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sisällys
Tapahtumapaikka: Kimonkylä Rotkokallio, New
School-sektori, Half Century-projekti
Aika: Kesäkuun puoliväli 2011
Tapahtuma: Pulttireitin projektoinnissa viritän
erillisen köysiankkurin puusta kruxin yläpuolella. (Reitti kulkee osittain sivulle, joten liidipulteilla ja reitin ankkurista on vaikea harjoitella kruxiosuutta). Laskeudun puusta ankkuriköydellä kallion reunalle, kiinnitän itseni tekemäni köysiankkurin sulkurenkaisiin ja asennan varsinaisen yläköyden. Lasken yläköydellä selässäni olevan repun maahan, ja päätänkin laittaa repun kiinni
keskelle köyttä (ei köyden päähän), ettei tarvitse vetää köyden päätä ylös (!!!). Lasken repun
maahan, jonka jälkeen laskeudun itse alaspäin
yläköydellä tuplana käytäen Reversoa ja reisiprusik back-upia. Samalla laitan pultteihin jatkot ja
klippaan köyden niihin. Toisen–kolmannen pultin korkeudella, noin neljän metrin korkeudella
maasta, putoan yht´äkkiä selälleni maahan.
Seuraus: Putoaminen selälleen kiven päälle. Koko alaselkä ja perse mustana, turvoksissa ja kipeänä monta viikkoa. Jos olisin pudonnut vähänkin eri kohtaan tai eri asennossa (ympärillä
korkeampia teräviä kiviä), niin todennäköisesti
olisi seurannut vakava vamma, jopa halvaantuminen.
Miksi: Köyden toinen pää ei ollut alhaalla asti,
joten köyden pään kohdassa lyhyt pää juoksi
prusikin ja laskeutumisvälineen läpi, jolloin seurasi putoaminen johtuen seuraavasta:
• en tehnyt solmuja köyden päihin (tuttu paikka,
missä näkee hyvin alas asti, matala kallio...)
• normaalitoiminnasta eroten laitoinkin laskemani repun keskelle köyttä, en köyden päähän
• rutiinien ja tarkastusten pois jättäminen ”tutussa ja turvallisessa” paikassa

• kiire/laiskuus > piti päästä nopeasti kiipeämään
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Opetus: Vaikka olisi kuinka paljon kokemusta (itsellä 22 vuotta kiipeilyä ja 15 vuotta kouluttamista), rutiineja ja tarkastuksia ei voi unohtaa;
• kokemus ja tottumus voivat luoda valheellisen
erehtymättömyyden tunteen
• omaa toimintaa ja sen turvallisuutta olisi koko
ajan hyvä tarkistaa
• kiireen, laiskuuden tms. ei koskaan saa antaa
vaikuttaa päätöksentekoon.

7 Spotteri

Vaikka kesäkiiipeilyn kausi onkin jo Suomessa ohi,
koskee asia myös sisäkiipeilyä ja tietenkin enemmän riskejä sisältävää talvista jää- ja alppikiipeilyä. Kansainvälisestikin yllättävän paljon läheltäpiti-tilanteita ja vakavia loukkaantumisia tapahtuu
kokeneille harrastajille. Aloittelijoilla vaarana on
oudot välineet ja toiminnat, mutta yleensä asenne on kunnossa ja vaarat ja omat rajoitteet tiedostetaan.
Ja jos sinulle tai kiipeilykavereillesi sattuu läheltä
piti -tilanteita tai onnettomuuksia, lieviäkin, käy
täyttämässä SKIL-sivuilla ”Turvallisuus” -alapalkin
alta löytyvä tapahtumaraportti. Sen voi täyttää nimettömänä. Raporteista kootut tulokset auttavat
kehittämään koulutusta ja ohjeistusta.
Kannattaa seuraavalla kiipeilykerralla arvioida
kriittisesti omaa asennetta turvallisuuteen, harrastammehan lajia, missä ei koskaan saa tulla
moneen muuhun lajiin normaalisti kuuluvaa tilannetta: ”oho – ohi meni!”
Turvallista kiipeilyä,
Jari Koski
Kiipeilylehden päätoimittaja, SKIL toiminnanjohtaja, kouluttaja, intohimoinen kiipeilyn harrastaja
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OIKAISU: Edellisessä numerossa ilmestyneen BMC International Meet 2011-jutun ”Welcoming
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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 SYKSY 2011
21.10. KTO-koe Rovaniemi
29.10. KTO-koe Tampere
19.11. KTO-koe Helsinki
KEVÄT/KESÄ 2012
17.-18.3. KTO 1 Helsinki
16.-18.3. Talviturvallisuuskurssi (Korouoma)
24.3.
KTO-koe Helsinki
24.-25.3. KKK 2, jäämoduuli JKO-tasoa varten
31.3.-1.4. KTO 2 Helsinki
28.4.
SCI (KO)-koe etelä-Suomi
26.5.
KTO-koe Helsinki
24.-15.5. KTO 1 Rovaniemi
26.-27.5. SCI (KO) 1 etelä-Suomi
31.5.-1.6. KTO 2 Rovaniemi
8.6.
KTO-koe Rovaniemi
17.-19.8. KKK-koe, Olhava
8.-9.9. SCI (KO) 2 Etelä-Suomi
HUOM! SKIL on saanut KO-tasolle hyväksynnän kansainväliseksi SCI (Sport Climbing Intructor) tasoksi!
KO 2-kurssi on nykyisin kaksipäiväinen ja
erillinen koe yksipäiväinen.
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.
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KOTKAN KIIPEILYSEURA ry.
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 ja 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 2011–2012:
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 www.
marttinen.fi/
KTO Joensuu: Pohjois-Karjalan Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka www.basecampoulanka.fi/
KTO Rovaniemi: liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, lisätietoa myös www.santasport.
com.
KTO 3-, KO- sekä KKK- kursseille ja kokeiseen ilmoittautuminen on tehtävä vähintään
2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen

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
helmikuussa, aineistopäivä on 10.1.2012.

ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin:
KTO Hki ja Joensuu 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 Suomen systeemin mukaan KKK-auktorisoidut, joilla on

myös pätevyys voimassa, 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.
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

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

Kilpailuvaliokunnan kokoonpano:
Kaisa Rajala: puheenjohtaja ja juniorimaajoukkuevastaava (kaisarajala@hotmail.com)
Peter Hammer: aikuisten maajoukkuevastaava (peter.hammer@kiipeilyareena.com)
Jorma Käyhkö: valmennus
Veera Turkki: tiedotus
Suomi-Cup
Jäljellä olevat 2011 osakilpailut:
Lappi-Cup 19.11., Oulu
Asemaboulder 17.12., Koivukylä, Helsinki
SM-köysi 31.12., Toyota Kiipeilyareena, Hki
Suomi-Cup kilpailuista saa SM-Cup pisteitä.
4 parhaan osakilpailun pisteet lasketaan. Palkinnot (naisten ja miesten sarja): kiertopo-

kaalit + 500 € stipendi/kisaaja (voi käyttää kisa- tai harjoittelumatkoihin tai varusteisiin).
Muista kilpailulisenssi! (lue tietoa kilpailulisenssistä alla).
Suomi-Cup kilpailut 2012
Kilpailut koordinoi jatkossa Kaisa Rajala.
SKIL-sivujen kilpailut -osioon päivitetään
kaikki Suomessa järjestettävät kilpailut. Kilpailunjärjestäjiä pyydetään ottamaan yhteys
KIVA:n puheenjohtajaan ennen kisapäivän
valitsemista, jotta päällekkäisyyksiä voitaisiin
välttää.
Muut kilpailut
Syksyn 2011 aikana järjestetään boulderkilpailut mm. Boulderkeskuksessa Konalassa,
Talviaika Open 29.10. Bouldertehtaalla Turussa ja Nekala-mastersit Tampereella 1.10.
Tuomarointikoulutus
SKIL tarjoaa seuroille / halleille mahdollisuutta omien tuomareiden kouluttamiseen.
Vuonna 2012 vaaditaan, että SM-Cup osakilpailujen tuomarit ovat ottaneet osaa tuomarikoulutukseen. Nyt kannattaa mahdollisimman nopeasti sopia koulutus omalle seuralle. Lisätiedot: kaisarajala@hotmail.com.
Reitintekijät
Suomesta pääsivät Tomi Nytorp ja Olli-Petteri Manni mukaan Ranskan Fontainebleussa järjestettävään IFSCn reitintekijä-koulutukseen.
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 löytyy liiton sivuilta www.climbing.fi > lisenssi ja Antidopingkilpailu.
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 2012 kisajärjestäjiä etsitään
Vuoden 2012 mahdollisia kilpailunjärjestäjiä
etsitään. Toivottavaa on, että myös pienemmät seurat innostuisivat järjestämään kilpailuja. SKIL tukee seuroja kilpailujen järjes-

telyissä. Erityisesti toivotaan köysikilpailujen
järjestäjiä. On myös mahdollista järjestää ns.
yhteiskisoja, joissa karsinnat ovat boulderkiipeilyä ja finaalit köysikiipeilyä.
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:n
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, Kaisa Rajala,
kaisarajala@hotmail.com tai
kiva@climbing.fi
Kisakutsut, tiedot SM-cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta
www.climbing.fi
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi
HUOM!!
Kilpailuvaliokunnan Internet-sivuilta löytyy
valikko ”Kilpailun järjestäjän opas”, josta löytyy hyödyllistä tietoa ja ohjeita kiipeilykilpailun järjestämiseen. Käy katsomassa kilpailuvaliokunnan sivuja osoitteessa www.climbing.fi kohdassa Kilpailu.
SKIL TUKI SEURATOIMINNAN
KEHITTÄMISEEN 2011 JA 2012
SKIL-jäsenseurat voivat edelleen hakea tukea
kiipeily- ja seuratoiminnan aloittamiseen ja
kehittämiseen vuodelle 2011. Vuoden 2012
tukianomukset käsitellään ensi vuoden puolella, uuden hallituksen toimesta 2012 hyväksytyn budjetin puitteissa.
Tuki voi olla joko työtä ja neuvontaa (esim.
lähetetään asiantuntija auttamaan boulderseinän suunnittelemisessa) tai tukea kulujen
kattamiseen. Hyväksytyn hakemuksen kuluja
maksetaan vain tositteita vastaan.
Hakuperusteet:
ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi,
ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen
tukemiseen ja seuduille, missä ei ole paljon
kiipeilytoimintaa
Esimerkkejä hankkeista:
– tien levikkeen tai pysäköintipaikan raken-
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tiedotteet
taminen 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
Kiipeilykauden 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 liikku-

via kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan metelöimättä kalliolla ja viedään
omat roskat pois.
Uutta kiipeilykalliota tai bouldereita suunniteltaessa:
• ennen kuin aloitat kiipeilyreittien teon kalliolla, ota ensimmäiseksi yhteyttä paikalliseen
kiipeilyseuraan. Sieltä saat tietoa mahdollisista sopimuksista maanomistajan kanssa,
kiipeilykielloista ja rajoituksista. Paikallisella
jäsenseuralla on mahdollisuus käyttää SKIL:n
resursseja porahakojen asennuksessa.
• ennen reitintekoa selvitetään aina ensin
maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle ym.
Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää
pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomistaja.
• myös uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan,
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla
peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, 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

TAKAISINKUTSU tuotteen vaihtamista varten:

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”.

seuratiedotteet
Suomen AlppikerhoN SYYSKOKOUS
pidetään Olympiastadionin tiloissa 24.11. klo
18.30. Asialistalla 2012 hallituksen valinta, jäsenmaksujen suuruus ja toiminnan suunnittelu. Alppikerho täyttää ensi vuonna 50 vuotta, ja tulemme juhlistamaan pyöreitä vuosia
mm. kaikille avoimella kiipeilyseminaarilla,
jäsenistön gaalaillallisella ja alppikerhon historiikin julkaisemisella. Kaikki jäsenet tervetuloa syyskokoukseen vaikuttamaan ja keskustelemaan toiminnasta sekä juhlavuoden
suunnitelmista!
• Syksyn/alkutalven kursseja ovat mm. lumiturvallisuuskurssi 12.11. ja seikkailijan/kiipeilijän ea-kurssi 4.-5.2.
• Lokakuussa on aloittanut uusille kiipeilijöille suunnattu treenirinki, vetäjänä Samuli Homanen.
• Dhaulagiri-kerhoilta Stadikalla 1.12. Samuli Mansikka kertoo onnistuneesta kevään retkestään maailman 7. korkeimmalle vuorelle.
Kerhoiltoihin ovat tervetulleita kaikki, myös
alppikerhoon kuulumattomat!
Tulevaa
Ensi vuodeksi on suunnitteilla useita edullisia reissuja: maaliskuussa Rjukaniin jääkiipeilemään, pääsiäisenä Pohjois-Norjaan,
kesällä Dolomiittien pitkille kaltsireiteille...
Matkojen speksit ja päivämäärät tarkentuvat SAKE:n sivuille syksyn kuluessa www.suomenalppikerho.fi.

GRIGRI 2

Tämä takaisinkutsu on julkaistu 20.6.2011 osoitteissa www.facebook.com/vandernet, www.relaa.com sekä www.slouppi.net.
Varmistuslaite GRIGRI 2:sen valmistaja Petzl on huomannut, että käytettäessä äärimmäistä voimaa täysin avattuun GRIGRI 2:sen kahvaan, se voi aiheuttaa
vaurion, jossa Grigri 2:sen kahva voi jäädä jumiin auki ja tämän seurauksena laite ei lukitu automaattisesti. Kun käytetään vaurioitunutta GRIGRI 2 -laitetta,
varmistuslaitteen alapuolisen köyden kontrollin menettäminen kasvattaa hallitsemattoman laskeutumisen riskiä.
Jos omistat GRIGRI 2 -tuotteen (D14 2O, D14 2G, D14 2B), jonka sarjanumeron viisi ensimmäistä numeroa ovat välillä 10326 ja 11136 ole hyvä ja ota
yhteyttä tuotteen maahantuojaan (Vandernet Oy, vandernet@vandernet.com, p. 020 7418 330) ja ilmoita täydelliset osoitetietosi, jotta vaihto saadaan
suoritettua.
D14 2O
D14 2G
D14 2B

Maahantuoja: Vandernet Oy / www.vandernet.com / Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki / p.020 7418 330
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spotteri
Teksti Antti Liukkonen

Turun seutu

Kuumasta kesästä huolimatta pontevat harrastajamme ovat jaksaneet kuluttaa sorminahkojaan kivien ja kallioiden kupeessa. Kesä
2011 oli tietyllä tapaa kahtiajakoinen; suurin
osa boulderrintaman suorituksista tehtailtiin ulkomailla ja kotimaan kiipeilyuutisointi keskittyi pääasiassa köysipuolelle. Osansa
on tietenkin sillä, että kesäsesonkiin sopivat
paikat löytyvät pääasiassa eteläiseltä pallonpuoliskolta, tahi korkeista ilmanaloista. Köysikiipeilyn läpimurto takaisin boulderoinnin
rinnalle on kuitenkin mielestäni tapahtunut.

Koonnut O-P Manni ja Perttu Ollila

ja Syncro 8c. Eli melkein kaikki kuivat reitit.
Reitit saivat välillä hiukan kiukunkin pintaan
muuvien ollessa aika pitkiä, eikä täällä Suomen graniitilla ole paljoa vaihtoehtoja tehdä
muuveja erilailla, kun ei vaan oo niitä jalkaotteita. Angelniemessä käytiin junnujen kanssa
ja Christian kiipesi samalla retkellä Lähetysseuran 7a, ja teki Balettiin 8a pitkään odottamani toistonousun, sanoi reittiä uniikiksi.
Itse kiipesin reitin -05 ja nyt kuuden vuoden
jälkeen uudelleen.

Olli-Petteri Manni

Olli-Petteri Manni

Christian Bindhammer vietti täällä parin viikon lomailun ennen Arcon MM-kisoja, joissa hän oli pääreitintekijä. Lomailun ohessa
Christian veti junnuille treenejä neljänä aamuna pohjoismaisella junnuleirillä. Kävimme CB:n kanssa ensin Nummessa, koska oli
sateista. Nummessa pystyy aina kiipeämään,
jos vain on asenne kohdallaan. C tykkäsi paikasta kovasti, joten ajettiinkin Tku-Nummi
väliä melkein joka toinen päivä. Välipäivät
kierreltiin katselamassa bouldereita ja nähtävyyksiä. Christian kiipesi vakuuttavasti Nummesta seuraavat reitit: Abacab 7a+, Alibi 7c,
Sheriffi 8a, Nummisuutari 8a, Estrella 8b

Ilari Kelloniemi, Gaussin Käyrä, 7c, flash, Mustavuori.

Loppukesän sporttireiteistä täytyy mainita ainakin Ilari Kelloniemen flashit: Alibi 7c Nummessa ja Tohtori Gaussin käyrä 7c Mustavuoressa. Itse kiipesin Estrellan 8b Nummesta.
Nyt odotellaan kuivia syyskelejä.
O-P:n Lounais-Suomi analyysin perään en
malta olla liittämättä lyhyttä kertomusta herran lähetyksestä Estrellaan, joka on kuitenkin
kotimaisella skaalalla varsin merkittävä suorite. Herra pohti suoritusta bouldertehtaan
blogissaan näin:
”Ensikosketukseni reittiin oli varmaan kolmisen
kesää sitten, en päässyt alkumuuveja. Sen jälkeen rimpuilin pariin kolmeen kertaan taas alkumuuveja ja en saanut millään jaloille painoa
alussa. Erilaisten selitysten jälkeen totesin, että
en ikinä tuu reittiä pääseen.

Christian Bindhammer, Syncro 8c+, toistonousu, Nummi.

Nyt kun Christian oli täällä kiipeen junnuleirin aikaan ja kiipesi Estrellan, niin varmistaessa
huomasin hänen nostavan Heel Hookin alku-

KIIPEILY 3/11 7

muuveissa vähän ylemmäksi mitä olin itse koittanut. Koitin itse samaa ja - da daa - noin 60
kiloa hävisi sormiotteilta painoa ja muuvit tuntui jopa helpoilta. Koittelin muuvit koko reitistä
ja totesin että viileämpiä kelejä täytyy odotella.

Olli-Petteri Manni

spotteri

Sveitsin reissun jälkeen en malttanut odotella
vaan ajettiin Matildan kaa Nummeeen ja pistin
jatkot reittiin vaan todetakseni ekan yrkän jälkeen: nahat oli entiset ja häntä koipien välissä
taas takas turkkusseen.
Ilen ja Joonaksen palattua Sveitsistä ajettiin
Ilen ja Eliaksen kanssa taas Nummeen. Auton
mittarissa lämpöö vain 19,5 astetta. Yes, täydellinen keli!

Sit kolmas yrkkä ja menihän se alku helposti,
kun kaikki muuvit oli kohdallaan. Loppu reitti
on vielä mukavaa kiipeilyä toppiin asti.
Estrella on Suomen eka 8b reitti, Henkka Suihkosen ensinousema vuonna 1998.”
Herran tiivistelmästä unohtui myös hieno
onsight-suorite Hammerin pamun Mustavuorelle avaamaan Midnight Expressiin 7c/+.
Ollilan Pertun osalta kesä toi mukanaan vähemmän töitä ja enemmän kiipeilyä. Herra
tiivistää kesän merkittävimpiä nousuja seuraavasti:

Ilari Kelloniemi, Undendliche Gesichte2 8A, Magic Wood, Sveitsi.

joskus, että aanelosia ei vapautella. Toiseksi, Lounais-Suomen kiipeily-yhteisössä tarpeesta pultata tuo teknoreitti kiivailtiin vuonna 2002, sitten uudestaan 2004. Tätä taustaa
vasten Sterilitas tuntuu jälkikäteen jopa kiipeilylliseltä lausunnolta. Suorituksen henkilökohtaisempi analyysi löytyi jammi.netin foorumilta ja en malta olla sitä tähän liittämättä:
”Mikko Söderlundin kellanruskea mestariteos
Stairway to Heaven (A4) vuodelta 1999 meni viime lauantaina vapaasti. Kovin oli fyysistä
ja eritoten dynaamista kiipeilyä sen jälkeen, kun
Ahma-Petterin lempeään alkukaareen laitetuille starttipiisseille oli sanottu adiós. Mun muuveina mm. kahden dynon lähes saumaton sekvenssi, jonka flow piti tietenkin liidissä tyrmä-

Omalta osaltani päätin kotimaan kiipeilykesän lähettämällä Pärkänvuoren koillisseinän
Päiväunen, 7c+ elokuun loppupuolella. Tämä taisi olla vasta toinen tyylipuhdas gear on
lead -nousu tähän mainioon splitterihalkeamaan sitten Tomi Nytorpin liidin kesäkuussa 2003. Reitti on parhailta paloiltaan oikein
sivistävä sormihalkeama. Yleensä kun saan
sormet sisään, homma hoituu. Niin nytkin,
vaikka kieltämättä kolmas pleismentti ottikin veronsa. Laitoin 4 liidiyrkkää päätyen aina
samaan tilanteeseen: alien sisään, kurkistus
perään, klippaus, sormet takaisin sisään... ja
hyytskä. Ilmeisesti vasurin sormet turposivat
näissä toistoissa paremman kokoisiksi, sillä
seuraavalla yrkällä ylitin tipauttajakohtani.
Pärkänvuoren aidosti viileä liidi oli Stairway
to Heavenin (A4) toisto, vapaasti tietenkin
kun en osaa teknota. Annoin vaparireitille nimen Sterilitas. Sen jälkimaku on hyvä. Stairway to Heavenin isä Mikko Söderlund arvioi
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ten katkaista pintapuolisen piissin laittamiseksi.
Sen jälkeen toinen hyppy ei enää lähtenytkään
kineettisen tarkasti. Sami nappasi autenttisuudessaan hämmentävän kuvan hetkestä, jona
käsi jotenkin onnistuu korjaamaan ohi menneen dynon. Hyvin erikoista katsoa omiin silmiin jälkikäteen, itsen ja hetken ulkopuolelta.
Leiskauttelujen jälkeen muuvit rauhoittuvat, vaan ei välttämättä syke, sillä run out
kasvaa kriittiseksi. Sitten tulee äitikahva. Siltä saa laitettua pari kolme mikroa ja siltä ei
tahtoisi irtaantua lyhyeen lopputylytykseen.
Mankkaa, lisää mankkaa... Loppu on kuitenkin varmistettu: ei ehkä koko stäkki kestä hyppyä, mutta joku niistä pitää aivan varmasti. Itse toppaus on hieno ja huojentava.
Sami Tsokkinen

Pistin jatkot ja harjailin otteet. Lämppäriksi kiipesin Alibin. Otin Estrellaan liidi yrkän, joka
loppui heti alkuun. Toka yrkkä loppui taas tokan jatkon klippiin ja koitin vielä kerran keksiä
alkuun jotain helpotusta. Muutin hiukan jalkaotteita ja otin krimpin pintchin sijaan otteesta,
josta vedetään lukkomuuvi underiin pienessä
katossa.

Leena Rauramo
reitillä Adios Pepito 8a.
Perttu Ollila, Sterilitas
(8-), Pärkänvuori.

Olli-Petteri Manni arkisto

Jos vertaan Pärkänvuoren kasimiikkoihin,
tämä olisi vaikeampi kuin Täpinä, ehkäpä yhtä ankara kuin Pikku-Veturi. Kun A4
kääntyy vapaakiipeilyksi, varmistettavuus
on arvatenkin elukkakavalkadin ei-niin-paijattavassa päässä. Lauantain liidin varmistajaa ei kuitenkaan jänskättänyt.”
Suikkalan Juha taasen kunnostautui Pärkävuorella kiipeämällä Pikkuveturin, 8-. Kustavin Hopiavuorella Dead Ringersin vaikea
Chang-variaatio sai toistonousun viime juhannuksena. Reitin kanssa taisteli edellissuvena Erik Massih, hieno kiipeilijä Ruotsista,
mutta homman hoiti lopulta Saaren oma poika Pauli Salminen.

Tampereen tienoo
Koonnut Ville Koskela

Tampereen kesä meni vanhojen epätoivoprojektien parissa, muutamalla uudella kivellä ja
tietenkin ensimmäisessä Pinsiö on the Rocks
-tapahtumassa. Paikalla olemattomille kerrottakoon, että tapahtuman esikuvana toimi
italialainen Melloblocco ja ideana oli ennalta
merkittyjen boulderien kiipeäminen ja hauskanpito. Eniten kiivenneet palkittiin naisten
ja miesten sarjoissa. Illalla lämpesi leirintäalueen sauna ja kruximuuveja kerrattiin pitkälle valkenevaan kevätyöhön. Tapahtuma oli
onnistunut ja väläyteltiin myös ideaa, että on
the Rocksista tulisi jokavuotinen, kiertävä tapahtuma. Tämän suhteen jatkosuunnitelmat
tehdään sloupissa.

Syyskitkoilla Mika Silander ja Kari Holkko
nousivat Nokialla odotetusti, mutta tamperelaisella tyylillä reitin Sandwich 7C. Edellisen huutosuoritus on nähtävissä vimeossa
”sandwich 7c” -hakusanalla. Huikea nousu
varsinkin livenä. Kari kiipesi boulderin hieman harkitsevammin, köysikiipeilijän tyyliin
sheikaten tyynesti kruxikrimpissä. Sama mies
oli aiemmin noussut Kulmahampaan 7c Angelniemestä ja jatkoi myöhemmin pumppaavalla Veri vetää itään 7c+ Haukkavuorella.
Lauri Hämäläinen nosti normitasonsa 8a:han
kiipeämällä Daniboyn 8a ja Angelican 8a Ka-

O-P Manni, Estrella 8b, Nummi.
Ville Koskela

Heti alkukesästä fontsussa ainoan treeninsä
tehnyt Antti Virtavuo löysi iltalenkillään Avolouhoksen kiven (27crags.com, vimeo.com).
Hienoimmat linjat ovat nimiltään Murskaamo 7B+ ja Avolouhos 7B. Kivenlaadusta kertoo vielä projektiasteella olevan Murskaamon
kruxialun ja yläseiskaa sinällään olevan lippatraversen linkityksen työnimi, Vauvanpylly.
Keväällä Antti myös nousi harvakseltaan toistetun Normandian 7C.

lymnoksella. Jaakko Sarin, Kalle Hämäläinen
ja Kalle Laakso kiipesivät yhdessä tuumin reitin Supermartikainen 7C Ahvenanmaalla.
Silanderin Mikan Hämeenlinnan suhteista oli
taas hyötyä ja pääsimme muutaman kerran
nauttimaan todella laadukkaista ja korkeista probleemista Siirin kivellä (27crags.com).
Mieleen jäivät varsinkin Mikan ensinousemat
hermottelulinja Zeus 7B ja lopun jännärisläbillä silattu Hunting unlimited 7A+.

Kari Holkkoo kiipeää Pinsiö on the Rocksissa reitin
Grand Slam 7A.

Naiskiipeily on nostanut ilahduttavasti päätään myös Härmässä ja nyt aletaan päästä koviin greideihinkin käsiksi. Hyhkyn rautaleidi Paula Volotinen nappasi liidin paikallisittain krimpahtavana tunnetulta Vasara
7b+:lta. Entisenä teknolinjana reitti vaatii kovan ja jatkuvan krimppaamisen lisäksi hyvää
tasapainoa ja jalkatekniikkaa. Myös pariskunnan miehinen puoli Tommi Lahtinen on vakuuttanut kiipeämällä mm. reitit Vasara 7b+,
Ekoterrori 7c, Baby gym 7c, in pure style.
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Kaiken kaikkiaan takana on siis yksi Pirkanmaan historian tuotteliaimpia kesäkausia
mittasipa sitä metreissä, greideissä tai naaman virneen leveydessä. Tampereelle vasta
nousseen kunnollisen treenauspaikan (TK)
vaikutusta ei voi vähätellä, vaan voisi jopa sanoa että herrat Sievänen & Vänskä ovat nostaneet kiipeilyn alueella aivan uuteen nousuun.

Olli-Petteri Manni

spotteri

Pontevia tyttöjä
Naisten nousu kohti kahdeksatta vaikeusastetta ja sen yli jatkuu mukavaa tahtia. Kiitoksena ystävällisille käräyttäjäkavereille spotteri pääsee esittelemään pari neitiä maamme
”Musta Hevonen” -osastosta. Ensimmäisenä
kyselytunnilla Marjut Vierimaa, joka paukutteli kesäisellä Etelä-Euroopan retkellään varsin vaikuttavan tikkilistan.
Onnittelut hienosta ja tuloksekkaasta retkestä Espanjaan kesä- heinäkuussa! Miten kuvailisit noita 8a -tikkejä jotka reissusta tuliaisiksi jäivät: Frec a Frec Collegatsissa ja Bon
Viatge Terradetsissa?
Kiitos! Bon Viatge oli tosi hieno, sellanen
klassinen reilu 30m hänkki kalkkikivireitti,
kaks kruksikasta kohtaa ja välillä kestävyyskiipeilyä. Frec a Frec oli vähemmän hänkki,
krimpikäs ja pitkiä muuveja. Jotenkin epämukava kiivetä, mutta mun vähäisen kokemuksen pohjalta pehmeä 8a:ksi.
Mitenkäs helposti kyseiset reitit lannistuivat?
Toisaalta yllättävän helposti, Bon Viatgea kiipesin muistaakseni 3 päivänä yhteensä 6-7
yrkkää ja Frec a Frec taittui kahdessa päivässä. Mutta toisaalta olihan sitä pohjaa luotu
pidempään. Alkureissusta tuntui kyllä ihan
toivottomalta, olin joutunut pitämään keväällä melkein kuukauden tauon enkä ehtinyt
kiivetä yhtään ulkona ennen reissua. Ekoina
päivinä Rodellarissa tärräsin sitten ihan pumpussa jossain 6b:n reiteillä : )
Mitkä muut reitit jäivät reissusta mieleenpainuvina mieleen?
Energia Positiva, 7c+ Terradetsissa oli ainakin yks siisteimpiä! Koko Les Bruixes -sektori
on kyllä hieno siellä. Camarassa oli hauskoja pokettireittejä, Shere Khan 7c+ ja La Reina
de Africa, 7a+ esimerkiksi. Rodellarissa Pim
Pam Plouf, 7b+ oli hauska hänkkiralli, ja Juan
y Fran se nos van, 7a+ itelle vaikeaa jyrkkää
voimailua mistä jäi hyvä fiilis.
Nostit tasoa viime talven treenejen ansiosta
suht nopeasti tuonne maagiseen kahdeksanteen vaikeusasteeseen. Olet ilmeisesti saanut vähän valmennusapua idän suunnalta.
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Matilda Nordman, Blindfisch 7B, Magic Wood, Sveitsi.

Voitko raottaa salaisuuksien kammion ovea
sen verran, että valaiset merkittävimpiä muutoksia treenaukseen verrattuna aiempaan.
Aikaisemmin mä oon lähinnä ”vaan kiivennyt” ilman suurempaa ajatusta. Tänä talvena
oli vähemmän aikaa kiipeilyyn kun opiskelin
& tein töitä samaan aikaan, niin piti vähän tehostaa touhua. Suurin ero on varmaan ollut
voimapuoleen panostaminen, että on malttanut boulderoida paljon ja keväällä myös reissuun asti, kestävyyttä kasvattelin sitten alkureissusta Rodellarissa. Imatran Raimo Vormistolta (Juha ”Jolli” Olli) on saanut vinkkejä
omien heikkouksien kehittämiseen, ja paljon
tsemppausta. Juttu tais lähteä siitä kun valittelin etten jaksanut lukea kiipeilylehden treeniartikkeleita, ne oli niin insinöörimäisiä...Jolli lupas sitten vääntää rautalangasta :)
Oletko ehtinyt reissun jälkeen testailemaan
Suomen reittitarjontaa?
Tosi vähän, ollut kiireistä ja kaltsit märkiä...
Nummessa ja Babyfacella kävin räpeltämäs-

sä. Toivottavasti tulee vielä kelejä!
Projekteja seuraavalle kaudelle?
Ei mitään erityistä. Ainahan sitä olis kiva kehittyä ja päästä uusia reittejä. Yleisesti ottaen
haluisin olla mahdollisimman monipuolinen.
Jotain vaikeampi trädireittejäkin olis siistiä
kiivetä ja sportissa ”laajentaa valikoimaa”,
esimerkiks opetella kiipeen tufia ja jyrkkää
hänkkiä.
Toinen suurelle yleisölle ehkä hieman tuntematon nouseva naistähtemme on Jatta Himanen. Itsekin olin kuullut neidon suorituksista vain epämääräisinä huhuina, joten kun
nimetön tiedonantaja laittoi viestiä tikkilistasta, en malttanut olla lähettämättä muutamaa kysymystä.
Tikkilistasi tälle kesälle on varsin vaikuttava.
Meikäläisen laskuopin mukaan listalta löytyvät FFA -nousut ainakin reitteihin Leipäkarkea 7c+, Taivaarannan maalari 7c ja Märkä unelma Halsvuoresta. Midnight Express

Kiipeilytasoni nousi tähän kesään ja montaa
reittiä olin testaillut jo aiemmin. Ehkä työläin
on ollut Sommartider Hej Hej, vaikka se meni
tänä kesänä jo toisella Pikku-Siuntiokäynnillä.
Muuvit reittiin olivat jo parin viime vuoden
takaa ja yhteensä noin 50 yrityksen jäljiltä.
Kiitos vain Olli että jaksoit rampata kalliolle
varmistamaan! Myös Leipäkarkeaa jouduin
työstämään suhteellisen paljon. Mustavuoren reitit sen sijaan pääsin melko nopeasti
yhdessä tai kahdessa päivässä.
Kesän listalta löytyvät myös klassikot Shake My Tree 7c+ Nummesta, Renesanssi 7b+
Falkkareilta ja Perävaunu 7b+ Luhdista. Varsin vaikuttavaa! Nouseeko kesän lähetystyön
kertymästä joku, tai joitain reittejä jotka nousevat muiden yläpuolelle?

Sulla on ilmeisimminkin liikunnallinen tausta jo ennen kiipeilyn harrastamisen aloittamista. Mitä pitäisi ruveta treenaamaan, että
omakin lista kasvaisi yhtä vaikuttavaksi?
Harrastin aiemmin yleisurheilua, erityisesti
seiväshyppyä. Kiipeilyn aloitin 2006. Kiipeilytreenini on monipuolista: boulderointia, köysikiipeilyä, otelautaa ja campusta läpi koko
sisäkauden. Lisäksi teen aika paljon yleiskuntotreeniä eli lenkkeilyä, pyöräilyä ja hiihtoa.
Punttiksella teen talvella säännöllisesti myös
vastalihasliikkeitä sekä lukotus/leuanvetotreeniä.
Oletko ehtinyt boulderoimaan ollenkaan, vai
meneekö aika johtokiipeilyssä?
Boulderoin säännöllisesti myös kesällä lähinnä treenimielessä, jotta voima säilyisi.
Missä treenailet ja minkä verran?
Kiipeän noin neljä kertaa viikossa. Treenasin
Jyväskylässä Hutungissa ja Graniitissa. Kiitos vain sinnekin suuntaan loistavasta kiipei-

Markus Lehtonen Matador 8a, Falkberget.

Markus Lehtonen

Etenkin Leipäkarkea, joka oli ensimmäinen
pääsemäni 7c+. Jyväskylässä jouduin asumaan arkipäivät reilun vuoden ajan opintojeni vuoksi. Pääsin reitin viimeisenä viikonlop-

puna ennen muuttoani takaisin Espooseen
eli aika viime tipassa. Reitin pääseminen oli
vähän kuin ’’kiipeilyllinen’’ palkinto muutoin
hieman ikävästä reissuvuodesta:)

Katariina Rahikainen

7c/+, Karelia Express 7b+ ja Tapanila efekti
7b Mustavuoresta sekä harvemmin kiivetty
ja varsin napakka Sommartider Hej Hej 7c+
Pikku-Siuntiosta. Minkä verran kyseinen lista
vaati duunia, vai oliko kyse vain ajelusta ja lähettämisestä.

lyseurasta! Pääkaupunkiseudulla boulderoin
Pasilan ja Konalan keiveillä ja köysikiipeilemässä tuli käytyä lähinnä Kumpulassa.
Meinasitko talvella lähteä kisailemaan esim.
SM-kisoihin?
Kiipeilykisat ei ole oikein mun juttu ja pidän
enemmän projektoinnista ja treenaamisesta.
Mutta voihan sitä välillä kisoissakin käydä...
Tyttöjen tiukkaa panosta lisäsi omalta osaltaan hienosti myös jo keväällä reittejä niittänyt Katariina ”Kata” Rahikainen. Heinäkuun
alussa kellistyi toinen 8a+ nimeltään Damaque. Tämänkertainen oli itse asiassa tuntunut ekaa napakammalta. Hieno suorite.

Sedät jaksaa heilua
Jotta spotteri ei menisi vain kauniimman sukupuolen ylistysvirreksi, on mainittava myös
jo elämää kokeneen kiipeilijäosaston onnistumisista. Kun itsellekin tuntuu ikävuosia
karttuvan tasaiseen tahtiin on ilo huomata,
että kiipeilyharrastuksessa voi kehittyä vielä
puolen vuosisadan täytyttyä. Jari ”Rock” Koski toimii tästä mainiona esimerkkinä ja vuosien puuhamiehenä toimiminen sai jonkinlaisen virstanpylvään elokuun alussa, kun seniori avasi Rotkokalliolle Half Centuryn 8a.
Reitin avaamisesta tarvittiin syväanalyysi…

Jatta Himanen, Perävaunu 7b+, Luhti.

Tuliko nimi työstöajasta vai fyysisistä valmiuksista kiipeilyuran kovimman reitin lähetykseen ;-)?
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spotteri

Miten paljon reitin kellistäminen vaati työtä?
Pulttaisin viime syksynä, silloin ehdin vähän
muuvittelemaan. Tänä kesänä, heti kun sain
muuvit tehtyä, aloin ottaamaan liidiyrkkiä. Ei
silloin ollut kyllä vielä kovin realistista saada liidattua, mutta kun reitti kulkee osoittain
viistoon, niin yläköydellä oli hankalampi yrkkäillä. Lisäksi ei ole noin voimallinen kiipeily oikein mun vahvuuksia, paremmin sujuu
kestävyys-, krimppi- ja tekniikkapainotteinen.
Taisin kymmenkunta kertaa siellä käydä, joka
kerta 3-4 liidiyrkkää. Enemmän työstöä vaati
kuin mikään mun aiemmin kiipeämä. Lisäksi kerran tulin tonttiin 3 metristä kivelle selälleni, toisen kerran murtui luu jalasta kun jäi
jalka väärälle puolelle köyttä pudotessa (reitti on hyvin pultattu, nämä johtuivat omasta
sähläyksestä...). Liidasin sitten selkä ja jalka
kipeänä lopulta, ja oikeastaan kaikki liidiyrkät
kesä-heinäkuun helteiden aikana. Joten kyllä
siinä työnteon makua oli.

Muualla on kyllä omia projekteja, 7c-8a-sporttilinjoja muutama ja yksi ehkä 8a tai 8a+ trädi.
Samoin boulderprojekteja on muutama, 7B–
7C välillä. Ja tietty muiden tekemiä upeita kovia
reittejä riittää Suomesta projektoitavaksi loppuelämäksi!
Jarin lisäksi veteraaniosaston suorituksia on ollut ilo seurata pitkin kesää myös muualla. Haakanan Ramin edesottamuksia on uutisoitu lähes jokaisessa spotterissa jo vuosien ajan ja
kesä 2011 ei tee poikkeusta. Kesäkuun lämpimillä lälleröillä Rami lähetti Ruhankalliolta hienon Texas Rangerin 8a+ ja kuukausi Jarin ensinousun jälkeen toisti Half Centuryn 8a.
Lunnaksen Janin masterpiece Texas Ranger
on ollut kesän alla kovan työstön alla ja onnistunut exel-merkintä reitille saatiin aikaiseksi
myös Marko ”Magis” Wallinin toimesta.
Ikämiessarjan pohjoisen Suomen edustus on
Jussi Rahomäki

Lähinnä nimi on jonkilainen statement sille,
että ei tarvi vielä toivoa heittää kaivoon, vaikka mittarissa on iso lukema:) Eli kyllä se eka
8a onnistuu viisikymppiseltäkin.

Pystytkö kuvailemaan reitin luonnetta hiukan
(Älä lue, jos haluat koittaa onsightia)?
15 m kiipeilyä, koko matkan negatiivista, alku tosi hänkkiä. Underia, pinchejä, slouppia,
halkeamaa ja listoja. Voimallista ja herkkää
kiipeilyä samaan aikaan.
Tuliko kesän aikana muita napakoita tikkejä
27cragsin listalle?
Muuten kymmenkunta sellaista 7b-7c+ välillä, osa ensinousuja. Chuck Norrisin kiipesin
kuukausi Centuryn jälkeen, meni aika helposti ja ainakin mulle varsin paljon Centuryä helpompi. Ei siis muuta noin vaikeaa tullut yritettyä. Tuossa Half-Centuryssä meni aikaa ja
heinä-elokuu oli sellaista hellettä ettei mitään
kovaa oikein halunnut kiivetä.
Onko työn alla vielä napakoita projekteja
(Rotkiksella ilmeisimminkin ainakin yksi)?
Rotkokalliolla oldschool-sektorilla on mulla
pulttaamatta yksi n. 7b linja, ei siis kovin vaikea. Yksi hieno trädilinja on siellä liidaamatta (7a+?) ja muutama pulttilinja toisella sektorilla.
Rotkokalliolla on nyt valmiina seitsemän
sporttilinjaa; 6c+, 7b, kaksi 7b+:tä, kaksi 7c:tä
sekä Half Century. Yksi sektori, jossa teknisempiä, pysty/vähän hänkki reittejä ja toinen
jyrkempi ja voimallisempi sektori. Joten kannattaa käydä viimeistään keväällä tsekkaamassa!
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Sami Koponen Mahjongg 8A, Nunnanlahti.

joutunut hakemaan kahdeksannen vaikeusasteen merkintöjään Ruotsia myöten, kun
Suomen puolella projektit alkavat käydä vähiin. Krimppaustaidoistaan jo reilun toistakymmentä vuotta kuuluisana pysynyt Jari
Pöllänen siirsi tasoaan taasen pykälän ylöspäin. Tällä kertaa siirryttiin gradeen 8b -reitillä A day in a Life, Niemiselissä. Samaisella kalliolla vuoristojyrämme Tapio Alhonsuo kellisti ensimmäisen kahdeksaisensa
kiipeämällä Diablon, 8a.
Tiukasta asenteestaan tunnettu Imatran
Jouni Keltanen ylitti myös maagisen pykälän kiipeämällä kotikallioltaan Haukkavuorelta Lunnas-klassikon Wild Side 8a.

Mitä isot edellä sitä…
Kesän häkellyttävin nousukaari osuu Hammerin Pamun kohdalle, mutta tämän nuo-

Jes D’Emilio

ole. Kun kiipesin sen, niin se oli päivän viimeisiä yrkkiä. Kun keksin oikean beetan alkuun, niin eihän se ole kuin kiivetä. Kyllä siinä joutu puristamaan.
Onko suunnitelmissa pysyä edelleen Karjalassa vai kiehtooko ajatuksena muuttaa Etelä-Suomeen parempien treenimahdollisuuksien ääreen?
Kyllähän tuo muutto on vähän käynyt mielessä kun on Etelä-Suomessa vieraillut ja todennut että kalliot on kyllä ihan toista maata.
Mutta käydään koulut ensin loppuun. Ja kyllä
sinne aina välillä pääsee reissaamaan :)

rukaisen edesottamuksia käydään läpi tiiviimmin Feississä sivulla?
Pamun muutamaa vuotta vanhempi aisapari
Koposen Sami siirsi keväällä hankitun voimakondiksen tehokkaasti ja nopeasti myös köysikiipeilyn saralle. Itse könsikkä tuumaili kesästään seuraavaa:
Kevään boulderointi auttoi ilmeisimminkin
aika mukavasti myös kesän köysikiipeilykunnon löytymiseen. Tikkilistalle kertyi kesältä 4
kpl 7c+ ja 2 kpl 8a köysireittiä. Tipahteliko reitit helposti, vai vaatiko paljon työtä?
Kaikkiin reittehin tuli tehtyä sopivasti yrkkiä
vaikka osa kyllä taipuikin odotettua nopeammin. 7c+:ssia tuli kiivettyä etelä-suomen reissun aikana, niin niiden piti mennä nopeasti
että pääsee seuraavan reitin kimppuun ;)
Mitkä köysipätkät nousee listalta mieleen ja
miksi?

Ehkä vielä hiukkasen vaikuttavampi lista löytyy kuitenkin Lehtosen Markukselta. Markuksen 27crags tickseihin merkattiin tähän
mennessä vuodelle 2011 yli 40 reittiä päälle 7b:tä!! Vaikuttavammaksi sen vielä tekee
se, että vuodelta 2010 tiukin reitti oli juurikin 7b ja tämän vuoden reiteistä löytyy 4kpl
7c+ ja samaten 4kpl 8a… Markus totesi kunnon lähteneen nousuun keväällä Espanjan
retkellä ja vankalla talvitreenillä. Varsinainen
kuntokäyrän nostaja oli kuitenkin Buu Glubben 8a, joka oli vaatinut hakkuutusta oikein

Boulderoinnin osalta Huhtikorven Kuutti on
seurannut tiukasti Nallen ja Andyn vanavedessä ja kesän Etelä-Afrikan retki sujuikin
mukavissa merkeissä. Kuutti tykitti retkellä
liudan klassikoita joista esimerkkeinä Black
Shadow 8A+, Shosholoza 8A+ ja Pendragon
8A. Lisukkeeksi 5 muuta 8A:ta ja 8kpl 7C+. Ei
huono retki, ei.

Nalle ja Andy palsta
Nalle jätti tänä vuonna perinteisen Rocklands
retken väliin ja lähti tutustumaan Australian
kiipeilytarjontaan. Kengurumaa olikin yksi viimeisiä merkittäviä jo kehitettyjä alueita, jossa
Nalle ei ole piipahtanut ja odotukset eivät olleet miehen mukaan turhat…
Australian retki on ilmeisimminkin alkanut
varsin mukavissa merkeissä. Onko kengurumaa täyttänyt odotukset vai jopa ylittänyt ne?
Joo, kyllähän odotukset ovat täyttynyt ja ylit-

Antti Liukkonen

Cherry picking v13 ensinousu, buandikissa.

Nuorukaisten ristiretkistä kesältä 2011 nousee mieleen myös parivaljakon Puranen-Lehtonen rampage ympäri suomenmaan. Jos
haetaan motivaatiota ja innokkuutta, niin tämän parivaljakon innolla lämmittäisi paritalon useamman vuoden ajan. Purasen Johannes kiersi kesän ajan Suomea ristiin rastiin
kiiveten sekä toistonousuja, että myös hienoja ensinousuja. Merkittävimpinä tikkeinä
listalta nousevat napakat tradireitit Leviathan 7c (FA) Marjuvuoressa ja toistonousu
Haakanan Ramin jo vuonna 2008 ensinousemaan King´s Crossiin 7c+, Haukkakalliolla.

miehekkäästi. Hakkuutus toi kuitenkin toivottavan kuntopiikin ja Sheriffi, Nummisuutari
ja Matador lannistuivatkin kaikki jo helpommin. Tästä 8a -sikermästä Markus nostaa
ehdottomaksi suosikikseen Nummisuutarin, kohtuu jyrkkää vääntöä mukavilla otteilla. Mitäpä muuta voisi reitiltä hyvien muuvien lisäksi pyytää. Kesän helmet kiipeilyllisesti löytyivät kuitenkin Mustavuoresta. Paljon
keskusteluakin herättänyt Autio-Suihkonen,
7c+ nousi sporttireiteistä listakärkeen ja vielä senkin edelle nousi pykälän vasemmalla
puolella sijaitseva Komiat pärjää aina, 7b+
(trad). Nyt Markuksen voi bongata hakemassa kondista muutaman viikon päässä siintävään Espanjan retkeen Salmisaaressa. Talven
spotterissa tavataan ;-)

Ehdottomasti Wild Side 8a, se nyt vaan on
niin hienoa kiipeilyä ja siinä ekassa 8a:ssa
on sitä jotain :) sekä Chuck Norris, 7c+ Tervakoskelta. Oman tyylinen alku ja sitten hyvän levon jälkeen pumppavaa kiipeilyä loppuun saakka.
Syksyllä listalle tipahti vielä Penttisen Pasin
klassikkoboulder Mahjongg 8A. Miten kuvailisit reittiä ja vaatiko se miehestä viimeisetkin
voimanrippeet?
Boulderihan on hienoin minkä olen kiivennyt/kokeillut. Vaati sopivan määrän työtä
vaikka nämä kantit ei ihan omaa osaamista

Veeti Liukkonen, Minotauro 5c, Arhi Kalymnos.
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Rami Haakana

spotteri
Groove Trainin, mutta päivät loppui kesken ja
jatkot jäi sinne roikkumaan, odottamaan ensi vuotta.
Oletteko Daven kanssa ehtineet testaamaan
Taipan wallin projektitarjontaa?
Eipä olla keretty.
Tuleeko retkestä mahdollisesti videotallennetta?
Joo, kuvattiin Black Diamondille video joka tulee nettiin jossain vaiheessa. Saatiin filmille paljon ensinousuja joten odotan innolla itsekin sitä videota. Myös Rock and Iceen,
Rockiin ja ilmeisesti National Geographyyn
tulee juttua reissusta, joten sieltä pääsee sitten näkemään kuvia.
Andyn osalta kesä alkoi pitkällä Rocklandsin
retkellä ja sen jälkeen nuorta herraa on kiikutettu paikasta toiseen kisojen ja tapahtumien
merkeissä. Andy itse summaa kesäänsä näin:
Tomi Nytorp, Tornado direct, 8b, Nummi.

tyneetkin monikertaisesti. Hienoja ja vaikeita
projekteja on joka puolella ja kokonaan uusi
aluekin me ollaan löydetty ja kehitetty.
Olette keskittyneet pääosin projektointiin,
mutta ainakin Ammagamma 8B on tikkilistalle kellistynyt. Oletko ehtinyt muutoin aloittaa
klassikkojen tikkailua?
Aikalailla projektien parissa on mennyt. Eipä
noin hienoja projekteja voi jättää kiipeämättä
kun niitä tosiaan on joka paikassa näköjään.
Ammagamma oli kyllä aivan mahtava reitti ja
ollut unelma kiivetä se ties kuinka kauan. Eipä se kovin vaikea kyllä ollut, tiedä sitten onko V13 vai ei mutta yksi maailman parhaita
bouldereita varmasti. Eipä täällä nyt noita jo
avattuja vaikeita bouldereita kovin montaa
ole Ammagamman ja Wheel of Lifen lisäksi
ja eiköhän me ne kaikki olla kiivetty Wheeliä
lukuunottamatta.
Wheel of life 8C+, 9b tai jotain muuta. Olet
testaillut sitä joitain kertoja, millaisia fiiliksiä
kysseinen hyperklassikko on herättänyt ja miten se pitäisi sinun mielestäsi luokitella?
Ollaan kokeiltu pariin otteeseen. Ensimmäisenä päivänä ja toisen kerran sen jälkeen.
Kaikki viisi osaa joista the Wheel koostuu kyllä kiivettiin. Ne ovat jo itsessään tosi pitkiä
bouldereita ja sitten ne pitäisi linkata kaikki
putkeen. Täällä projektien paljoudessa on aivan mahdoton keskittyä mihinkään kovin pitkään ja aikaa Wheelin linkkaaminen kyllä vaatisi. Sitä on vaikea selittää kuinka älyttömän
pitkä reitti on kyseessä. Jos esimerkiksi ottaisi Olhavan laatan ja kääntäisi sen katoksi
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niin ollaan aika lähellä totuutta. Siinä meinaa
jo hengästyä kun kävelee keivin suulta reitin
aloitusotteille. Sen takia puhutaankin 9a:n
köysigreidistä. Itse muuvithan eivät ole kovin
vaikeita. Mahtava linja joka tapauksessa, enpä vastaavaa ole missään muualla maailmassa nähnyt.

Käväisitte kesällä Rocklandseilla ja tuliaisina
reissusta tippui meikäläisen laskuopin mukaan 4 x 8B, 7 x 8A+ (Shosholoza flash!!) ja
21 x 8A (Barracuda ja Nutsa flashit). Olet varmaankin ilmeisen tyytyväinen retkeen. Mitkä
reitit nousevat päällimmäisinä retkeltä mieleen ja minkä vuoksi?
Joo, olen erittäin tyytyväinen reissun loppuTUKES 15/2011

Projektien kellistäminen. Millaisia projekteja
on kaatunut ja onko mielessä vielä jotain superhienoa?
En edes tiedä mistä aloittaisi. Olen tehnyt aika paljon ensinousuja pohjois-Grampiansissa. Parhaimpina mainittakoon vaikka Parallel Lines V11 ja Pigeon Superstition V14. Loppureissu ollaankin vietetty lähes kokonaan
meidän kehittämällä uudella alueella nimeltä Buandik. Siellä tein ensinousun yhteen
parhaimmaista linjoista jonka olen ikinä kiivennyt: Cherry picking V13. Lisäksi olen ensinoussut Buandikissa monta laadultaan aivan
maailmanluokan boulderia V14:sta asti.
Taipan wall ei ilmeisesti ole johtokiipeilyn
osalta pöllömpi paikka. Oletko jo ehtinyt sieltä kiipeämään jotain, vai onko aika köysittelyssä mennyt Groove train 9a työstelyyn?
Kuten sanoin, tässä projektien paljoudessa
on aivan mahdoton keskittyä mihinkään, joten ollaan keretty Taipan Wallilla kiipeämään
vain kaksi kertaa. Groove Trainia työstin kahdesti ja se on varmasti paras reitti jota olen
ikinä työstänyt. Hyvin runoutti myös, loppupuolesta ottaa ihan miehekkäitä lentoja
mutta eipähän tarvii ainakaan klippaamisesta murehtia. Haluaisin ehdottomasti kiivetä
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Dave Graham

va sormijammi, joka tuppautui olemaan hyvinkin hankala. Siinä menikin muutama päivä tämän muuvin tajuamiseen ja siihen miten saisin sormeni teipattua, niin ettei se
repisi nahkaa kokonaan irti. Heti kun sain
muuvin tehtyä alusta, niin se koko reittikin
meni. Onneksi! Ja nyt voin sanoa ettei tarvitse siihen reittiin enää ikinä koskea :D

vän kunnon kun kiipesi päivän aikana montaa eri reittiä ja samalla näki eri sektoreita ja
myös mikä on oman kiipeilyn taso. Eli kuinka
kovaa sitä uskaltaa kokeilla.
Vaikein reitti mitä reissun aikana kokeilin oli
Sky 8B+. Sitä työstin kahtena päivänä. Ensimmäisen päivän aikana kokeilin vähän otteita
ja muuveja ja olin sitä mieltä että se on erittäin vaikea, mutta ei kuitenkaan mahdoton.
Toisella työstökerralla sain jo jokaisen muuvin tehtyä ja aloin kokeilemaan sitä alusta.
Ensimmäisen muuvin sain miltei joka kerta tehtyä mutta koko ajan tipuin siltä kruksimuuvilta eli kolmannelta muuvilta. Ja päivän
päätteeksi paras yritys jäi siihen että sain siitä
kolmannesta otteesta kiinni, mutta en heikkona poikana jaksanut itseäni ylös vetää...
Ehkä se reitti menee ensi reissun aikana. :)

Shosholoza puolestaan jäi mieleen siitä, kuinka yllättävä se flashi siihen oli. Menin Shosholozan alle siinä ajatuksessa, että voisin vähän työstää sitä. Ja ihan moukan tuurilla se
ensimmäinen muuvi meni aivan nappiin.
Sain toisesta otteesta täydellisesti kiinni ja siten pääsin hyppäämään vaivatta sitä seuraavaan otteeseen. Ei olisi voinut sen paremmin
se yritys mennä!

tulokseen ja siihen miten hauskaa siellä oli.
Mahtavia ihmisiä ja hieno mesta, mikäs sen
parempaa?
Mieleenpainuvimmat reitit taitavat olla muiden muassa Mooiste Meisie, Ray of Light ja
Shosholoza. Mooiste Meisie sen takia, kun
olin nähnyt sen ennestään Pure-leffassa ja se
näytti niin erikoiselta ja myös törkeän vaikealta (leffassa se näytti katolta). Oli aivan mahtavaa päästä kokeilemaan sitä ja tajuta että se on itsellenikin ihan mahdollinen. Mieleenpainuvaa reitissä oli myös se, että tipuin
sieltä ihan lopusta lipsahduksen takia ja jouduin sitten vähän väsyneempänä ja turhautuneempana kokeilemaan sitä uudestaan. Onneksi se sitten meni pari minuuttia tuon eeppisen yrityksen jälkeen. Sillä muuten en olisi
varmaan oteharjaani enää löytänyt sieltä pusikoiden seasta minne sen olisin raivoissani
heittänyt...
Ray of Light jäi myös hyvin mieleen, mutta
vähän eri syystä. Reitissä oli erittäin inhotta-

On the beach, V13.

Onko tulevaisuudessa tarkoitusta lähteä Etelä-Afrikkaan mahdollisesti ensinousuja metsästämään?
Suurin osa ensinousuista sinne on jo tehty,
mutta eiköhän sieltä myös lisää sitä kiveä löydy kunhan tarpeeksi etsii. Ja voisihan se olla kiva jättää omakin ”kädenjälki” tuollaiseen
paikkaan :)

Vaikeusasteet paikoitellen vaihteli. Jotkut oli
melko helppoja greidiinsä nähden ja jotkut
taas hyvinkin tiukkoja. Tätä on tietty hankala
tutkiskella, koska reitit jotka esimerkiksi eivät
ole minun tyylisiäni, usein myös tuntuvat itselleni vaikeammilta ja reitit jotka sopivat tyylilleni paremmin tuntuvat helpommilta. Tämä varmaan koskee myös muita kiipeilijöitä.

Adam Ondrahan olikin käynyt testailemassa
Nallen Livin´ Largea, mutta toistoa ei tullut.
Kävittekö edes pyhiinvaellusmatkalla tsekkaamassa tuota superreittiä?
Ei menty tällä kerralla edes katsomassa Livin’
Largea. Tekosyinä olivat: ”liian kaukana, liian
korkea, liian vaikea ja ei tarpeeksi aikaa”. Olisihan se pitäny vähintäänkin käydä kattomassa mitä Nalle on sinne ensinoussut, mutta
ensi kerralla sitten. Ehkä...

Ehditkö testaamaan mitään vaikeampaa, vai
keskityitkö ekalla kerralla vain lähettämään
mahdollisimman paljon hienoja reittejä?
Suurimmaksi osaksi pyrin vain kokeilemaan
mahdollisimman montaa reittiä. Siitä sai hyJes D’Emilio

Circuit breaker v11, ensinousu.

Downgreidasit joitain reittejä aika napakalla
kädellä (mm. Madiba 8B+ > 8A+) ja sinun jälkeesi porukka oli kyseisten reittien greideistä aika samanmielisiä. Tuntuiko vaikeusasteet Etelässä yleensäkin softimmilta, vai oliko
skaalassa vain hajontaa?

Helteinen kesä Suomessa ei kiipeilyllisesti
tarjonnut hirveästi, mutta käväisit vähän kisailemassa maailmalla. Olitko kisasuorituksiin tyytyväinen, vai jäikö vielä tulevaisuuteen
kipinää jatkaa myös kisarintamalla?
Kisat menivät odotettua paremmin omalta
kohdaltani. En nimittäin ollut treenannut niitä varten ollenkaan. Arcon MM-kisat olivat heti Afrikan reissuni jälkeen ja en ajatellut että ne olisivat hirveen hyvin menneet. Mutta yllättävästi pääsin ensimmäistä
kertaa karsinnoista läpi 9. sijalla ja semifinaalien jälkeen lopputulos oli 14. sija. Arcossa mukana olivat myös Eevi Jaakkola, Nalle Hukkataival ja Anton Johansson.
Kävin tänä vuonna myös Münchenin MM-cupin osakilpailuissa. Siellä ei mennyt huonosti, mutta olisi voinut mennä myös paljon paremmin. Pääsin täpärästi semifinaaliin jaetulla viimeisellä sijalla ja semifinaaleissa tyrin
mukavasti yhden reitin toppiotteen matchaa-
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paikoissa eli sinne voi mennä monen eri tallaajan kanssa.

Kaisa Rajala

Sakari McGregor

spotteri

Oliko tapahtuma hyvin järjestetty, jos vertaat
vaikka Melloblockin vastaavaan häppeningiin?
Tämä oli Västervikin ensimmäinen tapahtuma, joten odotettavissa oli hieman odottelua
ja tietämättömyyttä siitä mitä ohjelmaa minäkin päivänä oli, mutta ihan hyvin se kuitenkin onnistui. Ja jos vertaa Mellobloccoon niin
aika samanlaista menoa. Paljon väkeä kiipeämässä samoja reittejä, pitämässä hauskaa ja
iltaisin yleensä jonkinnäköistä tapahtumaa.
Kaikin puolin kivaa. Jos ei ole ennen Västervikissä käynyt niin suosittelen että käy pienellä visiitillä.
Syksyllä oletkin innostunut käväisemään
myös köyden päässä ja tikkilistalle on tarttunut jo toistonousu Tomin avaamaan Tornado Directiin 8b ja Tesikseen, samatenkin 8b.
Mitenkäs kuvailisit reittejä ja tipahtivatko ne
helposti?

misessä. Jos sen olisin kiivenny sillä yrityksellä, olisin ollut kuudentena finaaleissa. Tämähän tietenkin aikamoista jossittelua, mutta
kiva kuitenkin tietää että mahkuja on ensi kertaa varten. Koska mielestäni nuo kisat meni
aika hyvin, niin aion ensi vuonna kisailla vähän enemmänkin jos suinkaan mahdollista.
Syksyn alkuun sait kutsun naapurimaan Västervikin kiipeilyalueen bouldertapahtumaan
yhdessä mm. Daniel Woodsin ja Chris WebbParsonsin kanssa. Miltäs Stefan Rasmunssenin pelikentät kiipeilyllisesti tuntuivat? The
Hourglass sds 8B -reittiä jonka sinäkin kiipesit on monessa foorumissa julistettu maailmanluokan linjaksi. Mitenkäs muu reittivalikoima, onko alue vierailemisen arvoinen?
Västervikin kiipeilytapahtuma oli tosi kiva ja
rento. Mukavia ruotsalaisia ihmisiä ja kiipeily oli mielestäni tosi hyvää. Ainakin Suomen
kiipeilyyn verrattaessa erittäin hyvä paikka.
Jokaisessa sektorissa oli vähän erilaista kiveä, mikä oli kiva kun samalla se kiipeilykin
muuttuu.
Reitit olivat hyviä ja parasta paikassa oli se,
että oli helppoa ja vaikeaa kiipeilyä samoissa
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Tesis on vähän erilainen, mutta kuitenkin
kruksikas. Siinä on helppo alku, omituinen
ja herkkä ensimmäinen kruksi, jonka jälkeen
pääsee parille hyvälle otteelle ja siitä alkaa
toinen kruksi johon liittyy muutama nihkee
krimppi.

O-P Manni, Baletti 8a, Angelniemi.

men kovin reitti ja muistelen Andyn keväällä maininneen, että kyseinen reitti on hiukka
sellainen tulevaisuuden haave. One more future problem, no more in Future sanottiin aikanaan Chris Sharman suoritteista Rampageelokuvassa…

Veeti Liukkonen

Andy Gullsten the Globalist 8B+ Sipoo, ensimmäinen
toisto.

Nyt olen vähän käynyt köysittelemässä, koska boulderrintamalla ei ainakaan tähän aikaan täällä pääkaupunkiseudulla ole kiivettävää. Reitit ovat melko lyhyitä ja bouldermaisia, joten ne sopivat itselleni aika hyvin koska
tähän hätään ei ainakaan kestävyyttä ole kertynyt. Tornado directissä on boulderi alussa
joka alkaa maasta siihe tokalle pultille ja siitä
sitten pääseekin jo Tornadon normaaliin loppuun.

Tornado direct meni ensimmäisellä liidiyrityksellä ja tesikseen meni useampi yritys.
(Kysymysten jälkeen Andy kävi tikkaamassa
vielä Martin Nugentin Kära Dagbokiin 8b pikaisen nousun, joten jos boulderprojektit alkaa herralla käydä vähiin, niin sama linja jatkuu kohta myös köysireiteissä…)
Onko tarkoituksena vielä kiivetä myös köydellä, vai kiinnostaako boulderointi enemmän?
Sekä köysittely, että boulderointi on kivaa ja
ajattelin tehdä kumpaakin. Riippuen vähän
siitä minne menee ja milloin. : )
…Andyn kovat suoritukset vain jatkuvat syksyn lähetessä talvea. Viimeisin kova lähetys
ennen siirtymistä veräjän taakse vihreämmille laidunmaille oli toistonousu Nallen avaamaan Globalistiin 8B+. Ilmeisimminkin Suo-

Antti Liukkonen, HatHatHat Swat 7A, Savo.

10.2mm

Kiipeile
helpommin
- ennennäkemätön
liidauskokemus ja
klippaamisen helppous

Maailman ensimmäinen
ulkokäyttöön tarkoitettu
UNICORE-kiipeilyköysi
Uuden UNICORE-teknologian
ansioista ytimen ja kuoren
välistä liukumaa ei tapahdu

Diablo on koettava
www.diablo-revolution.com/video
www.facebook.com/diablo.revolution

Maahantuonti: Vandernet Oy / www.vandernet.com / vandernet@vandernet.com / www.facebook.com/vandernet / p.020KIIPEILY
7418 330 3/11
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kisat

MM-kisat IMST 2011

Kuvissa Samuel Hammer, Sami Koponen ja Matilda Nordman.

Teksti Samul Hammer Kuvat Kaisa Rajala

Lähdimme keskiviikkoaamuna Helsinki-Vantaan lentokentältä Müncheniin Kaisan, Eliaksen, Matildan ja Samin kanssa. Turusta tulleet Kaisa, Elias ja Matilda olivat lentäneet
Helsinkiin aamulla seitsemän pintaan. Lento
lähti kello yhdeksän aikaan. Lentokoneessa
juttelimme vain kiipeilystä ja etsimme otteita
lentokoneen matkustamosta.
Laskeuduimme Münchenin lentokentälle
noin kello 11. Ensiksi vuokrasimme auton ja
meillä kävi todella hyvä tuuri auton kanssa.
Sitten lähdimme ajamaan kohti Imstiä. Matkalla pysähdyimme syömään saksalaiseen ravintolaan ja saavuimme Imstiin kello neljän
aikoihin. Ensiksi menimme Gasthofiin, joka
oli meidän hotellimme. Kävimme suihkussa

18 KIIPEILY 3/11

ja lähdimme ilmoittautumaan kisapaikalle.
Kun olimme ilmoittautuneet, kävimme kaupassa ostamassa eväitä huomiselle.
Aamulla heräsimme varhain, söimme aamupalan ja lähdimme kisaamaan. Kisapaikalla Elias ja minä menimme heti lämmittelemään, koska kiipesimme kahdeksansina. Minulla meni molemmat reitit ihan hyvin mutta
se ei ihan riittänyt semi-finaaleihin asti. Kaikilla suomalaisilla meni hyvin, mutta Matilda
oli ainoa joka pääsi semeihin, kisaajia sarjassa oli 47 ja Matilda oli 21. Samin sarjassa kisaajia oli 84 ja Sami oli 47. Elias oli samassa
sarjassa Samin kanssa ja Elias oli 69. Minun
sarjassa oli osallistujia 85 ja olin 33. Loppujen lopuksi kisa meni ihan jees kaikkien osal-

ta. Lauantaina tulimme katsomaan illalla finaaleja ja se oli todella hauskaa. Oli todella
hyvä meno ja paljon ihmisiä. Finaaleissa tuli
vain yksi toppi.
Sunnuntaina lähdimme ajamaan Müncheniin melko varhain aamulla. Münchenissä
pääsimme boulderoimaan maailman isoimpaan boulderhalliin, paikan nimi on Boulderwelt. Kiipesimme noin 3 tuntia ja sen jälkeen
olikin aika lähteä lentokentälle. Lento lähti
melko myöhään ja olimme Suomessa noin
klo 11, siitä Turkulaiset jatkoivat matkaa kohti
Turkua toisella lentokoneella. Sami jäi meille
yöksi ja lähti aamulla.
Olipahan reissu!

Pohjoismaiden suurimmat
talviurheilumessut

4.–6.11.2011
o.fi

exp
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s
.
w
ww

UUTTA! Mukana Ruotsin monipuoliset
kohteet Åressa, Vemdalenissa ja
Lofsdalenissa. Tsekkaa myös helihiihdon
mahdollisuudet Kanadassa ja tutustu
kotimaisten hiihtokeskusten tarjontaan.

5.–7.11.2

010

Maastohiihdon, laskettelun ja lautailun
välineet kiertoon Kamapörssissä!
Tuo vanhat kamat myyntiin tai osta
edullisesti käytetyt välineet. BoardExpon
Prokirppis puolestaan tarjoaa löytöjä
ammattilaislaskijoiden kaapeista.

facebook.com/skiexpo

Suksi tykkäämään!

4.–6.11.2011 Helsingin Messukeskus
Avoinna: pe 4.11. 12–20, la 5.11. 9–19 ja su 6.11. 10–17
Liput: 14 ¤ / 10 ¤, ryhmät 10 ¤ /hlö, perhe 29 ¤,
kokoaikalippu 25 ¤ / 18 ¤.
Vältä ruuhkat kassoilla! Osta lippusi ennakkoon
Lippupalvelusta (toim.kulut alk. 2,50 ¤).

Ilmainen Talma Ski -bussi messuille lauantaina ja
sunnuntaina Itäkeskuksen metroasemalta Messukeskukseen ja takaisin. Lähdöt Messukeskuksen
suuntaan tasatunnein la 10–17 ja su 10–15, paluu
lähtöpaikkaan aina puolitunnein.

Juna – Kätevin tapa
tulla messuille

Samalla lipulla myös
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Johannes Kärkkäinen
Samuli Homanen

Markku Mellanen
Anna Kärkkäinen

Sulatuspuuhissa. Taas.

Teksti ja kuvat Johannes Kärkkäinen

Lupamenettely, aluehallintokarttoja ja parit pakit. Turvallisuussuunnitelma ja puhelinsoittoja. Kaupunginisät suhtautuvat projektiimme suopeasti. Onneksi on
muitakin samalla lailla kaheleita, jos joku koittaa puhua järkeäkin. Löydämme toisemme Markku Mellasen
kanssa erinäisistä rautakaupoista. Putkea ja pumppu.
Ja mitäs muuta me tarvitaan? Jotain juttuja jolla ne liitetään toisiinsa. Sähköjohtoa ja jeesusteippiä? Näitä
liittimiähän on useita malleja… Konsultaatiokäynnillä
koti-isukki Sampsa Jyrkynen jakaa hiljaista tietoa ja oikeat nettiosoitteet.

Avajaistunnelmia.

Pirunkallio – reportaasi helvetin
Pakkanen kiristyy ja alamme maksaa oppirahoja isolla kädellä. Niin sanottu vapaa-aika typistyy naurettavuuksiin ja kun ensimmäinen pumppu posahtaa, ovat putket jäätyneet jo monesti. Teen syksyn ensimmäisen
järkevän siirron – lähden Espanjaan urheilukiipeilemään. Sillä välin joku liru on saatu
jäätymään jyrkkään kohtaan. Taputtelemme
toisiamme selkään ja käymme pari kertaa kaljalla. Tällä erää suurimmat opit ovat: tyhmä
pumppu on parempi kuin viisas ja että VanNoora Sandgren

Samuli Homanen

Lyhyt luonnos Helsingin Veräjämäen Pirunkallion jääkiipeilypaikan noususta, tuhosta ja

Avajaistunnelmia.
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Johannes Kärkkäinen

Johannes Kärkkäinen

Pikkukosken muita talviurheilumahdollisuuksia...

jäädytyksestä
uudestisyntymästä.
taanjoessa virtaa alijäähtynyttä vettä. Joki
kuopalla posotetaan menemään ja Toni Fohlin poraa ankkuripisteet mäen päälle.

Talven aikana Pirunkalliolla nähtiin joukko
uusia jääkiipeilijöitä jääkiipeilykokeiluissa ja
-kursseilla sekä järjestettiin Naisten jääkiipeilytapahtuma hyväntekeväisyyshengessä.
Suuret kiitokset projekteissa mukana olleille ja tervetuloa kiipeilemään taas pakkasten
paukkuessa!

Markku Mellanen

Avajaisissa 29.12.2010 tarjotaan maailman
parhaita munkkeja ja Salmisen Pauli tarjoutuu pientä alennusta vastaan valuttamaan
kotoa pullossa kannettua päijännettä, jos
nimittäin sattuu joku vähän varomattomasti hutkaisemaan. Etelänmediakin innostuu
siinä määrin, että omakaupunki-nettisaitilla
mietitään jääputouksen mukanaan tuomaa
pikkukorennon hengitysvaikeutta ja vanhusten liukastumisriskiä. Uudenvuodenaattona
ollaan YLE:n pääuutislähetyksessä. Pakkasta
riittää ja kausi kuopataan 15.3.2011.

Pirunkallio.

Mikä tää on?

Lisätietoa: www.adventurepertners.fi/pirunkallio
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Sintra
– Surffiparatiisi kiikkupotentiaalilla
Teksti Matti Sillanpää Kuvat Rosto Saarinen

Sintra: Pieni ja historiallinen kaupunki.
Portugalin boulderoinnin mekka. Hienoja
blokkeja vehreässä metsässä. Halpoja vuokra-autoja. Euroopan parhaita surffisettinkejä. Konkurssin partaalla oleva talous.
Nämä asiat pyörivät Oulupossen mielessä, kun reissua sinne
speksasimme. Seteistä ei ollut mitään ensikäden tietoa joten
päätimme tehdä hieman Oululaista pioneerityötä. Mutta muutamat youtubessa nähdyt videot ja muutaman vuoden takainen
fantastinen Albarracinin keikka suitsuttivat kokeilemaan jotain
erilaista.
Tähtäsimme viikkoon 11 halpojen lentojen toivossa, kun siviilit olisivat duunin ikeessä ja koneet tyhjiä. Lissabon osoittautui järkevimmäksi lentokohteeksi, sillä siitä on vain 40 kilometriä pelimestoille. Portugalin hintataso ei poikkea juurikaan
Suomesta, mutta vuokra-autot ovat todella halpoja. VW Polo
kustanti vain 120 €/8 päivää. Tosin kattavampi vakuutus voi olla suositeltavaa, sillä paikallisten ajotapa on jopa pahempaa
kuin Ranskassa tai Italiassa.

Cascas.

Matkustusyhteydet pääväyliä pitkin ovat helppoja, pois lukien
lentokentän edustan aavistuksen jännittävä monikaistainen liikenneympyrä. Myös tiet Sintran alueella ovat niin kapeita useassa paikassa, että kaksi autoa ei mahdu ohittamaan. Paikalliset ajavat silti nasta laudassa sokeisiin mutkiin, joten tienvarsien peilejä on todella syytä seurata. Osa pikkuteistä on myös
yksisuuntaisia, mutta sitä ei varsinaisesti noudateta. Navigaattorin lisäksi myös kartan hankkiminen on suositeltavaa, koska
pikkuteitä on pirusti ja opasteet ovat sangen puutteellisia.
Kiikkumestat sijaitsevat pääasiassa Sintran kukkuloilla. Niiden
ympärillä/lähellä olevat kaupungit/kylät ovat Sintra, Cascas,
Malveira, Colares ja Azoia. Sintra on suurin (33000 asukasta)
ja sen historiallinen keskusta on Unescon suojelukohde. Cascas on hieno ja moderni rantakaupunki kasinoineen ja hotelleineen. Malvera taas pieni, mutta viriili kylä isompien välissä.
Colares on pieni ja idyllinen lähiökylä tienvarsimarkkinoineen
ja Azoia todella pieni kyläpahanen Capo da Rocan majakan kupeessa. Majakka itsessään on hieno paikka ja Euroopan mantereen läntisin piste. Muuten rannikko on täynnä suojaisia surffipoukamia.
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Kuten sanottu, boulderalueet sijaitsevat Sintran kukkuloilla. Kukkuloita peittää tiheä metsä, ja niiden jyrkillä rinteillä risteilee lukuisia
pikkuteitä. Sieltä löytyy myös hienoja linnoja ja luostari. Alueet ovat myös yksityisten
omistuksessa, eikä Portugalissa ole jokamiehenoikeuksia mailla liikkumisen suhteen.
Pioneerityötä tekevät voivat siis törmätä haulikkomiehiin tai lainvalvojiin...

Metsää käytännössä.

Majoituimme surffikoulua pitävän perheen
huoneistoon Azoian kylässä. Paikka oli varsin
näppärän yhteyden päässä kaikista kiipeilyalueista, mutta hienosti rempattu ja huokea.
Huoneistoa vuokraava isäntäperhe hauskoine koirineen oli todella vieraanvarainen ja
mukava. Perheen pieni vauva hieman rauhoitti menoa, koska vuokrahuoneiston rymyämiset kuuluvat seinän toiselle puolelle. Lisäksi he tarjosivat vuosien surffitietämyksensä Portugalin rannoista ja itse lajista.

Rantamestoja.
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Valitettavasti edellä mainitut asiat tekevät kiikusta hieman hankalaa. Ensinnäkin alueiden
löytäminen tiheässä pusikossa on hankalaa,
ja toisaalta osa paikoista on niin lähellä suojeltuja kohteita, että niissä kiipeily hieman
hirvittää. Rinnesettinki toisaalta tarjoaa usein
hienon näkymän, mutta tekee alastuloista vähintäänkin kuumottavia. Metsät ovat paikoitellen melkein sademetsämäisiä rehevässä
köynnösmeisingissään, mutta valitettavasti
ne ovat vaikeakulkuisia.
Metsäpohjat ovat täynnä piikikästä köynnöstä, jonka piikkejä saa repiä sitten itsestään oikein huolella. Köynnöksen määrä tekee välillä etenemisestä todella tuskaista. Myöskään
voimakeinot eivät toimi, sillä samainen köynnös leikkasi yhden ryhmämme jäsenen housunlahkeen reidestä halki tehden varsin ilkeän viiltohaavan ja ruhjeen jalkaan. Bonuksena haava vielä alkoi märkiä haavaan

Metsää parhaimmillaan.

jääneiden piikkien ja surffauksen seurauksena.
Tutustuimme Malveiran, Peninhan ja San
Pedron mestoihin ensimmäisinä parina päivänä koska sateilu esti tehokkaasti varsinai-

Paikan toiseksi parasrta antia.

set kiikut. Typeryksinä emme olleet hankkineet topoa, mikä oli virhe sillä
nettivinkkien avulla paikkojen löytäminen on melkein mahdotonta. Ekan
tuloksettoman päivän jälkeen otimme yhteyttä lokaaleihin (Lissabonissa).
Fantastisen ystävällisten paikalliset avustuksella saimme ajo-ohjeita ja topon. Heidän opastuksessaan tutustuimme Topadan alueeseen, joka oli
paras näkemistämme alueista. Saimme kuulla myös Albarracinta-alueesta, jonka pitäisi olla paras, mutta hankala lähestyttävä ilman opastusta.
Myöhemmin kävimme pikaisesti tutustumassa myös Baia do Mexilhoeiroon, joka oli aivan rannassa ja nousuveden aikaan saavuttamattomissa.
Emme toki nähneet kaikkia alueita, mutta edellä mainittujen perusteella
pelkän kiipeilyreissun tekeminen Sintraan ei välttämättä ole ihan oikeutettua. Ainakaan vielä. Alue on täynnä blokkeja, mutta suurin osa on vielä
löytämättä ja kehittämättä hankalan accessin ja pienen harrastajamäärän
takia. Suurin osa kivistä on myös sileitä ja otteettomia. Vähäisen harrastelijamäärän takia reittien vaikeustasot rajoittuvat kutosen-seiskan keskivälillä, ja koko mestassa on vain muutama 8-alkuinen siivu. Greidi on myös
melko solidi.

Löydä
talveksi
uusi pari!
Python

Tarantula

Jeckyl
Maahantuoja:

www.oac.fi

Jälleenmyynti:
HKI: Boulderkeskukset, Camu, Kiipeilyareena,
Varuste.net JKL: Prisma Seppälä/Sport
Kuopio: Seikkailukeskus Oulu: City Sport, Shelby,
Vuoripuro TRE: Camu, Prisma Kaleva/Sport,
Tampereen Kiipeilykeskus TKU: Camu, Partiovaruste

Topadan ongelmat olivat myös hienoimpia, mutta niitä ei ollut kuin muutama, ja alueen löytäminen ilman opastusta on melkein mahdotonta.
Muutenkaan koko Sintrassa ei ole vielä kovin paljoa reittejä, mutta kehityspotentiaalia on valtavasti.
Suurin ongelma on silti kivenlaatu. Pois lukien Topada, jonka kivi oli todella miellyttävää, näkemämme kivi oli suurimmilta osin erittäin terävää
ja leikkaavaa. Monin pakoin tuntui kuin blockit olisi löyhästi valettu yhteen auton turvalasin murusista. Se oli myös haurasta ja kiivettäessä mureni helposti sekä tossun alla että nakeissa.
Kivenlaadun hyvä puoli on, että välipäiviä on pakko pitää runsaasti. Se
taas tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueen lukuisiin rantoihin ja eritoten surffaukseen. Surffaus on muutenkin se juttu, jonka takia Portugaliin
kannattaa tutustua. Rantoja on joka taitotasolle, aalto-olosuhteille ja vuodenajalle. Kuulemma ainoastaan marras-, joulu- ja tammikuu ovat vaikeita allekirjoittaneen tapaisille tyypeille suurten aaltojen takia.
Lomapaikkana Sintran seutu on mukavaa. Alueen Luonto on kaunis ja rehevä. Sintran ja sitä ympäröivien pienten kaupunkien charmi on lumoava.
Alue tarjoaa myös lukuisia hienoja linnoja puistoineen, joissa samoilla ja
nauttia näkymistä. Myös viriili rantaelämä tarjoaa runsaasti aktiviteettia.
Paikalliset ihmiset ovat todella ystävällisiä. Eritoten paikalliset kiipeilijät
olivat todella avuliaita, ja ilman heidän apuaan reissu olisi tainnut muuttua ihan puhtaaksi surffireissuksi.

Täysin uusi
köysimallisto

Element II 10,2mm

Curve 9,8mm

Perheellisten kannattaa ehkä välttää itse Lissabonia sen huumeongelman
ja oheisrikollisuuden takia.
Summa summarum: Jos surffaat, tai olet kiinnostunut lajista ja haluat
käydä ehkä vain kerran pari kiikuilla, tämä voi olla sinun juttusi. Myös todellisille pioneereille ja alue tarjoaa paljon kehitettävää. Suositeltavaa on
tosin tuoda omat raivausvälineet.

Maahantuoja:
www.oac.fi

www.edelweiss-ropes.com

Anna Pekkanen

Teksti: Eme ja Louho (aka Anna-Eveliina ja Petri Juntunen)

Jääkiipeilypelastusharjoitus
Järjestimme 17.3.2011 Korouomalla jääkiipeilypelastusharjoituksen
osana sairaanhoitaja- ja liikunnanohjaajaopiskelijan (AMK) opinnäytetyötä. Pelastusharjoitukseen osallistuivat kiipeilijöiden lisäksi Metsähallitus, Posion ja Rovaniemen pelastuslaitokset sekä Rovaniemen
vartiolentueen päivystävä helikopteri miehistöineen. Tässä artikkelissa
muistelemme opinnäytteemme parasta antia ja herättelemme jääkiipeilijöitä tulevaan kauteen.
Työmme taustalla vaikutti halu treenata reskutushommia, ja kun satuimme kuulemaan Rovaniemen vuoristoklubilaisten haaveilua jääkiipeilypelastusharjoituksen perään, päätimme ottaa ohjat käsiimme.
Saimme viranomaistahot helposti innostumaan mukaan harjoitukseen, ongelmaksi nousi lähinnä kysymys siitä, kykenisivätkö ne toteuttamaan pelastustoimet. Moninaisten sähköpostien ja puheluiden jälkeen selvisi, että ainakin tällä kertaa köydessä roikkuva kiipeilijä olisi
omillaan, ja viranomaiset hoitaisivat vain evakuoinnin putouksen juurelta.
Halusimme näyttävän harjoituksen, joten valitsimme tapahtumapaikaksi Ruskean virran. Onnettomuusskenaariossa kiipeilijäpari oli yksin liikenteessä. Liidaaja oli jo lähes topissa, kun hän yllättäen putosi. Vaikka edellinen ruuvi oli vain polven korkeudessa, sai hän nauttia
lähes kahdeksan metrin ilmalennosta ennen jääseinään iskeytymistä.
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Iskun voimasta hän menetti tajuntansa. 60 metriset puoliköydet eivät
riittäneet liidaajan laskemiseen suoraan alas, joten varmistajan oli ratkaistava tilanne toisin. Harjoituksessa köysien varaan rysähti Rautavan Aki, Alhonsuon Tapion pidellessä köysien toista päätä. Alhonsuon
käyttämästä köysitoiminnasta voi lukea tarkempaa selostusta RolloMixedistä.
Koska pojat eivät malttaneet odottaa harjoitusta, he päätyivät Ruskealle jo edellisenä yönä kokeilemaan köysien kimmoisuutta. Edes otsalampun mukaan ottamiselle ei ollut jäänyt aikaa, joten ensimmäisen
testin Rautava hyppäsi kalpeassa kuunvalossa. Harjoittelu antoi heille
hyvän etumatkan todellisuuteen verrattaessa, minkä vuoksi näytöspelastus sujui luvattoman nopeassa tahdissa.
Viisi minuuttia putoamisen jälkeen varmistaja oli tajuttoman liidaajan luona. Tarkistettuaan liidaajan kunnon, hän soitti hätäpuhelun, johon alempana ei ollut riittänyt kuuluvuutta. Puoli tuntia putoamisesta
he olivatkin jo maassa. Jäljelle jäivät enää uhrin lämpimänä pitäminen
ja pelastusviranomaisten odottaminen, sillä Posion pelastuslaitokselta kestää vähintään tunti saapua Ruskealle. Harjoituksessa evakuointi suoritettiin Kanjonilaavuille saakka ahkiolla vetäen. Kokonaisuudessaan putoamisesta laavuille kesti 1h 14min. Vaikka pelastus olikin ajallisesti nopea, ei tajutonta esittävästä Rautavasta siltä tuntunut. Hän

Anna Pekkanen

Riku Lavia

Anna Pekkanen

Anna Pekkanen

1.

2.

3.

tärisi silmin nähden laavuille päästäessä, vaikka Alhonsuo olikin urheasti lämmittänyt häntä omalla vartalollaan ja hoitanut myös jäästä
eristämisen mallikkaasti köysiä ja reppuja apuna käyttäen.

an välihyllyltä jäi odottamaan tulevaisuutta. Saimme kuitenkin nauttia
kopterin roottorivirrasta yhden vinssausharjoituksen verran, jossa pintapelastaja nouti toisen pintapelastajan putouksen juurelta.

Ruskean virran juurella ei aina ole kuuluvuutta, eikä varmaksi voi tietää, mistä hätäpuhelun voi soittaa. Alueella kiipeilevien kannattaakin
tarkastaa puhelimensa kuuluvuusalueet ennen kaapelien päähän nousemista. Yllätyksiä tarjoillaan kuitenkin toisinaan, sillä harjoituksen aikana puhelu tuli kolmesti läpi Kanjonilaavuille, kun helikopterista soiteltiin tilanteen kehittymisestä.

Hienojen kuvien lisäksi harjoituksesta jäi käteen myös konkreettisia
kehitysehdotuksia. Muun muassa uusia pelastusreittejä moottorikelkoille on suunniteltu, jotta pelastajat pääsevät tarvittaessa nopeammin putousten päälle, mistä he voivat laskeutua köydessä roikkuvan
uhrin luokse. Osan reiteistä tarkoitus taas olisi nopeuttaa evakuointia kauemmilta putouksilta, joille ei tällä hetkellä kelkalla pääse käytännössä lainkaan. Myös kiipeilijöistä koostuva vapaaehtoisen pelastuspalvelun periaatteella toimiva pelastusrinki on suunnitteilla. Yleinen
toive oli, että harjoitus saisi tulevaisuudessa jatkoa.

Alustavasti oli sovittu, että helikopterin miehistö vain saapuisi paikalle katsomaan harjoitusta ja antamaan osansa keskusteluihin alueen
turvallisuuden kehittämisestä. Olimmekin etukäteen aurauttaneet helikopterille parkkipaikan läheiselle pellolle, mistä miehistö pääsi pelastuslaitoksen kelkan kyydissä uoman pohjalle. Siksi helikopterista soitetut puhelut toivatkin kaikille osallistujille mukavan yllätyksen, kun
kopterin miehistö oli ylilennon aikana päättänyt kokeilla vinssausta
Ruskean juurelta. Kokeilun mahdollisti täysin kirkas ja tyyni sää. Lentäjän mukaan huonommat sääolosuhteet olisivat todennäköisesti este
laskeutumiselle kyllin alas, jotta vinssauksen voisi toteuttaa.
Ikävä kyllä päivystävän kopterin piti lähteä hälytykseen kesken vinssausharjoitusten, joten heidän kaavailemansa toinen kokeilu Ruske-

Lopuksi suosittelemme kaikkia kiipeilijöitä käytännössä harjoittelemaan liidaajan pelastamista. Harjoitus osoitti, kuinka treenaaminen
todella nopeuttaa toimintaa ja näin myös lisää pelastumisen mahdollisuuksia vakavissa onnettomuuksissa. Lisäksi tekniikoiden analysointi
on oivaa viihdettä illanistujaisiin!
Tarkemmin opinnäytteeseemme voi tutustua AMK opinnäytetietokanta Theseuksessa, jossa työ tullaan julkaisemaan syksyn edetessä. Sitä voi etsiä nimellä ”Jääkiipeilypelastusharjoitus – Korouomaa kehittämässä”.

vas. yläkuva: Alhonsuo saavuttaa tajuttoman Rautavan.
ylh.: 1. Helikopteri vinssausta odotellessa. Paikalla oli 32 osallistujaa.
2. Alhonsuo soittaa hätäpuhelun tarkastettuaan Rautavan tilanteen.
3. Pelastusviranomaiset uhrin kanssa Korojoella.
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Johannes Kärkkäinen reitillä Store Blåmann – Disco2000, A2+. Kuva: Samuli Homanen.

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

M a r j u t V i e r i m a a B o n V i a t g e 8 a , Te r r a d e t s ( L e x B r u i x e s - s e k t o r i ) . K u v a : M i k k o A h l s t r ö m .
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Lauri Hämäläinen, Dosethrissetin 7 on-sight, Lofootit. Kuva: Saku Korosuo.
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To m i N y t o r p , S a l e Te m p s p o u r l e s C a v e s 8 a , Ve r d o n , R a n s k a . K u v a : M i n a J o k i v i r t a .
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Marjut Vierimaa, Shere Khan 7c+, Camarasa, sektori La Selva. Kuva: Mikko Ahlström.
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P e r t t u O l l i l a , P ä i v ä u n i ( 9 - ) , P ä r k ä n v u o r i . K u v a : H e i d i W i k a r.
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S a k u K o r o s u o j a A n d r e H ö y r e 7 c , F l a t a n g e r. K u v a : S a k u K o r o s u o .
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M i n n a R u o k o n e n , M e l a n g e 7 - , To l l b o d e n , B o h u s l ä n . K u v a : V i l l e A u t e r o .

Eevi Jaakkola ja Ukkosenjohdatin 6-, Olhava. Kuva: Saku Korosuo.
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Storpillaren
Teksti Saku Korosuo

H

uono roikkuständi on ehkä maailman mukavin
paikka vaihtaa liidaajaa. Varsinkin kun siinä roikkuu
kolme talvibulkattua läskiä. No, ei se aina kysy aikaa eikä paikkaa. Räkkään kamoja valjaisiin ja yritän pitää
mielipiteeni ständistä omana tietonani. Kello on liikaa, kiivettävää on liikaa, ja jatkoja liian vähän. Ja pitikö ne kaikki
pitkät jatkot uhrata ständiin?
”The Bonatti Pillar of Lofoten. Long, remote and serious”. Topo osaa hehkuttaa Vågakallenin pohjoisseinällä kohoavaa
Storpillarenia. Vaikka en mä nyt ihan hirveän remoteksi sanoisi reittiä, jonka alkuun kävelee parkkipaikalta parissa
tunnissa.

Saku Korosuo

neet, tuntui reitti vuosi vuodelta enemmän
ja enemmän mahdolliselta.
Heinäkuussa 2011 olin taas Lofooteilla, tällä kertaa vaimon varmistushorona. Se halusi kiivetä Vestpillaren Direktin, joten mä
lähdin varmistamaan. Reitti kiivettiinkin
jo ensimmäisenä päivänä, joten viikon lomaan pitäisi jotain äksöniä keksiä. Mulla ei
sen kummempia suunnitelmia ollut, mutta
viereisessä teltassa kaivettiin jo laminoituja
topoja esiin.

Saan kamat räkättyä ja lähden kiipeämään.
Edessä näkyvä poikkari ei näytä hyvältä.
Jokainen joka on Paradisetissä käynyt, tai edes telttaillut Tapsa jumaroimassa.
Isoilla reiteillä on kuitenkin se hyvä puoli että se on aika sama näytKallessa, on varmasti nähnyt Storpillarenin. Sitä kun on vähän vaitääkö ne hyvältä vai ei. Eteenpäin mennään, tai sitten lähdetään alas.
kea olla näkemättä. 800 metrinen graniittipilari erottuu hyvin puolet
Ja alas ei oltu menossa, ihan jo sen takia ettei sitä alun sammalränniä
pienemmistä huipuista. Itse näin Storpillarenin ensimmäisen kerran
pysty oikein pakittamaan.
2005, ja siitä asti se on mielessä pyörinyt. Aluksi päätinkin, etten sitä
ikinä kiipeä. Mua ei niinkään huolestuttanut reitin vaikeus, vaan sen
Poikkari ei ole kuitenkaan niin paha kuin miltä se näyttää, ja pieniin
vaarallisuus.
koloihin uppoavat C3:set tarjoavat suojaa, jollaisesta ensinousijat eiKuitenkin vuodet kuluivat ja lähes joka kesä sitä löysi itsensä Lofooteilvät varmasti päässeet nauttimaan. Tuuletan poikkarin jälkeen, vaikka
ta ihmettelemästä seinää. Asennekin reittiä kohtaan pikkuhiljaa muutensimmäinen 7- kp on vasta aluillaan. Kiipeily jyrkkenee ja sormilukot
tui. Vaikkei mua huonosti varmistettavat släbit edelleenkään kiinnostaseuraavat toisiaan. Vaikka kiipeily on jyrkkää, saan aina silloin tällöin
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jammattua koko kropan kahden kantin väliin ja pääsen lepuuttamaan
käsiä. 30 metriä myöhemmin saavun mukavalle hyllylle, johon isken
ankkurin. Siitäkin huolimatta että uudessa topossa köydenpituuksia
on yhdistelty, ja tähän olisi voinut jatkaa vielä toisen perään. Seuraavaksi on vuorossa Storhyllan, mikä nimensä mukaisesti on iso hylly.
Siitä voi lähteä joko alkuperäislinjaa, joka on 6– A1, tai vaihtoehtoisesti vapaavariaatiota, joka taas on vaikeudeltaan 7. En edes viitsi käydä
tutkimassa teknolinjaa, vapaareitti näyttää aivan liian herkulliselta. Lievästi negaa käsihalkeamaa, trädikiipeilyä parhaimmillaan. Uskon että
saitti voisi olla ihan mahdollinen, edellisen kp:n pari french free -muuvia kaduttaa edelleen.
Kiipeän pikku lipan yli, mutta jalka lipeää ja tipun melkein takaisin hyllylle. No, enpä mä kauhean korkealla siitä alun perinkään ollut. Harmi
homma, kruksipitchi vapaasti olisi ollut hienoa, mutta minkäs teet kun
ei osaa kiivetä. Pannujen jälkeen revitään taas piisseistä. Tekisi mieli kokeilla uudestaan, mutta isolla seinälle eteneminen on tyyliä tärkeämpää, varsinkin jos ei ole vettä kahdeksi päiväksi.
Kp:n lopussa tulee vastaan chimney, ilmeisesti sama, jota katselin
laaksosta ja totesin etten ota vitosen camua mukaan, näyttäisi olevan
nelosen halkeamaa... Hauskinta on ehkä kuitenkin se että varmistin
chimneyn yhdellä ballnutsilla.
50 metriä myöhemmin neuvotellaan taas liidaajan vaihtamisesta.
Edessä olisi 7-offari, ja samalla viimeinen seiskan kp. Tapsaa ei kuitenkaan offari sytytä. ”Hmm... no jos mä otan sen, ni pitääkö mun sit kiivetä vielä ne vaarallisetkin kp:t?”
Tapsaa oltiin siis säästelty lopun ”poor protection, hard to find route”
osuudelle, ja sinne se mun puolesta sai edelleenkin mennä. Sitä paitsi
sehän kuulostaa ihan mixtakiipeilyltä, Tapsahan on siinä hyvä. Toisaalta, koska mä viihdyn oikein mainiosti kaiken maailman halkeamissa,
saan luvan jatkaa.
Offari on hyvin varmistettavissa, vaikka vitosen camua ei ole. Vieressä menee ohuita halkeamia, joihin saa hyvin romua. Offarin loputtua

pääsen hyllylle seisomaan, ja otan kunnon levon. Vanhan topon mukaan offari on itsessään 6+, ja seuraavaksi olisi muutama teknomuuvi, vapaasti 7-. Kruksi menee ja pääsen helpompaan dihedraaliin. SIISTIÄ! Kiipeän pitkää dihedraalia, mutta piissit hupenevat voimia nopeammin. Lopulta kaikki pienet liikkuvaleukaiset on käytetty enkä enää
jaksa laittaa mikrokiilojakaan lennosta. Raskain mielin vapaakiipeily
vaihtuu taas ranskalaiseen.
Ständillä sylettää, olisi kyllä niin paljon siistimpää kiivetä kun olis vähän vahvempi. Kaikki seiskan kp:t olisi ollut ihan mahdollisia saitteja.
Ja ei toi viimeinenkään nyt paljosta ollut kiinni. Mun blokki oli kuitenkin siinä ja Tapsa ottaa räkin kyytiin ja lähtee kiipeämään. Isken untuvatakin päälle ja yritän levätä. Vielä ei olla edes puolessa välissä. Kello
on jo lähes yksitoista illalla, mutta se nyt oli varmaan kaikille selvää ettei täältä ennen aamua olla takaisin tulossa.
Tapsan poor protection köydenpituus ei tunnu yhtään pahalta, ainakaan kireässä yläköydessä. C3:set ja ballnutsit ovat muuttaneet paljon
kiipeilyä, enemmän kuin moni tajuaakaan. Seinä menee usvan peittoon ja ilma viilenee. Kosteus imeytyy untuvatakkiin, mutta kallio pysyy suhteellisen kuivana. Puoli kolmen aikoihin liidivuoro taas vaihtuu
ja Riku alkaa kiivetä viimeisiä nelosen köydenpituuksia. Kohta ollaan
topissa.
Storpillarenin toppi on kuitenkin jotain missä ei vedellä yläfemmoja,
eikä tuuletella mitään muutakaan. Terävä huippu on hieno, mutta lähinnä sieltä haluaa pois. Vieressä kohoava Vågakallenin alempi huippu
tekee selväksi että oikeasti toppiin on vielä sata metriä matkaa. Pilarilta pois pääsykään ei ole ihan helppoa. Ensin laskeudutaan terävälle
harjanteelle, jota pitkin kävellään parikymmentä metriä ikään kuin pääseinän kylkeen. Ja siitä olisi vuorossa kaksi vaihtoehtoa, joko kutosen
varmistamaton kantti, tai laskeutuminen harjanteelta pois, mistä pääsisi jotain sammalränniä toppiin. Siitäkin huolimatta, että lopun släbikantti näyttää yllättävän kesyltä ei asiasta oikein edes keskustella. Kello
on puoli seitsemän aamulla, ja aika kiivetä vapaaehtoisesti vaarallisia
kantteja on ollut ja mennyt.

Saku Korosuo

Tapio Alhonsuo

Ensimmäinen seiskan kp alkaa herkällä poikkarilla.

Vågakallenin alempi huippu.
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Saku Korosuo

tää sormia ja painaa käsillä sammalta kalliota
vasten, sen sijaan että vetäisin alaspäin. Kerta toisensa jälkeen huomaan vakuuttelevani
itselleni että kaikki on hyvin, kunhan et vaan
tipu. Ja nyt ei kannata pelätä, toi hemmetin
tärinä jaloissa ei paranna yhtään tilannetta. Ja
miksi me edes ylipäätään laskeuduttiin tähän
ränniin? Jos varmistuksia ei saa, niin ennemmin mä kiipeän kalliota, josta sentään edes
vähän tietää milloin lähtee.
Lopulta nurmikko muuttuu irtokiviränniksi,
jonka kiipeäminen nurmikkoon verrattuna
on yhtä natinkia. Suurin osa varmistuksista
on irtokivien takana, mutta sekään ei paljon
haittaa, nyt on kuitenkin jonkinlainen kontrolli. Kiipeän köydet suoriksi, ja yllän metrilleen
hyvään koloon varmistamaan. Edelliset pari metriä oli vielä jyrkkää irtokiveä, kerrankin
kaikki menee nappiin.

Köysi alkaa loppua, ja huudan että pari metriä jäljellä. Tapsa vastaa: ”No, te tiedätte mitä
teette sitten ku se loppuu!” Ei hemmetti, pitääkö tätä märkää skeidaa kiivetä simulina??
No, atc irti ja viime hetken pikku psyykkaaminen, nyt ei tiputa. Juuri kun ollaan lähdössä
kiipeämään, kuuluu kaukaa ”Voi lopettaa!”
Yläköydessä sammalta on suhteellisen helppo sutia, lipeäminen kun ei johda 40 metrin
putoamiseen. Seuraava köydenpituus jatkaa
samaa nurtsikenttää. Räkkään kamat, vaikka
edellisen köydenpituuden perusteella se on
aika sama laittaako niitä paloja vai ei. Tapsakin oli innoissaan kun sai kälysen ballnutsin
jonkun irtokiven kylkeen.
Alan varovasti hiipiä eteenpäin. Yritän levit-
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Se taas mihin tarkalleen ottaen laskeudutaan, ei ole kuitenkaan ihan itsestään selvää.
Huippu on iso, ja menee varmaan lähemmäs tunti, ennen kuin ollaan oikeassa paikassa. Lisäksi vanha laskeutumisständi on mitä
on, joten backupiksi uhrataan yksi kiila. Aurinkoisessa topissa sitä helposti ajautuu kuvitelmaan että reitti on kiivetty, mutta todellisuudessa poistuminen on vaikeampaa ja
vaarallisempaa kuin yksikään reitin ns. vaikea
köydenpituus.

”Tais olla ihan jännä liidi” sanoo Tapsa kun
tulee ständille. No tais olla joo. Vågakallenin
alempi huippu näyttäisi olevan viiden metrin
päässä, mutta mä oon sen verran pessimisti,
etten usko ennen kuin näen. Huipulla kuitenkin ollaan. Topon ”The summit panorama of
sea, sky and neigbouring peaks, is truly unfor-

Siitä huolimatta että meillä on topot, uusi ja
vanha mukana, eksymme reitiltä. Kun mieli
tarpeeksi uskoo johonkin, niin siinä ei paljon
topokirjat paina. ”Joo joo täältä se menee,
kato heti ton seuraavan kulman takana alkaa polku.” Nyt, jälkikäteen tarkastellen, asia
esitetään varsin selvästi topossa: ”...climb to
the summit of Vågakallen (korkeampi huippu)
before descending the South face route...” Me
siis aateltiin vähän oikasta, ja ehkä kymme-

Mistä täältä pääsee pois?

Topoja riittää, vielä kun oppisi lukemaan niitä.

gettable” ei ole liioittelua. ”Mikäs toi on?” kysyn ja osoitan loputonta vuorimerta. ”Se on
Norja.” Jos Lofooteilta tuntuu löytyvän kiipeilyä, niin on sitä mantereenkin puolella. Juoksentelen ympäri toppia ja löydän lähes käyttämättömät kengät. Jollain ei ilmeisesti nousu mennyt ihan nappiin.

nen laskeutumisen jälkeen alan olla vakuuttunut, että ehkä sinne Vågakallenin huipulle
olisi kuitenkin kannattanut vaan mennä. Sinne tosiaan menee se South face route, mikä
on käytännössä hyvää polkua.

Anu Korosuo

Saku Korosuo

Kun harjanteelta on laskeuduttu pois, ei sinne enää takaisin pääse. Ei vaikka kuinka tekisi mieli. Lopun sammalränni on kuulemma
märkänä mahdoton kiivetä, hyvä että kuulin
sen vasta jälkikäteen. Kaksi köydenpituutta
jäljellä, sovitaan että otetaan ne Tapsan kanssa puoliksi. Tapsa saa aloittaa. Kiipeily oli jotain aivan käsittämätöntä. Litimärkää jyrkkää
sammalta, jonka alla on sileää kalliota. Varmistuksia ei saa, ja ilman Tapsan kiroiluakin tajuan, etteivät sammaleet tahdo pysyä
oikein millään kiinni seinässä. Ja toisaalta
sammaleen alta paljastuva märkä kallio on
niin sileä ja jyrkkä, ettei sitäkään pysty kiipeämään.

tiring”, niin se luultavasti myös on sitä. Vågakallenin alempi huippu on samalla tavalla
terävä huippu kuin Storpillarenkin, toisin sanoen, sieltä ei pääse kävellen pois, vaan eteläpuolelle laskeudutaan.

Lähes kilometri alempana on herätty uuteen
päivään ja ”topissa ollaan” -puheluiden jälkeen päätetään nukkua hetki. Yritän nukkua,
mutta Riku kuorsaa niin kovaa, ettei nukkumisesta tule mitään. Kävelen toiselle puolelle
harjannetta, mutta ääni seuraa perässä. Luulisi, että 24 tunnin valvomisen jälkeen väsyttäisi sen verran, ettei pieni ääni haittaisi.
No samapa tuo, tunnin lepäämisen jälkeen
päätetään jatkaa matkaa. Yhteisiä vesiä on
jäljellä alle puoli litraa ja kaikilla suuta napsaa. Alaskin pitäisi vielä nimittäin päästä, ja
jos topo kuvailee alastuloa sanoilla ”long and

Puoli yhdeksältä illalla saavutaan viimein autolle. Vaikka lähdöstä on kulunut 33 tuntia,
on oikeastaan edelleen aika hyvä olo. Repussa on edelleen suklaata, ja pahimmat nestehukat saatiin hoidettua sulamisvesillä. Ei oikeastaan edes väsytä. Folköl maistuu ja ilta
meneekin grillaillessa. Puolen yön ja 40 tunnin valvomisen jälkeen päädyn viimein telttaan ihmettelemään.
Ensimmäiseksi tulee mieleen, että olipas aika hemmetisti käveltävää muutaman siistin
kp:n takia. Pari päivää myöhemmin sitä vasta
alkaa tajuamaan mitä me oikein kiivettiin. Samoin se, miksi reitille on annettu myös alppigreidi ED.

missä
kiipeilijä
talvehtii?
Avaa koodi?
Ensimmäinen saa yllätyspalkinnon.

Teksti Juha Sillanpää

3 x Stetind

Harvalla vuorella on niin mystistä ja vangitsevaa auraa kuin Stetindillä. Valinta Norjan kansallisvuoreksi ei ollut sattuma. Kiipeilijälle paikka on paratiisi, jos pitää maailmanluokan luomukiipeilystä, graniitista
ja maisemista. Ja niitähän Norja tarjoaa yöttömän yön auringon alla,
jos käy hyvä tuuri kelien suhteen. Tässä kolme erilaista tarinaa Norjan
kansallisvuoren seinämiltä:

Juha Sillanpää

Ensinäky Stetindiin paiskaa varautumattoman autonpenkkiin kiinni haukkomaan henkeään.
Syy on selvä, 1391m puhdasta graniittia, joka kohoaa suoraan vuonosta kohti taivaita.

Heinäkuu 2008. Sydpillaren, 6, 12kp
Tunnelin jälkeen näky iskee päälle. Patagonia? Ei. Karakorum? Ei. Mielestämme olemme silti Euroopassa, vaikka edessä oleva kohde ei kuulu ihan joka takapihalle. Emme taida olla ainoita kenelle on käynyt
näin. Ihan kuin olisi löytänyt harvinaisen aarteen. En tiedä mistä idea
reitin kiipeämiseen lähti, mutta jo nyt Oulu-Stetind välin ajaminen on
ollut sen arvoista. Epämääräiset kuvat ja kertomukset ovat realisoituneet nykyhetkeen. Lupaava sääikkuna saa sormet syyhyämään, koska
pääsee käsiksi graniittiin? Leiripaikalla ei ole Lofoottien Kalle strandin
verrattavaa tungosta. Vielä harva tietää paikasta ja sen kiipeilystä. Hyvä meille. Rockfaxin ilmaisen nettitopon pitäisi opastaa tien toppiin ja
alas, meille jää sen toteuttaminen. Kiipeilyn ei itsessään pitäisi tuottaa ongelmia, muu logistiikka ja osien yhdistäminen vaativat hetken
ajattelua. Kyseessä on iso vuori, johon ei kannata suhtautua kevyesti.
Huomisesta tulee pitkä päivä.
Pikku hiljaa alkaa siirtyä siihen mielentilaan, jossa jokainen asia räkin
valinnasta aikatauluun tehdään meditatiivisella ja odottavalla tavalla.
Keskittyminen, tai ainakin siihen pyrkiminen. Hiitti on kova. Antilla
ja minulla on vaikea saada nukutuksi, yöuni tuntuu vain pakolliselta,
mutta tarpeelliselta pahalta.
Aamu valkenee pilvisenä. Juuri kun olemme aloittamassa lähestymismarssin kohti reitin alkua, polulta tulee vastaan riutuneen näköinen
kaksikko. Ruotsalaiset kaverit olivat kiivenneet Vestveggenin ja kehuivat reittiä maasta taivaisiin, oli kuitenkin ottanut koville. Silti suuntaamme alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuonna 1936 Arne
Naessin ensinousemaa Sydpillarenia kohti. Idea on jo kuitenkin istutettu. Lähestymistä n. 800 korkeuserometriä, ylimääräiset kamat piiloon ”räkkäysboulderille” ja kiikkukamat niskaan. Varsinainen reitti alkaa yllättävän korkealta, topaten suoraan 1391 metrissä odottavalle
huipulle. Sieltä joutuu vielä kävelemään, kiipeämään ja laskeutumaan
varsinaisen huipun ja Halls fortoppenin välisen ilmavan harjanteen.
Halls fortoppenissa voi jo huokaista ja aloittaa reisiä hapottavan paluun telttaa ja sivistystä kohti. Meillä siihen pisteeseen pääseminen
kestää vielä hetken.
Ensimmäiset köydenpituudet alkavat leppoisina släbeinä, soljuen läpi
halkeamien ja sisäkulmien täydellisellä harmaalla graniitilla. Hymy on
leveässä. Maisemien avautuessa meri ja vuonot jäävät kauas alas kimaltelemaan kirkkaassa auringonpaisteessa. Reittisuunnistaminen on
toisaalta helppoa, vaikka eksyy hieman topon suunta-antavasta kuvauksesta, vieressä vastaava halkeama on lähes samaa greidiä. Tosin ei
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Matti ja ainoa laskeutuminen koko reitillä.

kannata tehdä kuten eräs norjalainen kaksikko, joka
ajoi väärään ränniin ja jouduttiin pelastamaan helikopterilla. Säällä saattoi myös olla osuutta asiaan.
Muistona tapahtumasta seinältä löytyy myös topon
mainitsemat kaksi pulttia. Släbijolkuttelun katkaisee koko kp:n mittainen sisäkulma, joka kaartelee
s-kirjaimen muodossa. Kuuluikohan se reittiin? Toiseksi amfiksi kutsuttu hyllyjärjestelmä kulkee koko
länsi- ja eteläseinämän poikki. Pidämme siinä hiljaisen merelle tuijottelutauon eväitä haukatessa.
Kolme viimeistä kp:ta eivät ole enää släbiä. Antti
ähertää chimney hässäkän, minä sormihalkeama
layback systeemin ja viimeinen kp toppaa sisäkulma släbimuuvin jälkeen hyllylle, josta skrämblätään
varsinaiseen toppiin. Huippu on tasainen kuin jalkapallokenttä, mutta puolet pienempi. Aurinko on

Juha Sillanpää

Antti Hartikainen

Juha Sillanpää kakkostelee viimeisiä köydenpituuksia.

kääntynyt Lofoottien taakse paistaen pilvien alapuolelta. Yöttömän yön ilta vaihtuu kohta tyyneen aamuun. Luonnon oma huvipuisto. Fiilis on haltioituneen väsynyt rasituksesta, kiipeilystä ja maisemista.
Tätä lisää.

Maaliskuu 2009. Pohjoisseinän talvinousu

Antti Hartikainen

Lumivyöry pyyhkäisee odottamatta ylitse kuin höyryveturi. Puristan itseni hakkujen varassa kiinni seinään ja toivon, ettei lumimassa heitä minua pois
tasapainosta. Valkoista höykytystä kestää ikuisuudelta tuntuvan ajan, sitten yhtäkkiä kaikki on ohit-

Johan Lindemark valmistautuu päivän kiipeilyyn.

se ja maisema palaa normaaliin tilaan. Hölmistyneenä huomaan, että köysi liikahtaa eteenpäin. Johan on myös pysynyt seinässä kiinni 60
metriä ylempänä. Ajatus mahdollisesta tippumisesta puistattaa, kiipesimme simulina ja meidän välissä oli ehkä kaksi varmistusta.

Juha Sillanpää

Köysien välppäystauko
toisella amfilla.

Olo on pirteä huipulla vietetyn yön jälkeen.

Maaliskuinen vuononranta on lumisen hiljainen. Kaukana ovat parkkipaikkaa kansoittaneet auto- ja ihmislaumat. Nyt on vain me kaksi ja
vuori. Tarkoituksemme on tehdä tiettävä toistonousu Stetindin pohjoisseinä ja länsiharjanne talvireittiin, joka kulkee pohjoisseinän vasenta puolta ja Nordgallerietiä pitkin, yhtyen Vesteggen reittiin. Tietoa
reiteistä, nousijoista ja vaikeudesta on norjalaiseen tapaan vaikea saada, turskat eivät huutele yleisesti tekemisistään. Stetindin talvinousuja on muutenkin vain kourallinen. Meidän reitti on yhdistelmä Johanin visioita ja olemassa olevia luonnollisia linjoja. Alku on noin 50 asteista jää- ja mixtaramppia, Nordgalleriet poikkaroi diagonaalisti koko
pohjoisfeissin poikki ja Vestveggen taas toppaa kuuden kp:n jälkeen
huipulle. Haastetta lisäävät olosuhteet varsinkin reitin yläosassa, kallio
on luultavasti lumen ja kuuran peitossa. Toivomme löytävämme edes
jonkun verran jäätä kiivettäväksi. Tiedossa on täyttä skottilaista tykitystä, sekä mahdollisesti kaksi telttayötä, ensimmäinen harjanteella ja
toinen topissa.
Katsomme bivipaikasta kun puuterivyöryt liukuvat alas pystysuoraa
seinää. Mieliala on matalalla, jouduimme kaivamaan teltalle paikan
kun etenemisestä näytti tulevan huomattavan hazardia. Parin päivän
lumisateiden kasaamat kinokset vaanivat Nordgallerietin rampilla pudottaen välillä osan taakasta alas vuonon rantaan. Jotenkin ei tee mieli
lähteä poikkaroimaan jo valmiiksi vyöryherkkää rinnettä yhdellä deadmanilla. Kallioon varmaan saisi kaivettua varmistuksia, mutta liuku
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Juha Sillanpää

Juha Sillanpää

Stetind talviasussaan.

alas vuonoon ei houkuta. Optiot ovat vähissä. Päätämme jäädä bivittämään ja odottamaan olosuhteiden paranemista.
Teltan kattoon tiivistynyt kosteus tippuu kuurana
makuupussin päälle ja sulaa märäksi läikäksi. Hiljaisuuden rikkovat ainoastaan satavan lumen ääni
ja Johanin liike makuupussissa. Tunnelma on hieman latistunut aamuisesta, nyt ei ole muuta mahdollisuutta kuin odottaa ja kestää mitä on tarjolla
jos haluaa jatkaa eteenpäin. Ajatukset harhailevat
aallon harjalta toiselle. Näinä hetkinä talvikiipeilyn
elämystarjonta ja sietämätön keveys materialisoituu kirkkaana. Kroppa on jäykistynyt kylmyydestä ja
paikallaan olemisesta.
24 tunnin kohdalla mitta tulee täyteen, ei tätä jaksa
erkkikään. Visitnorway.com on iskenyt taas täyslaidallisen. Alkaa kotiinpaluu. Yöllä satanut lumi teki
myös päätöksen helpommaksi, mutta Johanille se
on kova pala purtavaksi. Kiipeämme jäärampin loppuun Stetindin ja Peak 940 väliseen solaan. Parissa tunnissa kahlaamme takakautta takaisin autolle.
Bivipaikka näkyy valtavalla seinämällä Hiitti ja draivi ovat haihtuneet pettyneeksi kysymyksen pyörittelyksi, olisiko kuitenkin pitänyt? Heitämme huumorimielessä ajatuksen, että käyttämämme reitti saattaa olla ensinousu. Kumpikaan ei näe mitään syytä,
että joku idiootti olisi kiivennyt kyseisen linjan. 24h
Bivi with Ms.Black Diamond, VI4, M, 400m, saa
tiettävän ensinousun. Korjatkaa jos olen väärässä.

Elokuu 2011. Vestveggen, 6+, 15kp
Clusterfuck, CF. Katson Matin tekemää ständiä ja
suljen silmäni. Camujen, slingien ja sulkkareiden
sekamelska muistuttaa etäisesti ständiä, mutta en
saa siitä mitään selvää tässä väsymystilassa. Parempi vaan keskittyä viimeiseen jäljellä olevaan köydenmittaan, jota auringon viime säteet vielä valaisevat. Siirrän kuitenkin toisen punaisen camalotin
10cm ylemmäksi, nyt se saattaa kestää jopa ihmisen painon. Sen siitä saa kun raahaa boulderheebon vuorijormailun pariin, huokaus.
Vestveggen ja vesteggen ovat tarjonneet täyttä kamaa heti alkumetreistä lähtien. Ajoin alussa väärään ränniin, kamaa jäi jumiin ja reittisäätö hidasti
vauhtia entisestään. Sukkuloidessa omia linjoja pit-
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Tauko ennen kotiin paluuta.

kin n. 50 metriä liian vasemmalla oikeasta linjasta yllätyn fixatun kaman määrästä. Toisaalta on hyvä löytää merkkejä ihmistoiminnasta,
mutta samalla pommi pakitusankkuri aiheuttaa kutkutusta tulevista
metreistä. Matti testaa pari kertaa tekemäni ständin. Vihdoin löydän
Vestveggenin kruxi kp:n, Djavulen dansekul. Jes! Olemme oikealla linjalla. Vinkiksi muille: katon alla on fixattu punainen frendi, joka näkyy
selvästi alas. Toinen vinkki: meidän jäljiltä samalta kp:lta löytyy myös
Dmm ykkösen kiila. Kruxi saa hengästymään, muttei tuota suuria vaikeuksia, reitin puoliväli häämöttää. Sitten tulee lisää kupruja. Matti
saa sormiin kramppeja kesken liidin liian vähästä juomisesta. Aurinko jatkaa paistamista pilvettömältä taivaalta. Sitten menee mielenkiintoiseksi, oikea reitti katoaa kuin taikaiskusta ja päädymme poikkaroimaan släbeille ja krimppaamaan kristalleista. Greidit voi unohtaa, nyt
mennään. Ylhäältä näemme myös oikean linjan. Vinkki numero kolme:
poikkaroi hyviä hyllyjä pitkin n. 50 metriä vasemmalle toiseksi viimeisellä kp:lla, älä seuraa släbille katoavaa mankkavanaa.
Uusi topo ei tarjoa paljon vastauksia, lähinnä lisää kysymyksiä. Linjat
on piirretty väärin myös muilla reiteillä ja valokuvat ovat epämääräisiä.
Seuraavana päivänä eräs ruotsalaistiimi joutui Vesteggenillä vaikeuksiin topotulkinnan vuoksi. Viimeisen 6- kp:n vieressä on vaikeasti varmistettava 7 sormihalkeama, josta ainoa maininta löytyy topokuvauksesta, ei itse topopiirroksesta. Fiksuna miehenä olin tajunnut printata
prujun mukaan, oli hyötyä. Yksi reitin hienoimmista kohdista oli Vesteggenin ensimmäinen offari kp, joka on tasaista vääntöä koko köydenmitan. Vestveggen on maailmanluokan reitti monella mittapuulla.
Kiipeily, historia, maisemat, haastavuus ja kokonaisuus tekevät siitä
yhden Pohjois-Norjan helmistä yhdessä Vågakallenin Storpillarenin ja
Kvalöyan Baugenin kanssa. Vielä on monta helmeä löytämättä ja kiipeämättä.
Katsomme huipulta tyyneen aamuun nousevaa aurinkoa, joka valaisee
meren päällä leijuvaa pilvimerta. Kultaiset ensisäteet lämmittävät pois
köysikasan päällä vietetyn yön kangistaman kropan koleuden. Jokin
ympyrä on sulkeutumassa. Monta vuotta olen halunnut kiivetä tämän
reitin ja odottanut oikeaa hetkeä. Nyt olemme selvinneet siitä kunnialla ja lopettaneet kesän kiipeilyt ehkä hienoimmalla tavalla täydellisissä
olosuhteissa. Yritän ammentaa kaiken itseeni ja painaa hetken syvälle
tajuntaan. Mieli heijastaa maiseman tyyneyttä ja rauhallisuutta. Tähän
hetkeen tiivistyy myös myrskyisten aikojen muistoja, jotka toivoisin jakaa poissaolevan ystävän kanssa. Lisään kaksi kiveä huipulla olevaan
kivikasaan. Toinen meiltä, toinen sinulle, sillä olet jo täällä. Aloitamme
hiljaa paluun pilvien yläpuolelta kohti normaalia elämää.
Omistettu Johan Lindemarkin muistolle.

Juha Sillanpää

Juha Sillanpää

Matti Sillanpää

Vestveggen takana, Vesteggen edessä.

Matti Sillanpää

Juha Sillanpää lähestyy Vestveggenin alkua.

Ylh. oik: Aamuaurinko kultaa graniitin.
Juha Sillanpää

Normaalireitin harjanne on hyvä kulkea köysistönä.

Iloinen boulderheebo nauttii vuorijormailusta.
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Val di Mello
Teksti: Maarit Vähä-Piikkiö Kuvat Maarit ja Heikki Vähä-Piikkiö

Pohjois-Italiassa sijaitsevaa Val di Melloa on kutsuttu Euroopan pikku-Yosemiteksi. Paikka tarjoaa haasteita ja vaihtoehtoja aina boulderoinnista lähes kilometrin pituisiin multi-pitch reitteihin.
Näin siis kertoivat opaskirjat. Ja missä
tämä hehkutettu kiipeilyn pieni mekka
tarkalleen ottaen sijaitsee? Val di Mellon laakso sijaitsee lyhyen matkan päässä Milanon lentokentiltä lähellä Comojärveä ja Sveitsin rajaa Bregaglia Alpeilla, jota kutsutaan myös muun muassa
Val Masino Alpeiksi. Lähin kylä on San
Martino, joka sijaitsee Mellon, Oron ja
Masinon laaksojen risteyksessä. Luettuani lisää kirjallisuutta, tiedän, että vehreää laaksoa ympäröivät valtavat kallioseinämät houkuttelevat alueelle paljon kiipeilijöitä. Lisäksi vuosittain toukokuussa
järjestettävä kansainvälinen Melloblocco boulderointitapahtuma tuo alueelle tuhansia yritteliäitä testaamaan taitojaan.

Milloin reissuun?
Kiipeilyaika ulottuu keväästä syksyyn, ke-

sällä laakso voi käydä kuumaksi. Pitkillä reiteillä tosin etuna on kesäajan pitkät valoisat ajat. Ajankohtaan vaikuttaa siis paljon myös se, mitä kiipeilyltä
hakee. Kiipeilysäät Val di Mellossa ovat
kohtalaisen luotettavat verrattuna moniin muihin Alppikohteisiin, sillä laakso sijaitsee Bregaglia Alppien sadekatveessa. Omalla matkallamme saimme
osaksemme virkistävää tihkua sekä sektorit liukkaiksi kastelevaa sadetta, mutta
suurin osa sateesta laskeutui kuitenkin
maahan muualle Pohjois-Italiaan.
Kulminaatiopisteemme oli kesäkuun ensimmäinen viikonloppu. Ja aikaa rajalliset pidennetyn viikonlopun neljä päivää
tutustua tähän kiipeilyn ihmemaahan.
Neljä päivää eläen croissanteilla, maitosuklaalla, pitsalla, latte macchiatolla ja
pullovedellä. En liene ensimmäinen suomalainen, joka Italiassa tilaa maitokahvia lattena ja saa tosiaan juuri sitä mitä
tilaa - höyrytettyä maitoa. San Martinossa saa varautua muutenkin viittomaan,
mikäli italiankieli ei taitu, englantia kun
kylässä osaa hyvin harva.

Ylh. Kymmenen minuutin kävelymatkan päässä laakson parkkipaikalta sijaitsee sektori Sponda di Destra,
jossa kulkee sekä nelosen että kutosen multi-pitch trädejä ja 7a+ asti, yhden köyden sportteja.
< Mellon laakso sektori Placche dell'Oasilta, josta löytyy sekä helppoa että haastavampaa trädittelyä.

Ensikosketus alueen kiveen Sasso Remennon boulderilla. Korkealla kivellä on mahdollisuus kiivetä kahden köyden sportteja.
Maarit kakkostelee lämpöä lihaksiin.

Sasso Remennon 50-metrinen boulder tarjoaa haasteita laidasta laitaan. Tässä italialainen taidonnäyte reitiltä Merlino 8a. >
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VAL DI MELLO LYHYESTI

- Euroopan pikku-Yosemite
Kolme tonnia ja risat

Tasapainoilua ja tarkkaa jalkatyötä

Korkeimmat huiput aivan laakson ympärillä nousevat yli kolmeen tonniin. Kesällä tie San Martinosta Val di Melloon on
suljettu yleiseltä liikenteeltä, sillä Mellon
laakso on luonnonsuojelualuetta. Taksilla tai viikonloppuisin kulkevalla Alpe
Viaggilla pääsee edullisesti Mellon parkkialueelle. Vaikka Alpe Viaggin kaluston
turvallisuudessa olisi paljon parantamisen varaa, kuljettaja vie asiakkaansa kuitenkin sujuvasti perille asti.

Kalliot muodostuvat dioriitista sekä tonaliitista, kiipeilyllisesti kalliot ovat laadukkaita, karheita ja kitkaisempia kuin
perusgraniitti. Koska dioriitti on maailmalla kohtalaisen harvinaista, mutta
kiipeilyominaisuuksiltaan mahtavaa, se
on varmasti ollut edesauttamassa Val di
Mellon synnyssä kiipeilyparatiisiksi. Itse
reittien luonteisiin kuuluvat släbi- ja halkeamakiipeily. Jalkatyöskentely on usein
avainasemassa ja kiipeäminen on tasapainottelua pienillä tai olemattomilla
listoilla. Kun luonnollinen reaktio olisi
tarttua käsillä kiinni kallioon, tuntuu olo
usein tasapainottomalta käsiotteiden
puuttuessa. Tosin kallion karheudesta
oppii nopeasti löytämään myös pieniä
sormiotteita. Halkeamat tuovat släbeille
mukavaa vaihtelua, kun on vähän mistä
tarttua ja jammittaa. Kiipeäminen Mellon kallioseinämillä on todellinen ilo.

Lähimmille sektoreille kävelee parkkipaikalta noin kymmenessä minuutissa,
kauimmille sektoreille vierähtää patikoiden tunti jos toinenkin. Joskus läheisillekin sektoreille lähestyminen vie odotettua pidempään, sillä sektoreiden alut
voivat olla vaikeita löytää. Ja täällä kysyväkin voi eksyä. Kyse ei ole siitä, etteivätkö italialaiset olisi avuliaita turisteja
kohtaan, joskus kielimuuri vain nousee
eteen liian korkeana. Tosin eräs ystävällinen italialainen herra saatteli meidät
sektorille reitin alkuun, kun kielimuuri
ylitettiin näyttämällä toposta sektori ja
reitin nimi. Seikkailumielellä pärjää Mellossa parhaiten.

Lähdimme valloittamaan Val di Melloa,
mutta Mello valloittikin meidät. Ai niin,
ja oliko Val di Mello lempinimensä, pikku-Yosemite, arvoinen? Mene ja tiedä,
sillä en ole koskaan käynyt Yosemitessa.

Matkustaminen
Lentokoneella:

Lähimmät lentokentät löytyvät Milanosta. Helsingistä on hyvät ja edulliset lentoyhteydet Milanon Malpensaan, myös suorilla lennoilla.

Julkisilla: Malpensan lentoasemalta junalla Milanoon,
josta kulkee juna Leccon kautta Morbegnoon. Morbegnosta kulkee bussi San Martinoon kolme - viisi kertaa päivässä sesongista riippuen. Viimeinen bussi lähtee noin klo 18.
Autolla:

Auton vuokraaminen Italiassa on edullista.
Matka-aika autolla Como-järven itäpuolta Leccon kautta
San Martinoon on noin kaksi ja puoli tuntia. Maisemiltaan
mukavampi reitti kulkee järven länsipuolta, mutta matkaaika pitenee vastaavasti noin tunnin.

Majoittuminen
Pieni ja idyllinen San Martinon kylä sijaitsee Val di Mellossa ja lähimmät kiipeilysektorit sijaitsevat aivan kylän kupeessa. Alueella on mahdollista majoittua pieneen hotelliin
tai majataloon, tai leiriytyä Agricampeggio Ground Jackiin
Mellossa tai Camping Sasso Remennoon Val Masinossa.
Tietoa majoitusmahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.
valdimello.it.

Topot
Solo Granito, julkaisija Versante Sud, kirjoittanut Mario
Sertori ja Guido Iisignoli. Kirjaa on saatavilla italian- ja saksankielisinä (saksaksi Nichts als Granit). Kirja sisältää Val
di Mellon lisäksi myös muita läheisiä alueita. Topot ovat
osin vain hyvinkin suuntaa-antavia. Toisena tai täydentävänä vaihtoehtona on Andrea Gaddin Masino Bregaglia Regno del Granito Vol II, jossa on Mellon laakson lisäksi esitelty myös Val Masinoa ja Sasso Remennoa. Tämäkin topo on
saatavissa vain italiankielisenä.
Boulderointiin kattava ja tarkka opas on Mello Boulder bouldertopo for Val di Mello and Valtellina Valley. Oppaan on
kirjoittanut Andrea Pavan ja julkaisija on Versante Sud.
Topoja voi ostaa San Martinosta Fiorelli Sportista, Camping Sasso Remennosta tai etukäteen netistä esimerkiksi
ibs.it.

Laakson pohjaa ympäröivät kallioseinämät kohoavat parhaimmillaan reiluun kolmeen tonniin. Kuvassa vasemmalla alempana sektori Dimore degli Dei ja ylempänä Scoglio della Metamorfosi.

Alueen kuvausta
Val di Mello tarjoaa suurimmalta osin släbi- ja halkeamakiipeilyä. Boulderointia voi harrastaa laaksossa lähes missä
tahansa. Kuuluisin boulder on 50 metriä korkea Sasso Remenno Val Masinossa kaksi kilometriä San Martinosta etelään, ja se sopii erinomaisesti sporttikiipeilijälle. Kohteena
Val di Mello sopii kokeenemmalle ja hyväkuntoiselle kiipeilijälle. Multi-pitch reittejä alueelta löytyy satoja, joista suurin osa on vaikeusasteeltaan kuuden ja seitsemän tienoilla. Reittien pituuden vaihtelevat muutamasta kymmenestä
metristä aina 950 metriseen Il Paradiso Puo’Attendere reittiin.

Muuta tekemistä
Alueella on paljon mahtavia patikointireittejä. Mahdollisuudet vuoristovaelluksiin ovat upeat. Kiipeilijöitä voi tavata Bar Monicassa, joka sijaitsee San Martinon keskustassa.

Hyvä tietää
San Martinossa ei ole huoltoasemaa, eikä pankkiautomaattia. Vuosittain toukokuussa järjestetään kansainvälinen
Melloblocco boulderointitapahtuma: www.melloblocco.it
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Teksti Sami Koponen Kuvat Kaisa Rajala

Pohjoismaiden
junnuleiri
Suomessa
Leiri pidettiin Turun alueella 26.6.–2.7.2011. Leiri oli kolmas lajiaan ja osallistujia tuli Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Kaikkiaan leirillä oli junnuja noin 40. Tanska ja Norja jättivät leirin väliin
ja Ruotsistakin saapui vain tyttöjä, mutta eihän se meitä poikia ainakaan haitannut:) Suomesta leirille tulivat Elias, Matilda, Nooa,
Sonja, Anitra, Iines, Tommi, Katariina, Pamu ja Sami Kaisa, Saija ja Anton.
Leiri starttasi klo 12.00 Tuorlan majatalon pihasta, joka toimi todella hyvin majoituspaikkana. Se oli lyhyen ajomatkan päässä kiipeilypaikoista. Asuimme 4:n makuuhuoneen soluasunnoissa, joten siinä tutustui uusiin ihmisiin ja oppi ruotsalaisia korttipelejä.
Alussa kaikki puhuivat vain omaa kieltään, mutta kun ihmiset alkoivat tutustua toisiinsa paremmin, niin kaikki puhuivat englantia. Tähän auttoivat huonejärjestelyt ja Antonin tutustumisleikit.
Kiipeilijöitä oli monentasoisia, joten treenaaminen tapahtui kolmessa eri ryhmässä taitojen mukaan. Kaisa oli saanut leirille legendaarisen reitintekijä/huippukiipeiliä Christian Bindhammerin
valmentamaan meitä. Christianin pitämät treenit olivat varmasti
leirin hyödyllisin asia monille. Hän seurasi kiipeilyämme ja kertoi missä voisimme parantaa ja antoi myös vinkkejä oheisharjoitteluun. Hän kertoi myös omasta treenaamisestaan ja vastaili kysymyksiimme. Viikon aikana saimme myös todistaa Christianin nousut lähialueen reitteihin Baletti Angelniemessä ja Estrella
Nummessa. Jo pelkkä hänen kiipeilynsä katsominen oli opettavaista.
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Leirin päävalmentaja näyttää nuorille mallia!

Päivä alkoi aina aamupalalla, jonka jälkeen suunnattiin
kiipeämään ulos tai sisälle. Itse vierailin Angelniemessä
ja Nummessa sekä boulderoimassa Valkevuorella. Perjantaina kaikilla ryhmillä oli edessä Salmisaari ja ToyotaAreenan sisäseinä, jossa kiivettiin koko päivä. Kahtena
päivänä oli iltakiipeilyjen tilalla muuta ohjelmaa, mikä
oli hyvä asia, koska varmaan kaikilla kuuden päivän kiipeilyputki tuntuu jossain (paitsi Pamulla!). Keskiviikkoiltana suuntana oli Turun Caribian kylpylä, jossa uitiin
useampi tunti ja sen jälkeen katseltiin sormia että näinköhän näillä kiivetään huomenna. Torstaina suuntasimme suoraan kallioilta kaupunkiin tutustumaan keskiajan
messuihin. Messut jäivät takasijalle kun havaitsimme

Osallistujilla energiaa riitti koko leirin ajaksi.

kebab-pizzerian, mutta lopulta Pamun pyynnöstä
kävimme messuillakin. Joka ilta kokoonnuimme läheiselle jalkapallokentälle ja pelasimme erilaisia pelejä Antonin johdolla, polttopallo nousi ylivoimaiseksi suosikiksi.
Leiri oli todella onnistunut. Ihmiset olivat mukavia,
sadetta ei nähty lainkaan ja kaikkein tärkein; ruoka
oli loistavaa! Lisää tämmöisiä. Kiitokset vielä kaikille leirin järjestäjille ja mukana olleille!
Leiri oli Suomen Kiipeilyliiton leiri, jonka järjestäjä
ja vastuuhenkilö oli Kaisa Rajala. Leirin onnistumisessa auttoivat: Kruxi ry., Olli-Petteri Manni, Anton
Johansson, Saija Hakala, Bouldertehdas ja Toyota-Areena. Leirin päävalmentajana toimi Christian
Bindhammer.
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Alkulämmittelyä.

Teksti Jenni Kyllönen Kuvat Juho Hirsimäki

Oulun Kiipeilyseura -91, Tornion TorniOravat ja
Rovaniemen Vuoristoklubi järjestivät yhteistyössä
Suomen Kiipeilyliiton nuorisovaliokunnan kanssa
valtakunnallisen junnuleirin tänä vuonna Övertorneåssa Luppiobergetillä. Leirille osallistui kymmenen innokasta junnukiipeilijää, vanhempia sekä
tietysti ohjaajia. Leiri järjestettiin poikkeuksellisesti loppukesästä, ja monelle se tuntuikin olevan
hieno päätös lomalle ennen koulujen alkua. Luppioberget tarjosi tänäkin vuonna ihanteelliset olosuhteet leirille. Aurinko paistoi koko viikonlopun, ja pieni tuulenvire
karkotti ötököitä. Mäkäräisittä emme toki selvinneet, mutta kyllähän
ne kuuluvat asiaan. Leirillä opittiin uutta ja kerrattiin vanhaa sekä toimittiin hyvässä kannustavassa hengessä.
Saavuttuamme leiriin pystytimme kaikki teltat lähekkäin samaan paikkaan, söimme, kävimme läpi käytännön asioita, turvallisuutta ja sovimme leirin yhteisistä säännöistä. Oulun kiipeilyseuran junioriapuohjaajat vetivät kaikille yhteisen alkulämmittelyn ja sitten pääsimmekin
jo boulderoimaan. Mukana oli uusia ja vanhoja leiriläisiä, joten lähdimme katsomaan reittejä, joita oli viime vuonna syntynyt junnuleirin
aikana. Oli ilo seurata, kun osa leiriläisistä sai ensikosketuksen ulkona
kiipeilyyn! Kaikkien kiipeily näytti heti alusta alkaen sujuvan luontevasti ja hienosti. Useat jopa kiipesivät edellisvuoden projektit taitavasti
pois heti ensi yrittämällä. Päivän kääntyessä illan puolelle tutustuimme myös topoihin sekä niiden lukemiseen. Etsimme reittejä ja opettelimme tunnistamaan ne kirjasta.
Kiipeilyn ohella myös ulkoilmaelämä tuli leirillä hyvin tutuksi. Leiriläiset valmistivat ohjaajien opastuksella itse ruokansa retkikeittimillä ja
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tiskasivat astiansa. Puhuimme myös siitä, kuinka
luontoa tulee kunnioittaa siellä ollessa. Leiriläiset
huolehtivatkin oivallisesti roskat roskapussiin ja
pitivät huolen siitä, että tavarat pysyivät tallessa
ja järjestyksessä.
Heräsimme utuiseen lauantaiaamuun. Ilma selkeni aamutoimien aikana ja pääsimme kiipeilemään ihanassa auringonpaisteessa. Lauantain
aikana halukkaat pääsivät kokeilemaan laskeutumista sekä yläköysikiipeilyä. Boulderointi oli edelleen kovassa suosiossa ja alueelle syntyikin paljon hienoja uusia reittejä. Osa reiteistä taltioitui kiipeilijöidemme muistiin, mutta osa pyrittiin taltioimaan myös
paperille. Samalla harjoiteltiin reitin piirtämistä, kuvaamista, greidaamista ja nimeämistä. Reitit saivatkin hienoja nimiä kuten esimerkiksi Kiusaus ja Mystinen luola. Myös vanhojen sektoreiden sisään syntyi
uusia sektoreita, muun muassa Karkki- ja Junnut 2011 -sektorit.
Lauantain aikana pidimme kaikki pienen tauon kiipeilystä ja ensiapuvastaavamme piti junnuille koulutusta. Opimme kuinka antaa ensiapu
nyrjähtäneelle nilkalle ja kuinka tyrehdyttää haavan verenvuoto. Junnut
kuuntelivat tarkkaavaisina ja osasivat myös esittää osuvia kysymyksiä.
Päivä menikin kaiken kaikkiaan hienosti ja päätimme sen illalla lättyjen
paistamiseen. Illan aikana leiriläiset pääsivät kokeilemaan slacklineä ja
tekemään leirirannekkeet kalastajasolmuin. Illan päätteeksi unta ei tarvinnut kauaa odotella, vaan väki teltoissa hiljeni hyvin nopeasti.
Sunnuntaina ehdimme vielä hieman boulderoida ennen kuin leiri purettiin ja koitti kotiinlähdön aika. Päätimme leirin korkealla Luppiobergetin päällä. Kävimme läpi leiristä jääneitä fiiliksiä ja juttelimme kaikki
piirissä. Tunnelma oli rento ja tyytyväinen, tosin kanakeiton makuelä-

mykset tuntuivat jakavan leiriläisten mielipiteitä. Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että ensi vuonna uudestaan ja
mieluiten vielä viikon pituiselle leirille! Loppupalautteen aikana näimme kuinka tummat pilvet lähestyivät vaaran lakea, mutta ensimmäiset sadepisarat tipahtivat maahan vasta kun olimme jo automatkalla kohti kotia. Sadepisaroiden
ropistessa ikkunaan leiriläiset juttelivat vielä leiristä ja esittivät toiveita ensi vuodelle. Takana oli siis aurinkoinen ja onnistunut loppukesän junnuleiri.

Tästä mennään!

Suuret kiitokset

Tutustumassa sektoreihin.

kaikille, jotka olitte mukana järjestämässä hienoa junnuleiriä! Se ei olisi
onnistunut ilman reippaita leiriläisiä,
aktiivisia vanhempia, mainioita ohjaajia, uskomattoman hienoa taustajoukkoa sekä Suomen Kiipeilyliiton nuorisovaliokunnan
tukea!

Leiriläiset 2011!
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Antti upealla Firefighter:lla (7c, Solarium).
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Santeri Turkulainen

30 km/h ylinopeutta moottoritiellä. Luen toposta, että siitä voi saada vain muutaman kympin sakkoa. Antaa mennä, hintansa väärti, pakko saada unta ja päästä kiipeämään. Öisessä valossa ja vauhdissa Frankenjura ei näytä ollenkaan itseltään. En
meinaa tunnistaa käännöstä kalliolle, jonka alla aiomme yöpyä. Onneksi aamulla
herätessä odottaa tuttu näky. Ylle kaartuu reikäinen seinä ja ympärillä on lehtimetsää. Viimein perillä!

Antti Ahola

Teksti: Santeri Turkulainen

Frankenjuran maisemaa hallitsee kumpuileva peltojen ja metsien tilkkutäkki. Tämän harmonian rikkovat vain pienet pittoreskit kylät. Niitä voisi kuvailla idyllien ranskalaiskylien tuunatuksi versioksi. Teiden varsilta pystyy spottaamaan muutaman palan kiveä mutta pääosin topon sadat kalliot lymyilevät metsien
siimeksessä. Tarjolla ei ole rusketusta vaan kisakitkat ja kesällä hyttysiä. Tällä kertaa tosin tuntuu että punkit ovat tuottaneet
enemmän sydämen tykytyksiä. Antin saldo ensimmäiseltä päivältä: kolme.
Autonikkunasta tuijottaessa ei voi olla huomaamatta pienien
juottoloiden ja ravintoloiden määrää. Ilahduttavan moni niistä
on myös pieni panimo. Paikallinen juoma- ja ruokakulttuuri ei
ehkä ole se Euroopan trendikkäin ja kävijän on turha kysellä kevytsiidereiden perään. Kirjoittajan on kuitenkin vaikea kuvitella mitään parempaa kuin hikisen kiipeilypäivän jälkeistä kylmää
olutta panimon pihalla pilkkahintaan. Silläkin uhalla että tämän
lehden lukijakunta haluaisi jo mieluummin kuulla betaa reitteihin kuin paikallisesta alkoholitarjonnasta, haluan mainita että
saksalainen valkoviini ja kuohuviini ovat laadukasta ja halpaa.
Oluen kaveriksi siihen pieneen hiukovaan nälkään sopii erinomaisesti bratwursti ja hapankaali joihin kauniimmankin sukupuolen edustajat ihastuvat.

Henrika kurottaa tiukalla Lara Croft:lla (7a, Heldwand).

Frankenjura on ehdottomasti kesäkohde. Se on yksi harvoista
paikoista jossa lämpötilat eivät heinäkuussakaan muutu mahdottomiksi kiipeilyn suhteen. Kevyelle untsikalle on käyttöä joka päivä. Muilta osin säästä tulee mieleen vuokraisäntämme
tokaisu kysyessäni lähiajan ennusteesta: ”This is Fränkische
Schweiz, weather is always good here”. Ilmeisesti hyvä sää on
lähinnä pään sisäinen asia sillä seuraavan kahden viikon aikana
sataa joka päivä. Ei siten että se olisi kiipeilyä juuri haitannut,
mutta satoipa kuitenkin. Vaarana oli lähinnä kastua parkkipaikalta kalliolle mennessä sillä onnistuimme eksymään kerta toisensa jälkeen.
Kalliovalikoiman laajuus on yksi pääsyitä, miksi kiipeily onnistuu säällä kuin säällä. Frankenjurasta löytyy kaikkea suorasta ja
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Kuutti Heikkilä
Antti Ahola

Kuutti Heikkilä

Tyypillinen
Frankenjura
näkymä.

Pia päättäväisenä Lara Croft:lla (7a, Heldwand).

Kirjoittaja ja Entsafter
(7b, Weissenstein). >

”

Onneksi
alueen
kalkkikivi
on laadultaan
ehkä maailman
parasta.

Henrika näyttää jalkatekniikkaa jälkipolville
Kraftwerk B:llä (6c+, Schlosszwergwand).

teknisestä päälle kaatuvaan ja boulderiseen.
Jottei menisi aivan valehteluksi täytyy mainita
että on suurin osa tästä tuota jälkimmäistä.
Onhan alue sentään maailmanluokan boulderpaikkakin. Harva kallioista on kovin korkea ja 80 metrin köysi tuntuu typerältä joka
kalliolla. Kallioseinämät ovat usein rikkonaisia ja lyhyitä, ja tarjoavat siten yleensä ohjelmaa päiväksi tai pariksi. Varsinkin tunnetummat kalliot alkavat olla tai ovat jo kiillottuneet. Onneksi alueen kalkkikivi on laadultaan
ehkä maailman parasta ja lasittuminen siinä
on hidasta ja vaikuttaa vähän kiipeilyyn. Vaikka otevalikoima on luonnollisesti laaja, on
Frakenjura erityisen tunnettu slouppaavista
poketeistaan. Suomikrimpit eivät siis ole menussa ja isoilla sormilla varustetuille on tiedossa päänvaivaa.
Seinillä kylmästä päästä ei ole haittaa. Antin viedessä minulle ensimmäistä jatkoa Sa-

52 KIIPEILY 3/11

nukeissa tai hypätessä reitin ankkurilta löysät kädessä oksiston läpi lähes tonttiin, mietin mistä itse saisin yhtä hyvät hermot. Suuri
osa reiteistä on syytä esiklipata jos mennään
lähelläkään omia rajoja sillä osassa ensimmäinen tai toinen pultti ovat todella korkealla. Joskus kritisoidessani Kalymnoksen ”sisäpulttausta” totean etten silti mielummin
haluaisi sitä mitä on tarjolla Frankenjurassa.
Ero tulee toki historiasta. Frankenjura on yksi
sporttikiipeilyn synnyinsijoista ja pultit on laitettu omalla rahalla. Sen kiipeilyhistoriallisesta merkityksestä kertoo myös esimerkiksi se
että siellä on muutama greidinsä ensimmäinen reitti maailmassa (joista varmasti tunnetuin Action Directe, 9a). Osa myös pitää sitä edelleen paikkana johon verrata greidausta muualla kuten Christian Bindhammerkin
osoitti verratessa Nummen greidejä Frankenjuraan.

Kuutti Heikkilä

FRANKENFURA LYHYESTI

Kuutti Heikkilä

Lähestyminen Kiipeilypummi saapuu
Frankenjuraan autolla Tukholman kautta.
Vain tosikko voi olla nauttimatta 21 tunnista (testattu, toim. huom.) Ruotsin ja Saksan
moottoriteillä. Perheelliset ja porvarit lentävät Nurnbergiin tai Ryanairilla FrankfurtHahn:lle. Lentojen hintaero näkyy myös etäisyyksissä. Nurnbergistä ajaa alle tunnissa pelimestoille, Frankfurtista alle neljässä.

Santeri Turkulainen

”Frankenjurassa
on aina hyvä sää.”

Asuminen Frankenjurassa vaikuttaa kesäisin myös iso joukko aitoja turisteja. Lähinnä näitä varten on alueella tarjolla paljon
kohtuuhintaisia loma-asuntoja sekä pari leirialuetta. Kiipeilijöiden suosiossa ovat Bärenschluchtwänden -leirintäalue, koska siitä
on kävelymatkan päässä paljon kallioita, sekä Gasthof Eichler. Asuntoja taas voi katsella osoitteesta: http://hotel.bayern-online.de/
Regionen/Franken/Oberfranken/Fraenkische_
Schweiz/index.shtml
Seinämät Ensikertalaiselle tai vain viikon aikaa varaavalle suosittelisin Weissenssteinia
ja Heldwandia niiden hienon profiilin ja sadeepäherkkyyden takia. Loput ajasta voi viettää
Burgaillenreuthin alueella joka käsittää useita hyviä kallioita eri tasoisille ja tyylisille kiipeilijöille.
Kirjallisuus Mikäli puritanistinen On
Sight -mentaliteetti ei ole vielä ottanut valtaa
pääkopasta, voi tietoa ammentaa Frankenjura Band 1 & 2 topoista jotka kattavat koko
alueen kiipeilyn. Frankenjura Extreme taas sisältää hyvät kalliot 7a:ta kovemmalle kiipeilijälle.

Henrika Niemi

Antti epäonnistuu täpärästi Götz von B.:n On
Sightissa (7b+, Heldwand).

< Kuutti yrittää On Sightia lyhyeen ja boulderiseen
Danny de Vito:on (7b, Schlosszwergwand).

Saksalaisten pyhinä tai viikonloppuisin saattavat
suosituimmat kalliot olla jopa ruuhkaisia. Jos aikoo uhrata täysin kelvon kiipeilypäivän lepoon, on
mahdollista tutustua Nürnbergiin tai paikallisten
suosittelemaan Bambergiin, jonne tosin on pidempi ajomatka. Frankenjuran alueen nähtävyydet ovat aika rajalliset ja hienoa tippukiviluolaa aivan Pottensteinin kupeessa lukuunottamatta en
niistä ole tietoinen (paitsi jos haluaa tutustua juomakulttuuriin).

Liikkeet Nutellaa löytää leivän päälle kaikista vähänkään isommista kylistä mutta suurin osa kaupoista muistuttaa olemukseltaan
erehdyttävästi Lidliä. Ainoat Stokkan Herkun
sukulaiset löytyvät Pegnitzistä ja Gößweinsteinista. Köyden katketessa tai valjaiden hajotessa voi asioida Pottensteinissa tai Obertrubachissa (suosittelen jälkimmäistä jos haluaa valikoimaa). Nurnbergissä on myös
käymisen arvoinen Mammut Store.
Muu Käteistä rahaa kannattaa ottaa tukku
mukaan. Saksassa kyllä maksetaan veroja,
mutta sen verta takapajulassa ollaan, ettei
kortti meinannut käydä missään. Työväenopiston saksan alkeiden kurssille kannattaa
myös ilmoittautua sillä englantia puhui hyvin hyvin harva. Internettiä etsiessä meidät
ohjattiin jos jonkinlaiseen paikan ja aparaatin luo. Ilmeisesti ainoa toimiva langaton
verkko löytyy Pottensteinissa olevasta kahvilasta joka löytyy heti kaupunkiin käännyttyä vasemmalta.
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Anu Korosuo

Sakun
palat

B

ohuslänin kiipeilykerho julkisti kesällä uuden pulttausohjeistuksensa. Ohjeistus julkaistiin myös Ruotsin kiipeilylehti Bergsportissa. Pulttausohjeistus oli asteen verran entistä tiukempi
ja lyhykäisyydessään siinä sanottiin että
halkeamia ei pultata, mutta mikäli luonnollisia varmistuksia ei saa, voidaan pultteja asentaa maalaisjärkeä käyttäen. Lisäksi suuri osa Bohuslänin kallioista on kokonaan pulttauskiellossa, eli toisin sanoen
ne on kehitetty jo valmiiksi ja uusia reittejä
ei enää tehdä. Tai jos tehdään, ne kiivetään
luonnollisilla varmistuksilla, vähän niinku
Olhavalla. Suomessakin voisi vastaavanlainen, hieman virallisempi linjaveto olla
ihan paikallaan.
Usein ajatellaan ettei kiipeilyssä ole sääntöjä ja jokainen voi tehdä mitä haluaa,
mutta onhan niitä sääntöjä. Osa kirjoitettuja ja osa kirjoittamattomia. Ja vaikka
säännöt eivät sinänsä ole mitään lakeja,
eikä niihin viranomaiset puutu, kannattaa
lajia harrastavan silti pitää silmänsä ja korvansa auki.
Pulttaushommien lisäksi sääntöjä ja suosituksia löytyy tietysti myös itse kiipeilysuorituksista. Saako ensimmäisen pultin
esiklipata? Miten pitää kiivetä että suoritus on-sight, flash tai redpoint?Saako reittiä joka on topossa merkitty projektiksi kiivetä? Entä mitä tarkoittaa avoin projekti?

Vaikka Suomen ja Ruotsin käsitykset eri
tyyleistä ja tavoista ovatkin aika lähellä toisiaan, on varsinkin Pohjois-Ruotsi jonkinlaista villiä länttä jossa asiat tehdään kuten halutaan. Itsekin olen sitä mieltä että
jokainen kiipeää niin kuin haluaa. Jos joku haluaa vedellä jatkoista ja pitää sitä ns.
puhtaana suorituksena niin siinähän pi-

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.

tää. Ongelmia tuleekin vasta siinä vaiheessa kun nousuja aletaan julkisesti hehkuttaa.
Mielenkiintoinen esimerkki tavoista tehdä
ensinousuja löytyy taas Blåbergetiltä. Bongasin erään erikoisen kattochimneyn joka
ylempänä oheni ja muuttui offariksi. Reittiä ei kuitenkaan ollut topossa, eikä paikallisen seuran nettikeskusteluissakaan ollut
mainintaa reitistä, joten ajattelin että saattaisi olla vielä kiipeämättä. No, otin yrkän
ja aika nopeasti selvisi miksi reitti on jäänyt kiipemättä. Alkuun ei oikein saa varmistuksia, mutta sitä enemmän ongelmia
aiheutti reitin vaikeus. Chimneyyn ei nimittäin oikein tahtonyt päästä oikein millään
sisään. Johtuen lähinnä siitä että se on
kattohalkeama, eli vaikka yläkropan jotenkin saisi jumiin, sätkii jalat tyhjää.
Pari viikkoa myöhemmin esittelin halkeamaa eräälle paikalliselle ja sanoin että
tuossa saattaisi olla Pohjois-Ruotsin vaikein chimney. Kaveri kuitenkin totesi että reitti on jo kiivetty ja reitin nimi on Nyfödd.

dessä lepäämättä) olisi ensinousussa
vähän niinku se juttu.
Toinen esimerkki Offerhällanilta taas todistaa ettei ensinousuun tarvita edes
puhdasta yläköysinousua. Kalliolta nimittäin löytyy eräs hieno kutosen halkeama, johon oli tehty seitsemän metrin jatko, joka jatkuu katon yli seuraten ohutta
sormihalkeamaa. Kuitenkin, projekti oli
hieman liian vaikea ensinousijalle, joka
tippumisen jälkeen joutui repimään itsensä camuista katon yli. Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että sen sijaan että
reitti olisi jätetty projektiksi, oli kaveri sitä mieltä että jos tarkkoja ollaan, niin ensinousuhan tuli jo tehtyä. Näin ollen reitti nimettiin ja greidiksi tuli 6, A1.
Niin, mitenkään camuissa roikkumista
väheksymättä, ensimmäiseksi tuli mieleen että tartteeko mun enää edes kiivetä
mun omaa projektia Blåbergetillä? Mähän oon sen jo tavallaan kiivenny, mitä
nyt tietysti vähän lepäilin köydessä.

Ja tosiaan, kotona pienen nettiseikkailun
jälkeen löysin jutun noususta ja kuvan jossa ylväät ensinousijat poseeraavat kameralle reitti selän takana. Kaksi ensinousijaa? Vai oliko toinen varmistaja? Tai ehkä
ne on molemmat sen kiivenny, eikä täällä
ole niin tärkeää kuka nyt oli eka?
I wish. Myöhemmin selvisi että käverit oli
vedetty chimneyn läpi yläköydellä. Ja ilmeisesti ainoastaan toinen oli varsinaisesti mahtunut rännistä läpi, mutta ei kai se
niin tarkkaa ole.
Niin, mitenkään yläköysittelyä väheksymättä olen jotenkin ajatellut että se reitin
puhtaasti liidaaminen (=tippumatta/köy-
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Teksti ja kuvat Antti Liukkonen

Nuoresta iästään
huolimatta Samuel
Pamu Hammer on
ehtinyt kiipeämään
pitkälle. Katsastetaan
miehen ajatuksia kiipeilystä ja vähän
muustakin.
Nimi:
Samuel ”Pamu” Hammer
Ikä: 13 v.
Paino ja pituus: 58 kg, 173 cm
Monta leukaa menee? 20,
en oikein vetele leukoja

Paljon nousee penkistä?
Pamu lähettämässä Daniboyta,8a. Spartacus, Kalymnos.

Kesäkuun retki Kalymnokselle sujui allekirjoittaneen silminnäkijän mielestä varsin mukavasti (7c onsight ja 2 kpl 8a). Mitkä reitit itselle nousevat retkestä erityisesti mieleen ja minkä vuoksi?
Aegialis 7c (onsight) nousee parhaiten, koska oli reissun huonoin keli ja sain vääntää siinä eniten koko reissun aikana. Myös Orion 7c+ jäi
hyvin mieleen. Hieno neljän moovin boulderkruxi. Niin, ja Angelica 8a
tietenkin.

Mitä mieltä Kalymnoksesta kiipeilykohteena?
Kalymnos on hieno paikka ja se sopii koko perheelle. Ja todella hyvälaatuista kiipeilyä, suosittelen.

Alkukesästä pääsit tykittelemään myös suomiklassikoita (mm. Alibi 7c,
Kulmahammas 7c, Shake my Tree 7c+). Kalymnoksen greidejä on monasti mainittu softeiksi. Mitä mieltä olet itse, vaativatko kotomaiset seiskaceet enemmän eforttia, kuin Kreikan vastaavat?
No ehkä ihan vähän enemmän, mutta mun mielestä suurin osa Kalymnoksen reittien greideistä oli kohdallaan. Onsaittaaminen Kalymnoksella sen sijaan on helpompaa kuin Suomessa, sillä reitit eivät ole
niin kruksikkaita ja vaativat kestävyyttä. Ehkä tällä hetkellä mulle kuitenkin sopis kaikkein parhaiten semmoiset 15m korkeat voimakestävyyspläjäykset, kun toi voimatasokin on noussut ihan mukavasti.
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En ole testannut : ) . Varmaan
tanko ainakin.

Ikääsi nähden olet päässyt myös tekemään hienoja ensinousuja (osansa
asiassa toki isä-Peten innolla ja panostuksella). Mustavuoren Midnight
Expressistä 7c/+ tulikin kesän 2011 kiivetyimpiä reittejä kyseisellä kalliolla. Miten kuvailisit uusia tuotoksiasi Tango 7c+ Kauhalassa ja Kingston
Wall direct 8a Pikku-Siuntiossa?
Tango on seitsemän moovin boulderkruxi pystysuoralla seinällä hienoilla saiderella. Todella herkkä kruksi, jossa jalkaotteet on melko olemattomia. Ja Kingston wall direct on voimakestävyyttä. Ensiksi kiivetään 7c -köysireitti sitten lähdetään 7a/+ boulderiin ilman lepoa.

Kesän kohokohta oli kuitenkin varmaan Texas Rangerin 8a+ lähettäminen Ruhankalliolla. Kuvailetko vähän suoritukseen johtanutta prosessia?
Se vaati 4 sessioa työstöä. Sen piti mennä korkeintaan kolmessa mutta kolmannessa sessiossa lipesi jalka 3 kertaa samassa moovissa.
Moovithan taittui jo ekalla kerralla. Neljännellä kerralla oli hyvä keli.
Ensimmäinen yrkkä jäi ekaan kruximoovin. Toinen yrkkä jäi sitten vikaan mooviin. Kolmashan meni sitten toppiin. 9 liidiyrkkää jos muistan oikein.

Oletko ehtinyt boulderoimaan ollenkaan, vai
onko aika mennyt köysikiipeilyyn?
Ehdin käymään Sipoossa Globalist kivellä.
Sain kiivettyä reitit Gammamma 7b ja One
love 7c/+ kertakäynnillä, siinä haittas vähän
kun niihin paistoi aurinko. Molempiin meni
noin 45 minuuttia. Mylliksellä kiipesin muutaman reitin myös mm. Potsmoker ja 72
markkaa.

Ulkokiipeilyn ohella kesä piti sisällään myös
parit skabat. Miten ne sujuivat ja kiinnostaako
kisailu tulevaisuudessa edelleen?
Köysi PM 2011 ja MM-kisat. Köysi PM meni
ihan hyvin. Olin toinen, sähläsin vähän finaalissa :). MM-kisat jäi sitten parin moovin päähän semifinaaleista, joka oli mun tavoite, jos
kaikki olisi mennyt putkeen. Olin 33. noin 90
osanottajasta.

Missä treenaat? Onko sulla vielä tällä hetkellä
valmentajaa?
Treenaan salmisaaressa Kiipeilyareenalla.
Mulla ei oo valmentajaa, iskä ehkä kattoo että
en treenaa liikaa. Kiipeilyareena on ollu älyttömän tärkee mun kehitykselle, se on niin hyvä
treenipaikka.

Vielä tärkeämpää, miten nostetaan greidiä numero/vuosi (redpoint 7a->8a ja onsight 6c+>7c)? Eli mitä salaisuuksia kuuluu treeniohjelmaan?
No ei mitään ihmeellistä kiipeilyä vaan niin
paljon kuin mahdollista :)

Sponsorit?
Kiipeilyareena ja Fred Sandiego.

Sivusta seuranneena teillä on Joensuun härän,
Sami Koposen kanssa tervehenkinen, toisen
suorituksia eteenpäin potkiva facebook-suhde. Tervehenkinen kilpailuhan kannustaa kovempiin suorituksiin, mutta löytyykö Suomesta
muita esikuvia kiipeilyyn?

Samuel pullistelee Angelicalla, 8a. Arhi, Kalymnos.

Haha totta toi Samin ja mun juttu :). Minä
arvostan Tomia, Andya ja Nallea, he ovat minun mielestä Suomen kovimmat.

Jos maailmalta pitäisi valita yksi reitti, jonka
voisit kiivetä niin mikä se olisi?

Entäpä maailmalta, kuka on maailman kovin
kiipeilijä?

Punks in the gym 8b+ Australiassa. Maailman ensimmäinen 8b+ ja sairaan siistin näköinen!

Vaikea kysymys, kai se on se Ondra.

Top 3 -reitit jotka olet kiivennyt?
Matador, One love ja Texas Ranger.

Entä Suomesta?
Mestari Globulus, 8b. Mustavuoresta.

Suomen paras kiipeilykallio?
Mustavuori, Falkberget ja Nummi

Ilman tavoitteita ei ole kehitystä, joten mitä

tavoitteita kaudelle 2012?
Kiivetä 8c, Mestari Globulus, 8A-boulderi,
junnu-MM mitali? Haluaisin kiivetä 8c:n köydellä ja 8a :n onsightin ja 8A boulderin tietenkin :). Tuo trädi kiinnostaisi aika paljon myös,
semmoinen vaikea :). Oishan mitsku junnu
MM-kisoista hieno homma.

Muuta?
(Kiitokset äidille, terveiset kanssakiipeilijöille...) Tsemppiä ja treeni-intoa kaikille suomalaisille kiipeilijöille!!!
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Tuoteuutuudet
Beal Diablo UniCore

Edelrid Mission jatko Todella kevyt

Ensimmäinen ulkokäyttöön suunniteltu
UniCore-kiipeilyköysi, jossa köyden mantteli ja ydin on kudottu yhteen. UniCoreköysi kestää ennennäkemättömän hyvin
kulutusta ja pysyy notkeana sekä helppona
käsitellä pitkään. Diablo tuntuu käytössä
ohuemmalta köydeltä, jolloin kiipeilijä
voi käyttää energiansa kiipeämiseen klippaamisen sijasta. UniCore-teknologian
ansiosta manttelin liukumaa ei tapahdu.
Vaikka köyden pinta hankaisi terävää
reunaa vasten, mantteli ei napsahda
poikki, sillä se on kiinni ytimessä. Näin
vaurioitunut kohta voidaan ohittaa laskeutumislaitteella tai nousukahvalla.
Diablo saatavissa
9,8mm 60m sekä
10,2 mm 60m ja
70m. Punosten
määrä 32.

uutuus jatko. Paino keveimmillään 59 g!
Jatkossa nauhalenkkinä 8mm dyneema
10cm tai 60cm pituisena.
Edelrid/Vaude Finland | SH 22 € (60 cm).

Vandernet Oy

Edelrid Crocy
Uusi jokaisen juniorikiipeilijän
toivetossu. Pituudessa venyvän
kahden koon tossuparin mukana
tulee komea kroko-avaimenperä.
Koot 27–36.
Edelrid/Vaude Finland | SH 50 €.

Edelrid Terence
Edelrid Kilo Jul

Laskeutumiskasi uudenlaisella muotoilulla. Paino vain 56 grammaa!
Edelrid/Vaude Finland | SH 14 €.

Monipuolinen varmistus- ja
laskeutumislaite. Ykkösen tai jopa
kahden kakkosen varmistamiseen.
7.8–10.5 mm köyden paksuuksille.
Edelrid/Vaude Finland | SH 25 €.

Edelrid Boa
9,8 on ympäristöystävällisesti valmistetun, täysin Bluesign® -hyväksytyn Edelridköysivalikoiman sub-10 sinkkuköysi.
Edelrid/Vaude Finland SH 120 € (60 m).

Petzl Ange sulkurenkaat ja
Ange Finesse jatkot

Petzl Lynx
Uusi monipuolinen jäärauta lumelle,
jääkiipeilyyn, mixtaan ja drytoolaukseen.
Legendaarisen M10 raudan paranneltu
versio! Lynx on kevyt (1080g pari) 14 piikkinen jäärauta, jonka kärkipiikit voi vaihtaa
monopointeiksi sekä niiden pituus että
symmetrisyys on muunneltavissa. Raudat
käyvät kaiken mallisiin kenkiin, joissa on
takarantti. Pakkauksen mukana tulee kaksi
erilaista kiinnityssmekanismia raudan
etuosaa varten. Mukana vakiona myös
Antisnow levyt ja Fakir-säilytyspussi.
Vandernet Oy

Petzlin uusi ultrakevyt ja kestävä
jatko- ja sulkurengassarja Ange tekee
klippaamisesta helppoa ja mukavaa.
Ange on väkäsetön Monofil-lankaportin sulkurengas, joka kestää yli
100.000 klippausta. Sulkurenkaan
muoto mahdollistaa suuren portin
avautuman ja optimaalisen köyden
juoksun. Sulkurenkaan leveyden
(peräti 9,8 mm) ansiosta Ange
on myös köysiystävällinen: köydet
kuluvat vähemmän ja kestävät
pidempään. Saatavissa kaksi eri
sulkurengaskokoa
Vandernet Oy

Petzl Nomic ja Ergo jäähakut
Petzlin Nomic ja Ergo jäähakkujen Griprest on suunniteltu
viime talven jälkeen uusiksi ja
parannettu talven 2011–2012
malleihin.
Vandernet Oy

EDELRID PRESENTS
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CAMU HELSINKI, Vuorikatu 14, 09 2781420
CAMU TUrKU, Läntinen Pitkäkatu 6, 02 478 2720
CAMU TAMPErE, rongankatu 5–7, 03 2555290
Myymälät avoinna ark 11–18, la 10–16

