitit ovat yleensä likaisia ja
vaativat kohtuullisen määrän papua, kuten
boulderit yleensä. Maa on märkää elokuulle
asti ja olosuhteet viileät. Lisäksi suosikkisektorillani ammuttiin nälissään tallusteleva jääkarhu viime kesänä.
Mutta minä olen aina arvostanut kusisia olosuhteita. Henkiset vastoinkäymiset ovat tärkeitä kasvun elementtejä, ja niinpä suuntaan

Baffininsaaren kivi on enimmäkseen graniittia, osa gneissiä. Graniitti on yleensä halkeillutta, kyljet tasaisia ja otteettomia. Veden lähellä on yleensä pyöreämpää profiilia.
Parhaat löytämäni linjat ovat päälle kaatuvia
vaakasuunnassa kulkevia reittejä (traverseja),
joilla voi roikkua samasta kulmasta kaikilla
raajoilla. Kesän alussa takareidet ovat kiipeilypäivän jälkeen aina kipeät huukkailusta.
Tuuli on lännestä ja jäämeri tuoksuu suloisesti. Kiviä siintää joka suunnassa ja vaikka
90 prosenttia niistä on kiipeilykelvottomia, liian sileitä, liian loivia tai liian matalia, nautin

Hylje, 6a, Markus Siivola. Perus Baffinin-pyllistys kantteineen ja kantapääkoukkuineen, lopussa hyljemäinen nylkyttely kiven päälle.

Ahven-kivi ja nimetön reitti, noin 6a.

Hylje, 6a, Delia Berrouard.

löytämisen mahdollisuudesta ja ulkona olemisesta. Haen pitkän linjan projektia, mutta
tähän mennessä olen löytänyt vain 5c–6a -tason materiaalia. Hyvä projekti on suuri motivaation lähde.

teenani linkittää ne myöhemmin. Muutaman
viikon tutustelun jälkeen ykkösosa menee
juuri ja juuri tuoreilla voimilla. Kakkososa ei
mene tuoreillakaan voimilla. Kolmososa on
noin yhtä vaikea kuin kakkososa.

Siinä. Matalalla sijaitsevasta seitsemän-kahdeksanmetrisestä vaakakantista kauniilla
paikalla huokuu laatu. Rakkautta ensisilmäyksellä. Kivi täyttää vaatimukseni: se on pitkä ja aivan liian vaikea minulle sekä teknisesti että fyysisesti; reitti kulkee matalalla, mikä
on hyvä asia yksin kiipeävän turvallisuuden
kannalta. Maisemat ovat loistavat. Täydellinen kesäprojekti on löytynyt.

Työstän reittiä maanisesti koko kesän, pari
kertaa viikossa, kolmestikin. Juoksen kivelle kotoa noin kymmenessä minuutissa patja
selässäni. Reitti edistyy liike kerrallaan, mutta
keskivaiheen kruksi avautuu todella hitaasti.
En tahdo löytää siihen sekvenssiä, joka toimisi. Usein turhaudun etenemisen hitauteen,
sitten tulee pieni onnistuminen ja olen jälleen intoa täynnä.

Alan kiivetä reittiä kolmessa osassa, tavoit-

Kivestä tulee kaverini. Tervehdin sitä saapu-

essani ja lähtiessäni moikkaan ääneen kiitokseksi. Osaan kiven piirteet yksityiskohtaisesti
mutta minun täytyy oppia se vielä paremmin,
jotta pystyn kiipeämään kantin.
Vaikka edistyn, niin reitti tuntuu toivottomalta. Menetän joitain viikkoja reissuihin ja
huonoihin säihin. Jossain vaiheessa kesää
päätän, että reitin kaksi ensimmäistä osaa
muodostavat loogisen reitin kulmaan ja kolmannen osan kiipeäminen sen päälle on extended-versio tulevaisuutta varten. Huijaan
ehkä vähän, mutta teen sen motivaation säilyttämiseksi. Lyhennetyllä reitillä on silti pituutta.
Lokakuun alku, –7° C. Valon määrä alkaa hiipua. Olen käynyt kivellä ehkä parikymmentä
kertaa, ehkä kolmekymmentä, ehkä sata. Silloin tällöin olen kiivennyt muitakin reittejä,
mutta palaan aina projektikivelle. Tämä viikonloppu on viimeinen mahdollisuuteni onnistumiseen. Ensikokeilujen perusteella kitka
on huonoa ja sormet tunnottomat. Ei toivoakaan tänään, liian kylmä.
Parin lämmittelykierroksen jälkeen sormiin
palaa kuitenkin hiljalleen lämmin veri ja tunto. Kolmannella täysitehoisella yrityksellä linkitän viimein reitin kaksi ensimmäistä osaa
suureksi yllätyksekseni raikkaana alkutalven
päivänä. Reitin nimeksi tulee Eesti Aerobic.
Vaikeusastetta en osaa sanoa, kun en ole ikinä mitään vastaavaa kiivennyt. Arvaan seiskan pintaan.

Lohkareapajilla Pangnirtungin kylän lähellä.

Makaan maassa ja hihkun onnesta. Tuntuu
kuin olisin juuri kiivennyt Thor Peakin.
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Teksti Juha Evokari

Sampsa Lahtinen

ALPPITORVI

Rollarit
Rollarit lienee yksi maamme vilkkaimmista kiipeilykallioista. Lyhyt lähestyminen, hyvät liikenneyhteydet, reittien laaja kirjo sekä
leppoisa kivilaji tekevät paikasta oivan treenimestan – mitä nyt liikenteen melu tuppaa
välillä häiritsemään. Paitsi suosittu, kallio on
myös uhanalainen. Sipoon tuleva kaava ei lupaa sille hyvää ja Vuosaaren junaradan rakentaminen muutama vuosi sitten antoi jo esimakua kaiken katoavaisuudesta, kun kaltsin
edestä räjäytettiin yksi iso lohkare. (Toim.
huom: Suomen Alppikerho ja SKIL Aceessryhmä ovat hoitamassa kaavoitukseen liittyviä lausuntoja ja muuta kallion säilyttämiseen tähtäävää työtä)
Mutta miten kallio aikanaan löydettiin? Ja mitä ihmettä Rollarit oikein tarkoittaa? Annetaan yhden kallion löytäjistä, kiipeilyveteraani Petri Lintisen aloittaa salaisuuksien arkun
raottaminen:
Rollareiden löytymisen aikaan aktiivikiipeilijöitä oli Suomessa kymmenen paikkeilla ja kaikki
olivat lähes poikkeuksetta pääkaupunkiseudulta. Uusia kallioita etsittiin, koska lähellä Helsinkiä oli vain muutama kallio. Taivaskallio, Pihlajamäki ja Sipoo olivat vanhoja kohteita, joilla
oli kiipeilty pidempään. Olhava oli tietenkin ykköskohde, mutta kaukana Helsingistä. Sipoossa
oli kiivetty lähes kaikki mahdolliset tekniset reitit jo vapaasti. Meilahden kalliot ja Harakkasaari ”löytyivät” samoihin aikoihin Rollareiden
kanssa. Muistaakseni Jukka Kallio “löysi” Rollarit ja ehdotti käyntiä. Ensimmäisillä kerroilla
oli mukana ainakin Kim Pennanen eli Kimppe.
Kimppehän kuoli myöhemmin kiipeilyonnettomuudessa Ranskan Alpeilla. Muistan kuinka
ensimmäisellä kerralla ihastelimme paikkaa ja
kallion muotoja. Paikka oli kuin jostain Englannin gritstone -alueelta ja Kimppe kutsuikin pitkään Rollareita Rolling Stanage Edgeksi - siis
tietenkin sen oikean Stanage Edgen mukaan,
jonka reittejä tunnettiin Mountain tai Crags
lehtien kuvista. Aika pian Ilkka Paloheimo,
Sampsa Lahtinen ja Kim Pennanen ja muutama muukin Stanagella kiipeilivät.
Toinen Rollareiden – ja tietysti koko suomalaisen kiipeilyn – pioneereista, Ilkka Paloheimo jatkaa:
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Ilkka Paloheimo liidaa Shell Superin ensinousua 1983 tai1984, varmistajana Kari Laitinen.

”Kun oli kyse uudesta kalliosta, niin reitit tietenkin tehtiin aloittaen näyttävimmästä sekä riittävän helposta linjasta ja sellainenhan
Rockvandaali oli. Ensinousijaa en kyllä muista,
mutta arvelen nimen olevan peräisin Kimpeltä. Saattoi lähteä jotenkin sanaleikkinä ”Arvoisat vantaalaiset, ärade vandaler...” lausahduksen pohjalta. Osmo ”Maddog” Ojalan kiipeilyuran aloitus liittyy Rockvandaaliin läheisesti.

Opiskelukaverini Osmo oli fillarilenkillä poikennut katsomaan meitä ja mitä se sellainen harrastamani kiipeily oikein on. Ja kun selkäni ehdin kääntää niin, vips! Herra jo seisoi puolivälin
hyllyllä ilman mitään kiipeilyvehkeitä aavistuksen ihmeissään, että mitähän nyt pitäisi tehdä?
Kiipeilykokemusta yhteensä tasan muutama
metri. No, siitä selvittiin, mutta ei se Osmon
menoa hirveästi hidastanut. Jokusen vuoden

myöhemminhän mies löysi itsensä Olhavan
Suuren Leikkauksen puolivälin hyllyltä lähes samassa tilassa. Kas kun ei nyt vaan tullut laitettua varmistuksia...”
Paloheimo jatkaa kallion seuraavasta reitistä: ”Pölykeuhko oli luonnollinen seuraava linja Rockvandaalin jälkeen. Se on aavistuksen
korkeampi, vaikeampi ja likaisempi ja näin ollen vaati voimallista harjaamista. Pölypilvi oli
puhdistettaessa melkoinen, ja nimihän saattaisi juontaa juurensa siitä, heijastellen ensinousijan (eli ensiharjaajan) ammattitautia. Mutta ei
kuitenkaan. En mitenkään muista, kuka reitin
ensinousun teki, saatoin olla minä, mutta yhtä hyvin saattoi olla Petri. Tai sitten molemmat,
toposta tieto varmaan löytyy (Toim huom: topossa sekä Lintinen että Paloheimo ensinousijoina). Joka tapauksessa Petrillä oli magnesiumpussi, joka ei ollut ranskalaistyylinen ”pour
ze tipz of ze fingerz only” vaan ennemminkin
tyyppiä ”le big sac” ja jonka käytössä Pete ei mitenkään arastellut. Niinpä mieleeni on syöpynyt
kuva Petristä ja valkoisesta mankkapölypilvestä
reitillä, joka nykyään tunnetaan nimellä Pölykeuhko.”

P

arahin Walter. Olen viime aikoina
pannut merkille, että ihmiset ovat alkaneet käyttää varmistaessaan varmistuslaseja. Onko tässä taustalla jokin megatrendi,
josta pitäisi huolestua?
Nimim. Old School -75  
Kyllä on ja huolestuminen ei tunnetusti koskaan mene hukkaan. Varmistuslaseja käyttävistä voidaan vetää suora moraalisen rappion ja henkisen laiskuuden jatkumo ruotsalaisten chippaajien kautta Cesare Maestrin
Compressor routeen, jos sallitte silkkaan banaaliuteen huipentuvan karrikoinnin. Toisin
sanoen nämä vapaaehtoiset nelisilmät käyttävät teknologiaa luonnon asettamien esteiden voittamiseen sen sijaan, että kehittäisivät omaa henkistä ja fyysistä kapasiteettiaan
ja kohtaisivat maailman sen luonnollisessa
rosoisuudessaan.
Et yllä seuraavaan otteeseen, chippaa väliote!

Pöykeuhkon jälkeen tuli vuoroon kaksi muuta
klassikkoa, Paloheimon sanoin: ”Näiden parin reitin jälkeen yleinen kiinnostus taisi kohdistua kallion vasemman reunan seinälle ja sinne
syntyi muistaakseni Kimpen toimesta pari reittiä: Spiderman ja Rotpunk. Jälkimmäisen nimi
kirjoitetaan todellakin täsmälleen noin; nerokas
yhdistelmä saksalaista kiipeilytermistöä (rotpunkt) ja sen ajan musiikkia punkkia.”
Mutta sitten päästäänkin jo Suomen ensimmäisen trädi-kuusplussan kimppuun. Siitä
Lintinen muistaa seuraavaa: ”Shell superia
oli moni harjoitellut yläköydellä, ja ainakin minä siitä ylös pääsinkin. Reitin kruksi on pitkä kurotus ja siinä sormi vääntyi vaakahalkeamassa
ikävästi. Ilkka Paloheimo oli ensimmäinen, joka
reitin uskalsi kiivetä alaköydellä ja varmistuksena oli vaakahalkeamassa kiila. Ilkka oli muutenkin sen ajan kovin liidaaja ja pystyi liidaamaan ihailtavasti omien taitojensa äärirajoille,
usein putoamiseen asti. Jälkikäteen ihmettelenkin miksi Ilkka kutsui minua “kivipääksi”,
vaikka Ilkalla itsellään oli pää paljon tunnottomampi kuin minulla.”

Et saanut ihmisiä uskomaan, että toppasit
Cerro Torren? Roudaa reitille tonni pultteja
ja poravasara.
Et jaksa taivuttaa niskaasi pariksi minuutiksi varmistaessasi kaveria Salmisaaressa?
Osta ihmeessä varmistuslasit.
Vain vajaat 40 vuotta sitten Ray Jardine lanseerasi markkinoille ensimmäiset frendit,
jotka mahdollistivat siihen asti mahdottomilta tuntuneiden halkeamien kiipeämisen
vapaasti.

Paloheimon muistikuvat samasta reitistä
ovat seuraavia: ”Oma mielenkiintoni kohdistui Rockvandaalin oikealla puolella olevaan kulmaan. Koskapa taidot eivät riittäneet kanttia
pitkin, jäi mahdollisuudeksi halkeamasysteemi
vasemmalla seinällä. Halkeamia tarvittiin tietysti siksi, että reitin saisi edes jotenkin varmistetuksi. Sitä siinä harjoiteltiin joukolla, vaihtelevalla menestyksellä. Jonain iltana olin sitten
mielestäni treenaillut tarpeeksi ja liidasin reitin.
Muistaakseni puolenvälin nurkilla oli viheliäisen
kivulias sormiote halkeamassa, muuten se taisi
mennä aika mutkattomasti. Kuvista päätellen
pari varmistusta (pikkufrendi ja stopperi) ja jalassa minulla oli urheilullisesti 501 nappi-levikset. Mistä reitin nimi sitten? No kun Suomen
Stanage Edgellä kerran kiivettin ja koska Englannissa oli jossain reitti nimeltä Esso Extra, niin
Shell Super sopi aivan hyvin. Ja olihan se aikansa Rollareiden vaikein reitti, paikallista korkeaoktaanista.”
Alppitorvi kiittää Leo Määttälää haastateltujen yhteystiedoista.

Vaikea kuvitella, mikä degeneraation vaivihkainen piru on soluttautunut kiipeilykulttuurin ytimeen, kun näinä päivinä joudumme todistamaan varmistuslasien kaltaisia
epäkeksintöjä. Neuvonkin sinua, hyvä Old
School -75 seuraavalla kerralla moiset lasit
havaitessasi välittömästi ilmiantamaan käyttäjän SKIL:n etiikkavaliokunnalle.
Hauskaa kiipeilykesää kaikille teille mätisäkeille, kynäniskoille ja tissiposkille näissä
merkeissä!		
Walter

Mikä olisi nykykiipeilyn taso, jos Jardine olisi säälinyt niskaansa ja panostanut frendien sijaan varmistuslasien keksimiseen?
Samaan aikaan muudan hra Messner kirjoitti artikkelin otsikolla ”Murder of the impossible”. Hänellähän oli tapana treenata
Himalajan-keikkojaan varten lähtemällä viikonlopuksi Dolomiiteille hiukan sooloilemaan - ilman vettä tai eväitä. Olisiko edelleenkään kukaan kiivennyt 14 kasitonnista
samalla tyylillä, jos Messner näille keikoilleen olisi pakannut varmistuslasit mukaan?
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ARVIOT

Kiipeily koeajaa

Elisa Tiensuu

Arvostelut Artturi Kröger
Kuva Salomon

Simon Yates: Against the Wall,
Vintage Books, 1998

Ensinousu Patagoniassa –
kirja asenteesta
Against the Wall vie lukijan Chilen Patagoniaan, Central Tower of Painen myrskyisälle
itäseinämälle. Ensinousua yrittävät Simon
Yates, Sean Smith, Paul Pritchard ja Noel
Craine.
Brittinelikosta Paul on kuuluisa kalliokiipeilijä ja Noel big wall -ässä, mutta molemmat
heistä ovat noviiseja lumisilla vuorilla. Sean
ja Simon taas ovat kiipeilleet yhdessä yli
kymmenen vuotta Skotlannin jäisissä kuluaareissa ja retkikunnissa ympäri maailmaa.
1300-metrinen seinä testaa kiipeilijöiden taidot ja huumorintajun sekä tiimin dynamiikan. Yates kuvaa big wall -kiipeilyn etenemistä ilahduttavan seikkaperäisesti. Kirjasta selviää, millä rytmillä, taktiikalla ja varusteilla
seinämää kiivetään. Lukija pääsee myös leiriytymään roikkuviin portaledgeihin ja saa
kokea, millaista köysien jumaroiminen on.
Halkeamareittiä teknotaan ja kiivetään pareittain hitaasti mutta varmasti. Huikeiden
liidien kuvaus saa sykkeen nousemaan. Kiipeilijät rämähtelevät kymmenien metrien
pudotuksia varmistusten pettäessä.
Yatesin kerronta on vilpitöntä ja päästää lu-

Maastureilla reitin juurelle
kijan lähelle. Lopun odottamattoman käänteen myötä Against the Wall laajenee henkilökohtaiseksi kasvutarinaksi: Simon tarkkailee
kiipeilytovereidensa
huoletonta
asennetta ja naiiviutta, ja huomaa yllättäen
kantavansa uudenlaista vastuuta.
Yates kirjoittaa: ”Kun muistelin (Torres del
Painen) tapahtumia, aloin nähdä yhteyksiä
jokapäiväiseen elämään, siihen miten joskus
laiskuuttamme tai välinpitämättömyyttämme
jatkamme käyttäytymistä, joka voi johtaa vakaviin seurauksiin. Kyse on asenteesta. Tämä
on kirja asenteesta.”
Yatesin muita teoksia: The Flame of Adventure -kokoelma (Vintage Books, 2002) kiskaisee lukijan mm. Eigerin pohjoisseinälle ja Tien Shanin huipuille. Kolmas
kirja, The Wild Within, julkaistaan vuonna 2011.

Salomon Speedcross 2 -maastojuoksukengät palvelevat mainiosti alppikiipeilijää. Lähestymiset on ilo kipitellä jalkineissa, joissa riittää pitoa ja tarkkuutta. Kiipeilyreitin
juurella Speedcrossit voi tarvittaessa heilauttaa huoletta kiipeilyreppuun, sillä parilla on painoa vain kuutisensataa grammaa.
Speedcrosseissa on hirmuinen grippi. Kivillä liikuttaessa pito perustuu pohjakumin
koostumukseen, lumella ja mudalla puolestaan julmaan kuviointiin. Myös juurakolla, jopa jäällä, pitoa riittää.
Tossujen kärkeen on muotoiltu kuppimainen rakenne, joka suojaa varpaita kivikossa. Quicklace-nauhoituksen ansiosta nauhat saa kiristettyä yhdellä tempaisulla.
Mutta miksi valita maastojuoksutossut,
kun nimenomaan lähestymisille suunniteltuja approach-jalkineitakin on? Maastureiden puolesta puhuu monikäyttöisyys, hyvä
saatavuus ja usein myös hinta. Mutta jos
lähestymisjotos on pitkä ja kantamukset
painavat, jäykkäpohjaisempi varsinainen
approach-kenkä vie voiton.
Speedcross 2 kuuluu valmistajan kapeimpiin malleihin ja istuu kuin hansikas, jollei
jopa kuin ehkäisyväline. Speedcross 2:sta
saa sekä Gore-kalvolla että ilman. Testipari
oli kalvoton, mutta piti jalat kuivina myös
lumisiirtymien aikana. Mallista on myös
naisille suunniteltu versio.

Simon Yates tunnetaan myös miehenä, joka leikkasi köyden.

Paino 580 grammaa pari. Hinta 109 euroa,
Gore-kalvolla 129 euroa.
Varmuutta ja vauhtia askeleisiin tuovat
monikäyttöiset maastokengät.
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Joon
a
suor s Selän
ituk
niem
sen
lisäk i sai h
u
si vi
rtav omiota
iivai
sest vahvan
a as
kiip
uval
inna eilysta!

Eev

i Jaa

Tomi Nytorp

kko

la

Teksti Elias Silvola

| Kuvat Rauno Haime

Kilpailu järjestettiin Turussa toinen huhtikuuta
ja se oli ensimmäinen Bouldertehtaalla järjestetty kansainvälinen kilpailu. Kisaajia saapui kaikista pohjoismaista lauantaiaamuna alkavaan kilpailuun. Reitit olivat jälleen syksyn vaikeuskiipeilyn
PM-kisojen tapaan Christian Bindhammerin käsialaa.
Karsinnat kiivettiin suomalaisittain harvinaisella
järjestelmällä; jokainen kilpailija lähti eristyksestä vuorollaan ensimmäiselle reitille, jota oli viisi
minuuttia aikaa kiivetä. Sen jälkeen oli viiden minuutin tauko ja jälleen viisi minuuttia aikaa kiivetä toinen reitti. Näin käytiin läpi viisi todella hienoa ja monipuolista karsintareittiä.
Reitit piti lukea ja topata viiden minuutin aikana, ajan loputtua ei enää saanut jatkaa vaan alas
oli tultava välittömästi. Esimerkiksi Matildalla oli
ajan loppuessa vain toinen käsi topissa, joten
hän ei voinut topata reittiä ja sai vain bonuksen.
Finaaliin valittiin 8 naista ja 9 miestä, koska yk-

si miehistä oli venäläinen ja kilpaili PM-kisassa
ulkopuolisena. Suomalaiset saivat miehissä neljä ja naisissa kolme finaalipaikkaa tiukan karsinnan jälkeen. Illan koitokseen saapui dj. huolehtimaan tunnelmasta ja katsojiakin tuli paikalle
kiitettävästi. Finaalissa jokaisella oli neljä minuuttia aikaa kiivetä reitti muiden odotellessa
eristyksessä, ennen kuin siirryttiin seuraavaan
ongelmaan.
Miehet ja naiset kiipesivät omia reittejään yhtä
aikaa ja heidän suorituksiaan oli mahdollisuus
seurata suorana netissä. Lopulta jännittävän kilpailun jälkeen Tomi Nytorp toi suomeen pronssia ja Eevi Jaakkola hopeaa.
Palkintojenjaon päätyttyä monet katsojat ja kilpailijat lähtivät tutustumaan Turun yöelämään,
mutta toimitsijoita odotti vielä viimeinen urakka:
50 uutta reittiä aamuun mennessä!

TULOKSET
MIEHET
1. Robban Rundin SWE
2. 	Daniel Andersson SWE
3. Tomi Nytorp FIN
4. Kuutti Huhtikorpi FIN
...
7. Joonas Selänniemi FIN
...
9. Anssi Venho FIN
NAISET
1. Tina Johansen Hafsaas NOR
2. Eevi Jaakkola FIN
3. 	Matilda Söderlund SWE
4. Matilda Nordman FIN
...
8. Mina Jokivirta FIN

Kiitokset Ollille ja Kaisalle sekä kaikille muille kisojen järjestämisestä!
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kisat

Matilda junnujen finaalireitillä.

Aikuisten
ja juniorien
köysi-PM 2011
Teksti: Matilda Nordman Kuvat Katariina Haime

Tänä vuonna aikuisten ja juniorien köysi-PMkisat pidettiin samana viikonloppuna Norjan
Stavangerissa. Itse lensin Stavangeriin jo perjantaina iltapäivällä ja muut Suomen joukkueen edustajat saapuivat yöllä tai seuraavana
päivänä. Illalla kävin pitsalla kaupungilla ja
sain pienen muistutuksen siitä, kuinka kallista ruoka voi Norjassa olla. Pitsan hinta oli
189 Norjan kruunua, eli reilut 20 euroa.

Kisat olivat Tomi Nytorpin 18. PM-kilpailut, joista 13 mitalisijaa! Taatusti
pohjoismaiden ennätys.
Tomi miesten finaalireitillä.

Lauantaina oli ensin vuorossa aikuisten kisat.
Kilpailut järjestettiin Sørmarka areenalla, joka oikeastaan oli jäähalli, kaukaloineen sekä
curling- ja pikaluisteluratoineen. Hallissa oli
kuitenkin kohtuullisen korkea ja näyttävä kiipeilyseinä.
Ainut huono puoli hallissa oli kylmähkö ilma,
jonka takia oli vaikea pitää lämpöä yllä kiipeilysuoritusten välillä. Kisareittejä löytyi monelta eri profiililta, kaikkea katon ja släbin väliltä.
Reitinteosta vastasi viime vuoden PM-kisojen
tapaan Christian Bindhammer, joten reitit olivat erittäin laadukkaita.
Osallistujenkin joukosta löytyi kovia nimiä
mm. Norjan Magnus Midtboe. Karsinnat kiivettiin aamupäivällä fläshinä ja finaalit myö-
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Kisaseinä Stavangerissa.

hemmin samana päivänä on-sightina. Sekä
miesten että naisten sarjassa kaikki suomalaiset pääsivät finaaliin, joten jännitettävää
riitti.
Aikataulu piti hyvin ja kisat loppuivat jopa en-

nen laskettua aikaa. Muiden aikuisten suunnatessa after partyyn menimme junnujen
kanssa kebabille.
Seuraavana päivänä oli junnujen vuoro näyttää taitonsa. Osa karsintareiteistä olivat sa-

mat kuin aikuisilla edellisenä päivänä, mutta reitit olivat jaettu niin, ettei kukaan aikusten kisoihin osallistunut junnu joutunut
kiipeämään samoja reittejä uudelleen.
Myös junnujen puolella kaikki suomalaiset
pääsivät finaaliin. Karsinnat sujuivat jälleen
sutjakkaasti mutta finaalit kestivät aikuisten
kisoihin verrattuna paljon kauemmin. Tämä
johtui siitä, että junnukisoissa on kuusi eri
sarjaa, eli yhteensä yli 40 finalistia. Nuorimmat sarjat aloittivat kiipeilyn finaalissa ja
vanhimmat sarjat kiipesivät viimeisenä.
Itse olin vanhimmassa sarjassa ja kiipesin
sarjassani viimeisenä, joten jouduin istuskelemaan eristyksessä hyvin kauan, mikä
oli melko puuduttavaa. Onneksi kisat saatiin ajallaan vietyä loppuun ja ehdimme
Samuel Hammer junnukisassa.

Alla: Matilda finaalireitillä.

ajoissa lentokentälle.
Lensimme Turkuun Kööpenhaminan ja
Tukholman kautta, ja ehdimme Arlandan
kentällä katsoa jääkiekon mm-finaalipeliä
yrmeän näköisten ruotsalaisten kanssa.
Juuri ennen koneeseen nousua saimme
kuulla että suomi oli voittanut 6–1 ja viimeinen lento kuluikin hyvillä mielin.

TULOKSET | AIKUISET
MIEHET
1.	Magnus Midtbø,NOR
2. Toni Nytorp, FIN
3. Sindre Sæther, NOR
--6. Anton Johansson, FIN
NAISET
1. Tina Hafsaas Johnsen, NOR
2.	Matilda Nordman, FIN
3. 	Maria Sandbu, NOR
4. Eevi Jaakkola, FIN
--6. Roosa Huhtikorpi, FIN
7. 	Mina Jokivirta, FIN
8. Enni Bertling, FIN

TULOKSET | JUNIORIT
YOUTH A POJAT 1994–1995
1. Endre Sandø Evensen, NOR
…
6. Elias Silvola, FIN
YOUTH A TYTÖT 1994–1995
1.Tina Hafsaas Johnsen, NOR
--7. Ines Fagert, FIN
YOUTH B POJAT 1996–1997
1. Jakob Heber Norum, NOR
2. Samuel Hammer, FIN
YOUTH B TYTÖT 1996–1997
1. Natacha Jagd, DK
--4. Katariina Haime, FIN
JUNIORI POJAT
1. Martin Skaar-Olslund, NOR
--3. Henri Haime, FIN
JUNIORI TYTÖT
1. Matilda Nordman, FIN
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Teksti Markus Nyman, Släbi Ry

Vaihtoehto venyttelyyn kiipeilijöille
Anton Johansson

Treeni

AKTIIVINEN KOHDEVENYTTELY

Venyttelystä on hyötyä kaikille kiipeilijöille.

Harrastan kiipeilyn ohessa myös suhteellisen säännöllistä lenkkeilyä ja
jokunen maratonkin on tultu kipaistua. Sen tiimoilta luen usein Juoksija-lehteä, josta saa vinkkejä niin juoksutekniikoihin, ravintokysymyksiin, mutta mitä tärkeintä myös lihashuoltoon. Viime numerossa törmäsin aiheeseen ”Uutta tehoa venyttelyyn”. Oli pakko lukea artikkeli,
joka pohjautui Pertti Kukkosen kirjoittamaan kirjaan ”Aktiivinen Kohdevenyttely”.
Juttu tuntui niin mielenkiintoiselta, että ostin heti kirjan, jossa annetaan lisävaloa aiheeseen. Yritän tässä tuoda esiin tämän uuden venyttelytyylin pääkohdat.

Perinteisen pitkän staattisen venyttelyn edut ja haitat
Kun staattisessa venyttelyssä lihasta pidennetään tasaisessa venytyksessä tarpeeksi pikään, noin 20–30 sekuntia tai jopa yli, lihas antaa periksi ja venyy. Liialliselta venyttämiseltä suojaava venytysrefleksi käynnistyykahden sekunnin kuluttua venytyksen alusta. Sen vuoksi lihas
jännittyy ja vastustaa venyttämistä. Vähitellen lihas kuitenkin väsyy ja
antaa periksi sekä lopulta venyy.
Ponnistellessaan venyttämistä vastaan lihakset kuluttavat energiavarastoaan jännittyneessä tilassa, jolloin ne eivät saa riittävästi happea.
Siitä seuraa väsyminen ja kipeytymistä sekä osittaista mikrotason vaurioitumista – joskus jopa varsinaisia vaurioita. Mikrovaurioiden merkkinä on niin kutsutun kreatiinikinaasi-entsyymin kertyminen kudoksiin.
Pitkällä staattisella venytyksellä lihas siis lopuksi kyllä ”antautuu” ja
venyy, mutta samalla väsyy. Väsynyt lihas vie osan tehosta ja urheilijan
suorityskyky laskee – ainakin hetkellisesti.
Urheilulääkäri Harri Hakkarainen on todennut, että yli 10 sekuntia kestävät venytykset voivat olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi.
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Aktiivisen kohdevenyttelyn idea
AK-venytyksen ( AIS = Active Isolated Stretching) on kehittänyt
jenkkiläinen kaveri nimeltään Aaron Mattes 1970-luvulla, mutta
varsinaisesti se on pulpahtanut aktiivi- ja kilpaurheilun tietoisuuteen vasta 2000-luvulla.
Venytysrefleksi, lihasten luontainen puolustuskeino liiallista venytystä vastaa käynnistyy noin kaksi sekuntia venytyksen alusta,
mutta myös mikäli venytetään voimakkaasti tai liian nopeasti.
Kahden sekunnin rauhallinen venytys on sen sijaan vaaraton ja tekemällä näitä venytyksiä 8–10 kertaa, saadaan venytykseen jo kohtalainen teho. Tehoa lisää erityisesti se, että venytettävä lihas saadaan täysin rennoksi jokaisessa toistossa.
AK-venyttelyssä venytykset on kohdennettu tarkasti kaikille kehon
tärkeimmille lihaksille. Venytysasennot on valittu niin, että aktiivinen liike alkuasennosta venytysasentoon rentouttaa lihaksen.
Merkittävä parannus staattiseen venyttelyyn verrattuna syntyy
myös kohdevenytyksen toistojen pumppaavasta liikkeestä, paluusta alkuasentoon ja takaisin sekä sen tahdissa tehtävästä sisään- ja uloshengityksestä.
AK-venytys parantaa veren- ja imunesteiden kiertoa lihaksissa ja
sidekudoksissa. Syvän hengityksen ansiosta lihakset ”ruokitaan”
tarvittavalla hapella ja parannetaan samalla palamistuotteiden
poistumista kudoksista. Venyttely täten elvyttää lihaksia ja nopeuttaa palautumista rasituksesta sekä lievittää lihaskipuja – ei
aiheuta niitä !
Väsymistä lihaksissa ei tapahdu vaan päinvastoin venyttely kohentaa lihasten suorituskykyä.

AK-venyttely lyhyesti

Mitä AK-venyttelyssä tarvitaan?

• Venytys max. 2 sekuntia kerrallaan.
• Toistetaan rauhallinen venytys 8–10 kertaa.
• Toiston välissä lihas rentoutuu, kun raaja siirretään
alkuasennosta venytysasentoon.

Kiipeilijöiden kannalta, jos he käyttävät AK-venytystä ensisijaisesti ylävartalon venyttämiseen, apuvälineitä ei tarvita. Useimmat liikkeet tehdään seisoen tai istuen. Osa liikkeistä on kiipeilijöille entuudestaan
tuttuja, mutta nyt ne tehdään eri tavalla.

Rento lihas venyy tehokkaasti ja turvallisesti, sillä venytystä kiristetään
vain kevyesti, ei läheskään kipurajalle saakka.
Hengitys toistojen liikkeen tahdissa kiihdyttää elimistön hapen saantia
ja aineenvaihduntaa.

Vastalihaslikkeet huomioitu liikeradassa
Lihaksen tulee olla rentoutunut, jotta se venyisi tehokkaasti ja turvallisesti. Rentous perustuu fysiologiseen reaktioon, joka syntyy lihas–hermojärjestelmän vuorovaikutuksella. Kun kehon/raajan toisen puolen
lihaksia jännitetään, toisen puolen lihakset rentoutuvat. AK-venytyksessä liikkeet on suunniteltu siten, että venytettävä lihas saadaan rentoutumaan supistamalla kehon/raajan vastakkaisella puolella olevaa
lihasta tai lihasryhmää. Se tapahtuu ikään kuin itsestään, kun raaja tai
vartalo siirretään alkuasennosta venytysasentoon.

Referenssit
AK-venyttely ei ole pelkästään mummojen ja vaarien juttu, vaikka tämän artikkelin kirjoittaja onkin ehtinyt jo ns. ” varhaiskypsään ” ikään..
AK-venyttelyä käyttävät mm. seuraavat menestyneet kilpaurheilijat:
Alppihiihto
Alberto Tomba
Golf		
Tiger Woods
Koripallo		
Michael Jordan
Balettitanssija
Rudolf Nurejev
Sekä juoksussa Michael Johnsson, Colin Jackson, Linford Christie,
Frankie Fredericks, Carl Lewis, Kathy Freeman, Moses Kiptanui, Daniel
Komen, Grete Waitz, Sonja O´Sullivan ja Paula Radcliff.
Ajattelin laittaa oman nimen tuohon listaan, mutta se kait olisi vesittänyt koko tämän jutun...

Koska AK-venyttelyä voidaan tehdä ?
Staattista pitkää venyttelyä EI tulisi tehdä juuri ennen suoritusta EIKÄ
juuri suoritusten jälkeen. Sitävastoin AK-venytys VOIDAAN tehdä sekä
ennen että jälkeen suorituksen, koska se ei väsytä eikä ”ylivenytä” lihasta. Ennen suoritusta tehtynä se lämmittää kehoa ja korvaa verryttelyä. Suorituksen jälkeen se rentouttaa lihaksia ja estää kramppeja. Sitä
voidaan tehdä heti tai vasta myöhemmin.
AK-venyttely ei ole sama asia kuin jo aiemmin tunnettu ”pumppaava
lyhyt venyttely”
Jo aiemmin useat urheilijat ovat käyttäneet niin kutsuttua pumppaava venyttelyä, jossa noin 2–3 sekuntia kestävät venytykset toistetaan.
Pumppaavassa venyttelyssä raaja pidetään suhteellisen samassa asennossa, mutta venytettävään kohtaan toistetaan lyhyitä venytyksiä.

Etenkin jalkojen venyttelyssä tarvitaan noin 80–90 sentin nauhalenkki – slingi käy tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Solmi pitkään slingiin solmu sopivaan kohtaan, jotta oikea pituus sadaan. 180 cm pitkälle henkilölle 90 cm on sopiva kun taas noin 170 cm pituiselle 85
cm riittää.
Useat jalkojen venytykset tehdään lattialla maaten tai istuen, koska venytettävien lihasten rentoutus onnistuu näissä asennoissa. Pehmusteeksi lattialle tarvitaan mukava jumppamatto tai vastaava.
Ilman kirjaa on vaikea nähdä yksittäiset liikkeet, kirjassa on yhteensä
45 venytysmallia, joista kiipeilijän kannalta kiinnostavia yläkropan venytyksiä on vajaat 20.
Kuvat liikkeistä alkuasennosta venytysasentoon ja niihin liittyvät ohjeet
ovat selkeitä.

Oma arvio
Olen itse suht tunnollinen venyttelijä ja käyttänyt kypsään kehooni noin 45 sekuntia kestäviä staattisia venytyksiä niin jalkojen
kuin yläkropankin osalta. Nyt kirjan ostettuani olen ylävartalon
(kädet, olkapää, niska) osalta käyttänyt AK-venytykstä muutaman
viikon. Ero tuntuu! Varsinkin kädet ja olkapää – jotka minulla olleet hieman ongelmallisia vammojen ja ylirasituksen takia, tuntuvat vähemmän väsyneiltä ta ”laiskoilta” – jos tällaista kuvausta
voi käyttää.
Jalkojen isojen lihasten osalta, kuten reidet, takareidet, akilles,
pohkeet ja lonkan etuosa, josta alkaa niin kutsuttu IT-jänne (siis
se juoksijan polven ongelman lähde) käytän osittain edelleen
staattista venytystä. Takareiden venytykseen, joka sallii sen jalan
noston seinällä mahdollisimman korkealle, sain tarvittavan liikkuvuuden ja jouston käyttämällä vanhaa omaa totuttua venyttelyasentoa, mutta tehden se nyt AK-venyttelyn kaavalla.
Monessa asiassa on olemassa se vanha ”kansanviisaus”, joka toteaa, ettei ole yhtä totuutta. Luulen, että venyttelyn vaikutus on
erilainen eri ihmisille ja ikäryhmille. Saattaa olla, että monelle
henkilölle totuus löytyy eri venytystyylejä yhdistämällä.
Minulle tuntuu ainakin tällä hetkellä siltä, että ylävartalon osalta
AK-venyttely on tullut jäädäkseen ja valikoiden jalkoihin. Täydennän venyttelyäni edelleen staattisella venyttelyllä tuntemuksen ja
kehon osan mukaan.
Kirja maksaa n. 25 € ja on minusta oston väärtti!
Kimmoisana, ja rentona kallioille !

Seuraavalla sivulla helppoja ohjeita kohdevenyttelyn aloittamiseksi.
Kokeile ja totea itse venyttelyn vaikutus!

AK-venyttelyssä kyse on:
Lyhyen venytyksen lisäksi kehon osa palautetaan liikkeen alkuasentoon, tällöin raaja siirretään kuvan/ohjeen mukaisesti kokonaan eri
asentoon eli lähtöpisteeseen. Venytettäessä hengitetään ulos ja palautettaessa raaja alkuasentoon hengitetään kunnolla sisään. Tämä toistetaan 8-10 kertaa.
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Esimerkkejä kohdevenytyksistä		
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on venytyksen alkuasento ja oikeanpuoleisessa kuvassa venytysasento, jossa loppukiristys tehdään käsillä. Jotta venytettävät lihakset rentoutuvat täysin, rauhallinen liike alkuasennosta venytysasentoon tulee tehdä käden tai vartalon lihaksilla,
ei siis käsillä vetäen! Kiristys saa kestää enintään kaksi sekuntia ja se

1. Olkavartta taakse ojentavien lihasten venytys

Alkuasennossa käsi on eteen suoraksi ojennettuna. Vie käsi suorana vaakasuorassa vastakkaisen olkapään lähelle. Kiristä lopuksi toisella kädellä kyynärpäästä painaen. Venyttää ison ja pienen suunnikaslihaksen, pienen liereälihaksen ja lapalihakset.

3. Kyynärvarren ojentajien venytys

Alkuasennossa käsi on kyynärpäästä taivutettuna ja olkavarsi 90 asteen
kulmassa eteen kohotettuna siten, että kämmen on olkapäällä. Nosta taivutettu olkavarsi ylös niin pitkälle kuin mahdollista olkapään lihaksia jännittämällä ja auta lopuksi venytystä kiristämällä toisella kädellä kyynärpäästä. Palaa alkuasentoon ja toista venytys molemmille käsille 8-10 kertaa. Venyttää kolmipäisen olkalihaksen.

tehdään kevyesti (korkeintaan noin ½ kilon voimalla) eikä sitä viedä
pitemmälle kuin lievän epämukavuuden tunteeseen saakka. Kukin venytys toistetaan 8–10 kertaa molemmille käsille. Venytysten tahdissa
hengitetään siten, että kiristysvaiheessa keuhkot tyhjennetään ja palautusvaiheessa täytetään

2. Olkavartta eteen kiertävien lihasten venytys

Käännä kädet suorina sivuille ja taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista
vetäen samalla lapaluut lähelle toisiaan. Palaa alkuasentoon kädet eteen
ojennettuina ja toista venytys. Venyttää isoa ja pientä rintalihasta, isoa liereälihasta, etummaista hartialihasta ja korppilisäke-olkaluulihasta.

4. Ranteen ojentajien venytys

Ojenna käsi suoraksi eteen alaviistoon kyynärpää lukittuna kämmen alaspäin ja koukista ranne alas hitaasti ja kiristä lopuksi kevyesti vapaalla kädellä kämmenestä (ei sormien kohdalta) tarttuen. Palauta suoraksi ja toista 8-10 kertaa molemmille käsille. (Venytysvaiheessa tyhjennä keuhkot ja
palautusvaiheessa vedä keuhkot täyteen ilmaa.) Venyttää ranteen pitkän ja
lyhyen peukalonpuoleisen ja pikkusormenpuoleisen ojentajan lihakset.

5. Ranteen koukistajien venytys

6. Sormien koukistajien venytys

Lukitse kyynärpää suoraksi ja käännä kämmenpuoli ylöspäin. Taivuta hitaasti kämmen ranteesta alas ja taaksepäin. Kiristä lopuksi vapaalla kädellä
kaikkien sormien kohdalta. Venytys tehoaa, kun sormet eivät pääse koukistumaan. Palaa alkuasentoon ja toista 8-10 kertaa molemmille käsille. Venyttää erityisesti ranteen peukalonpuoleisen ja pikkusormenpuoleisen koukistajan sekä sormien koukistajalihasten alapäätä ja kiinnityskohtia.

Kyynärvarsi kyynärpäästä ja ranteesta suorana taivuta ranne ja sormet ylös
niin pitkälle kuin mahdollista ja auta lopuksi vapaalla kädellä. Palauta suoraksi ja toista 4-5 kertaa. Käännä sitten kämmenselkä alaspäin ja taivuta
ranne ja sormet alapäin ja tee vastaavat 4-5 venytystä vapaalla kädellä auttaen. Venyttää sormien koukistajat, käden käämilihakset, sormien pinnalliset ja syvät koukistajat, pikkusormien lyhyen koukistajan sekä myös ranteen koukistajia.
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Kiipeilytiimi.
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Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi
P e r t t u O l l i l a , T h e P i n k P i n k i e S n u f f s I t , 7 a , L o w e r P e n Tr w y n . K u v a R o b G i b s o n .
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Andy, Karma, 8A+, Fontainebleau. Kuva Kuutti Heikkilä.
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Nalle lentää, Rainbow Rocket 8A, Fontainebleau. Kuva Jani Lehtola.
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Petzl GriGri-2 käyttötesti
Teksti Jari Koski Kuvat Petzl

Varmistus- ja laskeutumisvälineiden klassikko, jo lähes 20 vuotta
markkinoilla ollut GriGri uudistui vuoden alussa kun valmistaja Petzl
julkaisi uuden version GriGri 2. Vanha malli on ollut varsinkin sporttikiipeilijöiden suosiossa ja sitä on myyty maailmanlaajuisesti uskomattomat määrät. Laite on ollut – oikein käytettynä- erittäin luotettava, mukava käyttää ja äärimmäisen kestävä. GriGri on ollut oikea
työhevonen; itse olen käyttänyt laitetta lähes päivittäin kiipeilyyn, laskeutumiseeen, reitintekoon, kouluttamiseen ja muuhunkin työkäyttöön.
Uutuutta markkinoidaan pienempänä ja kevyempänä mutta tärkein
parannus siinä on, että sitä voidaan käyttää ohuempien köysien kanssa kuin vanhaa mallia. Alunperin vanhaa mallia sai käyttää 10–11 mm
köysillä, myöhemmin valmistaja suositteli täsmälleen samaa laitetta
köysille 9,7–11 mm.
Laitteen julkaisun aikaan käytettiin huomattavasti paksumpia köysiä kuin nykyisin. Köysien kehitys ja kiipeilijöiden toive kevyemmistä ja helpommin käsiteltävistä köysistä merkitsi selkeästi ohuempien sporttiköysien tuloa markkinoille. Aikanaan 10 mm köysi oli ohut,
siitä siirryttiin ensin "ultraohuisiin" 10,5–10,7 mm köysiin ja nykyisin
ohuimmat single-käyttöön hyväksytyt köydet ovat jo alle 9 mm paksuisia! Laitevalmistajatkin joutuivat mukautumaan tilanteeseen. Moni
harrastaja käytti vanhaakin mallia ohuiden köysien kanssa valmistajan ohjeiden vastaisesti, mutta silloin jarruvoima oli heikko ja käsittely vaati erittäin hyvää ja tarkkaavaista varmistamista. Uusi malli on
siis ominaisuuksiensa perusteella ollut erittäin odotettu. Uutta mallia
mainostetaan lisäksi aiempaa progressiivisemmalla kammella, jolloin
alas laskemiseen olisi parempi tuntuma.

Onko laite hintansa arvoinen ja
kannattaako vanha malli vaihtaa uuteen?
Olen testannut uutta GriGri 2:sta sekä sporttikiipeilyliidissä että yläköysikäytössä sisällä ja ulkona, laskeutumisessa, köyttä pitkin kiipeämisessä, reitinteossa ja projektoinnissa. Laite tosiaan toimii varmistaessa paremmin selkeästi alle 10 mm:n köysien kanssa ja ero on sitä
suurempi, mitä ohuempi köysi on käytössä; köyden syöttö kiipeilijälle
on notkeaa ja laite lukkiintuu selkeästi paremmin. Osa erosta lukkiintumisessa tosin saattaa johtua vertailukappaleena olleen vanhan mallin kuluneisuudesta. Alaslasku toimii pehmeästi mutta tässä en ohuilla köysillä huomannut merkittävää eroa vanhaan malliin. Pienempi
koko ja uusi ergonomia tuntuu aluksi vanhaan malliin tottuneelle vähän oudolta, mutta pienen totutteluajan jälkeen laite on miellyttävä
käyttää. Useiden käyttäjien mielestä uusi GriGri antaa enemmän ”oikean varmistamisen” tuntumaa tyyliin perinteinen ATC-tyyppinen laite.
Yläköysikäytössä ja varsinkin sisähalleissa, jos käytössä on paksummat tai käytössä ”pörröttyneet” tai jäykistyneet köydet, laite ei enää
tunnukaan niin hyvältä. Edellä mainituista syistä lisääntynyt kitka saa
sekä köyden syötön että alaslaskemisen takkuilemaan. Märällä köydellä tämä takkuaminen luultavasti korostuu, puhutaan siis kiipeilytoiminnasta käytettäessä paksuja köysiä.
Gri Gri kakkosta, kuten kaikkia muitakin varmistusvälineitä, tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tällöin ns. kuollut köysi eli löysä
köysi pidetään aina kädessä. Ohuilla köysillä ATC-tyyppinen varmista-

Tekniset tiedot:
– käytettäväksi 8.9–11mm yksinkertaisilla köysillä (toimii parhaiten 9,4–10,3 mm köysillä)
– 3 vuoden takuu
– paino 185 g
– kolme väriä: harmaa, oranssi ja
sininen
– 25 % pienempi, 20 % kevyempi
kuin vanha malli
Suositushinta 79,90 €
Materiaalit:
– alumiiniset sivulevyt
– kitkalevy ja kampi ruostumatonta
terästä
– kahva vahvistettua nylonia

minen onnistuukin hyvin eikä varmistuskättä ole liidivarmistuksessa
tarvetta irroittaa köydestä laitteen puristamiseksi että saataisiin löysää syötettyä nopeasti. Petzl on verkko-sivuilleen lisännyt havainnollisia ohjeita kuvineen sekä videoita varmistamisesta ja laitteen muusta
käytöstä. Sekä uusien että vanhojen käyttäjien kannattaa ehdottomasti käydä näihin ohjeisiin tutustumassa.
Huom. Uudessa mallissa on mahdollista, että köysi liukuu avautuvan
kammen ja takakannen väliin ja jumiutuu. Vanhassa mallissa tällainen ei erilaisen rakenteen takia ollut mahdollista. Itselläni tällaista jumiutumista ei tapahtunut, mutta useammat käyttäjät ovat sellaisesta
raportoineet, saattaa tapahtua nopeasti löysää annettaessa. Valmistajan mukaan kyseinen tilanne ei vahingoita köyttä eikä aiheuta muuta vaaratilannetta. Petzl verkkosivuilla löytyy tiedote asiasta www.petzl.
com/en/outdoor/grigri-experience/grigri-2-info-unblocking-rope-jammed-behind-cam.

Plussaa
– paino ja koko
– liidaajan varmistus alle 10,8 mm köysillä
– pienikätiselle sopii paremmin käteen
Miinusta
– varmistus tai laskeutuminen yli 10 mm, tai jäykällä/
pörröisellä köydellä

Loppukaneetti: Alkuperäinen GriGri oli erittäin toimiva laite ja uusi on joissain asioissa vielä osaavampi. Jos harrastat sporttikiipeilyä
sisällä tai ulkona ja käytät ohuita köysiä, kannattaa laite vaihtaa uuteen malliin. Muutoin voit rauhassa odotella, kunnes vanha uskollinen GriGri saavuttaa eläkeiän. Uusi malli soveltuu hyvin myös työkäyttöön, laskeutumiseen, köyttä pitkin kiipeämiseen nousukahvan tai
prusikin kanssa, multipitch-kiipeilyyn ja jopa trädikiipeilyyn jos osataan varmistaa dynaamisesti.
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Tornio

Cave
C
ave

Syksyllä 2009 Torniossa hyvin heikon sisäkiipeilypäivän päätteeksi heitimme Saulin (Puukangas) kanssa puolivitsillä suutuspäissämme ilmoille, että pistetään Tornioon pystyyn
oma Boulder-paikka. Vanha kiipeilypaikka
Messi ei enää jaksanut innostaa, koska tasaisen vertit seinät eivät luoneet haasteita. Boulderia oli myös aika jännä aloittaa siellä koska tilan liukkaalla lattialla sai pitää vain crash
padejä, eikä sinne saanut rakentaa mitään
kiinteää patjaa.
Seuran puheenjohtaja Elina Viisanen kuitenkin kertoi, että kaupunki oli luvannut rakentaa uuteen palloiluhalliin kiipeilyseinän 2012,
muttei se tähän hätään auttaisi. Minulta ja
Saulilta loppuisi toivottavasti koulu 2013, eikä Messissä jaksettaisi kiivetä enää yhtään
talvea.
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Sauli Puukangas kiipeämässä.
Ennen patjojen asennusta oli
pakko testata seinää.

2010 keväällä hyvin laiskan tilanetsimisprosessin tulos oli arvattavan heikko. Yksi vapaa
tila kaupungilta olisi irronnut, mutta matala
ja homeinen kattohuone ei meitä kiinnostanut. Syksyllä Elina kuitenkin kuuli että myös
Tornion Taekwondo ja Jujutsu-seura etsi uusia tiloja. Seurojen yhteistyö alkoi välittömästi ja yhteistyö tuotti heti tulosta. Muutaman
kolmen seuran yhteiskokouksen jälkeen kaupunki myöntyi vuokraamaan meille 400 metrineliön tilat pienteollisuusalueelta Tornion
Torpista. Paikka otettiin vastaan ja tilan jakoa
alettiin suunnittelemaan.
Ensimmäinen vaihe luolan suunnittelussa
oli koulutusmatka Rovaniemelle, jossa Ville Seitamo esitteli Rovaniemen oranssin Caven, kertoi kustannuksista, rakentamisesta ja
materiaaleista. Näiden vinkkien ja neuvojen
pohjalta Tornion luolan kustannuksia alettiin

laskemaan. Ensimmäinen arvio oli ”jotain
neljä tonnii”.
Cavea alettiin suunnittelemaan 3D-mallinnuksen avulla. Versioita taisi syntyä muutama sataa kappaletta. Torniolainen autotalliboulderoija Jussi Muittari lähti mukaan projektiin ja hyppäsi työnjohtajan saappaisiin.
Hän peruutti marraskuussa corollansa jatkeena olleen täyden puulastin cave-raksan
ovista sisään.
Marras-joulukuu rakennettiin Caven seiniä, eli muoto-elementtien tukirakenteita.
Tarkoitus olisi tehdä muodot valmiiksi Caven vieressä olevassa vapaassa raksatilassa
ja kantaa isot palikat paikalleen raksatilasta Caveen. Näin pystyttäminen olisi mahdollisimman nopeaa. Emme voineet rakentaa
Cavea alusta asti lopullisessa tilassa, koska
kaupunki remppasi tilan lattiasta kattoon.

Tornion kiipeily-caven neljä seinää koostuu
kahdesta verttiseinästä ja kahdesta muotoseinästä. Kumpikin muotoseinä koostuu kolmesta vanerilevyn levyisestä muoto-elementistä.
Kaupungin raksailu venähti kuukaudella,
mutta Cavea päästiin pystyttämään helmikuussa. Muittari piiskasi seuralaisia raksalla
ja palikat nousi paikoilleen lihasvoimin. Uusia otteita ei pystytty heti ostamaan, mutta
Messistä niitä lähti Cavelle laatikollinen. Valiteltuamme ääneen otteiden puutetta, Rovaniemen Cave päätti lahjoittaa meille vanhoja otteitaan. Ilman tällaista tukea, kiivettävää
olisi Cavessamme melko vähän.

Tyttötorstait, jolloin mimmit kiipeilee keskenään. Cavella on kiipeilytetty myös koululaisia ja muita ryhmiä. Melkein kahden kuukauden kiipeilyn jälkeen, Cavella on käynyt 200
kiipeilijää. Suurimmaksi osaksi täysin uusia
harrastajia.

Kun Cave oli saatu valmiiksi, ninjat kasasivat omat taistelupaikkansa. Kun he olivat
saaneet tataminsa ja murskaustelineensä tikilleen, yhteisiä avajaisia vietettiin 3. maaliskuuta.

Sauli ja Mikko ja Sauli siis heitti idean ilmoille, Elina hoiti tilat ja Jussi pyöräytti raksan
käyntiin. Raksamiehet Tuomas Ylimäinen ja
Outi Lassila, neljän edellä mainitun lisäksi
muodosti syksyllä Tornioravat Ry:n hallituksen ja talkootöin teki Caven. Jokainen henkilö projektin aikana on ollut elintärkeä ja
ryhmä on ollut enemmän kuin yksilöidensä
summa. Nyt kuusikko on melkosen ylpeä tekeleestään!

Cavella on kolme kertaa viikossa yleinen vuoro, jolloin kiikulle pääse kuka vaan. Vuosijäsenet tulee ja menee omilla avaimilla, milloin ikinä haluaakaan. Viikottain Cavella on
junnuvuoro ja säännöllisen epäsäännöllisesti
Tommi Hietaharju

Kun seinät oli kasassa, luolaan tuli kiipeilyliiton sponssaamat patjat (SKIL seuratuki) kasaan puristettuna kolmella trukkilavalla. Ne
paisuivat onneksi noin 20-kertaisesti ja patjan palaset aseteltiin Caven lattialle ja peitettiin Oulun Caven lahjoittamalla pressulla.

hän jätettiin tilaa taukotilalle, eli Loungelle. Raksamaisen elegantti lounge toimii hyvin hengailu-, varasto-, ja toimistotilana. Katsottiin äijien kanssa muutama jakso Innoa
ja Strömsöä inspiraatioksi. Se ei taida näkyä
lopputuloksessa.

Koska tila on harjakattoinen, matalaan pää-

Tornio Cave pähkinänkuoressa
• 130 m² kiivettävää pinta-alaa
• n. 30 eri tasoista merkattua reittiä
• kiikulle pääsee yleisillä vuoroilla tai
ottamalla yhteyttä Tornioraviin
www.tornionkiipeily.net
• kiipeily maksaa 5€/kerta, 30€/kk,
140€/vuosi (sis. avaimen, jäsenyyden,
vakuutuksen + unlimited access)

Valmis cave ennen
patjaa.
Kuisma Hurtig kiipeää. >

Mikko Huupponen

Alla: Tuomas Ylimäinen.

Perttu Ollila
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Glyn Hudson

B

ritish Mountaineering Coun-

kansainvälinen kiipeilytapaaminen alkaa osaltani ajantappamisen taiteenlajilla. Olen varmaan joukon
ensimmäisenä Manchesterin lentokentällä,
ja noudon odottelua on luvassa kuusi ja puoli tuntia. Pikku hiljaa paikalle alkaa ilmestyä
orpoja tai parillisia ihmisiä, jotka tunnistan
hengenheimolaisiksi Quechua- ja North Face -kassien sekä sen tietyn ”ryhdikkyyden” perusteella. Esittäydyn kokeeksi yhdelle yksinäiselle. Aika kuluu mukavasti puolalaisen Przemyslawin kanssa kiipeilyä puhuessa. Lopulta
saapuu BMC:n noutaja. Nimilistasta tarkistetaan, ketkä selvisivät paikalle ja ketkä eivät.
Vieraita on yhteensä 33. Pisimmän matkan
tehneet ovat tulleet USA:sta, Japanista, Nepalista ja Etelä-Afrikasta asti.
cilin

Kyyti vie meidät Pohjois-Walesin maaseudulle. Matkustamisesta uupuneet kiipeilijät painavat päänsä vasten bussin ikkunoiden vesipisaroita, tuijottavat kauniin maiseman
läpimärkiä lampaita tai lueskelevat viikko-ohjelmaa, onnettomuusproseduuria ja BMC:n
julkaisemaa lehteä Summit. Lehdessä on tiedote myös meistä: ”[--] pop by if you're in the
area – pumped foreigners taking huge fliers off
the Cromlech are guaranteed.”

Määränpäämme on Llanberis Pass ja siellä kiipeilijöiden maja Ynys Ettws, jossa meidät ottaa vastaan tämän vuoden tapaamista innokkaasti järjestänyt Becky McGovern.
Saamme nimilaput rintaan, lasagnea rinnan
alle ja kukin oman kiipeilyttäjän seuraavaksi kahdeksi päiväksi. Minun isäntäni on herrasmiesmäinen Rob. BMC:n puolesta tervehdyspuheen pitää Dave Turnbull. Hän kehottaa vieraita ottamaan alkavalla viikolla iisisti
ja pysymään hengissä.
Painokkaimmin mieleeni jää Daven kehaisu
siitä, ettei missään muualla maailmassa ole
näin pienellä alueella näin runsasta geologista variointia. Kuulemma Pohjois-Walesissa pystyy kiipeämään kuudella erilaisella kivityypillä. Ynnään siitä itselleni mission: kuusi
päivää aikaa ja kuusi erilaista kivilajia. Reitit
ja geologian hyvin tunteva Jack Geldard pitää
päivän päätteeksi kuvashow'n alueen kallioista. Annan innon taistella unen tuloa vastaan
katsellessani Jackin kuvia linnunkakkaisista
rantakallioista ja ”vuoriston” reiteistä. Kaikki näyttävät hyviltä – paitsi sateelta suojainen
boulderluola Parisella's Cave. Kömmin sponsorin tarjoamaan telttaan ja makuupussiin,
kazakstanilaisen Andreyn viereen.

Perttu Slatesin superklassikolla Comes the Dervish (E3 5c), Vivian Quarry.

LPT
Aamulla ihmettelemme yhdessä myrskyi-

sen yön jälkiä: Mountain Hardwearin jättiteltta on lentänyt tiehensä siitä huolimatta,
että se oli osittain täytetty vieraiden varusteilla. Vaikka yö on selvästi ollut kaoottinen,
kamamme on saatu kerättyä huolella talteen.
Löydän oman rinkkani messiteltasta aamiaisen aikaan. Paikallisten kertoma antaa ymmärtää, että viimeiset kolme viikkoa ovat olleet auringon paistetta azurinsiniseltä taivaalta.
Meidän viikoksemme on varattu näemmä
jotain ihan muuta. Pakkaamme meille tarjotut päiväeväät paperipusseihin – voileipiä,
suklaapatukoita, kakkupaloja, hedelmiä – ja
suuntaamme Robin kanssa Llandudnon (Ormes) rantakalliolle, pois Llanberis Passin kiipeilyalueelta. Tarkoitus on kiivetä sellaisessa
paikassa, missä sateen osuminen kohdalle ei
tee elämästä kärsimystä. Robin ehdotus on
vuoroveden vaikutukselle alainen Lower Pen
Trwyn, yksi Britannian parhaista sporttikallioista.
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Glyn Hudson

Aardvark (E2 6a), Luke Brooks, Gogarth Main Cliff.

Varmasti mikä tahansa paikka olisi ilahduttanut Suomen edustajaa; minulla on takanani ennätyspitkä 7 kuukauden köysi- ja ulkokiipeilytauko, joten olo on kuin vasikalla, joka päästetään kevätlaitumelle talven jälkeen.
Nautin meren tuoksusta, rantakivistä, maisemasta, kiipeilyn autuudesta ja itse reiteistä. Niitä on tällä rantakalliolla tasainen valikoima 5+:sta Moffat-Moon-Carson-trion luomiin haasteisiin, aina 9a:han asti. Ilahdutan
itseäni 7a-rekisterin onsaittaamisella. Vaikka Euroopassa on iso liuta paljon parempia
sporttikallioita, Lower Pen Trwynissä on silti
aivan oma säväyksensä. Ensimmäinen pultti odottaa tietenkin vasta vuorovesirajan yläpuolella, joten alkumetrit saa kiivetä huolellisesti simpukkaisen kostealla kivellä. Muilla
näyttää olevan klippaustikkuja. Kallion jyrkällä vasemmalla reunalla niitä roikkuu seinälläkin. Lower Pen Trwynissä meri sanelee sen,
milloin leikki päätyy. Huutelen Robille ”5 metriä”, ”2 metriä”, ”50 senttiä” tarkoittamatta
tällä kertaa jäljellä olevaa köyttä. Isäntäni saa
kiskottua itsensä jatkoistani ylös, ja poistumme LPT:ltä kreivin aikaan kuivin jaloin.

sitelttaan saapuu läpimärkiä ja viluisia kiipeilijöitä eri kallioilta. Vertailussa näyttää siltä, että minun ja Robin päivä LPT:llä on ollut
aivan poikkeuksellisen sateeton ja muutenkin mukava. Saan kuulla, että toinen Japanin edustajista oli kiivennyt päivän päätteeksi
erään ei-niin-sporttisen rantakallioreitin, slingannut toppipuskan – ja tipahtanut puska sylissään kallion reunan yli hakaan. Haka piti ja
varmistaja jatkoi edelleen tehtäväänsä. Kaikki
hyvin. Tapaamisen uutterat kokit Huw, Stefan
ja heidän tiiminsä tarjoilevat taas hienon kansainvälisen illallisen reilulle 70 nälkäiselle kiipeilijälle. Henkilökunta pitää huolta siitä, että
myös myöhään saapuneet saavat ateriansa.
Vasta sen jälkeen tulee odotettu santsauskutsu: ”Seconds allowed!” Ruotsin edustaja
Jonas Paulsson tarjoaa jälkiruoaksi Crackoholic-elokuvan. Itse liukenen aikaisin nukkumaan ja erittäin tyytyväisenä siihen, että vesi ei ole valunut juuri minun ja Andreyn telttaan.

Illallisen alkaessa Ynys Ettwsissa sataa sitten
niitä kuuluisia kissoja ja koiria, vettä ja rakeita vuorotellen ja vimmassaan kilpaillen. Mes-

Seuraavana päivänä Rob esittelee minulle

Rob solmii itsensä köyteen, kiipeä puuhun
slingeillä varmistaen, kurottaa sieltä itsensä
kalliolle ja johdattaa näin meidät erikoisen
alkuskrämplen kautta ”Helsinkiä” parempien Craig Pant Ifan -reittien juurelle. Meininki
on se, että kiipeämme toppiin, laskeudumme
takaisin hyllyille ja kiipeämme lisää. Herrasmies, jonka vaatimuksesta alienini ja enimmät camuni on korvattu kiilanipulla, antaa
minun liidata koko ajan.

asiantuntevan meteorologin elkein sääkarttaa: Ison-Britannian ympärillä viikon ennus-

Ehkä eniten yhteistä hekumaa meissä synnyttää Plastic Nerve (E2 5c). Morforeitin kruk-
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A synthetic substitute
vs. the real thing

teessa pyörivä hässäkkä ei kuulemma lupaa
oikein hyvää. Kieltäydyn kuitenkin kohteliaasti enemmästä sporttikiipeilystä ja esitän kainon toiveeni saada maistiaiset uudesta kivilajista.
Lähdemme pienessä tihkussa kohti Tremadogia. Alueen kallioilla kehutaan olevan paljon laadukkaita reittejä, helpohko lähestyminen ja nopeasti kuivuvaa doloriittikiveä, jossa
on kelvollinen kitka vähän huonommallakin
säällä. Robin valinta on Craig Pant Ifan -seinä. Ehdotan meidän aloittavan siellä kolmen
kp:n reitillä nimeltään Helsinki Wall. Kyseisen
linjan kulkua ei kuitenkaan ole piirretty topoon, emmekä löydä reitin alkua.

si edellyttää itsensä kiipeämistä umpikujaan
tyhjällä feissillä, sitten dynaamista singahdusta anderiin katon alle. Temppu onnistuu kummaltakin ei-niin-pitkältä kiipeilijältä
ja kirvoittaa iloisia huudahduksia. Vietämme hyvän, lähes sateettoman kiipeilypäivän
ja palaamme, kun tulee otsalamppujen aika.
Illaksi Ynys Ettwsiin on järjestetty debatti
BMC:n tämän vuoden tapaamisen teemalla:
Bolts, Style & Ethics in World Climbing. Keskustelun johdattajina toimivat Dave Turnbull
ja Patt Littlejohn. Walesilaiskonsensus on
niin hyvä, ettei debatissa ole juurikaan kiivautta, lähinnä joitain kiintoisia argumentatiivisia harharetkiä. Vieraat kertovat hieman
kotimaidensa kallio- ja pulttiasioista. Saksalainen Benno on Dresdenistä ja siten tiukan,
alueensa traditiosta ammentavan tyylin puolestapuhuja. Toisessa ääripäässä ovat tapaamisen hollantilaiset, joilla ei ole kotimaassaan kallioita ensinkään, ei siis myöskään niitä koskevaa kysymyksenasettelua.
Paikalliset uskovat oman mallinsa esikuvallisuuteen. Suomen edustaja kieltämättä
sympatiseeraa sitä tyylin kategorisuutta, jota walesilaiskiipeilijöiden yhteisö on pystynyt
ylläpitämään. Kun debatti on todettu päättyneeksi, se jatkuu vielä vapaamuotoisesti ja
hyvässä hengessä myöhään yöhön.
Eräs vanhemman polven kiipeilijä kertoo minulle sukupolvien vastakkainasettelusta: hänen poikansa haluaa sporttia eikä huoli frendejä ja kiiloja, sillä trädi on ”isien” juttu. Minuun tekee erityisesti vaikutuksen Patt Littlejohnin hahmo. Mies on kiivennyt 40 vuotta,
avannut yli tuhat uutta reittiä ja tehnyt ison
pioneerityön erityisesti Ison-Britannian rantakallioilla.
Siteerattakoon tuon seikkailukiipeilijän hienoista pessimismiä: "If we allow the sportclimbing approach free rein in the mountains,
we may wake up some day to realize that we've
sold out our unique sport for... a synthetic substitute, offering virtual adventure where once we
had the real thing."
Tapaan illalla uuden paikallisoppaani Glynin
ja esitän hänelle toiveen saada makustella
taas uutta kivilajia ja päästä kiipeämään Patt
Littlejohnin tekemä seikkailureitti.

The big G experience
Aamulla ryhmäydyn innoissani Glynin ja
mukaamme liittyvän Luken kanssa. Glyn on
asunut Snowdoniassa koko ikänsä ja päästelee pyytäessäni kiipeilylauseita kymriksi.
Ihastuttavan kelttiläisen kuuloista! Luke taas
on Walesissa tulokas ja tyytyväinen siitä, että
kymrin puhujien lukumäärän noususta huolimatta kaikki puhuvat myös englantia.

...han_ei_aio_enaa
valittaa,_vaikka
tulisi_jannapissa
housuihin...
Kolmikkomme suuntaa Gogarthin maineikkaalle kvartsiittikalliolle hakemaan tilaamaani
Wales-kiipeilyn pinaakkelia: merta, vuorovettä, sitoumusta ja timakkaa kiipeilyä – seikkailua siis. Pojat johdattavat minut tyrskyjen yllä kulkevaa kissapolkua pitkin ensin Aardvarkin (E2 6a) juurelle. Se on kuulemma monien
mielestä E3.
Brittigreidaus ei ole mitenkään yksiselitteisen
informatiivista, vaan vaatii päättelyä ja lopulta itse reitin arvioimista katsomalle. 55-metrisestä Aardvarkista ei ota selkoa tiirailemalla,
joten pyydän Glyniltä arvion. Kuulemma 6c:tä
pitäisi kiivetä ja pudota vain, jos on ihan pakko, ei kuitenkaan reitin alaosassa.
Kiipeän oranssilla ja harmaalla kuvioitua
kvartsiittia hitaasti, ilakoiden jokaisesta vastaan tulevasta pleismentistä. Luke on korvannut kamuni pienillä kiiloilla, mutta aliennipusta en ole suostunut luopumaan. Niitä
riittää myös sukkelasti tehtyyn ständiin, josta varmistan vieretysten puoliköysillä kakkostelevat pojat. Emmehän me toisiamme vielä
tunne, vaan se molemminpuolinen kiipeilyluottamus rakentuu matkan varrella, Gogarthin upealla pääseinällä.
Pojat johdattavat minut melko kohteliaasti
varmistetulla poikkarilla vasemmalle, Achilleksen (E3 5c) juurelle. Tämä on nyt sitten
Pat Littlejohn -reitti. Mietin kiivetessä, onkohan Pat tehnyt tämänkin ensinousun onsaittina tuntemattomaan. Jyrkkä reitti on aika fyysinen, kivasti varmistettavissa ja huipentuu
tuplahalkeamaan. Ennen toppia teen muuten
vaan pari tiukkaa ringlockia – niistä on hieno
kurkistaa kiehuvaa merta jalkojen välistä.
Kumpikin yhdistelemistämme reiteistä on
puhdasta kvartsiittikiveä, mutta linjojen reuna-alueilta alkaa aina vaaleanvihreä sammalpeite. Meri ja tuuli eivät näemmä puhdistakaan näitä kallioita ihan itsestään. Tossuttelemme tyytyväisinä ja kipein varpain repuille
huikopalalle. Jahka eväspussin tämänkertaiset yllätykset – juustomarmeladileipää [sic]
– ovat tehneet tehtävänsä, laskeudumme jatkamaan päivää Upper Tieriin, jonne nousuvesi ei yllä. Lähetyslistalle on nyt laitettu Strike
(E4 6a). Siinä haasteena on pitkä diagonaalihalkeama, jonka anderiylähuulta saa kiskoa
melko ankarasti ja koukistetuin haukkarein.
Kamuille on kuitenkin paikkoja koko ajan.

Helppo ja nopea varmistaminen saa reitin
tuntumaan jopa päivän starttia kepeämmältä.
Seuraavaksi minua viekoitellaan 43-metrisellä halkeamalla The Strand. Räkätessäni
kamaa valjaisiin kysyn isäntieni mielipidettä merellä näkyvään sääilmiöön. Kerron, että Norjassa se tarkoittaisi kastumista 15 minuutin kuluessa. Todellakin, 15 minuutin
päästä olemme sateessa, emme onneksi seinällä vaan marssimassa päätöksestäni kohti
autoa.
Illalla syödä mäsäytetään ja vaihdetaan päivän kuulumisia. Telttakaverillani Andreylla on
naamassa vähän hittiä. Kazakstanilainen on
ottanut lentoa ja korkkaillut piissejä. Hänen
paikallisoppaansa kertoo pojan varmistamisen olevan sietämättömän jännittävää, sillä
nopeuskiipeilymentaliteetilla etenevä nuorukainen tuppaa ranettamaan koko ajan. Päivän edesottamuksia reflektoiva hollantilainen
puolestaan päätyy kunniakkaaseen lopputulemaan: hän ei aio enää välittää, vaikka tulisi jännäpissa housuihin, sillä eipä sitä kovin
moni pääse näkemään, joku walesilaisheppu
köyden toisessa päässä korkeintaan. Alavan
maan kiipeilijää varmistanut, ylpeästi 100-kiloinen heppu komppaa ajatusta sympaattisesti ja kehuu ulkoilutettavansa hienostunutta jalkatekniikkaa.
Tsekkiläinen Radek pitää illalla innoittavan
kuvaesitelmän kotiseutunsa hiekkatornien
kiipeilystä. Meininki on niin vanhakantaista, että jopa paikalliset joutuvat hieman häpeilemään DMM-hypervarusteluaan. Radekin kotipuolen hiekkakivitorneilla kallion halkeamiin ei tungeta frendejä, vaan köydestä
tai slingeistä askarreltuja solmupalloja. Feissien harvat fiksatut metallirenkaat asetetaan
ylöspäin edettäessä, esimerkiksi skyhookista
poraten. Modernit, laskeutuessa pultatut reitit ovat saaneet alueen kiipeilijöiltä sakinhivutusta. Rannarit kuvissa näyttävät todella pitkiltä. Joku englantilainen kommentoikin, että
kiipeily tuolla on vahvimpien eloonjäämistä.
Radek on selvästi yksi näistä. Kiittelen tsekkiä
sykähdyttävästä esitelmästä ja saan kutsun
hiekkakivitorneille.

Slate
Aamulla, itseäni kahvilla tankatessa, rohkenen pyytää Glyniä järjestämään minulle taas
uuden kivilaadun ja sellaista kiipeiltävää, jossa kuuluu historian havina. Isäntäni selvästi viekastuu ajatuksesta. Pakumme kaartaa
Llanberiksen kylän taakse, vuonna 1969 suljetun Dinorwigin liuskekivilouhoksen juurelle. Luvassa on siis lopulta se kaikkien puhuma ”Slate” (liuskekivi).

Olemme ajaneet päivittäin louhoksen ohi,
ja olen tainnut kommentoida sen surkeaa ja
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Pull My Daisy (E2 5c), Perttu Ollila, Rainbow Slab.

epähoukuttelevaa ulkonäköä. Tarkoitus on selvästi saada minut pyörtämään tuo liian kaukaa lausuttu arvio. Luke liittyy seuraamme.
Marssimme sisään tähän teolliseen joutomaahan, keskelle tummanpuhuvia seiniä ja
ruostuvia esineitä kaivostoiminnan voimain
päiviltä. Vanhan louhoksen unohdukseen vaipunut maailma ei voi olla viehättämättä minua. Ensimmäisen kohteemme Vivian Quarryn alapuolella on vieläpä musta ja pohjattomalta vaikuttava lampi lisäämässä paikan
surrealistista ilmapiiriä.

Glyn Hudson

olen_taatusti
palautteluotteilla,
mutta_niin,_pumpissa,
etten_pystyisi
pitamaan_lusikkaakaan_kadessa.

Minut marssitetaan sen kaikkein kuuluisimman slate-reitin juurelle.
Kyseessä on Stevie Hastonin Comes the Dervish (E3 5c) vuodelta 1981.
Alunperin Hastonin veitsellä ja haarukalla puhdistama halkeama oli
E5, mutta Slate-buumin aloittanut reitti on sittemmin downgreidautunut halkeaman puhdistuttua ja suurennuttua. Pojat veistelevät: ”Saat
nyt Pohjois-Walesin historian oppitunnin, joka on jännittävämpi kuin historia koulussa!”
Luke antaa minulle pari nippua mikrokiiloja. Ensimmäistä varmistusta
ei kuulemma kannata yrittää saada ennen kahdeksan metrin korkeutta, joskin jonkun kerrotaan saaneen jotain ”kunnollista” reitin häijyyn
alkuun. Yritän hetken tunkea mikroa paralleeliin hiushalkeamaa, mutten viitsi huijata itseäni ja varmistajaani. Alkua on hinkattu niin paljon,
että jalkaotteet ovat häiritsevän kiillottuneita. Kahdeksassa metrissä
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sormilukko osuu täydelliseen kohtaan ja huokaisen syvään laittaessani sen ensimmäisen
varmistuksen. Helpottuneisuus on sitä luokkaa, kuin olisin topissa jo. Reittiä on silti edessä vielä 32 metriä. Liidaan hyvillä kiiloilla ja väsynein jaloin lipalle asti, siitä yli feissille, joka
on otteikasta rannarikiipeilyä. Varmistan pojat
ylös ja kiitän vilpittömästi tästä unohtumattomasta historian oppitunnista.

Sleitillä on myös sporttireittejä, mutta varsinkaan louhoksen 1980-luvun tekeleet eivät
edusta mitään modernin sporttikiipeilyn ideaalia, vaan ovat sekavarmisteisia tai huomattavan ranettavia. Testaan
kahta sporttia. Helpompi vaatii slingin virittelyä pystykiven ympärille
henkisen paineen lievittämiseksi, kun taas vaikeammassa (7a+) minulla ei ole aikaa eikä tarvetta ylimääräiseen askarteluun ja onnistun
saitissa auringon paistaessa ensimmäisen kerran pitkästä aikaa.
Glyn ja Rob haluavat ehdottomasti esitellä minulle vielä Rainbow-släbin, yhden koko Pohjois-Walesin häkellyttävimmistä kalliomuodostelmista. Ja onhan se hieno. Kompaktissa seinässä kulkee kaunis aaltoileva muoto, sen vasemmalla puolella veitsellä viilletty halkeama, joka loppuu seinän puoleen väliin. Räkkään sen juurella. Reitti on Pull
My Daisy (E2 5c). Luke antaa minulle hienovaraista beettaa: hän vääntää malliksi kiilan vaijereineen J-kirjaimen muotoon ja kehottaa miettimään tricamin toimintaperiaatetta. ”Tiedät sitten, kun se aika tulee.”

Innokkuuden puuskassa ja jalkojani säästääkseni kiipeän sukkelaan
40-metrisen släbin puoleen väliin. Se halkeamasta sitten. Feissaan hetken, slingaan yksinäisen, seinässä törröttävän metalliputken ja päädyn
tähyilemään epäuskoisena blankkoa feissiä. Glyn, joka roikkuu släbillä
laskeutumisköydessä, vastaa kysyvään katseeseeni: ”Time to run out.”
Sitten vaan kiivetään, yksi kahva matkan varrella slingaten. Juuri kun
olen luopunut jo koko varmistamisen ideasta, tulee kalliossa vastaan
jonkinlainen panostusreikä. Tätä se Luke tarkoitti. Ensimmäinen kiilavalintani on liian pieni, mutta toinen... voilà! Kaikkea sitä oppii.
Dervissisläbin ohittaessamme satumme paikalle juuri, kun amerikkalainen kiipeilijä kraateroi Comes the Dervishiltä mikrokiilat irti repien. Tavallaan ajoitus on onnekas, sillä Glyn juoksee putoajan alle ja
pehmentää uhrautuvasti kehollaan putoamisalustaa, liuskekivikasaa.
Kummallekaan ei onneksi käy pahasti. Jenkki saa tsemppausta revanssiin, mutta itse tohdin ehdottaa hänellä jopa toisen yrityksen jättämistä kokonaan väliin. Emme jää katsomaan, kumpaan valintaan hän päätyy.
Illallisella kuulemme toisenlaisen ikävyyden: erään isäntäkiipeilijän
peukalo on kipsattu pitkien lentojen kolhujen tähden. BMC:n Dave
Turnbull on puolestaan ollut access-kokouksessa louhoksen alapuolisen voimalan edustajien kanssa. Louhoskiipeily on haluttu kieltää, sillä
kiipeilijöiden esimerkki on houkutellut paikalle myös turisteja ja lapsia,
joiden askellus arvaamattomalla maaperällä ja pudotusten reunoilla ei
ole ollut niin kovin varmaa. Kokousta pidettäessä Turnbull oli voinut
osoittaa Rainbow-släbiä antaakseen painoa sanoilleen alueen kiipeilyllisestä tärkeydestä: poika seinällä koko neuvotteluväen katseiden alla
oli tullut Suomesta asti liuskekiveä kiipeämään.

From Cromlech to God's waiting room
Toiseksi viimeisenä päivänä esittelen kivilajimissioni Jonille, uudelle

isännälleni. Jäljellä on itsestään selvästi Llanberis Passin vuoristolaakson ryoliitti, ne kalliot, joita olemme päivittäin katselleet kiipeilijöiden
majalta Ynys Ettwsista. Minulle on luvattu, että juuri täällä Walesin kiipeily on kaikkein parhaimmillaan. Ensimmäinen oppaani Rob on jopa
pysäyttänyt minut tien varteen tähyilemään dramaattista Dinas Cromlech -seinää, sen tummaa sisäkulmaa Cenotaph Corneria (E1 5c) ja tämän viereisiä superklassikoita, greidinsä hienoimmaksi edustajaksi
kehuttua Left Wallia (E2 5c) ja 1970-luvun puolivälin taidonnäytettä,
poketoitunutta Right Wallia (E5 6a). Surkeasta säästä huolimatta Jon
tarttuu ajatukseen lapsenomaisella innolla.
Autoa emme tarvitse. Left Wall -starttiräkki valmiina aloitamme lähestymismarssin suoraan majapaikasta. Jon hihkuu pitkin matkaa
ja simuloi minulle käsin ja ilmein Right Wallin kiipeämistä. Hän pahoittelee jo ennakkoon sitä, että unohtelee asioita, kuten nimeni. On
kuulemma kolauttanut joskus päänsä ja unohtaa omankin nimensä.
Sovimme, että näin käydessä toimin mieleen palauttajana. Lupaan
myös muistuttaa, että hän on kiipeilijä. En halua joutua golfia pelaamaan. Kaverista on pakko pitää, innostus ei voi olla tarttumatta.
Dinas Cromlech kohoaa Esgair Felenin rinteiden yläpuolella kuin tornein varustettu vartiolinnake. Marssimme ensin jyrkät rinteet, sitten
skrämpläämme ilmavalle luiskalle reittiemme juurelle. Tekee heti mieli klipata itsensä johonkin kiinni. Ruotsalainen Jonas on Left Wallilla.
Häntä varmistava paikallisopas kertoo odottaneensa Left Wallin kiipeämistä 10 vuotta.
Odotus kuitenkin kilpistyy tänäänkin: alkaa sataa ja kovaa. Jonas joutuu ottamaan hankalat pakit, sillä köysi ei riitä laskemaan häntä maahan asti korkean reitin yläosasta. Poistumme Jonin kanssa paikalta
erittäin epämukavasti – skrämplen alas kiipeäminen kaatosateessa on
piinaa. Kastelukeikka hyydyttää minut täysin, mutta kunnon isäntäni
kyyditsee meidät juomaan arvionsa mukaan Pohjois-Walesin parasta

kahvia. Sattumoisin sitä tarjoillaan kiipeilykaupassa.
Jon onnistuu löytämään meille iltapäivän puhdetyöksi vielä kuivan kallion. Niputamme Dinas Cromlechin laihaksi kompensaatioksi tukun
lyhyehköjä reittejä, keskimäärin E3:a, ja päätämme päivän koko konkkaronkalla Gwyneddissä pizzalla ja oluella. BMC:n kiipeilytapaamisen
kokit saavat ansaitsemansa levähdysillan.
Viimeisen päivän aamuna olemme varhain hereillä. Tarkoitus on ottaa Cromlech-revanssi, mutta sade huuhtoo pois viimeisen toiveeni
ryoliitilla kiipeämisestä. Sovimme Jonin kanssa, että menemme kiipeämään jäljelle jääneet mehut kropasta jonnekin, missä sade kaikkein
vähiten haittaa. Oletettavasti tämä tarkoittaa Pigeons’ Cavea Great Ormen massiivisella kalkkikiviniemekkeellä.
Oppaani ajeluttaa minut läpi Llandudnon rantakaupungin, jota kutsuu
nimellä God’s waiting room. Ihmisiä katsoessani tajuan nimen. Jon
huikkaa hiljaa rollaattoreille ja kävelykepittäjille: ”Next!” Huomautan,
että hän on ehkä itse täällä jonain päivänä muistelemassa kiipeiltyä
nuoruuttaan. Great Ormella ajellessamme pysähdymme usean sadetta pakoilevan kiipeilyparin kohdalla. Jon jutustelee Pohjois-Walesin kiipeilyskenestä ja tapaamistamme ihmisistä, vanhoista jääristä ja nuorista nousukkaista. Hän kertoo, kuinka heidän on aivan pakko ottaa
eräskin 17-vuotias lahjakkuus mukaan touhuihin ja tapaamaan vanhoja kiipeilijöitä, ”jottei siitä tule idioottia”. Mielestä hyvä kiipeilypedagoginen ohje, vaikka Suomeen sovellettavaksi, jonka toimivuus tietenkin
edellyttää, etteivät kasvattajat ole idiootteja.
Kun kerran sateessa on tauko, emme laskeudukaan vielä vesirajaan Pigeons’ Caveen, vaan aloitamme massiivin yläkerroksen kalkkikiviseinillä. Minua kiusaa se, etten ole ottanut vielä ensimmäistäkään wipperiä
piisseihini. Aloitan siksi viimeisen päivän puristuksen tarkoituksena
saada ulkokausi avattua kunnon lennoilla.
Siirrymme reitiltä toisella Jonin varmistaessa kannustavasti ja juuri
sopivalla beettalla: ”Go-go-go, gear-gear-gear!” Viimein amok-juoksuni
päättyy eräällä 18-metrisellä E5 6b:llä. Tuulee lujaa, vettä tihkuttaa ja
kaikki kiila-asetukset ovat pikkuhänkillä lukotettavia avaimenreikäpleismenttejä. Taistelen itseni anderifleikille ja kasaan sen alle liikkuvaleukaisia. Ähellän siitä yli hyvillä otteilla, ehkä viisi metriä, kunnes tulee mahdollisuus laittaa slingi hyvänmuotoisen mutta kovin kapean
kivilastun ympärille. Jatkan vielä kolme metriä balanssikiipeilyä – reitin toppi on jo räkäisyn päässä – mutta maitohappoa tihkuu ilmeisesti
kynsieni alta otteisiin.
Olen taatusti palautteluotteilla, mutta niin pumpissa, etten pystyisi pitämään lusikkaakaan kädessä. Seuraa elämäni ensimmäinen wipperi
kivilastun päälle asetettuun slingiin. Se pitää. ”Oh my God!” kaverini
suitsuttaa. Niinpä, juurihan me sen odotushuoneen ohitimme. Yläköysittelemme kumpikin reitin onnistuneesti tämän jälkeen, mutta jätän
red pointin seuraavaan kertaan.
Päivä päätetään Great Ormen Pigeons’ Cavessa, kuten tarkoitus oli.
Jumppaliidaamme yhtä ainoaa superhänkkiä ja kosteapokettista 7b:n
sporttia vuorotellen, uudestaan ja uudestaan. Kaikkialla sataa, mutta me pysymme kuivina luolassamme. Paikka on hurmaava, sellainen
muumipeikkojen piilopaikka, jonka pohjalla on vain pyöreitä kiviä ja
näkinkenkiä.
Läksiäisillalla Ynys Ettwsissa odottaa mahtava grilliateria. Santsata saa
nyt pyytämättäkin. Jos haluaa vettä ruokajuomaksi, pitää hakea vessan
kraanasta. On luvassa myös dj, biletystä ja ilmaista lahjapalkintojen
arvontaa. Hieman epäsosiaalisesti vetäydyn ajoissa pakkaamaan sateessa kamani aamun varhaista kotiinpaluuta varten. Nukahdan vielä
kerran Llanberis Passin maankamaralla, nyt hymyssä suin, verisin sormin ja haluten syleillä kaikkia maailman kallioita.
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lämme suuria aikoja ystäväni. Talvi Espanjassa oli jotain muuta
kuin perus ET-lomaosakemummon ennen Tuonelaa-tyylinen getaway. Vietin vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta kiiveten sekalaisten ihmisten kanssa käyttäen Lleidan-kämppää lähinnä laskeutumisalustana. Sen verran ehdin siellä kuitenkin viettää aikaa, että
pääsin toteamaan kaupungin rumaksi ja luotaantyöntäväksi. Jo kauan sitten oli selvää sekä minulle että opintojen etenemistä valvovalle opintotukilautakunnalle, että (sosiaali)psykologian opintojen jatkaminen olisi suuressa valheessa elämistä, oman henkisen tien rusikoimista pakkopaitaan epäilyttävällä motiivilla ”saatetaan loppuun
se, mitä ollaan aloitettukin”. Erään raakakaakaon yliannostusta seuranneen levottoman puolivalveunen seurauksena päätin ryhtyä filosofikirjailijaksi ja aloin kirjoittaa blogiani. Koska rehellisyys on ainoa
oikea! tapa elää ihmiselämä, sekä virtuaaliset että paperille painetut
artikkelit ovat suora sukellus sieluuni. Kirjoittamisen eduiksi laskettakoon myös jonkinasteinen järjissäpysyminen talven aikana lähempien ihmiskontaktien puutostilasta huolimatta.
Talvikuukausien aikana ehdin rakastua Margalefiin ja katalaanimieheen. Nuorelle naiselle, jonka sosiaalinen viitekehys rajoittuu
satunnaisiin espanjalaisiin kiipeilykavereihin ja syvällisemmät keskustelut käydään muiden ihmisten sijaan kilpailevien totuuksien
kesken oman pään sisällä, 190-senttisen, trimmatun Cupidon näköisen miehen silittely voi olla aika vahva kokemus. Ja sen silittelyn loppuminen vielä vahvempi. Ihminen on onnistunut pitkälti alistamaan
fyysisen kosketuksen vain tiettyihin ihmissuhteisiin kuuluviksi. Näin
on tietysti siunaus, että meillä on eläinkunnassa ainutlaatuinen
mahdollisuus myös emotionaaliseen läheisyyteen, mutta henkisen
intimiteetin puutteessa menee pieni ihminen onnellisesti sekaisin,
vaikka saisi osakseen vain sen primitiivisempää pikkuserkkua, paijaamista ja rapsuttelua.
Margalef, Montserrat ja mies määräsivät talven tahdit. Kaksi
ensimmäistä itkettivät ainoastaan onnesta. Margalefista yksinkertaisuudessaan eivät monet pidä, mutta vastakohdat täydentävät joskus toisiaan ja mun mystiseen monimutkaisuuteen mennyt mieli
nautti monotonisen sporttisesta pokettijumpasta. Luojamme tarjosi Margalefin maisemissa häkellyttävää kauneutta ja San Salvadorin
ermitassa lohtua sydänsurujen piinaamalle yöpyjälle.
Espanjan ermitat, pienet vuoristokirkot eivät ole vain ulkokultaista
sunnuntaimessua varten vaan aina avoinna suojaa ja kaitselmusta
tarvitsevalle. Oma uskoni on mennyt jonnekin korkeamman voiman
nimiin Jeesuksen yli ja ohi, mutta siunasi San Salvadorin ristillä riippunut Jumalan poika minuakin lohdutuksella elämänlapsen surussa
ja murheessa. Tärkeimmäksi paikaksi Margalefissa muodostui eh-
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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.

dottomasti San Salvadorin kirkon, kirkkaan lähteen ja sektorien Cabernet ja Balco de la Ermita muodostama kolmio. Jatkot kylässä Teresan baarissa, kysy bar de Teresinaa, kaikki tietävät kyllä.
Montserratin töppyrät lienevät monelle tuttuja lähinnä turvallisen välimatkan päästä Barcelonaan vievältä motarilta. Montsen kiipeily on mystisen eleganttia konglomeraattitaiteilua ja sen valtavalta alueelta löytyy nykystandardien mukaan pultatuista väännöistä itsemurhahenkisiin ”älä tipu”-tyyppisiin ratkaisuihin. Kiipeily on jotain
ihan muuta kuin puhkimankatut aerobictufareitit. Jos Rodellar on kiipeilymaailman Jari Tervo, helposti avautuva ja viihdyttävä, Montserrat
on Saarikoski, vaikea ja ärsyttävä, kirkas ja loistelias. Alueena Montserrat on äärimmäisen kiehtova, jokainen monoliitti kantaa omaa
nimeään- ”Muumio”, ”Papukaija” -ja harvassa ovat ne vuorien shamaanit jotka tuntevat jokaisen alueen salaisuuden. Jos saat mahdollisuuden, aja Cara Nortelle, nouse Monistrol de Montserratin kylästä
auringonsäteiden siivilöityessä monoliittien takaa alleviivaten jonkun
suuremman kauneuden läsnäoloa - henki nousi spirituaalisiin sfääreihin.
Vuorilla on tilaa liikutella oman mielen ja uskon perustuksia. Palasinkin Suomeen pari viikkoa sitten kai jokseenkin muuttuneena naisena, pikakäynnin yllättäen venähtäneellä versiolla, kotimaa ja kevään
energia, ujo toivo ihmisten silmissä ja hymyssä, tuntu siitä että elämme suuria aikoja, jotain on tapahtumassa. Kaikki se sosiaalinen ja
fyysinen tila viimeisen vuoden aikana, ilman vanhaa sosiaalista viitekehystä, ilman velvollisuuksien tai rutiiniien viemää ajatusenergiaa.
Kaikki aika ja tila löytää oma totuus, ajautua tilanteeseen missä henkinen tila polarisoituu päivittäin vaihtuviin epäilyksiin neroudesta ja
hulluudesta.
Espanjalaisista en ikinä löytänyt peiliä itselleni, syvempää ystävyyssuhdetta, vaan lähin kontakti löytyi Cornudella de Montsantiin pystytetystä jurtasta. Puolalainen onnettoman rakkauden runtelema elämäntaiteilija Ula poikineen hilkulla hylkäämässä unelmansa refugion
perustamisesta. Äärettömän lempeä Ula, Espanjaan palannut syksyinen kiipeilykaverini Bogdan ja jurttaan asettunut mallorcalainen Benjamin muodostivat pienen perheen, missä sain myöhemmin Suomessa jatkunutta ensimakua turvallisesta yhteisöllisyyden tunteesta.
Cornudellan vierestä löytyy Siuranan massiivinen kiipeilyalue, jota
voisi kuvailla lähinnä sanoilla sormekas ja haastava. Jo talvella alkanut henkinen ja fyysinen kiipeilyllinen vastustus jatkui Siuranassa.
Talven yleisuupumus sai jatkoa käsivarren jännevammalla ja myöhemmin Santa Linyassa polvi-ja selkävammalla. Toteutin kiipeilyllistä suunnitelmaani ja hain juuri ne kalliot, sektorit ja reitit missä heikkouteni loistivat läsnäolollaan. Suorittamisen ja täydellisyydentavoittelun noin kahdeksanvuotiaana järjelliseksi elämäntavaksi valinneelle

ihmiselle moinen koettelee suuresti kärsivällisyyttä ja haastaa käsityksen siitä, kuinka paljon itseänsä ja tekemisiään oikein rakastaa. Kun
jo oli syntynyt ymmärrys siitä, että kiipeily ei itsessään riitä intohimokseni ja elämänvoima ja fokus alkoi suuntautua muualle, kiipeilyllisten heikkouksien kehittämistä alkoi leimata innostuksen sijasta vastustus, epämiellyttävyyden ja velvollisuuden tuntu.
Mielen vaakakuppi oli kääntynyt positiivisen, kaiken alleen jyräävän
energian sijasta epäonnistumisen pelkoon. Kun vielä syksyllä ja talvella sain kokea niitä leikkejä kallion kanssa, missä nousu oli meditatiivinen sukellus tietoisuuteen, ajatuksista tyhjä, mutta tietoisuutta
täynnä oleva hartausharjoitus, nyt kalliosta oli tullut vihollinen ystävän sijaan.
Suomeen paluu pakon eli rahapulan edessä, kolmen viikon ennenkokemattoman raju flunssa, pakkopysähtymisen ja toisaalta hullun
energian ja inspiraation löytäminen muilta elämänalueilta käänsi katseen taaksepäin, missä mennyt puoli vuotta näyttäytyy nyt etsimisen, ahdistuksen, levottomuuden, pakottamisen vaiheena, jäätyneenä energiana. Retrospektiivinen oivallus herättää surullista hellyyttä
oman elämänpolun raivokasta etsimistä kohtaan ja kysymyksen siitä, miksi olen liittänyt kiipeilyyn nämä ahtaat raamit, suorituspaineet.
Nyt olen terve ja onnellisten, merkityksellisten yhteensattumien kautta löytänyt kanavat toteuttaa itseäni muilla elämänalueilla. Asetan vertailuun menneet kuukaudet ja nyt vallitsevan räjähtävän energian,
siunatun soljumisen, seison suorana isojen projektien edessä ja tunnen ainoastaan purskuvaa elämäniloa ja intoa. Missä oli tämä energia talvella, keväällä? Miksi kiipeilyäni leimasi stagnaatio eikä progressiivisuus? Miksi motiivini muuntuivat sisäisestä ilosta näyttämisen
tarpeeseen? Miksi jouduin taas kultaiseseen häkkiin, missä rakkaus

muuttuu vihaksi, intohimo pakoksi, ilo peloksi. Unelmaelämä, mistä
haluaa pakoon. Milloin ja miten vapaudun? Miten löydän fokuksen,
mikä ei muutu tuskaksi? Miten yhdistän pitkäjänteisyyden ja keveyden?
Lähdin Espanjaan hakemaan iloa ja kiipeilytaivasta. Elämäniloista espanjalaista kulttuuria haikalin tasapainottamaan aiemmin niin
vakavaa luonnettani. Fiestoja, kavereita, arkipäivän kepeää sosiaalisuutta löysinkin, syvempää elämäniloa tai kiitollisuutta en. Törmäsin
samaan seinään kuin monet ekspatit: paikallinen elämisen ja olemisen tapa jäi jonkinlaiseksi kiinnostavaksi kuriositeetiksi, imettyäni itseeni hetkellisesti joitain pinnallisia piirteitä saatoin todeta sieluni sopimattomuuden suurempaan kokonaisuuteen. Syitä saa etsiä
omasta kulttuuriperinnöstäni, kielitaidon puutteellisuudesta ja omista ennakkoluuloista. Halusin puhua asioista, jotka eivät aina vaivatta
taivu tuntemuksista ja ajatuksista suomen kielen kehyksiinkään. Pian myös määrittelin espanjalaiset kevyenhölmöksi kansaksi, pilvenhattaroiksi, vaivattomasti vaeltaviksi mutta vailla suurempaa syvyyttä. Tähän loppui myös toivo kaverisuhteiden kehittymisestä ystävyyden tasolle.
Uskon löytäväni itseni Kataloniasta taas syksyllä, kesällä Suomi kukkii ja räjähtelee ja monta ihmisiä ja tapahtumia koskevaa rakkauden
projektia on työn alla. Muutan vähän maailmaa täällä ja viimeistään
pihlajanmarjojen kypsyessä tie vienee pystyttämään refugiota Cornudellaan. Suomi on nyt oikea mesta, mutta toisaalta kaukomaat kutsuvat ja löytänen itseni lähivuosina jostain ihan muualta, kenties blondi
kolumnoi vielä Intiasta tai Kolumbiasta.
Rakkautta, rauhaa ja himmeetä iloa!
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KAUKANA KAUKASUKSELLA

Teksti ja kuvat: Kalle Viira, Openworld Adventure Network
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ount Elbruksen nimi viittaa
vanhaan persialaiseen mytologiaan kuuluvaan Alborz-vuoreen.
Kabardi-Balkarin alue ei ole henkisesti Venäjää, tai liioin Aasiaa, vaan todellista rajaseutua. Vuoriston välisiä laaksoja
asuttavat muslimiyhteisöt joissa harva hymyilee. Stalin karkoitti aikanaan koko Balkariväestön Siperiaan ja kansa pyyhittiin alueen
nimestäkin. Nykyään Balkarit ovat vähemmistönä jääneet Kabardien lisäksi venäläisten jalkoihin. Naapureitaan Ingusiaa, Tsetseniaa ja Osettiaa rauhallisempi ja vakaampi
alue tunnetaan varmasti kaikken parhaiten
juuri Elbruksen vuoristosta. Harva vuorellakaan käynyt vaivautuu perehtymään se mielenkiintoiseen historiaan.

Elbruksen huiput nousevat Kaukasuksen
päävyöhykkeen pohjoispuolella. Venäjän ja
Georgian, sekä yhtä lailla Euroopan ja Aasian, rajan seuratessa Kaukasuksen korkeimpia harjanteita, jää Elbrus maantieteellisesti oman mantereemme puolelle. Kahdesta
korkeampi, 5641 metrinen länsihuippu on lä-

hes kilometrin Mont Blancia korkeampi. Vanhat tuliperäisen huiput ovat profiililtaan lähes identtiset, itä-huippu onkin vain 21 metriä matalampi. Yli viiden kilometrin huippuja
löytyy myös laakson toiselta puolelta. Elbrus
on vanha tulivuori jonka arvellaan purkautuneen viimeksi reilut 2000 vuotta sitten. Monet sanovat että alueella havaitaan edelleen
merkkejä tuliperäisyydestä.
Elbruksen rinteitä koristaa hiihtokeskus, jonka korkein hissi nousee 3900 metrin korkeuteen. Ylärinteen vanha tuolihissi ja klassiset yksikkö-kabiinit ovat saaneet seurakseen
uuden ranskalaisen kabiini-hissin, joka ei tosin palvele kiipeilysesonkina. Alue tunnetaan
talvisin hyvistä vapaalaskumaastoistaan ja
etenkin alkukaudesta hiihtäjiä näkee huippua
myöten. Elbrukselta laskeminen ei ole turhan
vaikeaa ja kokeneelle laskijalle aukeaa hyvissä olosuhteissa latua 2200 metriä korkeaan
kylään asti. Vuoren valloituksen perusleirinä toimivat tynnyrimajat sijaitsevat korkeimman hissin yläasemalla. Ylärinteessä sijaitseva diesel-hut ei tunnu olevan aktiivisessa

käytössä, omatoimiset kiipeilijätkin viettävät
öitään mieluummin teltoissa perusleirin yläpuolella. Suurin osa kiipeää huipun suoraan
tynnyrimajoilta. Tähän väliin pieni paljastus,
joka jää järjestäen pimentoon Elbruksen sankaritarinoissa. Suurin osa huipun valloittajista aloittaa nousunsa tynnyrimajoilta lumikissan kyydissä. Kuskit ajavat sopivaa korvausta
vastaan ryhmiä Pasthukovin kivien alareunaan noin 4800 metriin. Tämä osuus tehdään usein jalan aklimatisointivaelluksena
mikä vähentää huonoa omaatuntoa, samoin
se tosiasia että laaksosta perusleiriin on jo
noustu hisseillä. Järkeväksi tämän ratkaisun
tekee taas se, että lyhyellä laskutoimituksella
huomaa korkeusmetrejä kertyvän huiputuspäivälle lähes 2000. Ajallisesti puolen tunnin
ajelu korvaa 3-4 tunnin tarpomisen ajetulla
rinteellä.
Perusohjelmalla Elbruksen kiipeäminen on
hyvin yksinkertainen prosessi. Helsingistä
pääsee Moskovan kautta läntämään Mineralnye Vodyn kaupunkiin, josta kuljetus Azauhun, Baksan laakon perälle, hissien ala-ase-
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Kirjoittaja aklimatisointivaelluksella, taustalla Kaukasuksen päävyöhyke.

Sää Elbruksella
on aina oikukas
ja siksi huipulle
nousuun tulee
varata usempi
päivä.

malle kestää noin 4 tuntia. Seuraavana päivänä noustaan yleensä Cheget-vuoren hiihtokeskuksen hisseillä
ylös ja tehdään pieni aklimatisointivaellus noin 3400
metriin. Täältä on upeat näkymät Elbruksen huipuille.
Seuraavana päivänä hypätäänkin jo kahden kabiinin
sekä yhden tuolihissin voimin tynnyrimajoille. Iltapäivällä noustaan Pasthukovin kiville, lähes 5000 metriin
ja palataan tynnyreille lepäämään. Seuraavana päivänä voidaan harjoitella kiipeilyvarusteiden käyttöä, levätä, tankkailla ja tehdä toinen korkeampi aklimatisointivaellus. Riippuen siitä sataako jäätä, rakeita vai vettä.
Tuuleko, ukkostaako vai onko peräti aurinkoista. Sää
Elbruksella on aina oikukas ja siksi huipulle nousuun
tulee varata usempi päivä.
Nousu huipulle kestää noin 10 tuntia, kissakyydin kautta noin 7 tuntia. Laskeutuminen ottaa sekin helposti 4–5 tuntia, joten helposta urakasta ei ole kyse. Reitti nousee tasaisesti tynnyreiltä kohti itäistä huippua ja
kääntyy sitten huippujen väliseen satulaan. Pahimmillaan noin 30-asteinen ylämäki on kauttaaltaan lunta ja
jäätä. Ainoa helpotus on saapuminen satulaan, ennen
viimeistä nousua huipputasanteelle. Todellinen huippu löytyy reitiltä katsottuna vasta tasanteen perukoilta. Sivuttain ylitettävä jyrkin osuus pitää usein sisällään
pienen lumilipan ja alarinteeseen jääviä kivikoita, joten
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hakusta ja ”self arest” -tekniikan hallinnasta voi olla
hyvinkin hyötyä harha-askeleen sattuessa. Korkeusero
ja keliolosuhteet tarjoavat Elbruksella todellista ”ison
vuoren tuntua”. Lipuilla merkityn reitin voi taittaa kovassakin kelissä teknisen helppouden ja kovakuntoisten venäläisten oppaiden avulla. Oppaiden kanssa
ei kannata odottaa jutustelua eikä turhaa hämmästelyä vaan kaikessa ystävällisyydessään toiminta on hyvin suoraviivaista. Kiire tuntuu välillä olevan ja vahvat
huomioidaan ennen heikkoja. Apua on kuitenkin tarjolla ongelmien sattuessa ja pientä kannustustakin. Huomioitavaa on se kuinka paljon onnettomuuksia vuorella sattuu itsenäisille kiipeilijöille ja kuinka vähän opastetuille ryhmille. Suurimpia riskejä ovat kovassa kelissä
eksyminen, joka johtaa huonoihin tilanteisiin ympäröiville railoisille jäätiköille, tai yksinkertaisesti uupuminen kesken nousun. Valjaita oppaat vaativatkin käyttämään vain alasvientiä silmällä pitäen, köysiä reitillä ei
käytetä.
Kiivettyäni Elbruksen kesäkuussa, kohtalaisessa kelissä vain kevyen jäämyrskyn ja pienen ukonilman saattelemana, saatoin ensikosketuksella ihailla maisemiakin lyhyiden sääikkunoiden läpi. Elokuussa Chegetillä
tai tynnyrimaljoilla ei juuri ollut enää lunta, ennen kun
sitä satoi lisää. Muutaman päivän aikana ukkosmyrkyt,

Elbrusta voi suositella
yksinkertaisuudessaan
ja tehokkuudessaan
kenelle tahansa
vuorikiipeilystä
kiinnostuneelle.

rakeet, loska ja vesi piiskasivat leiriä. Nousupäivää lykättiin, mikä teki hyvää aklimatisoinnille, ja seuraavanakin aamuna aikataulua muutettiin tunti kerrallaan
kunnes rohkeasti suuntasimme yön pimeyteen. Elokuussa vuorella on huomattavasti vilkkaampaa ja kärjessä ollutta ryhmäämme piiskattiin liikkeelle niin että
hitaammat jäivät heti lähdössä pääryhmästä. Vielä kissan pysähtyessä välähteli ylärinteessä salamoita, lunta
satoi yhtenään vaakatasossa. Sään raskauttama nousu
kävi osalla pian ylivoimaiseksi, ohuen ilmankin vaikutus tuntui olevan riesana ja runsaslukuinen opaskaarti
saattoi yrittäjiä tasaisesti alamäkeen.

Ylh. vas: Tynnyrimajat tunnustavat isäntämaan värejä,
taustalla Elbruksen huiput.
Ylh. oik: Tyypillistä keliä Elbruksen nousulle.
Alh. vas: Pientä sääikkunaa itähuipun reunalla
ennen satulaa.
Alh. oik: Sää muuttuu nopeasti ja sääikkuna sulkeutuu
lähestyessämme huippua.
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Tynnyrimajojen tunnelmaa. Paikallisilta toreilta saa taattua käsityölaatua.

Reitin hiljetessä olin kahden tuntemattoman venäläisen oppaan kanssa. Polku hävisi lumisateessa nopeasti jäljettömiin, merkkiliput olivat enää vaivoin näkyvillä.
Paikoin yli polven upottava hanki ja edelleen puhaltava kova sivutuuli olisivat missä päin tahansa punainen
valo ja U-käännöksen paikka. Radioyhteys eturyhmään
tuotti melko sekaisia raportteja ja kertaalleen huipulla
käyneenä lähdin itsekin alamäkeen. Opas vaihtui pian
toiseen ja radiota kantava kumppani kääntyi takaisin
huipun suuntaan. Paluumatkalla löysimme lähes hautautuneita telttoja joiden vointia tiedustelimme, näkyvyyden pysyessä erittäin heikkona alemmille rinteille
asti. Tänäkin päivänä huipulla kuitenkin käytiin ja osa
vietti paluumatkalla aikaa mm. lumiluolien suojassa
sään ja uupumuksen vuoksi ennen lopullista laskeutumista.
Tynnyrimajat ovat varsin mukava perusleiri. Niistä löytyvät sähköpistokkeet, valot, lämpöpatterit, sängyt sekä patjat ja tyynyt. Olutta myydään viereisestä kioskista
ja hyvällä kelillä paikalla pyörii maisematuristeja, joista mieleen on jäänyt etenkin vaaleanpunaiset bikinit ja
cowboy-hattu. Ainoastaan saniteettitiloissa on toivomisen varaa, onhan Outside-lehti valinnut Elbruksen
ulkokäymälän joskus koko planeetan surkeimmaksi.
Opastetuilla retkillä ruokahuolto sopii suomalaiseen
makuun ja evästä on tarjolla reilusti. Elbrusta voi suositella yksinkertaisuudessaan ja tehokkuudessaan kenelle tahansa vuorikiipeilystä kiinnostuneelle.
Meille merenrannan kansalaisille korkeuden vaikutus
on tietysti aina arvoitus eikä sitä kannata murehtia.
Omissa ryhmissäni ovat ensikertalaiset tuulettaneet
kevyin mielein huipulla, yhtälailla jo tynnyrimajoilla voi
saada vuoristotaudin oireita. Paras tapa ottaa selvää
on lähteä matkaan ja toimia rauhallisesti. Ohjelman
voi lyhykäisyydessään pitää rentona keskittyen huiputuspäivään. Ylempien leirien pystyttäminen monimutkaistaa toimintaa huomattavasti ja nukkumakorkeuden
vieminen kilometrillä ylöspäin, kuten korkeuden puitteissa olisi suositeltavaa, vaatisi kolme telttaleiriä muutaman tunnin pätkälle huollettua rinnettä. Tämä tuskin
parantaisi huipulle pääsyn mahdollisuuksia, verraten
tynnyrimajojen mukavuuksiin.
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Ludmilla apureineen kattamassa lounaspöytää.

Ainoastaan saniteettitiloissa
on toivomisen varaa; onhan
Outside -lehti valinnut Elbruksen ulkokäymälän joskus koko
planeetan surkeimmaksi.
Elbrukseen liittyy monta mielenkiintoista faktaa. Vuori
kiivettiin ensimmäisen kerran jo 1876 ja alueen itsehallinnon 400-vuotisjuhlan kunniaksi huipulla kävi 400 ihmistä kerralla. Euroopan katolle on raahattu myös hevosia, siellä on oltu alasti ja onpa Euroopan korkein huippu
saavutettu autollakin, mikä on tämän lajin maailmanennätys. Venäjällä vuorikiipeilyllä on pitkät perinteet ja sesongin aikaan yrittäjiä voi olla toista sataa päivässä. Tämä kuitenkin tekee vuoresta myös mielenkiintoisen, kun
vastaan tulee varsin värikästä vuoren valloittajaa.
Alue on mielenkiintoinen myös kulttuurinsa puolesta ja
paikallisilla toreilla on hauska ihmetellä toinen toistaan
kummallisempia karvahattuja. Vodkaa on huiputusjuhlissa varmasti tarjolla ja oppaat saattavat rohkeasti suositella juomaan maltillisesti alkoholia jo huiputusta edeltävänä iltana parempien yöunien saamiseksi. Laaksossa
voi nähdä ratsain kulkevia paimentolaisia ja kun kerran
hiihtokeskuksesta on kyse, on ”after ski”-paikkojakin tarjolla. Alueella on myös erittäin hyvin varustettu, tosin kallis, kiipeilykauppa, ruokakauppoja, posti sekä pankkiautomaatti. Suomalainen tarvitsee Venäjän viisumin, joka
pitää myös rekisteröidä paikanpäällä. Tähän ja muihinkin palveluihin voi suositella paikallisten opaspalveluiden käyttämistä. Paluumatkalla voi ajan salliessa vierailla Pyatogorskin kaupungissa, ja kokea venäläistä kaupunkimaisemaa Lenin-patsaineen ja vanhoine puutaloineen.
Suomesta Elbruksen kiipeilymatkoja järjestää Mandala
Travel sekä Juri´s Travel, mandalatravel.fi | juristravel.fi
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Junnuohjaajakoulutusta Kouvolassa
Teksti: Jenni Kyllönen Kuvat: Jenni Kyllönen, Heidi Saarinen ja Eero Welin

Kouvolan Utin urheilukeskuksen parkkipaikka täyttyi tammikuun lopun lauantaiaamuna
ympäri Suomen saapuvista autoista, täynnä
kiipeilijöitä. Kaikki olivat matkanneet ottamaan osaa Utissa järjestettävään junnuohjaajakoulutukseen. Koulutukseen tuli ihmisiä
pääkaupunkiseudulta: Tapanilan Erästä, Suomen Alppikerhosta ja Salmisaaren Kiipeilyurheilijoista sekä Tampereelta, Kotkasta, Kouvolasta, Kerimäeltä, Keuruulta ja minä puolestani saavuin Oulusta.

Seuraa johtajaa.

Robottikiipeilyä! Ja seuraavaksi vasen käsi ylös.
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Edessä oli kaksi kiinnostavaa päivää junnutoiminnan puitteissa. Ohjaajina toimivat Eeva Mäkelä (KKK) ja Heidi Saarinen (KO). Itse hyppäsin mukaan junnutoimintaan keväällä 2010 muutettuani Ouluun. Kuultuani
junnuohjaajakoulutuksesta päätin heti lähteä
mukaan oppimaan lisää ja kuulemaan kokemuksia muualta Suomesta.
Lauantaiaamun unihiekat karisivat pois silmistä kun koulutus aloitettiin Eevan ja Hei-

din vetämällä reilun tunnin kestävällä junnuohjauskerralla, jonka tarkoituksena oli
demonstroida hyvin suunniteltu harjoituskokonaisuus. Siinä käytiin läpi asiat, jotka tulisivat kuulua jokaiseen junnukertaan: kuulumisien vaihto, edellisen kerran kertaus, päivän ohjelma, kunnollinen lämmittely, kertaus
tai uuden asian opettelu, opetetun asian harjoittelu, loppuverryttely, -venyttely, rentoutus
ja lopuksi vielä rauhoittuminen sekä seuraavan kerran ohjelma. Itse koettuna junnuker-

ran rutiinit jäivät hyvin mieleen. Mallikerran
aikana kirjoitimme ylös havaintoja siitä mitä
junnukerralla tapahtuu. Lopuksi paketti purettiin yhdessä. Malliesimerkki oli oikein hyvä
startti koulutukselle.
Lauantain koulutus jatkui teorialla. Päivän aiheena olivat lapsen elimistön kasvu ja kehitys, fyysismotoriset ominaisuudet sekä lapsen kasvattaminen eri ikävaiheissa liikunnan avulla. Ryhmässä keskusteltiin paljon
kiipeilyn aloitusiästä ja oli kiinnostavaa kuulla kuinka aloitusikä on määritelty eri kaupungeissa. Junnuohjaajakoulutukseen osallistuneet olivat aktiivisia keskustelijoita, joten juttua riitti.
Päivä päätettiin pohtimalla omia vahvuuksia

junnuohjaajana ja mietittiin millainen on hyvä, turvallinen ja motivoiva ohjaaja. Käsiteltiin omia hyviä ja huonoja kokemuksia opettajista sekä ohjaajista. Itselläni mieleen jäivät
asiat, joita lapset arvostavat ohjaajassa. Hyvä ohjaaja säilyttää turvallisuuden, kannustaa
kehittymisessä, saa harjoituksen tuntumaan
hyvältä sekä iloiselta ja on kärsivällinen. Ja
mikä se perusajatus ohjaamisesta taas olikaan? KISS: keep it simple and stupid. Yksinkertainen, helppo ja selkeä malli toimii ohjaamisessa aina. Iltapäivän kääntyessä illaksi
käytiin vielä läpi erilaisia käytännön harjoitteita, joihin sisältyi fyysisen harjoittelun perusteita ja menetelmiä.
Ennen yöpymispaikkaan suuntaamista kokoonnuimme vielä melkein koko ryhmän

kanssa illallisen ääreen. Vaikka päivä oli ollut pitkä, jaksoi reipas porukka vielä illan mittaan tutustua toisiinsa ja keskustella. Mukavan illallisen jälkeen oli hyvä siirtyä unien
kautta uuteen päivään.
Sunnuntaipäivän starttasi Eeva, kertomalla
junnutoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta seuroissa. Ympäri Suomen saapunut porukka tarjosi kattavan katsauksen siihen kuinka junnutoimintaa voi toteuttaa. Esimerkkejä saatiin niin pienen kuin suurenkin
seuran junnutoiminnasta. Oli mielenkiintoista kuulla eri seurojen kokemuksia ja tapoja
pyörittää toimintaa. Kurssilaisten kysymyskierroksen jälkeen siirryttiin vielä viimeisen
kerran tekemään leikkiharjoituksia kiipeilytilaan. Pienissä ryhmissä toteutimme leikkejä
Kaisa Härkösen kokoamasta junioriohjaajaoppaasta ja samalla syntyikin uusia ja innovatiivisia tapoja ohjata toimintaa. Tämä käytännön harjoitus oli minusta erinomainen,
sillä se oli sekä hauska että opettavainen.
Koin erittäin tärkeäksi, että teimme itse samoja harjoitteita joita vedämme junnuille.
Kokemisen kautta harjoitteet konkretisoituivat ja jäivät paremmin mieleen.
Iltapäivällä kartoitettiin vielä seurojen junioritoiminnan nykytila. Kaikki piirsivät paperille
mallin oman seuransa toiminnasta ja mallit
esiteltiin toisille. Koulutus päättyi esittelyyn
junnukiipeilyleiristä, joka toimi esimerkkinä
aikaisempina kesinä järjestetyistä junnuleireistä. Myös tänä kesänä pyritään järjestämään leiri- ja junioritoimintaa mahdollisuuksien mukaan.
Kotimatkalla mietin koulutusta ja siitä saamaani kokemusta. Viikonlopun anti oli kattava ja ainakin itse sain hyviä ideoita junioriohjaamiseen. Mieleeni pulpahteli kehittämisideoita ja uudet leikit sekä harjoitteet pääsevät varmasti käytäntöön.
Olen todella tyytyväinen, että lähdin mukaan
koulutukseen, jossa tapasin muiden seurojen ohjaajia ja sain paljon uutta informaatiota. Koin myös kokemusten vaihtamisen antoisaksi ja tärkeäksi omien ohjaamistaitojen
kehittymisen kannalta. Kouvolan Kiila ansaitsee kiitokset hyvistä käytännönjärjestelyistä.
Tunnelma koulutuksessa oli sujuva, keskusteleva sekä avoin. Uskon, että jokainen sain
paljon ideoita ja eväitä käytäntöön!

Vauhdikasta alkulämmittelyä.

Lisätietoa junnutoiminnasta www.climbing.fi
Nuoriso-osion alta.
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Anu Korosuo

Sakun
palat

S

Aika pian kyseisen episodin jälkeen lähdettin Kalymnokselle, ja siellähän on pakko kiivetä, oli käsi kuinka kipeä tahansa. Ei
kai kukaan ole niin urpo että lentää Kalymnokselle asti lepäämään? Kalymnoksen jälkeen oli vuorossa ruotsalaista talvikiipeilyä, mikä tuntui olevan aikamoista kidutusta käden kannalta. Latissimus dorsi oli
ottanut siipeensä joten alaspäin veto ja lukotukset oli niitä pahinpia. No kaikki varmaan tietää mitä niillä jäähakuilla yleensä
tehdään. Siis muuta ku pidetään olohuoneessa näkyvällä paikalla ja esitellään työkavereille.
Jos ei saa vetää alaspäin eikä lukottaa, ei
ihan hirveesti tartte kiivetä. Teknossakin
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Saku Korosuo

how must go ooooon!!” Ruotsalaiset on laulutuulella ja parikymmentä miestä huutaa ympärilläni täyttä
kurkkua. Ympärilläni olevat miehet ovat
pukeutuneet kalsareihin. Itse olen alasti.
Olemme siis ruotsalaisessa saunassa Kittelfjällin laskettelukeskuksessa. Yritän heittää vettä kiukaalle josta alkaa välitön vittuilu: ”Jaa että suomipojan täytyy esittää kovaa”. I wish, 50 asteen saunassa on vähän
vaikea äijäillä.
Viime talvena sain ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua normi-ihmisten arkeen, kun
lääkäri määräsi pakkolepoa kiipeilystä. Tulihan sitä jo 10 vuotta treenattuakin ilman
kummempia taukoja. Syksyinen ”katsotaan mitä kroppa kestää” -treeni johti yllättäen siihen ettei se kroppa enää kestänytkään. Mulla oli kunnianhimoinen tavoite hylätä lepopäivät ja totuttaa keho siihen
että joka päivä treenataan. Ja joka päivä
treenattiin. Aina aamulla circuit treeniä ennen aamupalaa ja illalla varsinaiset treenit.
Eihän siinä montaa päivää mennyt kun alkoi kroppa huutaa lepoa, mutta no pain no
gain. Samoihin aikoihin tuli vierailtua Rollossa ja baarireissu päättyi siihen että käsi
olikin aika hemmetin kipeä ja pitkään. Oli
kuulemma pöytäkin hajonnut kädenväännön yhteydessä, joten ilmeisesti väännettiin ihan tosissaan.

hemmetin siistejä paikkoja. Kiipeilykuntoakin ajatellen kaikenlainen kalliolla touhuaminen on yllättävän tehokasta. Päivät
on usein pitkiä ja tulee vähintäänkin pakkia ja jalkoja treenattua.

Saku Korosuo 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.

Toipilas-kirjoittaja tutustuu Kittelfjällin loskaan.

tulee lukotettua enemmän mitä nopeesti
ajattelis ja aina niitä vapaamuuvejakin tulee tehtyä. Toisaalta kiipeilykursseja ja reitintekoa oli viikoittain, joten ihan ei tatsi
päässyt katoamaan. Kuitenkin varsinaisten kiipeilytreenin loppuminen johti siihen
että sitä ylimääräistä aikaa oli enemmän
kuin koskaan. Yritin siirtää sitä penatreeneihin, mutta lääkäri kielsi senkin.
Äkkiä löysinkin itseni sohvalta ihmettelemästä että mitä ihmiset oikein tekee? Siis
ne jotka ei kiipeä. Kattoo telkkari? Vetää
kaljaa? Molemmat on ihan kivoja ajanviettotapoja, enkä halua väheksyä kenenkään
ajankäyttöä. Onhan se hieno saavutus kun
on kaikki Dr. Phillin lähetykset nähty. Seinfeldin uusinnoista puhumattakaan.
Mulla ei kuitenkaan pää kestänyt sisällä ihmettelyä ja äkkiä olinkin jo Rösåksella uusia reittejä putsaamassa. Siellä sai päivät
hyvin kulumaan. Kallion harjaaminen on
melkein yhtä siistiä ku sen kiipeäminen.
Itse asiassa alkoi tuntua siltä ettei sillä
enää ollutkaan niin paljon väliä mitä siellä kaltsilla tekee, pääasia että pääsee kalliolle. Mä en ihmettele enää yhtään, että
wicat sun muut höyrypäät on hoitanu riittinsä usein just kallioilla. Onhan ne ihan

Kuitenkin kun sitä ylimääräistä aikaa nyt
oli, niin aloitin lumitaulailunkin uudestaan
pitkän tauon jälkeen. Jos joskus on ajatellut lautailevansa niin Pohjois-Ruotsi ei oo
ollenkaan huono paikka harrastaa. Kittelfjäll, Åre, Riksgränsen... hyviä paikkoja on
enemmän kun tarpeeksi, ja mikäli jaksaa
tampata, löytyy neitseellistä luntakin käytännössä loputtomasti.
No, ei se lauta ihan yhtä ketterästi kääntyny kuin 10 vuotta sitten, mutta voittaa
Seinfeldin uusinnat mennen tullen. Puuteriakin tuli pöllyteltyä enemmän kuin koskaan, mutta joku tosta laskuhommasta silti puuttui. Se oli kivaa, mutta vaan kivaa.
Mä en oo oikein koskaan ymmärtänyt ihmisiä, jotka kiipeää sen takia, että kiipeily
olis kivaa. Miksi ihmeessä sen pitäis olla
kivaa? Haluanko mä 80-vuotiaana kelailla,
että vitsi kun tulikin elättelyä kiva elämä.
Niin no, kun sen noin sanoo niin kuulostaahan sekin ihan hyvältä. Mutta se ei nyt
kuitenkaan ollu se mun pointti. Mun hienoimmat kiipeilykokemukset on ollu kaikkea muuta kuin kivaa. Se fiilis, kun tulee
väsyneenä takas autolle ja tajuaa, että on
selvinnyt hengissä, on vaan jotain niin paljon hienompaa kuin kiva aurinkoinen päivä.
Ja palatakseni vielä lumilautailun ihmeelliseen maailmaan, niin mä oon hyvin tietoinen että laskuhommissa samanlaisia selviytymisen kokemuksia on varmasti mahdollista saada, senku vaan lähtee tarpeeksi
jyrkkää seinää laskemaan. Se mitä mä tässä yritän kuitenkin sanoa, että kiipeily on
aika pirun siistiä just sen takia että siinä
on helppo järkätä ittensä kunnon kuseen.
Kun kiva kiipeilypäivä muuttuu selviytymiseksi ja kiipeilytaidot tarjoavatkin numeron sijasta oman terveyden tai hengen säilymistä.
Yläkautta pakit on ehkä maailman siistein
juttu. Kun haluaa seinältä pois, mutta laskeutuminen ei ole enää järkevä vaihtoehto. Pakko jatkaa. Kaikenlaiset eettiset pelleilyt unohtuu hyvin nopeasti ja piisseistä
vedetään just sen verran ku huvittaa. Kun
ainoa tapa päästä takaisin kotiin onkin yläkautta niin aletaan olla homman ytimessä.

Edit: Ruottissa lumet sulaa ja pikkuhiljaa
alkaa taas treenit ja kotisohvalta uhoaminen vähenee.
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Minimalistinen ja kevyt kuoritakki
hyvin hengittävällä Event-kalvolla.
Hyvä valinta light & fast -seikkailuun.
Pakkautuu pieneen tilaan. Hyvin säädettävä huppu toimii myös kypärän
kanssa. Paino 340g.

Kevyt softshell-anorakki. Loistava
valinta juoksuun, fillarointiin tai matkakumppaniksi. Joustava sekä tuulta
ja vettä hylkivä pintakangas. Kalvoton
rakenne takaa erinomaisen hengittävyyden. Suojaa myös hyvin auringolta, UPF
50+. Backpacker-lehden toimituksen
valinta vuodelle 2011! Paino 230g.

MOMenTUM JACkeT

Hinta: 282,30 euroa

BOreAs pUll-On

Hinta: 60 euroa
sinGinG rOCk

sinGinG rOCk

Uusi monipuolinen yleisvaljas Singing
Rockilta. Pehmusteet hyvin hengittävää PES-materiaalia. Neljä varustelenkkiä ja kaksi paikkaa iceclippereille
sekä yksi lenkki mankkapussille. Avattavat Rock & Lock -pikasoljet lantiolla
ja jalkalenkeissä. Paino 395g.

Naisen anatomian mukaan suunniteltu mukava valjas. Pidempi belay loop
takaa paremman istuvuuden lantiolta.
Hyvin hengittävä PES-materiaali.
Neljä varustelenkkiä ja kaksi paikkaa
iceclippereille. Avattavat Rock&Lock
-pikasoljet lantiolla ja jalkalenkeissä.
Paino 380g.

GUrU –VAlJAAT

Hinta: 70 euroa

nArA –VAlJAAT

Hinta: 69,60 euroa

eVOlV

DMM

Chris Sharman suunnittelemat monipuoliset tossut. Kenkä toimii erinomaisesti tarkoilla listoilla sen vahvistetun
pohjan ansiosta. Jämäkästä pohjasta
huolimatta kenkä istuu kuin hansikas
kärjestä sekä kantapäästä. Trax-kumi
tarjoaa erinomaisen kitkan ja suojan.
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pOnTAs

Hinta:110 euroa

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)

DrAGOn CAMs
Hinta: 75,50 euroa/kpl

