Näistä muut tässä mukana, paitsi Edelrid etusisäkansi ei ole tullut. Luulen, että firma on
konkurssikypsä eikä mainosta tulekaan. En ole saanut sieltä mitään vastausta...Tällöin voisi laittaa
jonkun galleria-kuvista tähän paikkaan (vaikka tuo hieno Medialuna).

ständi
PÄÄKIRJOITUS
Oodi reitintekijälle
Vaikka elämmekin tasaisessa maassa, on Suomessa tällä hetkellä kiipeilykäytössä lähemmäs sata köysikiipeilykalliota ja lukemattomia
bulderkiviä- ja seinämiä. Köysikallioilla valtaosa reiteistä on pultitettuja sporttireittejä, loput
luonnollisilla varmistettavia tai sekavarmisteisia, lisäksi muutamia mixta- ja teknoreittejäkin
mahtuu mukaan. Köysikiipeilyn harrastajille on
maassamme kaikkiaan tarjolla lähes 2000 reittiä.
Reitit eivät kuitenkaan kasva kalliolle itsestään,
eikä reitinteko ole ilmaista. Kiipeilyliitto on kymmenen vuoden aikana käyttänyt reitinteon tukemiseen rahaa yli 100 000 euroa, suurin osa
tukena SKIL jäsenseuroille. Lisäksi kallioiden
P-paikkojen rakennusta ja laajennuksia sekä esimerkiksi kalliotalkoita tuetaan. Yhden suomalaisen sporttireitin pultti- ja ankkurikulut ovat noin
sata euroa. Vaikka summa on pienelle lajiliitolle suunnaton, niin vielä rahallista satsaustakin
suuremman panoksen ovat kalliokiipeilyllemme
antaneet reitintekijät! Reitintekijät ovat enimmäkseen paikallisseuran aktiiveja, lisäksi useampi seuroihin kuulumaton tekee reittejä. Valtaosa maamme kiipeilyreiteistä on yllättävän pienen porukan tekemiä, jotkut yksittäiset henkilöt
ovat kehittäneet ja ylläpitävät kokonaisia kiipeilykallioita.
Uuden kiipeilyreitin tie usein likaisen ja irtonaisen kallion mahdollisen reittilinjan hahmottamisesta pulteilla ja ankkurilla varustettuun, tai
luonnollisilla varmistettavaan valmiiseen kiipeilyreittiin on pitkä ja hikinen. Keskimäärin yhden
reitin hahmottaminen, pulttien ja ankkurin paikan suunnittelu, linjan ja otteiden puhdistus ja
pulttaus vaativat kokonaisen työpäivän, noin
8 tuntia. Linjan hahmottaminen, varsinkin vaikeammissa reiteissä, vaatii usein taiteilijan silmää, aina kun kyseessä ei ole selkeä halkeamalinja alhaalta kallion päälle. Maamme kaikkien

reittien teko vapaaehtoistyönä on vaatinut siis
noin 16 000 miestyötuntia, = n. 2000 työpäivää,
= n. 400 työviikkoa, = n. 100 kuukautta, eli runsas 8 vuotta. Minimipalkallakin arvioiden tämän
vapaaehtoistyö arvo olisi yli 150 000 €! Enkä nyt
puhu leppoisasta toimistopäivästä kahvitaukoineen vaan raskaasta, epämukavasta ja likaisesta työstä köysissä roikkuen. Negareitin pulttauksen jälkeen on turha suunnitella iltakiipeilyä,
kun usein vielä seuraavakin päivä menee toipumisen. Puhdistuksen ja pulttauksen lisäksi aikaa ja rahaa vievät kallioiden etsiminen, suurimmassa osassa reissuista kun tuloksena on
vain rahan vaihtuminen bensanostokuittiin kukkarossa. Boulder- reittien puhdistukseen menevä keskimääräinen aika ja työ ovat minimaalisia
köysireitteihin verrattuna, mutta niiden nykyisen
suuren määrän takia näihinkin on yhteensä käytetty suunnaton määrä tunteja.
Jo ennen kun päästään reitintekoon, pitää uudella kalliolla etsiä maanomistaja ja sopia kiipeily- ja pultitusluvista, kalliolle kulusta ja pysäköinnistä sekä mahdollisista rajoituksista.
Lähinaapureihin pitää usein ottaa yhteyttä pysäköinnin ja kalliolle kulun takia. Eikä yhteydenpito yleensä lopu edes silloin, kun kallio on jo
kiipeilykäytössä; maanomistajiin pidetään edelleen yhteyttä erilaisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi
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Miksi siis kukaan ylipäätään tekee reittejä? Tätä kysymystä olen itsekin kovin usein hartaasti
pohtinut, vielä en ole lopullista vastausta löytynyt. Joka tapauksessa saamme joka kerta reittiä
kiipeillessämme kiittää reitintekijää tästä koko
kiipeily-yhteisöllemme korvaamattomasta työstä, ilman sitä meillä ei olisi Suomalaista kalliokiipeilyä.
Nautinnollisia ja turvallisia hetkiä suomalaisilla
kallioreiteillä, toivoo päätoimittajanne Jari Koski

Kansi | Tomi Nytorp, Hiidenkirnu 8a, Turunvuori. Kuva Mina Jokivirta.
Sivu 2 | Antti Ahola, Tekniikan maailma (7c), Rotkokallio, Kimonkylä. Kuva Joonas Sailaranta.
KIIPEILY 2/2012
Julkaisija Suomen Kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI,puh. 09-224 32 907. Päätoimittaja: Jari Koski, 040-586 8123, jari.koski@climbing.fi.
Ulkoasu, taitto: Satu Bredenberg, Again Design Avustajat: mm. Rami Haakana, Matti Jokinen, Mina Jokivirta, Sampsa Jyrkynen, Sampo Kiesiläinen, Saku Korosuo, Antti Liukkonen,
Olli-Petteri Manni, Tomi Nytorp, Juha Olli, Perttu Ollila,Leena Rauramo, Veera Turkki, Santeri Turkulainen, Kalle Viira ja SKIL valiokunnat. Paino: Oy Trio-Offset Ab | Levikki: n. 2650.
Aineisto: teksti word-tiedostona ja kuvamateriaalit erikseen Jari Koskelle: jari.koski@climbing.fi tai postitse: SKIL/Jari Koski, Erätie 3, 00730 Helsinki. Teksti: Älä tee tekstiin sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Lähetä tekstistä valmis viimeinen versio, oikolue mielellään ennen lähetystä. Ota yhteyttä Jari Koskeen, jos aineistosta ei
ole sovittu etukäteen. Toimituksella on oikeus editoida tekstiä. Kuvat: digikuvat kameran suurimmalla resoluutiolla. Kuvan oltava 1:1-koossa 300 ppi, esim. galleriaan n. A4-koossa 300
dpi. Alle 500 kt:n kuvia ei pysty painamaan edes pienessä koossa. Kuvien tallennusmuoto tiff, psd tai jpg. Jpg-kuvat alkuperäisinä säätämättöminä. Jpg:n tallentaminen uudestaan jpgformaattiin pakkaa jo pakattua kuvaa jolloin kuvan laatu heikkenee entisestään. Itse skannatut kuvat mielellään RGB-muodossa. Kuvaajien nimet painetaan aina kuvan ja jutun yhteyteen. Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitti ja vaikeusaste ym. tiedot. Emme mielellään julkaise kuvia, jotka on jo julkaistu muussa lehdessä,
blogissa tai www-sivuilla.

Seuraavat Kiipeilylehdet 3/2012 syys aineisto 10.9.2012 ilmestyy lokakuussa | Kiipeilylehti 1/2013 talvi aineisto 10.1.2013 ilmestyy helmikuussa
Kiipeilylehti postitetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen lajipalvelut@slu.fi. Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohinta 6 €.
SKIL jäsenseurojen jäsenten osoitteenmuutokset ja muut postitukseen liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Osoitteenmuutoksissa tai kun et ole saanut lehteä, ota ensimmäiseksi yhteys omaan seuraasi. Seurat hoitavat osoitteiston päivityksen SLU-lajipalveluun: lajipalvelut@slu.fi. Ilmoitusmyynti: Jari Koski, jari.koski@climbing.fi. Mediakortti osoitteesta www.climbing.fi. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisällön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri
mistään muustakaan :) Lehden julkaisijan vastuu mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL HALLITUS 2012
pj. Sampsa Jyrkynen, jäsenet Otto Lahti, Arttu Eloranta, Donna Saarentola, Kaisa Rajala
ja Hanna Pihlajaluoto.
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
KOTKAN KIIPEILYSEURA ry.

kova

Koulutusvaliokunta

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA
KOULUTTAJAKURSSIT SYKSY 2012
17.–19.8. KKK-koe, Olhava
1.–2.9. KTO 1, Helsinki
8.9.
KTO-koe, Helsinki
8.-9.9.
KO(SCI) 2, Etelä-Suomi
15.–16.9. KTO 2, Helsinki
10.11.
KTO-koe, Helsinki
Joensuu KTO-kurssit: kysy Pasi Penttiseltä,
pasi.penttinen@kaski.info
HUOM! KO 2-kurssi on kykyisin kaksipäiväinen ja erillinen koe yksipäiväinen.
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri. Kurssia
tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei
ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
KTO-kurssien hinnat 2012:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 €
KTO-koe: 90 €
KTO-kortin päivitys: 75 €
KTO 3: 175 €
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KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN CAVE ry.
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry. KIIPEILYJAOSTO, HELSINKI
TEAM PANIC ry. PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.

Seurojen kotisivujen osoitteet tai
muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
SKIL postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry.,
Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja,
Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO -kurssivastaava: Jari Koski,

KTO-3 päivitys: 90 €
Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Helsingin Kiipeilykeskus: 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: liikuntakeskus Rovaniemellä, lisätietoa myös www.santasport.com.
KTO 3, SCI(KO)- sekä KKK-kursseille ja kokeisiin ilmoittautuminen vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu
tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin seuraaville henkilöille: KTO Helsinki, Joensuu ja
Jyväskylä sekä KTO 3: Jari Koski jari.koski@
climbing.fi tai 040 586 8123.
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen
oula-matti.peltonen@roiakk.fi tai
040 7547 613.
KTO Tampere, KTO 3 ja Basecamp Oulanka:
Petri Laukamo petri.laukamo@seikkailusepat.fi tai 0400 976 716.
SCI(KO): Jaakko Lehto jvlehto@iki.fi tai puh.
040 769 5157.

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-lajipalvelut -toimistosta:
www.slu.fi/jasenjarjestoille/lajipalvelut_pienlajiliitoille/
SKIL JULKAISUJEN MYYNTI
Vain tilauslomakkeella, linkki SKILin sivuilta
climbing.fi > julkaisut > hinnat ja tilaukset.
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
ilmestyy lokakuussa 2012, lehden aineistopäivä on 10.9.2012.

KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@pp2.
inet.fi tai 050 379 4472.
KO- ja KKK-kursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi
HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esim. diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) tai olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle.
KTO-KLUBIN JÄSENILLE
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liittymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osallistumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuodessa kotiisi. Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti, mutta voit jatkaa sitä
ottamalla yhteyttä SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden jälkeen on 20
euroa/vuosi.

nuva

Nuorisovaliokunta

Junnuohjaajakoulutus järjestetään kerran
vuodessa tai kysynnän mukaan. 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 kilpailut 2012
SM-boulder, Jyväskylä syksy 2012
SM-köysi, Tapanila 17.11.2012
Asema Boulder, Koivukylä, joulukuu 2012
Kilpailuita koordinoi 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. Muista kilpailulisenssi! (lue tietoa kilpailulisenssistä alla)
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 hoitaa koulutus omalle seuralle.
Tuomarikoulutus sisältää sekä boulder- että
köysiosuuden. Koulutus sisältää noin kuuden
tunnin teoriaosuuden, kaksi harjoittelukertaa
(köysi ja boulder) sekä kirjallisen tentin. Koko
koulutuksen suorittamisen jälkeen saa kansallisen tason kiipeilytuomarin pätevyyden.
Koulutus on mahdollista jakaa myös köysi- ja
boulderosuuteen, jolloin kyseinen osuus voidaan järjestää ennen kisoja, ja kisoissa saa
käytännön harjoittelun heti tehtyä.
Jatkossa SKIL:n www-sivuilla tulee olemaan
päivitettävä lista pätevistä kansallisen tason
tuomareista. Suomen päätuomari on Kaisa
Rajala. Maaliskuussa järjestettiin ensimmäi-

nen tuomarikurssi Tapanilassa, joten jo syksyn kisoihin kannattaa kysellä koulutusvaiheessa olevia tuomareita.
Lisää kauden 2012 kisajärjestäjiä etsitään
Mahdollisia kilpailunjärjestäjiä etsitään. Toivottavaa on, että myös pienemmät seurat innostuisivat järjestämään kilpailuja. SKIL tukee seuroja kilpailujen järjestelyissä. Erityisesti toivotaan köysikilpailujen järjestäjiä. On
myös mahdollista järjestää ns. yhteiskisoja,
joissa karsinnat ovat boulderkiipeilyä ja finaalit köysikiipeilyä. Kisaformaattia voidaan
tarpeen mukaan muokata paikalle sopivaksi,
kannattaa kysellä päätuomarilta eri mahdollisuuksista.
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan liittyen kiipeilykisojen järjestämiseen.
Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta
tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seuran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja
tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailupalkintojen hankkiminen.
Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta
uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa aktivoitua! Kilpailujen kautta useat lahjakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän harrastukseensa.
Suomi-Cup osakilpailuissa noudatetaan IFSC
kisasääntöjä. Kuitenkin kisakohtaiset poikkeukset olosuhteista riippuen ovat mahdollisia. Näistä kannattaa olla ajoissa yhteydessä
päätuomariin.
Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta, Kaisa Rajala:
kaisarajala@hotmail.com
Kisakutsut, tiedot SM-cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta: www.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 > Kilpailu.

skil tuki seuratoiminnan
kehittämiseen 2012
SKIL jäsenseurat voivat edelleen hakea tukea
kiipeily- ja seuratoiminnan aloittamiseen ja
kehittämiseen vuodelle 2012. Tukianomukset
käsitellään hallituksen toimesta hyväksytyn
2012 budjetin puitteissa. Tuki voi olla joko
työtä ja neuvontaa (esim. lähetetään asiantuntija boulderseinää suunnittelemaan ja valvomaan rakentamista) tai rahallista tukea.

Hakuperusteet:
Ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi,
ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen
tukemiseen ja seuduilla missä ei ole paljoa
kiipeilytoimintaa.
Esimerkkejä hankkeista:
– tien levikkeen tai pysäköintipaikan rakentaminen kiipeilypaikan yhteyteen. Vain yhteistyössä maanomistajan ja lähiasukkaiden kanssa!
– junnutoiminnan aloittaminen
– kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja rakentaminen
– kiipeilykilpailun järjestäminen
Hakemuksessa tulee näkyä: avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle haetaan, vastuuhenkilö, talousarvio, haettava summa, seuran ja
paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn kannalta.
Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta.

access
Kesäkausi on jo käynnissä täysillä, joten 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 virallinen (omatekemä
pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa
ajokieltoa pitää noudattaa.
• ystävällinen ja kohtelias käytös kiipeilypaikan lähiasukkaita ja muita luonnossa liikkuvia kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan metelöimättä kalliolla ja viedään
omat roskat pois.
Uutta kiipeilykalliota tai bouldereita suunniteltaessa:
• ennen kuin aloitat kiipeilytoiminnan kalliolla, ota ensimmäiseksi yhteyttä paikalliseen
kiipeilyseuraan. Sieltä saat tietoa mahdollisista sopimuksista maanomistajan kanssa,
kiipeilykielloista ja rajoituksista. Paikallisella
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spotteri

tiedotteet
jäsenseuralla on mahdollisuus käyttää SKIL:n
resursseja porahakojen asennuksessa.

Seuratiedotteet

• ennen reitintekoa selvitetään aina maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä pysäköinti, kulku kalliolle ym. Myös näkö/kuuloetäisyydellä asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei
olisikaan maanomistaja.

Släbi Ry:n Nuorisostipendi

• myös uusissa boulderpaikoissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan,
yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla
peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.
Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheuttamatta vähäistä suurempaa haittaa. Tämä perustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädökseen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa
tuottaa häriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa
vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan
aina maanomistajan lupa.
Voimassa olevat kiipeilykiellot:
• Pirunvuori, Säkylä
• Klöverberget, Siuntio
• Vanjärvi, Vihti
• Ispoinen, Turku
Siuntion Falkberget: jätä auto kauas kalliosta
sellaiseen paikkaan, jossa se ei estä mitään
liikennettä ja josta kenellekään ei tulisi mieleenkään valittaa.
Ajantasalla olevat access-ohjeet, tiedotteita
ja lisätietoa kiipeilykielloista löytyy SKIL wwwsivuilta Access-osiosta ja nykyisin tiedotteita
on myös Slouppi.net-sivustolla.

Puolen vuoden vapaa kiipeily Salmisaaren
Kiipeilyareenaan.
Släbin kevään Ranskan matkaan osallistuneet ovat keränneet nuorisokiipeilyn edistämiseksi pienen kolehdin, joka nyt jaetaan
puolen vuoden Salmisaaren vapaalipun muodossa. Edun arvo on noin 350 €.
Voit hakea stipendiä lyhyellä vapaamuotoisella hakemuksella, jonka lähetät 1.8.2012 mennessä: slabi.ry@gmail.com
Stipendi on tarkoitettu 15–20-vuotiaalle nuorelle kiipeilyä aktiivisesti harrastavalle ja kilpailevalle tai kilpailua aloittavalle kiipeilijälle.
Kerro lyhyesti:
- henkilötiedot
- miksi harrastat kiipeilyä?
- mitkä ovat sinun kilpailulliset motivaatiot?
- saatko nyt tukea joltakin muulta taholta?
- miksi Stipendi pitäisi antaa sinulle?
Vapaalipun aloituksen voi sovittaa oman toiveen mukaan, kunhan se on yhtäjaksoinen.
Släbi ry
Suomen Alppikerho
SAKE järjestää kalliokiipeilytapaamisen Dolomiiteilla 21.–27.9. Tapahtuma tarjoaa loistavan mahdollisuuden kiivetä Euroopan upeimpia kallioita ja tavata samanhenkisiä kiipeilijöitä. Vietämme ensin kolme päivää Triesten
lähellä, tehden päiväreissuja ympäröiviin kiipeilykohteisiin, minkä jälkeen siirrymme kuuluisaan Cinque Torriin, Dolomiittien sydämeen. Viikon aikana on myös tarjolla viiden
päivän multipitch-kurssi. Hintaan sisältyy
majoitukset, minibussi paikan päällä ja paikallisen UIAGM-oppaan neuvot.
Lisätietoja www.suomenalppikerho.fi.
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Koonnut Antti Liukkonen

Hyvien treenipaikkojen ilmaantuminen pääkaupunkiseudulle alkaa kantamaan pikku hiljaa satoa ja kevät onkin ollut kovien lähetysten tykitystä. 8a:n rajapyykki lähenee yhdellä
jos toisella, mutta siitä ylöspäin tason nosto
tuntuu olevan tiukassa. Kovempien reittien
lähettäjiksi odottelenkin tällä kuluvalla kaudella nuorukaisten joukkoa, joka treenaa jo
lähes ammattimaisesti. Vanhan miehen sydäntä lämmittää myös huhu Andy G:n köysiretkestä Ceuseen kesällä. Joko ensimmäinen
suomalainen paukuttaa 9a:n...? Merkille pantavaa on myös se, että ihmiset ovat innostuneet kiinnittämään itsensä köyden terävään
päähän ja sehän on mahtavaa. Merkittävimmät uutiset tulevatkin kevään osalta köysirintamalta.

Köyseily
Kiipeilyllä itsensä nykypäivänä elättävä/kuluttava Rahikaisen Kata on jatkanut tasaista
lähetystyötä Aasiassa ja sittemmin myös Euroopassa. Getusta neito kävi tikkaamassa aiemmin talvella hampaankoloon jääneen Alta
Compressionin (8a). Samalla retkellä taipui
myös Can’t Stop Rock’n Roll (7c+), Gambei
(7c+) ja Loco de Noodles (7c+).
8a -listalle kauniimmasta sukupuolesta pääsi
myös Laitisen Anna tikkaamalla Terradetsissa Bon Viatgen. Myös neidon sulho Joonas
Sailaranta komisti tikkilistaansa samaisella
reitillä. Kun ulkomailla pysytään, niin kahdeksatta vaikeusastetta taipui myös Kalymnoksella Daniboyn muodossa Mikko Mäkelältä.
Hieman eksoottisemmassa kohteessa samoille vaikeuksille pääsi nousemaan Meksikon retkellään ikämiessarjalainen Anssi Pasila Ataxco (8a) reitillä.
Suomi-kiipeilyn osalta kevät on ollut mukavan kuiva ja pitkä. Porukka onkin tikannut
reittejä pitkin poikin hyvällä sykkeellä. Yksi paljon trafiikkia nähnyt reitti on ollut Jari ”Rock” Kosken viime kesänä avaama Half
Century (8a) Rotkokalliolla. Reitti on suomalaiselle kiipeilylle tyypillinen voimakestävyyspläjäys, viitisentoista metriä napakkaa
kiipeilyä. Ehkä poikkeuksellista on se, ettei
reitissä ole perinteisiä seisomalepohyllyjä.
Kolmen pultin tasainen hänkkialku päättyy
napakkaan boulderkruksiin, josta kiipeily jatkuu edelleen varsin keskittymistä vaativana
ketjulle saakka. Reitin ovat kevään aikana kiivenneet ainakin Joonas Sailaranta, Markus
Lehtonen, Jani Lunnas ja Antti Ahola. Viimeisen voimanpesän toisen yrityksen suorite oli
ollut huhun mukaan siitä hauska, että muuveja ei ollut oikein tuntunut löytyvän ekalla doggailuyrkällä... Herra olikin itse sanonut, että

se meni vahingossa. Toivottavasti itsekin horjahdan vaikkapa Mestari Globuluksen ankkurille seuraavalla visiitillä.
Seuraava reitti suosittujen listalla löytyy plussan vaikeampana ja sen sijainti on Ruhankallio. Texas Ranger (8a+) löytyy ainakin Mikko
Mäkelän, Joonas Sailarannan ja Antti Aholan
scorecardista. Antin to-do -listalta se poistui sessiossa! Antti onkin ollut kovassa kunnossa ja samankaltainen session 8a+ lähetys
syntyi myös Haukkamäen kalliolla, kun ”pullonpantti” salanimeä käyttävä kiipeilyn ammattimies lähetti Martin Nugentin aikoinaan
avaaman BabababaGurgurin. Kun miehet
ovat kovassa kunnossa voisi toivoa, että Lunnaksen Janin avaama Texasin Bruce Lee variaatio kokisi trafiikkia tällä kaudella.

Muita hienoja suorituksia löytyy muun muassa Simpeleen Haukkavuorelta, jossa Lehtosen Markus kiipesi sessiossa sekä Wild Siden
(8a), että Veri Vetää Itään (7c+). Markus on
ehtinyt kiivetä lisukkeeksi Nummesta myös
Adlonin (8a), jonka myös Silvolan Elias oli tikannut. Myös Pasi Sjöman on palannut hyvään kuntoon ja tikkasi Grottanin klassikon
Buu Klubbenin (8a).
Ensinousurintamalta ei hirveän suuria ole
kuulunut, mutta Haakanan Ramin uuden
Mustavuoriklassikon HopLop (7c+):san haluan kuitenkin nostaa esille. Uusi tekele on
link-up Midnight Expressin alusta, josta reitAlvi Pakarinen

Edellisessä kappaleessa mainittu Haukkamäen kallio sai samaisella visiitillä myös ensinousun Aution Tatun toimesta. Tatun uusi

tekele Toyboy (8a) sijaitsee Baban vasemmalla puolella ja vuorikiipeilyssäkin kunnostautunut trukkikuski kuvailee reittiä kokovartalopainin kaltaiseksi suoritteeksi. Vimeosta löytyy tallenne reitin kiipeilystä ja hyvältähän se
näyttää.

ti poikkaroi lipan reunaa vasemmalle Ramin
superprojektin loppuhalkeamaan ja jatkaa siitä ylös. Reitissä ei käytännössä ole kovinkaan
vaikeita muuveja, mutta ankkurille noustessa
voisin kuvitella itseäni vahvempienkin poikien löytävän pumpun suloisen tunteen. Todella loistavaa muuvailua ja kuten yltä voi päätellä, perinteisestä Suomi-kiipeilystä poiketen
aika jatkuvaa sellaista.

Boulderointi
Kevään osalta ei aivan hiuksia nostattavia
suoritteita ole ilmoille kantautunut, mutta
kovia lähetyksiä kuitenkin. Venhon Anssi kävi kiipeämässä Kasvikenista Ahvenanmaalta
oman nousunsa ehkä yhteen Suomen visuaalisesti hienoimpaan reittiin, eli Dodo Assikseen (8A+/B).
Puumala Hillsseillä Kieman Sauli kävi keväällä ottamassa kivistä kuumat ja paukutteli ison läjän kovia suorituksia. Flässinä olivat
menneet superhienot Molester (7C+) ja King
of Bong (7C+). Näiden lisäksi Sauli oli onnistunut toistonousemaan Johanssonin Anttonin viime kesänä ensinouseman Wicked and
Weird (8A+) ja Markku Tawastin Localist (8A)
reitit.
Ensinousurintamalla onneksi joku muukin,
kuin Andy on saanut puuhattua napakoita
reittejä toisille testattavaksi. Siivisen Marko
avasi Kirkkonummelle Inkoon kivelle Lämpöaalto low startin, jolle vaikeutta (8A):n verran.
Itäisemmässä Suomessa taasen harjoittelun
tarpeettomana rauhaan jättänyt Romppaisen
Sami avasi Kuopioon Viitapohjan rantakivelle
varsin mainion näköisen L’Enfant Sauvagen,
vaikeutta herra arvioi tekeleelle 7C+/8A. Reitti täydentää Viitapohjan valiolinjojen joukkoa, sillä Savon Partage (7C) -nimistä highballia testailleet urokset ovat kehuneet kyseisen reitin lunastavan paikkansa vaikka Cuvier
Rempartin Big Fourin joukossa.

Herra Old Schoolin
edesottamuksia
Tomi Nytorp on mukavalla tavalla erikoinen
kiipeilijä. Toki herra on erikoisen vahva ja taitava, mutta vielä merkittävämmin salaperäinen. Treenaamisesta ja reittien tiputtelusta
viestit tulevat yleensä vahingossa ja Tomi ei
tavallisesti paljon tekemisiään mainosta. Tänä keväänä keski-ikäistyvä voimanpesämme
vapautti jonkin aikaa jatkuneen hiljaiselon
jälkeen kaksi superklassikoksi muodostunutta projektia.
Andy Gullsten, Jaakobin paini (8b+), Nummi

Ensimmäiseksi vapauteen pääsi Luomus (8a)
Olhavalta. Reitti sijaitsee klassisella Olhavan
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Mina Jokivirta

spotteri

Tomi Nytorp ja Hiidenkirnu-muuvit. Älä katso jos suunnittelet on-sightia :)

ei meinannut kruksin osalta tuottaa tulosta
tälläkään kertaa, kunnes Tomi hoksasi koittaa halkeamaan yhden sormen underijammia (tuttu suuren maailman Cobra Crackista), jonka avulla oikean käden sai kurotettua
bulgen päällä sijaitsevaan hyvään jammiin.
Muuvi meni ja eteen tuli tietoisuus siitä, että herra on itsekseen Mäntyharjulla ilman
varmistajaa. Nopea soitto hallitukselle, joka
starttasi yötä myöten telttailuretkelle Savoon.
Tomi olikin erittäin hyvillään, että Hiidenkirnu (8a) aukesi aamulla, jottei Minaa tullut
ajatettua reissuun turhanpäiten. Reitti eroaa
Luomuksesta siinä, että vaikka kiipeily onkin
voimallisempaa, on reitti erinomaisen hyvin

varmistettavissa. Uskoisin, että Tomi voi lähteä sopivaa korvausta vastaan kiipeämään
reitin uudestaan vaikka videolle ;-)
Kun joku roteva kanssakiipeilijä repi Tornado
Directistä kruxista tärkeän otteen viime kesänä irti, syntyi aika mehukas keskustelu siitä
että reitti on mahdoton kiivetä. Tomi oli varovasti esittänyt, että siihen on olemassa vaihtoehtobetakin. Uskoa tuo ajatus ei hirveästi
saavuttanut. No, kun trädikiipeilyllä oli voimakestävyys piikattu huippuun, oli aika tarttua sporttireittiä sarvista. Toka yrkkä ja sekvenssi oli todettu mahdolliseksi. Tomi oli itse asiassa aika hyvillään, kun oli hoksannut
ottaa mukaan jatkot, jotta kykeni kiipeämään
Heikki Pitkänen

laatalla, sen vasemmassa laidassa Los Capitanoksen vasemmalla puolella. Tomi kertoi
laskeutuneensa linjan alas jo joskus menneinä vuosina, mutta päätti oikeasti ottaa
sen työn alle tänä keväänä. Työstöä reitti vaati pari–kolme päivää alla olevan lammen olleessa jäässä, joista kerran yksin. Sen jälkeen
yläköysitesti, jonka aikana pystyi testaamaan
kamat, joiden asettaminen olikin aika haastavaa. Loppujen lopuksi reitti antautui lopulta
ensimmäisellä liidiyrityksellä. Reitti on vanha teknolinja ja tasaisen hiukan helpomman
alun jälkeen seuraa vajaa kymmenen muuvia sisältävä kruksipätkä. Tässä otteet ovat
hintsuja pin scareja ja niihin liittyy yksi paha
sormijammi. Suurimman osan vaikeudesta
kruksipätkälle tuottaa olemattomat jalkaotteet. Reitti on lisäksi suhteellisen ”henkinen”
ja Tomi ei ollut varsinaisesti superinnostunut
sen kiipeämisestä uudelleen kuvia varten.
Kruksinkin saa kuulemma periaatteessa varmistettua suhteellisen hyvin pienillä kiiloilla,
mutta niiden asentaminen on varsin raskasta
kiipeilyn vaikeuden vuoksi.
Seuraava ehkä jopa suuremman klassikkostatuksen saavuttanut projekti löytyi Mäntyharjun Turunvuorelta. Kyseessä on reilut 15
vuotta tiedossa ollut hiidenkirnuhalkeama,
jota ovat käyneet suhteellisen taajaan kokeilemassa kiipeilyn kärkiosaajakaartimme
(mm. Juha Saatsi, Tatu Autio, Henkka Suihkonen, Nalle Hukkataival...). Reitti on visuaalisesti ehkä hienoin, jonka allekirjoittanut
on nähnyt ikinä missään. Hiidenkirnu on
siis ihan oikea 25 metriä korkea hiidenkirnun puolikas kallion kupeessa, jonka keskellä
mutkittelee halkeama. Reitti kulminoituu loppubulgeen, jossa halkeama hetkeksi umpeutuu todella ohueksi ja samalla profiili muuttuu reilusti jyrkemmäksi. Tämä bulge onkin
pysäyttänyt ensinousun metsästäjät tähän
kevääseen saakka.
Tomi oli käynyt projektiin tutustumassa joskus 2004, mutta silloin se ei ollut tuntunut
aukeavan ja uusintayritystä piti odottaa toukokuuhun 2012. Sooloretki Mäntyharjulle
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Sami Koponen, Hybrid,
7c+ Kerimäen Simasinvuorella.

TD:n jälkeen Tomi jatkoi redpointtaamisen
maailmassa ja kiipesi oman toistonsa myös
Estrellaan 8b.

Sagittarius A
Periaatteessa Purasen Johanneksen avaama
Sagittarius A (8a) olisi voinut löytää paikkansa köyseily -osiosta. On kuitenkin linjoja ja Linjoja. Sagittarius kuuluu jälkimmäiseen kastiin. Reitti sijaitsee Mustavuorella ja
oli kallion ehkäpä uljain projekti kulkien keskellä kalliota. Siihen voi tulevaisuudessa saada suoran alun, mutta silloin puhutaan luultavimminkin ei-kuolevaisten numeroista. Ei
sillä, että tämäkään tekele helpolla alistuisi
useimmille meistä.
Reitti jakaa yhteisen neljän pultin alun Autio-Suihkosen kanssa, jonka jälkeen se siirtyy oikealle kaartavaan halkemaan. Halkema
kulkeekin koko kallion päälle ja reitille tulee
mittaa +30 metriä. Ensimmäiset 10 metriä
ovat noin 7b/+ kiipeilyä, jonka jälkeen tulee
erinomaisen hyvä lepo kallion kolossa, jossa
voi jopa istuskella, jos on oikein huolellinen.
Tässä vaiheessa voi sipaista käteen taskusta
jammihanskat ja psyykata itsensä siirtymään
halkeamaan. Varsinainen halkeama on parisenkymmentä metriä pitkä ja hänkkää sillä
matkalla useamman metrin. Kiipeily on erittäin teknistä ja Johannes laskeskeli, että Autio-Suihkosen yksiöstä poistumisen jälkeen
se pitää sisällään n. 50 muuvia...! Varmistukset ovat kuitenkin suhteellisen hyviä, joten
mistään kuolemanvaarallisesta reitistä ei ole
kyse. Johannes oli pohtinut yläosan halkeamaa viitisen päivää ennen kuin kaikki muuvit
olivat hanskassa, jonka jälkeen herra loikkasikin suoraan köyden terävään päähän. Reitti
on niin kuluttava (kiipeäminen ottaa helposti kaikkine lepoineen 45 minuuttia), ettei siihen ollut kyennyt ottamaan kuin 2–3 yritystä
päivässä.
Feississä esitellään herran motivaatiota paremmin, mutta jotain päättäväisyydestä kertoo, että nuorukainen vietti Mustis–Turunvuori akselilla käytännössä parisen viikkoa
toukokuun parhaiden lähetyskelien aikaan
asuen teltassa. Varsinaista lähetystä varmistanut Haakanan Rami kertoi, ettei ole kyllä miestä koskaan nähnyt niin iloisena, kuin
ensinousun jälkeen. Itsekin vuorella muutaman kerran käyneenä voisin lähteä väittämään, että 8a-greidin voinee tikata Suomessa helpomminkin kuin kyseiselle reitille hyppäämällä. Hienompaa taasen saa hakea aika
huolella...

Virtahiiret Koponen & Hammer
Junioriosaston alaikäisten edustajien ei ole
tarvinnut tänä kesänä hävetä suorituksiaan
millään mittarilla. Pojat ovat tyhjentäneet
pakan sekä boulderrintamalla, että hiljattain
myös köyden kanssa. Kesältä voikin odottaa
kovia suorituksia varsinkin veljesten Kalymnoksen retken osalta. Parivaljakon paksuhauiksisempi (ainakin vielä) osapuoli Sami Koponen valotti mietteitään Itä-Suomen keväästä seuraavasti:
Itä-Suomen pitkä ja ankeahko kevät pakotti nuoren miehen hakeutumaan etelän lämpöön, joten suuntana pääsiäisen tienoolla oli
Turku. Miten kuvailisit retken antia?
Joo. Huhuja olin kuullut, että sielläkin oli lunta tullut mutta ei vaan paikan päällä mitään
näkynyt. Ollin kanssa kierrettiin kiviä ja sain
kiivettyä taas monta hienoa linjaa listalle. Jäi
sinne muutama projektikin, jotka käydään
sitten syksyllä kiipeämässä.
Visiitti Jyväskylään antoi tulokseksi pannut
Forten (8A):n topista pariin otteeseen ilmeisimminkin hätäilyn vuoksi. Sait kuitenkin ilmeisesti loppulämppäriksi kiivettyä muutaman reitinkin?

Forte jäi vähän harmittamaan, mutta ensi
kerralla mennään ekalla toppiin. Epäonnistumisen jälkeen kuitenkin tuli onnistumisia
ja kiskaisin Syyshämärän (7B) seisaaltaan
flashina sekä Bootyn (7C) ja Hook Nortonin
(7B+) kummatkin parilla yrittämällä.
Vappufiiliksissä piipahditte Savonlinnassa.
Vastasivatko Savonlinnan hehkutellut reitit
esim. Mörri Möykky (7C) huhuja? Mites muut
reitit?
Mörri Möykyn beta videon olen katsonut niin
monesti ja aina vaan ajatellut, että milloinkohan tuota pääse koittamaan. Sitten kun reitin alle pääsi, niin fiilis oli mahtava. Yksi hienoimpia bouldereita mitä on tullut kiivettyä!
Muutenkin Savonlinna on täynnä siistejä linjoja ja projekteja. Ihan varmasti tulee palattua mestoille.
Kotopuolestakin lumet viimein ovat ilmeisesti
sulaneet ja Vuorivaarassa on piipahdettu. Hopeisen Omenan (8a) toistonousukin tipahti,
kun ennätin edellisenä päivänä hiukan kannustaa sosiaalisessa mediassa. Kuvailetko hieman reittiä ja minkä verran tuon Penttis-Pasin ensinousun toistaminen vaati jänteistä
ruutia?
Ekan kerran tuli tätä reittiä kokeiltua useampi
vuosi sitten ja silloin ei kyllä muuveihin ollut
mitään jakoa. Viime vuonna viimeinen vaikea
muuvi tuotti vaikeuksia (kädet slouppereissa
ja vasen jalka pitää heilauttaa tosi korkealle),
mutta tänä vuonna reitti kellistyi yllättävän
helposti. Varmaankin on tullut lisää tuota voi-

Rami Haakana

reitin toppiin saakka... Vaikeus ei arvion mukaan muuttunut 8b:stä, sillä muuvitkin vähenivät neljällä...

Johannes Puranen, Sagittarius A (8a), Mustavuori,
Mäntyharju.
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la ja huukeilla. Ja oliskohan siinä 24 moovia,
eli se on melkein köysireitti. Toinen syy on
myös se että se taipui niin nopeasti... Toi oli
varmaan kevään siistein reitti. Toinen on varmaan Zen (7B+). Se on voimaboulder johon
kuuluu todella pitkä ja hieno muuvi kantilta
toiselle kantille. Tämä muuvi on mahdollinen
vain jos huukki pysyy kantilla. Spiral Architect ei oikein jäänyt mieleen, se on sellainen
traverse, jossa on hieno alku ja loppu, mutta
keskiosa on aika ärsyttävää kiipeilyä melko terävillä otteilla. Python Power (8A henk. koht.
mielipide) jäi vähän mieleen, siinä mielessä
että se on mun vaikein boulder. Se on terävä
kantti, joka on varustettu hienoilla muuveilla.
Lappnorissa sulla oli pari tikkilistamerkinnöiltään ihan hupaisaa päivää. Miten paljon niitä reittejä oikeasti päivässä tippui?
Lappnor oli todella hieno mesta! Tykkäsin
todella paljon. Hyvä kivenlaatu, pääasiassa
vain hyviä reittejä. Olisinkohan kiivennyt yhteensä 14 reittiä kahden päivän aikana. Siihen kuuluu pari ihan napakkaakin :). Suosittelen Lappnoria kaikille boulderoinnin ystäville. (Toimituksen huomio: kahteen päivään 1x
7C+, 2x 7C, 2x7B+, 2x7B, 1 7A+ ja 1 7A flash...
kohtuullinen peruskestävyystreeni.)
Mitä bouldereita jäi vielä ”close, but not even
cigar” -osastolle (koska olet alaikäinen)?
Sami Koponen ”openhand” krimppailee Tarantellalla, 8a, Notkon kallio.

maa. Vaikeutta on vähän vaikea arvioida kun
reitissä ei ole kuin 5 vaikeaa muuvia.
Seuraava to-do -listan reitti olikin Notkon
kallion Tarantella (8a). Kyseinen crimpfest on
samaisen Penttisen taidonnäyte ja oli ilmeisemminkin mielessä jo viime vuodelta. Miten
lähetys sujui?

han nemesiksensä Dulcinean (8a) Vuorivaarasta. Samin suorite oli Lunnaksen Janin jo
useamman vuoden vanhaan tekeleeseen kolmas nousu Penttisen Pasin jälkeen. Jani ja
Pasi arvelivat, että reitti voisi olla jopa 8a+,
mutta nuori mies ei voimansa tunnossa nosta greidejä ainakaan ylöspäin.)

Ekan kerran kokeilin reittiä pari vuotta sitten
mutta ei ollut mitään mahiksia kruksimuuveihin. No nyt kahden vuoden tauon jälkeen
muuvit tuntukin suht helpoilta ja reitti meni 3
yrittämällä. Kruksi koostuu muuveista pienillä krimpeillä ja huonoilla jalkaotteilla. Taisivat
jalatkin swingata kerran irti, mutta ei se lähetystä haitannut.

Voimakaksikon toinen osapuoli Samuel ”Pamu” Hammer on jatkanut järkähtämättömällä historianmuokkaus linjalla ja talven aikana
elimistössä on ilmeisesti virrannut testosteronia niin, että pauke on kuulunut, kun voimatasotkin ovat kasvaneet samaa rataa kestävyyden rinnalla. Valoitin myös Pamun ajatuksia keväästä.

Suunnitelmia/tavoitteita kesälle 2012? Ilmeisesti ainakin kansanlähetysjuhlat Kalymnoksella tiedossa?

Moro, kevät on sujunut hienoissa merkeissä
ja kunto on ollut kohdillaan. Aloitit kevään
tiukalla bouldersetillä ja reittejä tippui tiuhaa tahtia. Mitkä reiteistä ovat jääneet erityisesti mieleen ja miksi? Spiral Architect
(7C+), Python Power (7C+/8A)...(Reitin vaikeus, hienous, muuvit vai joku muu...)

Joo, Kalymnoksellehan se matka käy Pamun
kanssa. Kun on siellä sitten vähän treenattu
niin voi Suomessa lähettää projektit pois. Vähän olisi mielessä Oman Planeetan testaaminen ja tietty kaikki muutkin hienot linjat innostaa aina. Katsotaan mitä tulee eteen!
(Haastattelun jälkeen Sami sai kiivettyä van-
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Pari reittiä jäi mieleen tosi hyvin. Ensimmäinen on Stiff Upper Lip (7C+). Se on aivan
mahtava kanttiläpsyttely hienolla kivenlaadul-

Minua jäi ehkä yksi boulderi vain harmittamaan ja se oli Matahari (7C) Luolavuorella,
Turussa. Se jäi muuvin päähän... Matahari on
tekninen krimppireitti, jonka on ensinoussut
Martin Nugent.
Boulderkondis siirtyi nopeasti köyseilyyn. Kuvaatko lyhyesti Nummi -klassikoiden sikermää, jonka ehdit lähettää jo ennen kesälomaa. Ekana Nummisuutari (8a)?
Nummisuutari on hieno jatkuva reitti, jossa
on selkeä kruximuuvi ainakin minulle. Tämä
kruximuuvi on todella pitkä muuvi vasemman käden kolmen sormen poketista isoon
ihan hyvään underiin. Sen jälkeen on mukavaa kiipeilyä toppiin asti, herkällä lipan yli
menolla. Lähetyksessä sain underin vain kahdella sormella, joten sai puristaa. Tämä reitti
aukesi tokalla yrityksellä tänä vuonna. Viime
vuonna annoin kaksi yritystä, joten yhteensä
neljä kertaa roikuin tällä reitillä.
Toinen tikki Estrella, 8b?
Estrella on taas ihan erilainen kuin nummisuutari. Estrellassa on noin 7C:n boulderi
alussa mukavilla krimpeillä. Sen jälkeen tulee kahvat jonka jälkeen tuli mun kruxi. Pitkä dyno kahvaan. Jos tämän dynon saa vahingossa pidettyä, niin sitten tulee todella hyvä
lepo. Loppu on hauskaa kiipeilyä ennen lop-

Sulttaani (8a+) (vai b)?
Sulttaani on taas todella fyysinen, voimallinen, hieno ja jatkuva. Tämä reitti on minun
mielestä vaikeampi, kuin mitään mitä olen
kiivennyt. Sulttaani koostuu pitkästä kruxipätkästä, joka on varmaan noin 7C:n boulderi. Boulderia ennen olet kiivennyt 7a+ reitin,
joten se on aika napakkaa kiipeilyä pienessä
pumpussa. Boulderin jälkeen tulee epämukava polvijammi, joka on melkein kädet-irti lepo. Levon jälkeen seuraa herkkä loppukruxi.
Sulttaani vaati kolme käyntikertaa. Olisko ollut neljä liidiyrkkää. Suosittelen tätä reittiä
kaikille kiipeilijöille, jotka tykkäävät tiukasta
kiipeilystä :)
Suomikiipeilyyn boulderkondis siirtyy suht
luontevasti. Onko fiilis kesäkuun Kalymnosta

silmällä pitäen korkealla, tippuuko kovia reittejä?
Olen todella innoissani Kalymnoksen reissusta! Isäni on vielä päässyt hyvään kondikseen, mikä on hyvä juttu! Reissulle on tulossa mukaan Anttonaattori (Johansson). Saminaattori (Koponen), Mäkisen Jani ja Anttonin
tyttöystävä Veera. Ja tietenkin minä ja isäni!
:D Olen aika varma että reissussa tulee tippumaan kovia reittejä jokaiselta kiipeilijältä!
Ennen Kalymnokselle lähtöä Sami käväisi vielä testaamassa Pamun lähibouldereita Lystinmäessä. Pamu oli edeltävällä viikolla avannut lähikiville Broken Rebelin (7C), jonka Sami toisti ja sen jälkeen nuorukaiset avasivat
vielä yksissä tuumin samaiselle kivelle uuden
kolmen tähden linjan, joka kantaa nimeä Return of the King (7C). Pamu hehkutteli, että
tuo kaksikko on top-5 bouldereissa, joita hän
on tähän mennessä kiivennyt.

Andy Ja Nalle palsta
Andy on lunastanut tasaisesti paikkaansa
boulderoinnin eliitissä kansainvälisellä tasolSampsa Aronen

pusläbiä... Tipuin kerran viimeisestä muuvista. Loppusläbi on kiikkerää menoa pienillä
krimpeillä. Tämä reitti oli todella lähellä aueta
toisella kerralla, mutta ei kun tiputaan viimeisestä muuvista :) Kolmannella kerralla kiipesin tämän reitin kaksi kertaa, koska se tuntui
hyvältä ja se kuvattiin siihen suomalaiseen
kiipeilyleffaan ”Addiction”.

la. Debyytti filmirintamallakin oli onnistunut
ja toivottavasti sponsorit löytävät nuorukaisen, jotta ikuisen kesän etsintä jatkuisi menestyksekkäästi. Kevät on Andyn osalta pitänyt sisällään tiukkaa boulderointia, ensinousuja ja Suomen mittakaavassa terhakkaa
köysikiipeilyäkin. Nuorukaisen omia mietteitä kevään kulusta.
Keväällä piipahdit fontsussa ja tikkilistalle
tuli jo perinteitä mukaillen napakoita tikkejä (muun muassa La Directe du Surplomb de
la Mée assis (8B), Elephunk (8B), Bleu Sacré
(8B), Partage (8A+), La Merveille (8A+) ja
Gecko (8A+)). Nousiko joku/jotkut noista reiteistä muita hienommiksi tai oliko helpommassa setissä jotain erityisen hienoja reittejä?
Moi, joo onhan tässä jo keretty vähän matkustelemaankin ja fontsun reissu kevään alussa
oli mitä mainioin. Ei satanut kertaakaan, paitsi vähä lunta, joten pääsi ihan joka päivä kiipeemään ja kitkatkin oli kohdallaan. Muutamana päivänä oli ehkä vähän liiankin kylmä.
Kaikki energia meni lämpimänä pysymiseen
ja kun oli liian kylmä niin sormet eivät meinanneet pysyä otteissa kun ei hikoillut yhtään.
Tällä kertaa sain kiivettyä useamman noista
klassikoista, ja kuten osa varmaa tietääkin
niin ne ovat klassikoita ihan syystäkin. Parhaimpia reittejä mielestäni olivat La merveille, Elephunk, Partage ja Bleu sacre.
Suomessa kevään aikana on boulderrintamalla tullut muutamia 8A:n toistonousuja
flashinä ja pari vanhaa projektiakin on tipahtanut. Uutisrintamaa kahlatessa olisi mukava kuulla, mikä Wonderwall (7C) reitissä aiheutti hankaluuksia tasaiselle 8B:n tikkaajalle?

Pamu Hammer
ja Estrella, 8b,
Nummi.

Se Turun reissu oli aika hassu, Luciferiin
(7C+) meni useampi yritys, mutta sitten
Nokipolvi (8A) ei tuottanut mitenkään erityisesti hankaluuksia... Sanoisin, että on ehkä enemmän mun tyylinen reitti kuin Lucifer, eikä siinä ole niin epävarmoja muuveja, joissa jalat voisivat lipsahtaa. Wonderwall... No se on vähän läppä reitti. Nallen
joskus vuonna käpy ensinoustu ”7C”, jota ei
ole toistettu ennen tätä kevättä. Ainoa, mitä
voin kertoo siitä reitistä on se, että ne otteet
siinä eivät ole hyviä, eivätkä ne muuvit hirveen lyhyitä ja jalkaotteet on vähän pienempää sorttia kanssa. Ei mulla siinä mitenkään
erityisesti ollut vaikeuksia, että kyllä se ihan
ekalla sessiolla meni, mutta kuitenkin oon
jo tottunut siihen että 7C:t ei tunnu hirveen
hankalilta enää. Pirun hieno reittihän se on.
Suosittelen kaikkia kokeilemaan!
Pari dyno -projektia on kellistynyt ja vaikka
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spotteri
Kuutti Heikkilä

Andy Gullsten, Kylmää kyytiä (8A), Inkoo.

dynoja perinteisesti onkin hankala greidata,
tuntuiko aika monen kovankin dynoajan työstelyt kestänyt, nykyisin nimeä Slurps (7C) kantava dyno Lappnorissa todellakin 7C:ltä?
Nyt lähiaikoina on sattunut muutama dynoprojekti eteen ja koska tykkään dynoilla niin
olen ihan innoissani niitä sitten kokeillut. Sen
verran on käynyt tuuri, että olen onnistunut
ensinousemaan kummatkin. Noista ensinousuista tulee sellainen vähän erilainen onnistumisen tunne.
Se on kyllä totta että dynoille on erittäin hankalaa antaa greidiä, joten ne saattaa hyvinkin
heittää muutaman pykälän alle tai yli. Ei sitä oikein tiedä. En itse ainakaan ole se paras
greidin antaja. Slurps on hiukan outo hyppy, joten se on senkin takia vielä hankalampi greidata, sillä se tuntui aluksi aika vaikealta, mutta sitten itse lähetys tuntui tosi helpolta. Dynoissa on nimittäin se, että niissä pitää
oppia ne liikeradat ja ne kun saa oikein niin
se hyppy itsessään ei yleensä ole hirveän paha. Jos tuossa nyt on mitään järkeä...
Lannistuiko Kylmää kyytiä (8A) dyno Inkoossa helposti?
Siinä taisi mennä hiukan alle 10 pomppua?
Kevään helmet sporttikiipeilyn Suomi-rintamalla kuitenkin löytyvät varmaan Nummesta. Ensimmäisenä Jaakobin paini, nykyisin 8b+
otteiden hajoamisen jälkeen. Ilmeisimminkin toistonousu Henkan jälkeen. Minkä verran
vaati työstöä ja kykenetkö valottamaan reittiä (pituus, miten hänkkiä, voiko kruksia arvioida vaikkapa bouldergreidillä...)
Se taisi olla kolmas nousu Henkan ja Tomin jälkeen, ja ensimmäinen nousu sen otteen rikkoutumisen jälkeen. Muutaman kerran jouduin nummessa käymään ennen kuin
kyseinen reitti lannistui. Viime syksynä kä-
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vin pari kertaa kokeilemassa muuveja. Ekalla kerralla toppi oli litimärkä ja tokalla kerralla sain jo kaikki muuvit haltuun ja rupesin
ottamaan yrityksiä, mutta silloin ei onnistunut. Nyt sitten tänä keväänä taitaa olla voimakestävyys ihan kohdallaan, kun se meni
heti ensimmäisellä liidiyrityksellä. Muutama
detalji reitistä: noin 13–14 metriä korkea ja
sellaista tasaista 10–20 asteen hänkkiä, kruksit alussa ja lopussa ja keskellä sellainen ihan
hyvä lepo. Loppu on kyllä selkeästi redpointkruksi, kun on vähän pumpussa ja ne otteet
tuntuu koko ajan pienenevän loppua kohden.
Kolmas nousu Syncroon (8c+) Tomin ja Bindhammerin jälkeen, onnittelut!
Tämän kevään ehkä suurin saavutus omalta
osaltani on juurikin Tomi Nytorpin Syncro.
Voisin jopa sanoa että vaikein köysireitti jonka olen tähän asti kiivennyt. Siinä ei onneksi
mennyt ihan hirveästi aikaa, sillä viime vuosina olin satunnaisesti kokeillut muuveja siihen, mutta vaan ajatellut, että on vielä liian
vaikea.
Tänä vuonna ryhdistäydyin ja päätin ottaa sen
ihan tosissani. Tämän vuoden ekalla kerralla
sain kaikki muuvit tehtyä ja rupesin heti ottamaan yrkkiä. Muutaman pannun ja ärräpään
jälkeen se jäi sitten vielä kellistämättä. Toisella kerralla olin jo tietoinen siitä että se on
ihan mentävissä ja otin hyvän lämpän jälkeen
yrkkää, mutta se yritys päättyi aika lyhyeen,
kun aikaisemmin keksimäni beta ei toiminutkaan niin hyvin, tai oli liian raskas.
Olli Manni sattui olemaan sinä päivänä myös
kokeilemassa Syncroa ja häneltä sitten sain
uutta betaa ja vähän modifioin sitä itselle sopivaksi. Toinen yritys jäi myös vajaaksi ja jouduin uudelleen hiomaan vähän betaa ja sitten päivän kolmannella yrityksellä sain Syncron kolmannen nousun! Oli aikamoinen

fiilis kun pääsin sitä ankkuria klippaamaan.
Se oli nimittäin melkoista taistelua se loppuähellys.
Muutama detalji myös Syncrosta: 15 metriä
korkea ja vaihtelee hänkistä suoralle, ja siinä
on useampi vaikea kohta, eikä oikeastaan yhtään hyvää otetta jossa saisi levättyä ennen
viimeistä jatkoa. Lopussa on vielä pieni släbibulge, jossa on vielä hyvä mahdollisuus tippua.
Melloblocco sujui hienosti. Voitko valottaa
vähän retkeä (kisaformaatti, reitit...)
Melloblocco meni ihan hyvin lukuun ottamatta kahta päivää sadetta. Se formaatti on
tietääkseni se, että ne vuosittain etsii uusia
kisareittejä. Yleensä niitä on noin 8 miehille ja 8 naisille. Siellä on kolme päivää aikaa
kiivetä kisareittejä, ja tietääkseni kuusi parasta saa niistä rahapalkintoja sen mukaan että
kuinka moni on ne kiivennyt.
Suuri osa ihmisistä, jotka sinne tulee ei osallistu siihen kisailuun, vaan kiipeävät siellä
laaksossa muiden kanssa ja sitten iltaisin bilettävät yhdessä. Onhan se enemmän tapahtuma kuin kisa. Se kisa on vaan tapa saada
jonkinlaista ohjelmaa sinne ja ehkä se joitain
ihmisiä sitten houkuttelee.
Nallen uutisointia ei valitettavasti lehteen
saatu, kun Australian verkkoyhteydet eivät
ole ihan Saunalahden tasoisia. Joka tapauksessa herra on aloittanut perinteisen kesäretken vauhdikkaasti. Viime vuotiset hampaankoloon jääneet projektit ovat taipuneet
vauhdilla ja sokerina pohjalle Grampianssista tipahti myös köysi -8c nimeltään Flower
Power. Tikkilistassahan Nalle kuvaa köyseilyä
Crampiansissa kuin boulderoinniksi, mutta
se vain kestää pidempään. Toki toiveissa olisi
uusintavisiitti Groove Trainille...
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Suomesta kisaan lähti loppujen lopuksi 13
kiipeilijän joukko, muutama joutui jäämään
kotiin viime hetken sairastumisen vuoksi.
Kaikkiin sarjoihin oli karsintoihin rakennettu 10 boulderia, jotka sai kiivetä omassa vapaassa järjestyksessä. Karsinta kisattiin flashformaatilla, eli muiden kilpailijoiden katsominen ja keskustelu heidän kanssaan oli sallittu
karsinnan aikana. Isoin luokka oli miehet,
jossa oli yhteensä 26 osanottajaa.
Karsinnat menivät suomalaisittain hyvin:
Miehistä Andy meni jatkoon neljäntenä ja
Anton kahdeksantena. Andy kiipesi kaikki 10
reittiä ja Anton 9. Eevi meni semeihin kolmantena. Junnuissa ei ollut semifinaaleja,
joten jokaisesta sarjasta kuusi parasta meni
finaaliin. Henri ja Katariina olivat karsinnan
kakkosia, Elias oli kolmas ja Sami hienosti
lopussa taistellen kuudes, eli viimeinen jatkoon mennyt. Pamu voitti oman ikäluokkansa karsinnan kiivettyään 8 reittiä.
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Elias

Köpiksen PM-kisat pidettiin Copenhagen
Boulders Climbing Gymillä (www.copenhagenboulders.dk). Halli on oikein mukava
pieni paikka hyvillä profiileilla. Varsinkin hallin vasemmalla puolella olevat muodot olivat hienoja ja korkeita. Halli oli lämpöisempi
kuin ennakkoon odoteltiin, oikein sopiva kisan pitämiseen.

Illalla mentiin koko porukalla syömään läheiseen pizzeriaan ja pitkän päivän jälkeen
ruoka maistui kaikille. Yöpyminen oli siistissä Danhostelissa melko lähellä kisapaikkaa.
Ajoissa nukkumaan ja valmistautumaan seuraavan päivän semeihin ja finaaleihin.
Semeissä reitit olivat ehkä hieman liian vaikeita ja varsinkin yhdestä reitistä riitti puhet-

ta. Miesten semissä oli melko jyrkällä monopokettireitti, mikä ei miellyttänyt kaikkia
ja myös jälkeenpäin tästä keskusteltiin nettipalstoja myöten. Pääreitintekijänähän oli
Christian Bindhammer, jonka omat reitit olivat totutusti hienoja. Semeissä kiivettiin onsight-formaatilla neljä reittiä. Kaikki kolme
suomalaista menivät hienosti finaaliin. Reittien vaikeudesta kertoo se, että yhdellä topilla
pääsi finaaliin.
Junnujen finaalit kisattiin niillä hienommilla
profiileilla. Valitettavasti reitintekijöillä karkasi mopo hieman käsistä reittien vaikeuden suhteen. Kun itse kävimme katsastamassa reitit etukäteen, arvelimme, että varsinkin
poikien puolella yhdellä topilla ollaan jo pitkällä ja korkealla tuloslistassa. Loppujen lopuksi kaikki poikasarjat kisasivat samoilla
reiteillä ja vanhin Juniors-ikäluokka sai kisata vielä flashina. Youth-B ja Youth-A kilpailivat
normaalisti onsightina, mutta koska toppeja
ei tullut käytännössä ollenkaan, niin vanhimman ikäluokan sallittiin katsoa nuorempien
suorituksia. Poikien helpoin reitti oli arviolta 7b/+ tasoa ja lisäksi reitit olivat melko vaikealukuisia.
Poikien ikäluokissa topattiin yhteensä kokonaiset neljä reittiä, kun mahdollisia toppeja oli 72! Noista neljästä topista Elias ja Sami saivat kumpikin yhden. Menestys oli suomalaisittain kuitenkin erinomaista. Oman
luokkansa voittivat Elias (Juniors), Katariina
(YouthA) sekä Pamu (YouthB). Hopeaa saivat Sami ja pronssia Henri.

kirja-arvostelu
Jerry Moffatt:

Revelations
Santeri Turkulainen arvioi

Istun lentokoneessa Prahaan kun pitkän linjan kiipeilijäystäväni utelee mitä kirjaa olen lukemassa.
Näytän opusta hänelle ja nopean vilkaisun päätteeksi hän lausuu: ”Ai, Moffatt on kirjoittanut kirjan. Eihän se ole edes tehnyt mitään erikoista paitsi soittanut suutaan.” Sama mielikuva täydensi omaa ajatteluani kun ensimmäisen kerran kuulin kirjasta. Moni
kiipeilijä puhui siitä ylistävin sanoin ja ajattelin, että se on varmaankin soljuvasanainen
tarina Jerry Moffattin värikkäästä persoonasta ja millaista oli olla matkassa maailman
kovien kiipeilijöiden mukana. Olin väärässä.

Pamu

Aikuisissa miesten puolella reitit onnistuivatkin täydellisesti. Andy jatkoi erinomaisia suorituksiaan ja kiipesi kolme reittiä ensimmäisellä yrityksellä ja yhden toisella. Se oli kultamitalin arvoinen suoritus. Yhdellä reitillä
flashissa Andy teki pienen lukuvirheen, mutta paikkasi sen hienolla deadpointmuuvilla –
vaikuttava suoritus! Anton sen sijaan oli erittäin lähellä parilla reitillä ja vähän harmittavasti tulokseksi tuli vain yksi toppi. Jäi tunne,
että mahdollisuus olisi ollut parempaan.
Miesten tuloksissa luokan voitti Andy ja Anton oli viides. Naisissa näkyi jo hieman, että
tytöt olivat hieman väsyneitä semeistä. Eevi
taisteli kuitenkin hienosti ja vaikka ei topannutkaan yhtään reittiä, saavutti hän kolmella
bonuksella toisen sijan.
Suomen pienen, mutta pippurisen joukkueen
kotiintuomisina oli siis neljä kultaa ja kolme
muunväristä mitalia. Loistava suoritus noin
pieneltä ryhmältä! Esimerkiksi Ruotsi isolla
joukkueellaan ei saanut yhtään kultaa... Voittajilla oli myös lisäkannettavaa, sillä jokaisen
luokan voittaja sai palkinnoksi Bealin 70 metrin Diablo-köyden.

Youth A Female
1. Katariina Haime
Youth A Male
2. Sami Koponen

Oikeastaan kirja on kertomus siitä, miten itsepintainen kaveri Jerry oli. Hän ei tainnut
olla luontaisesti hyvä missään, mutta oli valmis antamaan kaikkensa. Jopa niissä, jotka
eivät häntä niin erityisesti kiinnostaneet. Lukija saa hyvin kiinni kirjoittajan intohimosta kiipeilyä kohtaan. Kuinka moni suomalainen lähtee Eurooppaan asumaan luolaan ja
syö pelkkää leipää kuukausi tolkulla vain jotta voisi kiivetä. Aika harva. Eikä arki Britteinsaarillakaan ollut sen helpompaa, jos kirjoittajaan on uskominen.
Entäs treenaaminen? Parituntinen googlettelu tekee sinusta jykevämmän kiipeilytreenitietäjän kuin Jerry ehti ensimmäisenä kymmenenä vuotena itsestään tehdä. No, ainakin
vähintään teoriassa. Laji oli vasta niin lapsen kengissä, että huipullakin kaikki piti tehdä väärin (ja vielä kaikkien toimesta erikseen) jotta osaisi tehdä myös oikein. Ja vaikka
Moffatt tunnisti sisätreenin hyödyt, hänen sydämensä oli aina ulkokiipeilyssä, ja omien
sanojensa mukaan olisi vaihtanut kisavoittonsa ensinousuihin, asia joka monella nykykiipeilijällä taitaa olla toisin. Moni historiallinen ensinousu (vaikkei ehkä numeromielessä) on Jerryn käsialaa. Niiden merkittävyys löytyy usein enemmän tyylistä, millä hän
ne on tehnyt, kuin absoluuttisesta vaikeudesta.
Kirja ei ole vain tarina Jerrystä. Se on tarina maailman parhaan tai parhaiden kiipeilijöiden saavutuksista ja heistä henkilöinä. Samalla se kertoo kiipeilyn evoluutiosta, paikkojen kehittymisestä, standardien ja käsitteiden muuttumisesta sekä siitä, miten kilpakiipeily ja lajin kaupallistuminen tähän kaikkeen istuu. Oikeastaan se on aika hyvä pohja,
mille rakentaa ymmärrys lajia, sen historiaa ja monimuotoisuutta kohtaan.

Juniors Male
1. Elias Silvola
3. Henri Haime

Kirja on aina kirjoittajansa näköinen. Niin tämäkin. Jokainen Real Thing:n nähnyt tietää, että Moffatt on valloittava persoona, jonka viihdyttävyys ei tule sanoista vaan siitä,
miten hän ne lausuu ja mihin asentoon naamansa virnistää. Kirjan teksti on helposti
lähestyttävää ja tyyliltään jopa historiankirjamaista. Toisaalta se käy läpi niin ison kauden (kauden, jolloin moderni kiipeily kehittyi ehkä kaikista eniten) kiipeilyn eri tyylejä ja
paikkoja, että se melkein väkisinkin sitä on. Ainakin minulle se oli valaiseva tarina Moffatin omasta merkityksestä kovalle kiipeilylle. Hän oli paras.

Senior Female
2. Eevi Jaakkola

Kiipeilijänä on anteeksiantamatonta, etten ollut lukenut kirjaa ennen viime talvea. Aikaakin oli annettu jo pari vuotta. Jos et ole vieläkään sitä lukenut...

Suomalaisten sijoitukset
Youth B Male
1. Samuel Hammer

Ei, Moffatt ei kiivennyt maailman ensimmäistä 9a:ta. Eikä oikeastaan avannut muitakaan greidinsä tai tyylinsä ensimmäisiä. Muutama ensinousu Britteinsaarilla ja maailmalla, ja pari kovaa toistoa. Eikä muutama maailman cupin osakilpailun voitto paljon
paina historian kirjoissa. Ketä kiinnostaa. Mutta kumpi on kovempi kiipeilijä, se joka on
yhdessä asiassa paras vai se, joka on kaikissa muodoissa niukasti kakkonen? Samalla
kun moni kiipeilijä panosti johonkin tiettyyn kiipeilyn aspektiin, Jerry yritti pärjätä kaikessa.

Senior Male
1. Anthony Gullsten
5. Anton Johansson

Kaikki tulokset Tanskan liiton sivuilla http://dklaf.dk/konkurrence/_dokument/705:final_results_
nordic_championships_2012/

Kirjoittaja: Jerry Moffatt (Niall Grimesin kanssa)
Kirja: Kovakantinen, 256 sivua, kieli englanti
Kategoria: Elämänkerta, kiipeily
Mistä ja paljon: Nettikaupat, reilut 20 euroa
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Frendit

ja suuremmat voimat

Teksti ja kuvat: Sampsa Jyrkynen

Harvoin sitä tulee ajatelleeksi, kuinka suuria voimia frendeistä voi aiheutua kiveen.
Varsinkaan jos onnettomuuksia ei ole sattunut lähipiirissä. Mutta kun kerran rippaa
frendeistä rakennetun ständin, asian pohtimiseen tulee uutta motivaatiota.

Fleikkejä ja frendejä El Capitan Nose-Yosemite 2007.
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Tapahtui eräänä päivänä

Analyysi ja suuremmat voimat

Eräänä kauniina kiipeilypäivänä tulin tehneeksi ständin kahdesta frendistä. Sää oli kuin
morsian ja aurinko paistoi taivaalla. Toinen
frendeistäni oli Camalot kokoa 0.4 ja toinen
suurempi Camalot, muistaakseni kokoa #4.
Niistä kaikista vuosien varrella tekemistäni
ständeistä tämä oli vähintäänkin parempaa
keskitasoa. Se näytti siinä määrin hyvältä,
etten nähnyt mitään syytä koskea ruosteisiin
hakoihin pari metriä oikeammalla.

Lukiossa opetettiin sinejä, cosinejä ja tangentteja. Frendien kulma on 13,75 astetta ja voimavektorit muodostavat suorakulmaisen kolmion. Niistähän tässä on viime kädessä kysymys.
Kun suorakulmaisessa kolmiossa yksi kulma
on 13,75 astetta, A on suunnilleen neljä kertaa B.

Sitten tapahtui se ketjureaktio, mille aina nauretaan, kun katsellaan kiipeilykomediaa nimeltä Vertical Limit. Pienempi frendi irtosi,
jonka jälkeen kuului viuh, vauh, viuh ja lopuksi bling. Kiipeilijästä tuli matkustaja ja edessä oli pitkä ilmalento epävarmalla tuloksella.

Kun varasin oman painoni ständiin, se vastasi sitä, että olisin vetänyt fleikkiä 320 kiloa vastaavalla voimalla suoraan sivusuuntaan. Kun
putoan liidatessa, frendi ylimpänä piissinä
kääntää putoamisvoiman samalla tapaa. Normaali putoaminen vastaa käytännössä sitä, että kiveä vedettäisiin suoraan sivulle 2400 kiloa
vastaavalla voimalla. Saman voiman saa aikaiseksi sillä, että asentaa fleikin ja kallion väliin
kahden tonnin hallitunkin ja aloittaa pumppaamisen. Siis sen saman Bilteman hallitunkin,
jolla nostetaan auto ilmaan, kun vaihdetaan
renkaat keväisin ja syksyisin.

Syvä henkäys ja jäsenten oikaisu. Tunnustelin raajojen liikettä, mutta mitään kriittistä ei
tuntunut olevan rikki. ”Kaikki ok, mutta täytyy hengittää hetki!” huusin varmistajalleni. Ilmat olivat pihalla ja takapuoleen sattui,
mutta jäsenet liikkuivat normaalisti. Pidin
pienen hengähdystauon ja kiipesin takaisin
edelliselle ständipaikalle. Ilman hakkuja tietysti, sillä ne jäivät ylemmän, nykyisin entisen, ständipaikan viereen lumeen. Kun pääsin varmistajani luokse, istuin pienen kiven
nokkaan ja mietin, että mitä helvettiä äsken
tapahtui.

Sama suomennettuna: Kun liikkuvaleukaisesta
varmistuslaitteesta vedetään alaspäin, siitä aiheutuu nelinkertainen voima sivusuuntaan.

kuvaleukainen varmistuslaite fleikin takana
oli yksi niistä syistä, minkä vuoksi noin viiden tonnin painoinen fleikki irtosi seinästä,
kun Björn-Eivind Årtun ja Stein-Ivar Gravdal
kiipeisivät Kjeragilla. Irronnut fleikki vei mukanaan sekä kiipeilijät sekä heidän ständinsä.
Rogalandin vuoripelastusryhmän myöhemmin julkaiseman raportin kuvien perusteella
frendiä käytettiin todennäköisesti käsiotteena. Raportin perusteella frendiin ei oltu pudottu.
Jos on vara valita, kiila tai haka on aina parempi varmistus kuin liikkuvaleukainen frendi. Pelkästään liikkuvaleukaisten käyttöä kannattaa harkita etenkin ständeissä. Frendeihin
kannattaa suhtautua varauksella varsinkin,
jos ne ovat fleikin tai vastaavan takana. Liikkuvaleukainen varmistus on hyvä varmistus
vain siinä tapauksessa, että kivi sen ympärillä
on ehdottoman stabiilia.

Mitä tästä voisi oppia?
Tärkein opetus lienee se, että liikkuvaleukainen
varmistuslaite fleikin takana on oletusarvoisesti kaikkea muuta kuin solidi piissi.
Oman kokemukseni valossa arvioisin, että liikYksinkertaistettu mallinnus voimista.

Tämäkin lasketumisankkuri on parempi kuin frendi fleikin takana. Patagonia 2011.

Fleikkejä ja frendejä Aiguilles Traverse-Chamonix 2007.
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Mikko Damski

Missä sitruunapuut
kukoistavat
Kiipeilyä Pohjois-Italiassa

Pian Veronan jälkeen kohoavat vuoret moottoritien
vasemmalla puolella. Vaikka näköyhteyttä ei ole, tiedämme,
että huippujen takaa rinteet laskeutuvat jyrkästi kohti
kimaltelevaa, kuvankaunista Garda-järveä.

Teksti: Jukka Muinonen
Kuvat: Mikko Damski, Jukka Kallio
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Dolomiittien jylhää kauneutta.

Jukka Kallio
Jukka Kallio

Hmm… Gewürztraminer … vai sittenkin Pinot
Grigio?

Jukka Kallio

kerääntyy nopeasti pilviä. Puhkeaa ukonilma. Laskeudumme nopeasti alas sateessa. Kun parkkipaikalta 40 minuuttia myöhemmin katselemme vuorelle, kylpevät rinteet taas
auringossa. Tällaiset sään nopeat vaihtelut ovat tyypillisiä
koko lähes kaksiviikkoisella retkellämme.
JK Nagossa.

J

ärven pohjoispäästä Rivasta Arcon kautta Sarcheen ja
pitkälle Trentoon ulottuu laaja jokilaakso, jota reunustavat vuoret. Asunnollemme kohti laakson itäistä reunaa, vuorten kainaloon Galdonazoon, ajavat seniorit; autonratissa Mikko Damski (MD), gastina Jukka Kallio (JK) ja
Jukka Muinonen (JM). Majapaikkanamme on täydellisesti
varusteltu talon yläkertahuoneisto, josta parvekkeilta yli punatiilisten kattojen avautuu laaja panoraama pikkukaupunkiin, vuorille ja vuoristojärvelle.

Ukkosta ja kivisadetta
Piccolo Dain, Le strane voglie di Amelie (I)
Illalla vuoriston vaihteleva sää jo ilmoittaa itsestään. Alkaa
hiljalleen sataa. Aamun sateessa ajetaan Sarcheen. Laaksossa sää selkenee sen verran, että lähdemme nousemaan
Piccolo Dainin rinnettä kohti Amelie -reitin alkua. Lähestyminen kestää lähes tunnin. Polulla on runsaasti irtokiviä,
soraa ja humusta. Eivätkä polun reunan Via Ferratan vaijerit ja solmuköydet tunnu lainkaan liioitelluilta.
Kolmen miehen köysistössä kiipeämme siten, että liidaaja varmistaa standilta kakkosta ja kolmosta, jotka kiipeävät
samanaikaisesti peräkkäin. Standilla vaihdetaan liidaajaa.
Varmistusvälineenä käytämme Reversoja.
Heti ensimmäisellä pitsillä, joka
kulkee kapean irtokivirännin läpi,
putoaa kiviä alas. Yksi kivi osuu
JK:n kypärän takaosaan, rikkoen takakiinnikkeen ja siitä edelleen olkapäähän, repun viilekkeeseen aiheuttaen ikävän näköisen ruhjeen.
Ehkä voi kuitenkin puhua onnesta
onnettomuudessa. Kypärät pysyvät
päässä koko reissun ajan jokaisella
köydenmitalla. Amelie ei ole meille muutenkaan suosiollinen: neljännen pitsin aikana vuoren ylle

Arco / La Orto (II)
Seuraavana päivänä 9.6. on tarkoitus Sarcessa kiivetä 11
köydenmitan reitti, mutta sade pakottaa jatkamaan kohti
Arcoa ja sateettomampaa maisemaa. Arcossa liikkuu runsaasti kiipeilyporukkaa – kaupunkihan valmistautuu parhaillaan kiipeilyn MM-kisoihin. Keskusaukiolla iso numeronäyttö ilmoittaa minuutilleen aikaa kisojen alkuun.
Hankitaan topo ja ajellaan Arcon kyljessä olevaan L’Ortoon.
Lähestyminen autolta kestää puolisen tuntia. Reittejä topossa on 29 (5a–7b). Miellyttävä kiipeilypaikka, jossa huolellisesti rakennetut reitit. Tuntuvat tosin ilmoitettua lyhyemmiltä. Ajoittainen sade keskeyttää kiipeilyn, mutta
täyspäiväretki siitä kuitenkin muodostuu. Tulomatkalla tutkaillaan vielä tulevaa multiköydenmittaa alakulmasta.

Multipitsi Orizzonti Dolomitici (III) 5b,
11 köydenmittaa
Topo: ”…it really is a small jewel amongst the climbs of the
valley”
Perjantaina aikainen herätys. Ulkona vihmoo tasaisesti vettä – melkoinen pettymys! Ajamme haikein mielin ohi kohteemme ylös vuorille. Ylhäältä avautuva näköala on huikea:
rotkoja, kanjoneita ja koskia. Pilvilautat kerrostuvat rinteille, jossain ne tuntuvat painuvan raskaina jokilaaksojen ylle,
jossain ylittävät huiput vinhalla vauhdilla ja haihtuvat.
Sää selkenee nopeasti ja palaamme Sarcheen. Parkkipaikalta joenreunaa padolle, josta reitti alkaa,
on kävelymatkaa korkeintaan 10
minuuttia. Reitin alapuolella virtaava joki ja siitä ylös nouseva
massiivi luovat sykähdyttävät kiipeilypuitteet. JK kiipeää ensimmäisen pitsin suoraan ylös. Seuraava on poikkari, joka kulkee puretun
Tekstissä roomalainen numero kiipeilypaikan nimen perässä viittaa vastaavaa numeroon kartassa.
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Mikko Damski

Ruuhkasta rauhaan

ren ruuhkasta ja suuntaamme kohti Nagoa.

Belvedere (IV) ja Nago (V)

Tie nousee jyrkästi Monte Baldon kuvetta korkealle laakson yläpuolelle. Nago tuntuu Belvederen täydelliseltä vastakohdalta:
alueella on 6 erillistä kiipeilysektoria (reittejä topossa 139: 4c–8c), varmistuspaikat oivallisesti rakennettu, siirtymäpolut viimeisen päälle. Ja mikä parasta – ei minkäänlaista
tungosta. Iltapäivän aikana tapaaamme yhden italialaisen pariskunnan. Reitit ovat vaihtelevia ja oivallisesti pultattuja. Kuusikymppisellä köydellä pärjää hyvin. Vaikka topossa
varoiteltiin iltapäivällä nousevasta voimakkaasta tuulesta, saamme nauttia hienosta kiipeilystä erinomaisissa olosuhteissa puolipilvisessä, lähes tyvenessä säässä.

Arcosta Belvedereen on matkaa vain 5,5 kilometriä. Pieni parkkipaikka ja tienvarret ovat
täynnä pysäköityjä autoja. Turhaan ei ohjeissa varoiteta vilkkaasta raskaasta liikenteestä
mutkaisella tiellä. Niin kuin topossa mainitaan, on näköala alueelta Gardalle huikaiseva. Lähestymispolku kiipeilypaikalle on hankala. Saksalaisten koululaisten lomaviikon
takia alueella oli aloittelevia kiipeilijöitä. Polku, joka oli osittain köysin ja vaijerein varmistettu, kulki muutamassa kohdassa kapean, jyrkän solan kautta. Liikkuminen kallion
juurella oli hidasta ja odotusajat reiteille venyvät. Paikan suosioon varmaan vaikuttaa
helppo saavutettavuus tieltä ja Gardajärven
läheisyys. Sektoreita on kaksi: helppo A-sektori lyhyine reitteineen ja selkeästi vaikeampi
B-sektori. Tuulisella säällä kehotetaan välttämään kiipeilyä tällä alueella.

Solasta tunneliin.

Via Ferratan yläpuolella. Siitämuistona ovat
vanhat ruosteiset rautatolpat, jotka törröttävät uhkaavina kuin merimiinan sarvet.
Yläpuolella uudet pulttaukset ovat hyvin
turvallisia ja loukkaantumisvaara minimoitu.

Mikko Damski

Ehdimme kiivetä pari reittiä, kunnes alkava
keskipäivän sade vapauttaa meidät Belvede-

Nagosta jäi mieleen kytemään ajatus uudesta reissusta samalle seudulle. Vasta hämärissä, klo 18 maissa lähdimme ajelemaan asunnolle. Iltataivasta valaisi täysikuu ja TV suolsi
Berlusconin hömppäviihdettä. Ruokailun jälkeen ei ole vaikeuksia sulkea TV ja avata unien maailma.

Huolellinen reitinluku korostuu, varsinkin jos
vieressä on uusia topoon merkitsemättömiä
reittejä. Köysistön yhteistyö paranee jatkuvasti. Puolenvälin tienoilla menetämme yhden Reverson, joka kilahdellen katoaa alamaailmaan, kenties jokeen asti. Varavälineillä
selvitämme reitin helpon loppuosan. Huipulla ponnistusten tuottama euforia yhdistyy pian rentouteen ja raukeuteen. Nyt on aikaa
myös katsella huikaisevaa maisemaa.
Aikaa lähdöstä takaisin parkkipaikalle kului
jotakuinkin viisi tuntia.
Sunnuntai on ansaittu vapaapäivä. Palautellaan ja ajellaan Arcoon. Josko joku kiipeilyputiikki olisi auki. Eipä ollut. Gardan ja Rivan
kautta takaisin Sarcheen, jossa nyt seinämällä on useita köysistöjä.

Kohti ankkuria.

Illalla istuskellaan asunnon parvekkeella. JK:n
vihellysimitaatio houkuttelee paikalle mustarastaspariskunnan. Päätään keikutellen ja
hypähdellen ne ihmettelevät suurta peitteistä parvekkeenvaltaajaa, jonka täytyy tyytyä toteamaan, että siivetönnä en voi lentää, vanki
olen maan.
Kuu vuorten yllä vahvistaa vuorten silhuetit
ja valaisee pilvilautat pimenevää taivasta vasten. Elo on raukeaa, olo täyteläistä.
< Vuorenhaltija.
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Jukka Kallio

Mikko Damski

Hexensteinin huippu,
2447m, saavutettu.

Täältä varmistajan ääni hävisi holveihin.

Rivissä Rivassa.

Kalkkunaa iltapäiväksi
Molveno S. Antonio (VI)
14.6. sää ei aamulla ole suosiollinen. Ajamme itään, kohti S. Antoniota, ylös Molvenon patojärvelle. Järven pohjoispäähän on rakennettu
hyvin saksalaistyyppinen vuoristokylä kaikkine palveluineen. Nousemme laaksosta joenvartta ylös paikallisen refugion pihaan kysyäksemme
paikoitusmahdollisuutta ja kiipeilypaikan sijaintia.
Äkkiä pihalle pyllertää paikan emäntä kaulaheltat heiluen ja pää punaisena viittoilee alamäkeen. Vaikka kuulumme eri kieliryhmään, ymmärrämme, ettemme ole tervetulleita. Vain vaivoin saatamme hillitä
palautteen antamista ensimmäisellä kotimaisella, jossa kovat konsonantit olisivat vahvasti edustettuina. Ikävin matkalla tapaamamme ihminen. Toisella yrittämällä, kävellen joen toista rantaa, ystävällisten
tietyöläisten ohjaamana saavumme kiipeilypaikalle.
Ilmoitettuja reittejä on 47 (4a–7c). Sää muuttuu nopeasti. Alkaa tihuttaa vettä. Heti kun sade hellittää, kiipeämme ensin reitin Juma (6a).
Vuorollani valitsen reitin Corte (6b) ”… start with reachy move and delicate overhangin”. Puolenvälin tienoilla reitti haaraantuu kolmeen suuntaan. Ajaudun 7b:lle, jossa eteneminen eteen ja taakse on yhtä hankalaa. Vaivoin kikkailen ankkuriin ja saan jatkot laskeutuessani mukaan.
Raja-arvot tulevat pyytämättä vastaan. Pienessä sateessa JK kiipeää
vielä fiilistelyreitin Zambo. Päivän kiipeilysaldo oli melko vaatimaton.
Ympäristöopin lyhyt oppimäärä kuitenkin täydentyy.

Cortina d´Ampezzoon. Hexenstein (2477m) (VII)
Varhainen aamulähtö. Vuokraemäntämme on printannut meille kaksi ehdotusta ajoreitiksi. Valitsemme pidemmän (205 kilometriä), mutta nopeamman, joka kulkee pääasiassa moottoritietä. Vuorten jylhyys
lumihuippuineen tekee vaikutuksen. Vuoden 1956 talviolympialaisten
pitopaikka Cortina, koristeellisine taloineen, ohitetaan ripeästi ja jatketaan vielä toistakymmentä kilometriä ylös Falzerago Passiin, josta
avautuu eräs Dolomiittien tunnetuimmista näköaloista – Cinque Torriin on matkaa vain joitakin kilometrejä.

Hexenstein on aivan parkkipaikan tuntumassa, ja lähestyminen rinteen puoleenväliin, jyrkän seinämän juurelle, josta köysikiipeily alkaa,
kestää puolisen tuntia. Yksi köysistö on juuri lähtenyt ja vielä ennen
meitä australialais-englantilainen pariskunta odottaa vuoroaan. Pääsemme kiipeämään, kun pariskunta vihdoin on saanut varusteensa
oikoiseksi, radiopuhelimet testattua, itsensä tankattua ja noussut ensimmäisen pitsin ankkurille. Mikko tavoittaa pariskunnan standilla,
jossa he säätävät puolisen tuntia. Nainen tuntuu pelokkaalta, ja eteneminen koko loppumatkan takkuaa. Kolmannen pitsin standilla juttelen
aussin kanssa: ovat kuulemma odottaneet reitille pääsyä kolme päivää. Nyt sään salliessa on toteuttamisen aika ja heti seuraavana päivänä olisi kotiinlähtö. Meillä on onnea ja pääsemme noin tunnin viiveellä aloittamaan.
Jo alun perin olisi pitänyt sopia, että takaa tuleva nopeampi köysistö
olisi ohittanut hitaamman. Näin emme kuitenkaan tehneet, ja omistakin virheistä johtuen ajat standilla reitin puolenvälin tienoilla muodostuvat pitkiksi. On aikaa katsella kotkan liitoa, odotella pelonsekaisin tuntein pilvien keräytymistä vuorten ylle, syödä välipalaa ja lisätä
vaatekertoja.
Hexensteinin reitti on kiipeilyllisesti monipuolinen. Erityisesti viides
pitsi, joka alkaa halkeamalla, jatkuu loivana uuteen ahtaampaan halkeamaan ja luolan kautta edelleen terassia pitkin läpi märän tunnelin, josta repun kanssa juuri ja juuri mahtui – varmistuspaikalle. Ainoa ongelma tuntuu olevan reitin löytäminen! Viimeistä köydenmittaa
voi helpottaa ohittamalla solan kautta oikealta, mutta näin menettää
hienon loppunousun. Hexenstein opettaa meille selkeästi, että topoa
kannattaa lukea huolellisesti ennen vähänkin epäselvää köydenmittaa.
Köysistön keskinäiseen kommunikointiin tulisi myös huolellisesti keskittyä, erityisesti silloin, kun suoraa näköyhteyttä ei ole.
Huipulla on vuorelle loivaa takarinnettä noussut saksalainen nuorisoryhmä. Olemme jo lähteneet laskeutumaan, mutta päätän vielä käydä
kysymässä ylhäällä olevilta laskeutumispolun alkua. Odottamaton ilmestymiseni yllättää sekä saksalaiset että minut; kuvaavat parhaillaan
itseään puolialastomina lievästi sanottuna epätyypillisissä asennoissa.
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veen, MD kokonaan hormin ulkopuolella kulmaa hyväksi käyttäen. Jokainen meistä on täysin uupunut kiipeilynsä jälkeen. Maitohapot vain
jylläävät eri lihasryhmissä.

Oliivilehdossa
La Massone (X), viimeinen kiipeilypäivä 18.6.
Arcosta on Massoneen matkaa vain muutama kilometri. Alue on hyvin
laaja: 6 sektoria ja reittejä topossa 153. Il Pueblo-sektorin vaikeimman
reitin, Undegroundin, greidi on 9a. ”The best in Massone, the most difficut overhang in Italy.” Todennäköisesti useimmilla ei tällaisille reiteille
ole edes kokeilumielessä mitään asiaa, mutta varjoisen oliivipuun katveesta saattaisi sen sijaan hyvinkin ihailla huippusuorituksia.
Kaikille riittää kuitenkin reittejä, alkavathan ne 4c:stä. Kiipeilyalue on
hyvin järjestetty, tosin parkkipaikkoja on vanhan oliivilehdon kupeessa
rajallisesti. Lähimmät reitit alkavat kivenheiton päästä autoilta ja alueelle on järjestetty vesipisteet ja vessat. Oliivipuita pyydetään kohtelemaan kunnioittavasti ja muutoinkin suojelemaan luontoa.
Hexensteinin huipulla.

Jää kysymys esittämättä, mutta eipä tieltäkään eksytä.
Polku vuorelta alas kulkee osin ensimmäisen maailmansodan aikaisissa juoksuhaudoissa, osin pitkin loivia lumirinteitä. Katsoessamme alhaalta vuorelle, on huippu jo täysin sumun peitossa ja näkyvyys täysin olematon. Ajoitus osuu täysin kohdalleen. Pelivara on todella pieni. Ajo Galdonazoon kestäävielä runsaat kolme tuntia. Erittäin raskas
ja hieno päivä.

Ensimmäisellä reitillä sektorilla A otamme tuntumaa kallioihin: pystysuora alku, sitten slabia ja pieniä poketteja. Kun reitti on sektorin alkupäässä ja hyvin tavoiteltavissa, se on myös paikoin hyvin kiiltäväksi
hankautunut. Vähäisellä slabiharjoittelulla se tuntui jopa turvattomalta.
Muilla sektoreilla reitit ja kivimateriaali vaihtelevat suuresti. Meille jokaiselle löytyymieluisia reittejä. Pienen sadekuuron kastelema kallio
kuivuu pian keskipäivän lämmössä. Massone on hieno paikka lopettaa
kiipeilyreissu. On tietysti aina haikeaa, kun kamat on heitetty takakonttiin ja ikkunasta näkyvät etääntyvät kalliot. Aivan kuin ystävän jättäisi.

Palauttelua

Turismia ja sanitariaa

Giardino di Nato (VIII)

Aamulla viemme Mikon vierailulla olleen tyttären Trenton asemalle,
josta hän jatkaa reiliään ja me linnakierrosta. Päivällä tutustumme Besenon kiehtovaan linnaan, jonka merkitys laaksojen strategisessa risteyskohdassa on varmaan ollut merkittävä. Synkkine muureineen, jyrkkäseinäisen kallion laella se näyttää lähes valloittamattomalta. Historian saatossa nuo muurit ovat nähneet niin ranskalaiset, itävaltalaiset
kuin saksalaisetkin maahantunkeutujat milloin ystävinä ja liittolaisina,
milloin vihollisina.

16.6. valitsemme Sarcan laaksosta tarkoituksella pienen kiipeilykohteen, jossa reittejäkin oli ilmoitettu olevan vain 24: ”…a selection of high
quality climbs on vertical slabs, small holds, slopers and gentle overhangs”
Lähestyminen alhaalta, hyvää polkua pitkin, kestää noin 20 minuuttia.
Aurinko paahtaa täydeltä terältä, mutta paikan varjoisuus tuntuu todella miellyttävältä. Meidän lisäksemme paikalla on vain saksalainen
pariskunta. Ovat, kuten mekin, olleet edellisenä päivänä Dolomiiteilla,
ja rouva kertoi kiivenneensä Via Finlandian.
Vaikka Giordanon reitit ovat pituudeltaan parikymmentämetrisiä, taitaa palautteleva kiipeily jäädä toiseen kertaan. Reitit ovat kauttaaltaan
melko vaikeita ja vastaavat hyvin topon kuvauksia. Palauttavaa vaikutusta saamme pikemminkin Arcon keskustan kahvilasta.

Kuinka selvitä hormista
Forti di Civezzano (IX)
Alueella on 6 erillistä sektoria ja merkittyjä reittejä 83, Civezzanon alue
on asuntomme lähin kiipeilypaikka. Ajomatka on lyhyt ja lähestyminen
autolta kestää vain noin 10 minuuttia. Mutainen polku alamäkeen tuo
elävästi mieleen taannoiset pöheiköt ja piikkipensaat Espanjasta.
Sektoreilla A ja B, joilla kiipeämme, ovat reitit lyhyitä, vaikeahkoja. Kallion pinta on liukasta ja otteet tuntuvat epävarmoilta. Mahtaako johtua
läheisen junanradan tai kenties kivilouhimon nostattamasta hienosta,
kaikkialle tunkeutuvasta hiekkapölystä. Reittivalikoima on toki runsas.
Viimeisenä kiipeämme halkeamareitin Il Sistema ci Sistema: ”…classic ascent in chimney not to be underestimated”. Emme aliarvioi, mutta
huomaamme, että jokainen meistä kiipeää hormin omalla tavallaan:
JM osin ulkopuolella, osin hormissa nyhjäten, JK hormissa ja tekeepä
hän vielä slingillä välivarmistuksen hormin sisälle kiilautuneeseen ki-
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Nykyään valloittajat tulevat nelivetoisillaan vuorille patikoimaan, laskettelemaan tai kenties kiipeilemään ja kaksipyöräisillä kuntoaan mittaamaan.
Ajamme ylimmän kylän perukoille. Kaiteettomalla tiellä kurvailee holtittomasti uudella maastopyörällä noin 10-vuotias poika. Yhtäkkiä hän
putoaa reunan yli ja tömähtää etupyörän kautta ympäri jääden makaamaan pyöränsä alle rinteeseen.
Kiipeilevä sanitaariryhmämme on nopeasti paikalla ja nostaa pöllämystyneen pojan takaisin tielle, toteaa luiden säilyneen ehjinä ja katsoo, että poika pääsee kotipihalleen.

Kukkivatko sitruunapuut?
Mutta missä ovat ne kukkivat sitruunapuut? Jokilaaksojen muhevissa
hedelmätarhoissa, järvien rannalla puutarhoissa, vuorten loivilla rinteillä.
Runoilija-kirjailija Johan Wolfgang von Goethe hehkutti Italian vuoriseutujen kauneutta runossaan Mignon. Ensimmäisen säkeen alussa hän kysyy: ”Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?” (Tunnetko
maan, missä sitruunapuut kukkivat?). Runoilija itse tuntuu löytäneen
vastauksen, mutta meitä kiinnostava toinen säkeistö palauttaa kiipeilijät takaisin vuorille:

Mikko Damski

Tunnetko vuoren, sen pilvitien?
Sumussa tietään etsii muuli:
luolissaan lohikäärmeet lymyää;
yli kallioiden syöksyvät virrat
syvyyteen,
Tiedäthän sen?
Sinne!
Sinne kulkekoon tiemme
sinne lähtekäämme!
(vap. suom. JM, 2012)

Belvedere, Garda. Mikko lähdössä.
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Anu Korosuo, Rubio y Azul 6c, Media Luna, Patagonia. Kuva Saku Korosuo.
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Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi

Anna Laitinen reitillä Half Century 8a, Rotkokallio, Kimonkylä. Kuva Joonas Sailranta.
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Mikko Lähteenmäki, Mestarien aamiainen (8-), Kustavin Kuulivuori. Kuva Janne Ahola.
.
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The Exorcist (7a), Haunted Walls, Perttu Ollila 3. kp:lla.

Heikki Karla

Teksti Perttu Ollila

Keväällä 2008 teimme onnistuneen Costa
Blancan -reissun, johon kuului myös kiipeilyä Echo Valleyn reuna-alueella lähellä Polopin kylää. Vasta matkan viimeisenä, sateisena päivänä samoilin alueen ytimessä ja takamailla. Löysin laakson hiljaisuudesta hylätyn
cortijon, espanjalaisen maalaistalon, johon
halusin muuttaa asumaan. Löysin myös Echo
Valleyn suuret seinät. Osa niistä oli aivan kiipeämättömiä ja osa muutamalla kiehtovalla
seikkailureitillä reititettyjä. Silloin tuntui, kuin
olisimme viettäneet monta päivää aivan toisarvoisilla seinillä paikan todellisten aarteiden
piillessä laakson kaukaisemmilla reunoilla.
Kaikki intohimoisesti kiipeilymatkoja tekevät tietävät varmasti sen tunteen, kun reissu on loppumaisillaan mutta homma on
vasta päässyt alkuun. Minusta ne tyypilliset
selitykset, että ”eivät ne seinät sieltä mihinkään katoa” ja ”tänne on tultava uudestaan”,
ovat usein vain defensiivisiä huijauksia. Väläys todellisesta Echo Valleysta ja pakotettu
kotiinpaluu saivat minut inttämään vastaan
reissun päättymistä pehmentäville fraaseil-

le: Tullaanko oikeasti uudestaan? Kuinka pian tullaan? Mitä jos kaikki parhaat Rowland
ja Mark Edwardsin seikkailureitit ovat parin
vuoden päästä retropultattuja?
Seinien katoamattomuuden toisteleminen
antaa kyllä sopivan suojapuskurin tunteiden
heilahtelua vastaan, niin myös mahdollisuuden toimia korrektimmin sosiaalisessa ympäristössä. Mutta lähimpien kiipeilykaverien kanssa oltaessa toiminnan vilpittömyys
on vähintään yhtä arvokasta kuin korrektius.
Niinpä yksi viimeisiä valokuvia minusta vuoden 2008 reissulta on sellainen, jossa olen
varautuneen mietteliäänä käpertynyt kalkkikiviseen koloon kiukuttelemaan. Kaikesta paistaa kotiinpaluusta kieltäytyminen. Eleen teatraalisuuden ja mahdollisen itseironian takana taisi silti olla paljon totta ja oikeaa.
Talvella 2010 Juha Suikkala ilmoitti minulle
kokoavansa uutta retkuetta Costa Blancalle.
Heikki Karla oli jo kiinnitetty Juhan räkkiin,
minun vain piti hankkia itselleni innokas kiipeilypari. Onneksi eräänä jäätävänä arki-il-

tana Turun Klubilla oli juuri oikea mies oikeassa paikassa. Olin kuuntelemassa Udo
Dirkschneideria, saksalaista teutonimetallia
parhaimmillaan, ja niin oli myös Ossi Frusti.
U.D.O.:n setin päättäneiden Accept-vetojen
Balls to the Wall ja Fast as a Shark jälkeen hetki oli otollinen, sillä olimme kumpikin jossain
nostalgian ja aidon kasarikiihkon välissä, Ossilla vielä syyntakeettomuutta lisäävä tuoppi
kädessä. Kysyin kuin varkain, haluaisiko hän
lähteä Espanjaan kiipeämään kanssani. Vastaus oli yksiselitteisen myöntävä ja naurun
säästämä. Loistavaa! Pääsisin hoitamaan
Echo Valley -missioni ja lisäksi olin jo pitkään
halunnut kiivetä Ossin kanssa. Sitten laulettiin lisää Acceptia: ”And then you’ll get your
balls to the wall, man...” Seuraava päivänä ilmoitin Juhalle, että retkikunta oli kasassa.
Reppuun pakattiin tuplaköysien ja hyväksi
havaitun räkin lisäksi se vanha kunnon opas,
Rockfaxin Costa Blanca -topokirjan kolmas
painos (2001), joka esitteli kokonaisuudessaan Echo Valleyn takamaastojen suuret seinät: Senyeran, Haunted Wallin, Echo Placan
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ja Col Llaman. Kirjan uudemmasta, nyttemmin loppuunmyydystä laitoksesta (2005) koko tämä ylänköjen nelikko oli jätetty pois tilan
säästämiseksi. Toimituksen valinta herätti kysymyksiä, kun kerran mistään access-ongelmaisista seinäjättiläisistä ei ainakaan tuolloin
ollut kyse.

lähdemmekin testaamaan jalkatyötä, vartalon hallintaa ja rytmiikkaa Echo Two -seinälle.
Tuo minulle ja Juhalle viime reissulta tutuksi tullut pyramidin muotoinen seinä on liki
ja saa luvan tarjota Echo Valleyn lyhyen johdannon ja lämmittelyn myös uusille kiipeilykumppaneille Ossille ja Heikille.

Tätä kirjoittaessani Rockfax-tiimillä näyttää
olevan tekeillä uusi, jopa tänä vuonna julkaistava valkoisen rannikon kiipeilyopas. Ovatkohan Echo Valleyn hiljaiset jättiläiset nyt mukana? Vai onko luvassa lisää uusia urheilullisia kohteita Rowland Edwardsin 1990-luvun
reittien kustannuksella? Kuuden Costa Blancan -matkan kokemuksella olen sitä mieltä,
että Echo Valleyn aarteiden ylle on tällä erää
laskeutunut hiljainen unohdus. Niinpä kutsun esiin yhden kiivetyn seikkailutuokion kultakin seinältä, koko komeudessaan ja arvossaan. Seikkailun auvoisuus ei suinkaan ole
sama asia kuin reittien laatu. Silti, piikkipuskineen ja irtokivineenkin, esittelemäni reitit
ovat myös sellaisia, joita suosittelen.

Valitsen äitienpäivän aperitiivireitiksi 135-met
risen Voyage to Orionin (6c+), sillä tämän
”tähdistömatkan” alun olen kiivennyt kaksi vuotta aiemmin ja nyt haluan topata koko
hoidon. Saan myytyä idean Ossille topon laatusanoja esittelemällä: ”Magnificent route with
great positions, on perfect rock”. Reitin toinen
pitchi on sen kruksiköydenpituus, 45 metriä
kurvailua poketeilla ja kalkkikivilastuilla – sekä pulteilla. Tässä piti olla seitsemän Environmental Nut Placement -reikää (ENP),
vaan nytpä onkin kullankiiltäviä porahakoja.
Treenaan silti pari ENP-pleismenttiä kakkoskoon wall-nuteilla. Se on harjoitusta myös
kakkosena kiipeävälle: välillä irrotus tapahtuu ei niin herkästi mutta kieltämättä luovasti
kiila-avaimella ja Cassinin kookkaalla seiskalla hakkaamalla. Kiilakikkailuistani huolimatta
olemme ripeitä ja laskeudumme komean reitin topista parilla pitkällä rappelilla.

Senyera

Niin kovin usein suurten reittien kiipeilypäiviä pidentää se, että lähestymismarssi on

Perttu Ollila

On paikallinen juhla-aika, Feria de Mayo
2010, mutta kansantanssit ja kadunvarsiravintoloissa napostelu eivät mitenkään voi
kiinnostaa meitä reissun ensimmäisenä kiipeilypäivänä. Sevillanasin säkeistöjen sijasta

The Great Dihedral (7a), Echo Placa, Ossi Frusti 2. kp:lla.
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kaarteleva, ja reitin alku löytyy vasta etsiskelyn ja empimisen jälkeen. Kaukokatseisina
teemme siis päivän hyvän työn ja käytämme
jäljellä olevan iltapäivän kulkemalla läpi koko
lähestymisen suurelle Senyeralle aivan seikkailureittimme, 10-pitchisen La catedralin
(6b+, 275 metriä) juurelle. Palaamme huomisesta tietäväisinä läpi raatelevien piikkipuskien, Ossi shortseissaan, ja käymme huhuilemassa Heikin ja Juhan seinältä illalliselle.
Meillä on tarjota nyt muutakin kuin pastaa ja
punkkua, nimittäin reittipaikannusbetaa poikien suunnittelemaan Nemesikseen (6a).
Seuraavana päivänä koko konkkaronkka marssii intoa puhisten Senyeralle. Tiimimme erkaantuvat rotkon pohjalla, missä toivottelemme toisillemme hyviä hetkiä valtavalla seinällä. La catedralin portaat on jo asteltu, ensimmäinen köydenpituus toimii portaalina reitin
monimutkaiseen arkkitehtuuriin. Aloitan 6a:n
pitchillä, jossa on palikkaa, kanttia, uurteita,
kaksi hakaa ja naruständi. Ossi pistelee seuraavan 5+:n, klippaa linjan löytymistä helpottavat kolme pulttia ja päätyy pienen etsiskelyn jälkeen haka- ja naruständille. Johdatan
meidät siitä hieman alaviistoon kulkevalla
poikkikululla hyvälle hyllylle ja kunnon pulttiständille. Jatkamme vuoroliidein, ja Ossi saa
hoidella inspiroivan kolmen pultin 6a+:n. Pitchin alku vaatii huolellista jalkojen asettelua.

Perttu Ollila

La catedral (6b+), Senyera, Ossi Frusti 8. kp:lla.

”

La catedralin 40-metrisen neljännen köydenpituuden yläosassa kivenlaatu osoittaa huononemisen merkkejä. Tämän hajamielisesti
tiedostaen lähden liidaamaan pitkää pätkää
tarkoituksenani linkittää viides ja kuudes köydenpituus. Kiivetessä kosken vasemmalla
kädelläni kookasta otepaakkua, korkeintaan
hipaisten, ja se hajoaa palasiksi. Yritän hädissäni jotenkin estää kiveä putoamasta sillä seurauksella, että saan ruhjeita sormiin,
polveen ja nilkkaan. Jää vain huudettavaksi
”Kiviii!” Palaset sinkoilevat alas, isoimmat
onneksi varmistajani ohi, mutta höyhensarjalaisen nyrkin kokoinen mäjähtää suoraan
punaiseen kypärään. Kun Ossi viimein suostuu suoristamaan niskansa ja katsomaan
ylös, hän kiittää minua ironisesti tästä kokemuksesta. Huojentuneena linkitän roskan
loppuun asti ja ohjaan duomme luolaan seitsemännen pitchin juurelle.
Ossi kipeää seitsemännen köydenpituuden
(6a) hitaasti tunnustellen. Irtonaisen oloiset
palaset pakottavat meidät kummatkin nyt
tarkkaavaisiksi. 40-metrinen pitchi on silti koko matkan upean ilmavaa groovailua aivan
alun luolasta irtaantumisesta aina pitchin
päättävän pinaakkelin huipulle saakka.
Terävä torninnokka on ihastuttava, hapekas

Jää vain huudettavaksi ”Kiviii!” Palaset sinkoilevat
alas, isoimmat
onneksi varmistajani ohi...

ja tuulinen. Sieltä kirjaimellisesti loikkaan
pienoistornin takana olevalle toiselle seinälle. Seuraan diagonaalihalkeamaa oikealle, sitten halkeaman päätyttyä feissille pinaakkelin
keskelle. Tässä kohtaa on pitchin ainoa pultti,
jokseenkin tarpeeton sekin. Pitkämuuvinen
kruksi tehdään kuitenkin hyvin palkitsevasti
luonnollisten varmistusten päällä. Se tuntuu
6b+:ksi aikamoisen haastavalta ja pakottaa
maitohappoiseen pohdiskeluun linjan strategisesta kulusta: vasemmalta, oikealta vaiko
siitä välistä.
50 metriä helppoa kiipeilyä johdattaa meidät Senyeran toppiin, jossa fiilistelemme kello viiden autereessa. Reitin aloittamisesta on
vierähtänyt kuutisen tuntia. Kuluaareja käve-

lemällä pääsemme Senyeran takaiselle vaikea-ajoiselle soratielle. Tietä kävellessämme
ilmeisesti ihailemme kallioita juuri kriittisellä hetkellä, sillä onnistumme ohittamaan polun, joka johtaisi alas laaksoon ja takaisin Senyeran lähestymisreitille. Sen sijaan päädymme kävelemään erinäisiä laakson sorateitä,
saamme kiukkuhaukut kolmelta vahtikoiralta ja tulemme lopulta eläkeläispariskunnan
”privadolle”. Teen tuttavuutta ensin espanjaksi, sitten englanniksi, mutta arvon rouva
katselee vain epäilevästi. Emännän komennettua saksanpaimenkoiraansa, ”Halt deine
Schnauze!”, tajuan yhteisen kielemme. Meidät opastetaan ystävällisesti mantelipuuviljelmän vierestä oikealle polulle.
Kun ohitamme Senyeran, Juhalla ja Heikillä
on kahdeksas pitchi aluillaan. Meille kertyy
kävelyä autolle kymmenisen kilometriä. Tarkoituksemme on hyvässä toverihengessä hakea pojat aivan ylhäältä asti, mutta pimeässä emme löydä oikeaa kärrypolkua tai sitten
emme vain tohdi höykyttää kiesiä tarpeeksi
pitkälle. Jäämme siis alas parkkiin odottelemaan Nemesiksen kiivenneitä. Sieltä ne otsalamppupäät lopulta saapuvat pienessä tihkusateessa. Pitkä ja hyvä päivä ulkosalla!
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Perttu Ollila

Echo Placa
Koska olin piipahtanut Echo Placan juurella
jo keväällä 2008, muistikuvan ohjaama ensimmäisen reitin valinta on itsestään selvä:
The Great Dihedral (7a), nimensä mukainen
kallionmuoto seinän vasemmassa reunassa.
Asiasta ei sen kummemmin tarvitse Ossin
kanssa neuvotella. Kävely Echo Placan juurelle vaatii meiltä tällä kertaa puoli tuntia helteessä hikoilua, ennen kuin upea seinä avautuu eteemme. Seuraamme polkua hieman
ylemmäs, jemmaamme kamat kivenkoloihin
ja käymme käsiksi 50-metriseen kolmosvaikeusasteen ruohokiipeilyyn. Kivi on kiinteää
ja ruoho kuivaa, joten emme vielä ota käyttöön köysiä emmekä kiipeilytossuja. Kasvit
ovat kruksikkaan vihamielisiä: joissain puskissa on tuuman pituiset piikit! Reitin ensimmäisen varsinaisen köydenpituuden juurella onkin varsin viidakkomainen tunnelma ja
machetelle olisi käyttöä.
Kun ensimmäinen pitchi näyttää huonosti
varmistettavalta, Ossi antaa mielellään minun aloittaa. Kiipeän 50 metriä 6a:n sisäkulmailua. Fiksattua kamaa ei ole lainkaan, ei
edes topon lupaamaa valmista naruständiä
hyllyn päällä. Joudun siksi nuijimaan ständimme kasaan kompaktiin seinään todella
valikoiduista piisseistä. Kuin täydentämään
reissumme AC/DC:n ralleihin typistyvää ääniraitaa laakson täyttää mahtava ukkosenjyrinä.
Jossain kaukana sataa ja tummat pilvet liikehtivät uhkaavasti Välimeren päällä. Olemme kuitenkin nyt niin upean pitchin juurella,
50-metrisen 7a:n sisäkulmaoffarin, että minä
tarvitsisin erittäin painavan syyn pakittamiseen. Thunderstruck! Kiirehdin vaihdon ständillä ja hyökkään vauhdilla sisäkulman kimppuun. Tiedostan kyllä, että Heikki ja Juha
ottavat pakit viereiseltä reitiltä The Forth Additionilta ja että kypärääni ropisee jäärakeita.
Kalkkikivioffarit ovat oma karhea lajinsa. The
Great Dihedral -yksilö ei kuitenkaan vaadi ylisuuria piissejä, eikä minulla tällä kertaa ole
edes kolmosen camalotteja. Pultteja on väljästi, hakoja tai narunpätkiä siellä täällä – välillä laitan alienin pokettiin. Halkeamasta innostuneena unohdan feissikiipeilyn lähes
kokonaan ja runttaan kulmaoffaria raa’asti
käsisilloilla, reunagastonilla ja polvijammilla. Hidasta, väsyttävää ja aivan ihanan oksettavaa! Halkeama päättyy viimein kattoon, joka pitää alittaa ja ylittää oikealta vinhasti sukeltaen. Kun homma on jo lähes hoidettu ja
kurotan voitonriemuisesti kahvalle, ote murtuu. En edes tarkkaan tiedä, onko se käsi- vai
jalkaote, mutta yhtä kaikki ilmassa on yhtäkkiä kivensirua ja Perttua. Lennosta tulee yllättävän pitkä, mutta onpahan tilaa tippua. Rysäyksessä oikea nimetön leikkaantuu häijysti haavalle. Topatessani uudestaan ankkurille
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Fields of Gold (6b), Col Llama, Heikki Karla 5. kp:lla.

”

...ja runttaan kulmaoffaria raa’asti
käsisilloilla, reunagastonilla ja polvijammilla.

verta onkin sitten joka puolella: vaatteissa,
slingeissä, sulkurenkaissa ja reitillä.
Varmistelen levollisin mielin kakkoseni, jonka
repussa pitäisi olla haavanhoitotarpeet. Ossi
ei suostu tunkemaan raajojaan halkeamaan
kieroutunutta esimerkkiäni seuraten vaan uuvuttaa itseään halkeaman ulkopuolisella, tosin aika tyylikkäällä, feissiakrobatiallaan. Teippaan teurassormeni pakettiin ja lähden halukkaasti jatkamaan liidaamista 40-metriselle
6b:n pitchille. Se on jyrkkä ja palikkainen. Eritoten viimeinen katonylitys on ratkiriemukas:
sellaista sokeaa hamuilua bulgen yli, silkkaa
epäuskoa ennen otteen osumista käteen, sitten tyylipisteistä piittaamaton vääntäytyminen hyllylle. Tällä kertaa ständi on mukavan
ei-roikkuva. Päätän The Great Dihedralin vielä keskivaikealla 40-metrisellä, joka on mukavaa ja huolellista otekiipeilyä pikku pilarissa

Echo Placan toppiin. Kiivetessä alan tuntea
reväyttäneeni jonkin pienen olkalihaksen putoamisessa – enpä vielä tiedä sen sattuvan
seuraavat neljä kuukautta – mutta muuten fiilis on mainio.
Kierrämme kävellen Echo Placan takakautta
kohti aloituspaikkaamme. Ilmeisesti emme
odottaneet päivän kehkeytyvän näin pitkäksi,
sillä kumpikaan ei ole pakannut ensimmäistäkään energiapatukkaa mukaan. Paluumarssi tarjoaa tyypillisesti vuohenpolkua ja
piikkipuskaa. Ilmankos Espanjassa kiivetessä alkaakin aina tehdä mieli vuohenjuustoa
ja ainavihantaa rosmariinia. Kulinaristisissa mietteissä pyllähdän pari kertaa huonoilla
sandaaleillani ja saan kämmeniin rosmariinia
piikikkäämpiä yrttejä. Juha ja Heikki ovat kiltisti meitä vastassa. Saamme kaipaamamme
patukat.

Haunted Walls
Kun kerran CV70-tie on remontissa ja poikki, jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa ajaa auto Haunted Wallsille, joko Guadalestin tai Sellan kautta. Jälkimmäinen tie on vähemmän serpentiininen, ja saan onneksi
markkinoitua tämän jo testaamamme nelipyörälähestymisen. Paljon
siinä tulee ajelua, mutta toukokuista aamu-Espanjaa on mukava katsella samalla aiempien vuosien Sellassa noustuja reittejä bongaillen
ja muistellen. Tänään ei kuitenkaan pötkitä pitkälle menneellä gloorialla, vaan se kiipeilyllinen hyvä mieli, omanarvontunto ja ilta-ateria on
ansaittava taas kerran uudestaan – eikä helpoimman kautta.

Perttu Ollila

Jo nähtyäni ensimmäisen kerran Rockfaxin topokirjan yhdeksän vuotta sitten yksi nimipari kiihotti kiipeilyllistä mielikuvitustani muita
enemmän: Haunted Walls, The Exorcist, ”a very strong natural line”.
Reitin nimeä ympäröivä pahaenteisyys tulee tietenkin William Friedkinin samannimisestä klassikkokauhuelokuvasta (1973). Tuokioni autossa onkin tällä kertaa perin erikoinen yhdistelmä odotuksia, muisti- ja mielikuvia: AC/DC:n rytmiryhmä pumppaa perusbeatillään meihin taistelutahtoa, kivet sinkoilevat renkaiden alta Juhan ohittaessa
Divinon – kiivetty –, muutama muuli katselee meitä uneliaasti, ja minä muistelen Reganin hämähäkkikävelyä Manaajassa. Millaistakohan
”kävelyä” The Exorcist vaatii? Se on Haunted Wallsin vaikein reitti, Ed-

wardsin isä-poikatiimin 6c+:ksi greidaama, mutta sittemmin espanjalaisissa topoissa jopa 7a+:ksi korotettu.
Haunted Wallsin parkkipaikalla tapaamme joukon pölyn peittämiä motocross-miehiä. Naureskelemme hyväntahtoisesti toisiamme puolin ja
toisin – kelläpä lopulta se kummallinen harrastus on – ja näppäämme ryhmäkuvat ristiin. Autonavaimet joutavat kivenkoloon, kun ei voi
tietää, kumpi tiimi suvaitsee tulla ensin alas ”kummitusseinältä”. Parinkymmenen minuutin kävelyn jälkeen olemme Haunted Wallsilla ja
paikan aavemainen jylhyys mykistää meidät tilapäisesti. Pystyhalkeamien raidoittama jyrkkä seinä putoaa reittien juurelta Senyeran vasenta
reunaa alas laakson pohjalle. On suorastaan maagisen hiljaista. Seinä
odottaa vielä kuin Manaajan demoni Reganin sisällä.
Ossi on palautunut Echo Placan koettelemuksista ja haluaa kiivetä reitin ensimmäisen pitchin (6a). The Exorcist riisuu heti kättelyssä turhat
luulot, sillä 160-metrinen reitti alkaa uhkeasti pienen bulgen alta. Se pitää ylittää, jotta edes pääsee käsiksi itse reittiin. Olen kiinnittänyt itseni varmistamisen ajaksi, tyhjää kun tuntuu olevan joka puolellani. Alku
varmistuu parilla ENP-reiällä, sitten kiiloilla. Startti on juhlava ja kiipeilyparini fiiliksissä. Ossi pistelee hyvin menemään, vaikka raportoikin liidin pelottavuudesta ja pelkistä hidastavista kiiloista. Kliinaan kuitenkin
kakkostellessani soman nipun aivan hyviä kiiloja.
Tässä vaiheessa koko hoito kaatuu niin paljon päälle, ettei reitin kulkua
oikein vielä hahmota. Potkaisen itseni kakkospitchille, jonka alku vaatii
feissaamista suoraan roikkuständiltä kohti kattoa. Mitään pleismenttejä ei ole hetkeen tarjolla, vaaleanpunaisia kukkakimppuja kylläkin, ennen kuin varmistaminen eräiden superhuolellisten muuvien ja metrien
jälkeen alkaa – pienimmällä alienilla. Kattojen ylityksissä on aina jotain
hienoa, mutta tämä kiepsahdus on tavattoman avartava: yllä odottaa
30-metrinen splitteri. Opas puhuu jotain isojen kamujen ja heksujen
hyödyllisyydestä, vaan eipä minulle ole kakkosen camalottia ja Ossin
kiilanipusta napattua Cassinin seiskaa suurempaa. Halkeama on substantiaalista kiipeilyä koko matkalta, ja vaikka otteita toki kalkkikivestä
aina löytyy, niin mitään seisoskelupaikkoja ei ole tarjolla. Edwardsien
topossa köydenpituus on merkitty lystikkäästi 6a+:ksi, kun taas espanjalaisessa verrokissa se on 6c. Niin tai näin, pitchi on painava koko
matkaltaan ja erityisen palkitsevasti vielä aivan yläosastaan. Onneksi
en rakentanut itselleni köydenvetoa katon alle.
Sitten tulee odotettu kolmas pitchi, reitin kruksi ja selväpiirteinen jyrkentymä. Liidaan verkkaisesti hänkin alle. Reittikuvaus lupaa kaksi
ENP-pleismenttiä. Meillä ei ole yhtään Wild Countryn kolmosen kiilaa,
siis varsinaista ENP-kiilaa, mutta ensimmäisen päivän Voyage to Orionin testailujen perusteella kakkosen wall-nut hoitaa saman asian. Minulla on näitä kolme hollilla, joten olen mielestäni varautunut. Aloitan
kruksisekvenssin laittamalla yhden mikrokämin ja yhden mikrokiilan.
Sitten lukotan vasurilla gastonissa ja kurotan sokkona ENP-pleismentin. Kylläpä hänkkää! Oikea käsi menee krimpille, vasen käsi saidariin.
Tästä saan jalat ylemmäs kiteille ja yllän selkeille otteille pullistuman
keulaan.

Cracks of Tranquility (6b), Haunted Walls, Juha Suikkala 4. kp:lla.

Vieressäni oikealla on ENP-reikä. Lukottelen taas vasurilla, jalat kitkalla, ja käyn asettamaan kakkosen wall-nutia. Se ei mene, ei mahdu, ei
sitten millään. Harrastan hieman tahdonalaista palleahengitystä rentoutuakseni tässä kaikin puolin tukalassa paikassa ja yritän uudelleen
sovittaa wall-nutia – samalla lopputuloksella. Ei helvetti... käteni alkavat hyytyä. Teen salamannopean valinnan: laitan kiilan valjaisiin ja
keskityn ylöspäin vieviin muuveihin tietoisena siitä, että jos mokaan,
pannutan hänkin alla olevalle släbille. Seuraava muuvi on rehellinen
mantteli. Ojentajat töihin, poski seinään, kädellä kiinni jostain epämääräisestä saidarista ja jalka samalle otteelle toisen käden kanssa.
Villi riemu purkautuu keuhkoista. Ossi vastaa: ”Sä oot elukka!” Kakkoseni joutuu lopulta prusikoimaan hänkin, joten ehkäpä se on tuo 7a+.
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Olemme nyt hyllystöllä ja joudamme katselemaan ympärillemme. Vasemmalla puolella
tapahtuu kiinnostavia. Kaverimme ovat kiipeämässä Cracks of Tranquilitya (6b), yhtä
alueen parasta halkeamareittiä. Heikki istuu
ständillä ja Juha kiipeää neljännen pitchin alkua, kumma kyllä alaspäin. Hetken ajattelen
pettyneenä, että pakitko siinä tuli, mutta herra käykin vain hakemassa Heikiltä lisää kiiloja
ja on taas hetken kuluttua seinällä. Juha nousee hienoista halkeamaa, joka laajenee asteittain koko käden kokoiseksi. Pitchin yläosan
pikku katolla alkaa puhina, sitten tyytyväinen
murina. Kannustamme Juhaa lipan yli. Kaikki
näyttää hyvältä, kunnes kuuluu karjuen huudettu ”Kiviii!” Näky kirvelee silmissä: ämpärin kokoinen kivi putoaa Juhalta hajoten palasiksi, ja trajektori on suoraan kohti Heikkiä.
Suljen silmäni. Kun paukkeen jälkeen taas
tohdin katsoa, Heikki vilkuttaa pölyn keskeltä. Hänen paitaansa on tullut reikä ja kivenpalasia löytyy selkärepusta. Mies kertoo
tunteneensa kosketuksen, mutta hänessä itsessään ei ole naarmuakaan. Cracks of Tranquility, tyyneyden halkeamat.
The Exorcistissa on nyt suvanto, ja joudumme kahlaamaan läpi pienen ”metsän” päästäksemme neljännen köydenpituuden juurelle. Väliskrämpläyksestä tulee käytännössä oma pitchi vaihtoineen kaikkineen.
Kantin juurella olemme sitten samalla ständillä kummitusseinän neljännen reitin, The
Phantomin (6b), kanssa. Tässä kohtaa myös
Senyeran Nemesis leikkaa nämä kaksi reittiä.
Ossi liidaa kantin. Varmistuspaikat pitää todella etsiä. Menee pientä kiilaa, ceekolmosta
ja sen sellaista – kuulemma perkeleen pelottavaa. Jos haluaa yhdistellä reittejä, tässä voisi olla kurvaamatta vasemmalle ja jatkaa sen
sijaan suoraan ”Phantom Aretella”. Alhaalta
katsoen arete näyttää hyvältä ja ilmavalta kiipeilyltä. Sen seitsemän ENP-reiän osuus on
retropultattu.
Ossi parkkeeraa käsikirjoituksen mukaan The
Exorcistin viidennen pitchin juurelle. Se on
espanjalaisessa topossa 7a, eikä siinä ole mitään fiksattua kamaa. Stemmailen ensin sisäkulmassa, ylitän pienen katon ja päädyn heikkoon halkeamapainaumaan jyrkälle seinälle,
jossa vauhtini hidastuu. 25-metrisen pitchin
yläosa on suttuinen, raskas ja arveluttavasti
varmistettavissa. Tuumin joka ainoan muuvin etukäteen, niin kuin kaikki riippuisi niiden onnistumisesta, ja tuhlailen mankkaa.
Lopussa meinaa mennä jännäksi ja ylikrimppaamiseksi, mutta saan pidettyä paketin kasassa ja vääntäydyn hyvälle hyllylle.
Viidennen pitchin hieman hyydyttämä kakkoseni tarttuu edessä odottavaan 5+:aan, jonka on määrä johtaa meidät Haunted Wallsin
toppiin. Pitchi alkaa yhdellä ENP:llä. Ossi ei
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saa kakkosen wall-nutia sisään. Ehdotan ykköstä. Se menee! Reikävarmistusta seuraa
pitkä sekvenssi feissillä ilman varmistusmahdollisuuksia. Kannustan Ossin hyllylle. Taisi olla siinä? Vaan eipä ollutkaan, sillä luvassa on vielä atmosfääristä otekiipeilyä ajoittain varmistellen. Kipitän ihastellen perässä
ja löydän perin tyytyväisen Ossin varmistamasta toppimetsikössä. Meistä kummastakin tuntuu, että The Exorcistia voimme sitten
joskus muistella kiikkutuolissa nahkahousuheviä kuunnellessamme.

Col Llama
Reissullemme osuu Heikin syntymäpäivä.
Tällaista täytyy aina juhlistaa, vaikka kuinka
aikuisia oltaisiin. Tarjoan 29-vuotiaalle erilaisia juhlapäivän aktiviteetteja valittavaksi:
mennäkö Terra Mítica -teemapuistoon, kylille
pizzalle, hiekkarannalle sangriaa lipittämään
vaiko kiipeämään kanssani Echo Valleyn kaukaisin seinä Col Llama. Heikki valitsee viimeisen. ¡Mi hombre, vamos!
Col Llama on 200 metrin korkuinen kallio ylhäällä tuulisessa solassa. Tarjolla on vain
kaksi reittiä, joista me valitsemme vaikeamman, Fields of Goldin (6b). Puolentoista tunnin lähestymismarssin jälkeen olemme paikantaneet itsemme Col Llaman silmiinpistävän uurresysteemin juurelle. Päätämme
jättää kengät alas, sivuuttaa lopun nelosen
kiipeilyt ja siten väistämättä myös tuuliset
tunnelmoinnit Col Llaman todellisella huipulla. Strategiamme on laskeutua alas köydellä, jahka urakan kiipeilyllisesti sisällöllinen
osuus on hoidettu.
Aloitan kompaktilla 6b:llä, jossa linjan kulkua osoittaa pitkästä aikaa muutama pultti. Niitä on kuitenkin vähän ja pitkillä väleillä, tarkkaan ottaen neljä kappaletta 35 metrillä. Linjan luontevinta kulkua on siksi paikoin
hankala päättää – vasemmalta, oikealta vai
suoraan – ja viimeisen lipanylityksen jälkeen
eksynkin aivan liikaa vasemmalle. Kiipeilystä uhkaa tulla turkasen vaikeaa ja rannareissaan jännittävää, mutta onnistun kuitenkin
kurvaamaan takaisin oikeaan päätepisteeseen grooven pohjalle. Olen niin tohkeissani tiukasta aloituksesta, etten huomaa aivan
vieressäni olevia tuplapultteja vaan rakennan
ständin luonnollisilla varmistuksilla.
Heikin syntymäpäiväpitchi on seuraava, 6a:n
sisäkulma. Mies kiipeää hienosti ja varmistaa hyvin pienillä kiiloilla ja ceekolmosilla.
Kakkostellessani huomaan päivänsankarin
olleen fiiliksissä, sillä unohdetulla reittiaarteella on nyt mankkaa melkein kaikissa kourun siruissa ja krimpeissä. Vauhtiin päästyään Heikki hoitelee koko blokkinsa eli liidaa
vielä kolmannen köydenpituuden. Se menee
hyvin, paitsi että ständin yläpuolisen hänk-

kichimneyn vierestä jää tuiki tarpeellinen
piissin paikka huomaamatta. Minä siinä sitten istua kannustan hyllyllä, kuuntelen puhinaa, katselen mihinkään klippaamattomia
köysiä ja chimneyssä villisti potkivia jalkoja.
Neljännen köydenpituuden (6b) pitäisi alkaa
yhdellä ständifleikin ylle asennetulla pultilla,
mutta seinässä on pelkkä puuttuvan pultin
reikä. Eikä se ole ENP! Tämäkin pitchi alkaa
siis pakotetun huolellisesti ja jännittyneissä
tunnelmissa. Topo ohjeistaa kiipeämään narunpätkältä kohti lyöntihakaa – vaan kun sitä ei näy. Lopulta kiipeän vaikeasti ja suvereenisti haan vierestä, poikkaroin vähemmän
hallitusti klippaamaan mokoman sen huomattuni ja jatkan suunnistusta tällä 45-metrisellä diagonaalilinjalla. Pitchi on kerrassaan
loistava mutta vaikeasti navigoitava.
Mietimme yhdessä reitin viimeisen 6b:n juurella, mikäköhän haaste tähän sisältyy, kun
kaksi aiempaa 6b:tä ovat olleet melkoisen
vastaanpanevia ja eksyttäviä. Pitchi ainakin
on melkein kokonaan yllämme nähtävissä
Fields of Goldin loppuhuipennuksena. Haasteeksi paljastuu siirtyminen släbiltä sen yläpuolella nojaavaan pilariin, sitten haljenneeseen bulgeen. Muuvit ovat tarkkoja ja vahvoja, piissit pieniä. Fiksattua kamaa ei ole
lainkaan, ja keltaiset kukkaset tuottavat floristista iloa.
Pysymme alkuperäisessä suunnitelmassa jättää käymättä huipulla. Kättelemme siis. Päivänsankari polttaa ansaitsemansa piipullisen. Juhlistaminen osoittautuu kuitenkin
hieman ennenaikaiseksi, sillä laskeutumislinja on kaikkea muuta kuin miellyttävä. Luvassa on muun muassa yhden pultin lehtihakalaskeutumista ja pendulum-juoksua pitkin
seinää seuraavan ankkurin saavuttamiseksi.
Kerran revimme köyttä kahden miehen voimin epätoivon valkaistessa kasvot. Väri palaa
olemukseen yhtä nopeasti kuin poistuikin,
kun köysi nytkähtää taas liikkeelle ja mäjähdämme kahden miehen kasaan ständihyllylle.
Olemme maankamaralla vasta kymmenen aikoihin illalla. Kättelemme uusiksi. Heikki vaikuttaa vilpittömän tyytyväiseltä aktiivisyntymäpäiväänsä. Vähintään puolet ilosta on ollut minun puolellani.
Col Llaman myötä olen saanut Echo Valley
-missioni hoidettua. Sitten on aika aloittaa
uusi kierros tai vaihtaa hieman aluetta. Tämä
silläkin uhalla, että lopulta taas lohduttaudutaan puheella seinistä, jotka ”eivät sieltä mihinkään katoa”. Ehkä tämä ainainen loppuun
saattamattomuus onkin jonkinlainen totuus
kiipeilystä ja elämästä ylipäänsä.
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299,00 €

KIIPEILY 2/12 35

Rob Dyer

Iso-Britannian
kiipeilyliiton
talvikiipeilyleirillä
Skotlannissa
Teksti: Sari Nevala

ulkomaalaisesta alpinistista (osanottajia oli
esimerkiksi Japanista, Etelä-Afrikasta, Yhdysvalloista, Serbiasta, Ruotsista ja Espanjasta)
ja tietysti vastaavasta määrästä brittiläisiä alpinisteja. Leirin osanottajien taso oli laaja;
mukana oli useita maailmaluokan kiipeilijöitä kuten Greg Boswell (Iso-Britannia), Nick
Bullock (Iso-Britannia) ja Jen Olson (Kanada),
mutta myös monia toppahousukiipeilijöitä
kuten minä.
Leirin aikana kiipeilyolosuhteet olivat haastavat, tosin onneksi mukaan mahtui muutama
lähes täydellinen päivä kauniissa auringonpaisteessa. Skotlannin vuoristossa jää muodostuu kallioille sataneesta lumesta, joka
leudon sään aikana sulaa ja seuraavien yön
pakkasissa jäätyy. Leudosta talvesta johtuen
jäätä oli tänä talvena muodostunut vain ohuelti, ja etenkin jääruuvivarmistukset olivat
heikkoja. Useana päivänä satoi tiheästi lunta, ja halkeamien löytäminen sekä putsaaminen varmistuksille (heksat, kiilat) aikaa vievää. Skotlannille ominainen meri-ilmasto, jolle tyypillistä ovat nopeat säävaihtelut, saattaa
luoda täydelliset olosuhteet kiipeilylle yhtenä
yönä, kun taas seuraavana yönä kaikki muuttuu.
Hell's lum alue.
Rob Dyer

O

Sari Nevala, alue Aonach Mor, reitti Aquafresh greidi (4,4).
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sallistuin Suomen edustajana IsoBritannian kiipeilyliiton (BMC) Skotlannin järjestämälle viikon mittaiselle talvikiipeilyleirille Cairngorms vuoristoalueella tammikuussa 2012. Tapahtuman
perimmäisenä tarkoituksena oli tutustuttaa kansainväliset alpinistivieraat skottilaiseen talvikiipeilyyn, lisätä kiipeilijöiden välistä verkostoitumista ja samalla tietysti pitää yhdessä hauskaa. Kiipeilyleirin
päämajana toimi kansallinen kiipeily- ja seikkailu-urheilukeskus nimeltään Glenmore Lodge, joka sijaitsee Aviemore-kylän läheisyydessä ja kiven heiton päässä Cairngroms vuoristoalueesta. Leirin osanottajalista koostui 39

Viikon aikana jokainen ulkomaalainen kiipeilijä sai siis kiipeilyparikseen kokeneen brittiläisen alpinistin. Itse kiipeilin leirin kahtena
ensimmäisenä päivänä norjalaisen ja englantilaisen aspiranttioppaan Lenan ja Rocion kanssa. Ensimmäisenä päivänä Rocion
tutustutti meidät skandinaavit skottikiipeilyn
saloihin kauniissa auringonpaisteessa Creagan Coire Cha-no kalliolla. Kiipesimme lähes
täydellisissä olosuhteissa kaksi hienoa parin
pitsin mixtareittiä nimeltään Jenga Buttress
(III,4) ja Anvil Corner (VI,6). Skottikiipeilyssä
reitin vaativuustaso annetaan kahtena lukuna; roomalainen numero kuvaa reitin kokonaisvaikeutta, kun taas arabialainen numero ilmaisee reitin vaikeimman teknisen kohdan vaativuustason. Leirin toisena päivänä
kiipesin Rocion ja Lenan kanssa kolmen pit-

Rob Dyer

Rob Dyer

Sari Nevala.

Sari Nevala, alue Hell's lum, reitti Brimstone groove.
Rob Dyer

Coire an lochain

sin klassikkoreitin The Seam (IV,4) Coire an
Lochain alueella, ja reitti oli tiheästä lumisateesta, mutta myös ajoittaisesta kovasta
tuulesta johtuen haastavampi kuin oletimmekaan, ollen erinomainen esimerkki skottitalvikiipeilystä parhaimmillaan. Omasta mielestäni Skotlanti on yksi parhaista paikoista
talvikiipeilyn opetteluun, koska vaativat olosuhteet opettavat nopeaksi ja taitavaksi kiipeilijäksi. Skotlannissa on myös säiden salliessa mahdollista kiivetä jokaisena päivänä
uusi reitti, koska lähestymiset ja reitit ovat
yleensä lyhyempiä verrattuna alppireitteihin.
Loppuviikon kiipeilin Iso-Britannian kiipeilyliiton access-asioista vastaavan Robin kanssa. Kolmen päivän ajan kiipesimme Hell’s
Lum, Aonach Mor ja Corrie Lochan vuoristoalueilla. Huonoista jääolosuhteista johtuen
jouduimme usein muuttamaan reittiä alkuperäisestä kiipeilytopoon merkatusta reitistä,
tosin onneksi minulla oli osaava herrasmies
köyden toisessa päässä, jota ei skotti kuutosen mikstapitsit paljoa hetkauttanut. Tosin
seikkailujemme takia myöhästyimme kahtena iltana illalliselta, ja 12-tuntisten kiipeilypäivien jälkeen seuraavan aamun lähestymiset
tuntuivat varsin raskailta. No kerran sitä vaan
ollaan Skotlannissa, joten kaikki peliin! Itse
pääsin liidaamaan monia hienoja miksta- ja
jääpitsejä, tosin usealla reitillä minusta tuntui että reitit olivat haastavia ja jopa vaarallisia huonojen varmistuksien takia. Olin siis

Sari Nevala, Aonach Mor, reitti Aquafresh greidi (4,4).

eittämättä iloinen, että sain kokeneen paikallisen alpinistin parikseni.
Leiriviikon iltaohjelma koostui leirille osallistuneiden kiipeilytähtien esityksistä. Kuulimme Skotlannin tiukasta kiipeilyetiikasta ja ensinousuista niin Simon Richardsonilta kuin
Simon Yearsleyltä (Iso-Britannia), ja Skotlannissa viime vuosina kiivetyistä vaikeista mixtareiteistä Will Similtä ja Greg Boswellilta (Iso-Britannia). Kanadalainen Jen Olsonin kertoi kiipeilyistään Kanadan pitkillä ja
etäisillä jääputouksilla, Nick Bullock seikkailuistaan ja uusista linjoista niin Walesin jyrkillä rantakallioilla kuin Annapurna III:lla, ja
Magnus Kastengren (Ruotsi) viimevuotisesta kiipeilyreissustaan Tiibetissä. Leirin viimeisenä iltana pidettiin disko, johon kaikki kynnelle kykenevät osallistuivat, ja leirin päämajana toiminut Glenmore Lodge täyttyi maailmanluokan alpinisteista.

Kaiken kaikkiaan Iso-Britannian kiipeilyliiton
leiri oli taas kerran suuri menestys. Leirin
aikana kiivettiin monia ensinousuja, mutta
myös useita hienoja klassikkoreittejä, kuten
esimerkiksi Ben Neviksen pitkä harjannereitti nimeltään Tower Ridge. Viikon hienoimmasta suorituksesta vastasivat Nick Bullock
(Iso-Britannia), Bayard Russell (Yhdysvallat)
ja Guy Robertson (Iso-Britannia) kiipeämällä Guerdon Groves’in (IX,8) toisen talvinousun, joka sai paljon huomiota Iso-Britannian
kiipeilymediassa.
Kiitän taas kerran Suomen Kiipeilyliittoa mahdollisuudesta osallistua Iso-Britannian kiipeilyliiton talvileirille Skotlannissa Suomen edustajana. Oli hienoa palata entisen kotimaani
vuoristoon, tavata uusia ja vanhoja ystäviä,
oppia uusia vuorikiipeilytaitoja, ja saada
muistutus talvikiipeilyn vaativuudesta Skotlannin brutaaleissa olosuhteissa.
Jos kansainvälisiin kiipeilytapahtumiin mielii,
kannattaa seurata esimerkiksi UIAAn ja IsoBritannian kiipeilyliiton nettisivuja, joista löytyy tietoa tulevista leireistä ja tapahtumista.
Lisätietoa Skotlannin talvikiipeilystä löytyy
suomeksi Roope Roineen kirjoittamasta erinomaisesta artikkelista viime vuoden Kiipeilylehdessä (1/11). Yksityiskohtaisempia kuvauksia löytyy aluetta käsittelevistä opaskirjoista.
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Les Calanques

Seikkailuhenkistä sporttia		
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Les Calanques on kiipeilykohde Marseillen lähellä
Ranskassa. Calanquesissa on sekä lyhempää
sporttia että korkeampaa monen köydenpituuden
kiipeilyä. Korkeat merenrantakalliot ovat se,
mikä tekee paikasta ainutlaatuisen Euroopassa.
Teksti ja kuvat Sampsa Jyrkynen

Pitkiä reittejä on tarjolla sekä pultattuna että luontaisesti varmistettavana. Hienoimmat usean köydenpituuden reitit sijaitsevat
ehdottomasti Devensonin seinämällä, joka nousee 250 metriä pystysuorasti merestä ylös. Devensonissa commitment on myös
kohdallaan, sillä laskeutumisten jälkeen vaihtoehtona on vain ylös kiipeäminen.

naisuudeksi. Veden päällä kulkevia poikkikulkuja lukuun ottamatta se on myös yksi Calanquesin pisimmistä reiteistä.
Urheiluhenkisempiä kiipeilijöitä varmasti
kiinnostaa Concaveksi nimetty sektori. Sen
150 metrin korkeus ei tee siitä vielä haastavaa, mutta 35 metrin ulkonema pitänee huolta treenatuimmistakin käsivarsista. Sektorin
helpoimmat reitit ovat 6b:tä ja ne kiemurtelevat suurimpien hänkkien ohi.

Klassikkoreitit
Calanquesissa on pienempiä, muutaman köydenpituuden kallioita lähes joka puolella.
Näillä on tuhansia reittejä, joista valtaosa on
suoraan uimarantojen yläpuolella. Jos Calanquesiin menisi lomailuhenkisesti asennoituneena, näistä varmasti riittää puuhastelua
useammaksikin viikoksi. Muutaman köydenpituuden reitti aamulla, uintia päivällä ja jäätelöt illalla ei varmaankaan kuulosta kovin
pahalta kenenkään korvassa.
Kiipeilyllisillä kriteereillä hienoimmat kalliot
eivät kuitenkaan sijaitse uimarannoilla vaan
ne ovat vähän ylempänä.
Kaikista klassikkoreiteistä klassisin lienee
Arete de Marseille (5c, 120m), joka sijaitsee
La Candelle -sektorilla Sugitonin vuonossa.
Reitti on erittäin ilmava greidiinsä nähden.
Se kiipeää kapeaa harjannetta pitkin, joten ilmaa on reilusti molemmin puolin. Reitin ainoa miinus on, että sen ensinousu tehtiin jo

Jari ja hyvä päivä Devensonilla.

< Jari Uusikivi: Armata Calanca.

Devenson
Calanquesin erikoisuus on ehdottomasti Devensonin sektori, jolla on noin parikymmentä pidempää reittiä. Vaikka kiipeily on luonteeltaan sporttista, Devensonin reiteissä on
jonkin verran henkistäkin haastetta. Devensonissa on muutamia reittejä, joissa on siinä määrin seikkailua matkassa, että ne jäävät
mieleen useiksi vuosiksi eteenpäin.
Cap Canaillen kalliolla Jari Uusikvi.

vuonna 1927, ja lukuisat toistonousut ovat
tehneet siitä jokseenkin lasisen.
La Candelle sektorin muut reitit ovat pääosin
lyhyempiä, noin satametrisiä. Joukosta kuitenkin erottuu iloisena poikkeuksena Armata Calanca (6c, 300 m), joka linkittää kolme
noin satametristä släbiä pidemmäksi koko-

Devensonin kiipeilyreitit ovat vaikeudeltaan
keskitasoa ja siitä ylöspäin. Jotta sektorista
voi nauttia kunnolla, on kiva jos 6b:n kiipeily taittuu siinä määrin mukavasti, ettei tarvitse jännittää putoamista. Sektori muistuttaa
hyvin paljon Verdonin kiipeilyä. Reittejä lähestytään laskeutumalla, mutta erona Verdoniin on se, että Devensonissa on pakko kiivetä ylös. Alla pauhaa meri, ja uintimatka pois
on pitkä.

Armata Calanca.
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Kallio avautuu etelään päin, mutta meri tasaa
lämpötilan vaihteluita. Siellä voi kiivetä joulukuussa, jos aurinko paistaa. Keskellä kesääkin kiipeily onnistuu, jos pilviä on edes jonkin
verran. Kalliolla on myös oma mikroilmastonsa eli kallio saattaa olla täysin kuiva vaikka Marseillessa sataa vettä. Lämpötila voi olla talvella kymmenenkin astetta lämpimämpi
kuin kaupungissa. Kesällä sama toistuu päinvastoin ja kalliolla on viileämpää.
Urheiluhenkiselle kiipeilijälle suositeltavia
reittejä ovat mm. Sanababich (6c+, 250 m)
ja Etat d’Urgence (6c, 250 m). Nämä molemmat ovat jyrkkiä linjoja, joihin on erittäin il-

nimittäin kolme metriä kalliosta ulos merenpinnan päälle. Ehdottoman suositeltava kokemus!

mava lähestyminen laskeutumalla. Kiipeily ei
ole kuitenkaan aivan perussporttia, sillä laskeutumisia varten on pakko olla mukana vähintään 50 metrin puoliköydet tai twinit, ja ne
suoristetaan heti ensimmäisessä laskeutumisessa.

Matkat ja majoitus
Majapaikkoja lähistöllä on lukuisia. Hostelworld.com ja Booking.com kertovat varmasti
kulloinkin parhaat vaihtoehdot ja hinnat.

Samoilla laskeutumisilla lähestytään myös
seikkailua nimeltä Pour la Memoire de nos
Enfants (6c, 250 m). Sen kaksi ensimmäistä köydenpituutta kulkevat juuri ja juuri merenpinnan yläpuolella. Niistä varoitetaan, että saattavat olla vaarallisia, jos merenkäynti
on voimakasta. Seikkailu tosin alkaa jo ennen näitä. Viimeinen laskeutuminen päättyy

Jos käytössä on auto ja on mahdollisuus valita majapaikka julkisen liikenteen ulkopuolelta, suosittelen Cassiksen seutua. Normaaleiden lomakausien ulkopuolella Cassiksessa
on hiljaista myös viikonloppuisin. Välimatkaa
Marseillen ja Cassiksen välillä on vain tunti,
ja kiipeily on kaupungit yhdistävän tien puolessa välissä. Omien mieltymysten mukaan
majoitus on siis mahdollista valita joko 16
miljoonan hengen metropolista tai St. Tropezin tapaisesta kymmenen tuhannen hengen
merenrantakylästä.
Lähimmät lentokentät ovat Marseillessa ja
Nizzassa. Lyonista matkaa kertyy 320, Genevestä 420 ja Milanosta 520 kilometriä. Kiitos moottoriteiden, kaikki nämä kentät ovat
kuitenkin alle viiden tunnin ajomatkan päässä Calanquesista. Tämä on hyvä muistaa,
jos jonkin muun kiipeilymatkan alkuperäinen suunnitelma menee pipariksi sään takia.
Omien havaintojeni mukaan Calanquesissa
paistaa usein aurinko, kun Alpeilla on sateista ja pilvistä.

Topot

Jari Uusikivi

Devenson.

Alueelle on kaksi tarkempaa topoa, minkä lisäksi on muutama yleisempi hakuteos. Tarkemmista kirjoista suosittelin vaaleanpunaista VTOPO:n Calanques Escalade -kirjaa, joka
on helppolukuisempi kuin sininen FFME:n
Escalade Calanques. VTOPO:n etuna on lisäksi se, että siinä on reittejä myös Cassiksen
ja La Ciotatin väliselle Cap Canaillen 200-metriselle hiekkakivikalliolle.
Yleisempi lähdeteos – ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen – on Philippe Mussatton
Itinéraires d’un Grimpeur Gâté. Kirjaan on
kerätty satakunta hienointa reittiä Grenoblen
ja Nizzan väliltä. Calanquesista siinä on seitsemän pitkää reittiä, joista kuusi on 6c:tä tai
helpompaa.

Seikkailua Devensonilla, laskeutumassa Sampsa Jyrkynen.

< Devensonin laskeutumiset.
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Hanko Boulder 2012

Hankolaisen kiipeilyn juhlavuosi alkaa

Anton käy reittejä läpi minijunnu- ja kids b:en kanssa.

Anitra Taskinen Kruxista kiipeämässä reittiä nimeltä Biolan.

Kisat käynnissä.

Teksti Kevät Aalto-Heinonen Kuvat Marko Alaverronen

Kymmenen vuotta sitten perustettiin Hankoon kiipeilyseura kiipeilyjaos Hangon Hyrskyt ry. emoyhdistyksen alle. Samantien rakennettiin
Cuplis-halliin pieni boulderseinä. Heti seuraavana vuonna saatiin kuningasidea järjestää nuorten boulderkilpailu, koska jo silloin oli pulaa
Suomessa järjestettävistä junnukilpailuista.
Tuumasta toimeen ja kisat laitettiin pystyyn pienellä porukalla. Kisoja
on järjestetty jo yhdeksän kertaa peräkkäin. HankoBoulderin on tarkoitus olla kilpailu, jonne on helppo tulla, jossa on laadukkaita reittejä,
jossa saa kiivetä paljon ja tavata muita samanikäisiä kiipeilijöitä sekä
nähdä toisten suorituksia. Osallistujia tulee Hangosta, Turusta ja Helsingistä sekä jo kahtena vuonna Tampereelta saakka.
Kisat kiivetään vanhaa Kinkkuboulder-reseptiä soveltaen. Kaikkikiipeävät yhtä aikaa, jokainen merkitsee oman suorituksensa ylös, kannustetaan ja autetaan toisia kiipeilijöitä, myös valmentajat ja vanhemmat saavat auttaa kisan aikana. Reitit pyritään tekemään siten, että jokaisella sarjalla on kiivettävää joka profiililla. Yleensä
reittejä tehdään 30–40 kappaletta. Reittien tule olla monipuolisia,
ottaa huomioon eri sarjojen pituus- ja taitoerot sekä mukana pitää
aina olla se yksi reitti, jota kukaan kisaajista ei pääse. Reitit nimetään ja nimistä saattaa saada vinkkejä kruksien ratkomisessa. Hangossa pääsee kiipeilyryhmään mukaan jo viisivuotiaana, joten kisoissa
tulee olla reittejä myös näille minijunnusarjalaisille. Minijunnuille on
otettu mukaan erikoissääntö: he saavat käyttää kaikkia otteita jalkaotteina. Tästä johtuen saattaa minijunnu saada topattua reitin, joka kids
B -sarjalle on vaikea.
Tämän vuoden HankoBoulder kisoissa oli poikkeuksellisen paljon kiivettävää kaikenikäisille, sillä tuon 2004 jälkeen syntyneiden minijunnusarjan voittaja toppasi peräti 12 reittiä 34 mahdollisesta, kun taas
Youth A -sarjan voittaja selvitti 28 reittiä 34 mahdollisesta. Tänä vuonna kokeiltiin myös uutta kilpailujärjestelyä, jossa kaksi nuorinta sarjaa kiipesivät heti aamutuimaan omat reittinsä ja iltapäivällä saapuivat
vanhemmat juniorit omaan urakkaansa pienen reittimodifikaatiotauon
ja minijunnujen palkintojenjakotilaisuuden jälkeen. Muutama reitti koki siis pientä muutosta isompien junnujen kisoihin, jotta saatiin var-
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mistettua mahdollisimman paljon hyviä reittejä kaikille ikäluokille. Jakamalla sarjat eri ajoille saatiin vähennettyä tungosta patjoilla ja kisaajille enemmän tilaa kiivetä.
Juhlavuoden kunniaksi pyysimme paikallista seppää Hans Valmialaa
valmistamaan kiertopalkinnon, kiipeilijäpatsaan. Se jaetaan henkilölle, yhdistykselle tai yritykselle, joka on edistänyt merkittävällä tavalla
hankolaista kiipeilyä. Tällä ensimmäisellä kerralla palkinto ojennettiin
Anton Johanssonille, joka on vuodesta toiseen käynyt rakentamassa
kisoihin hienoja reittejä.
Tänä vuonna jaettiin myös kisojen aikana eniten toisia tsempannut ja
auttanut Supermies-palkinto, jonka Anton sai kunnian jakaa. Tsempparipalkinnon ansaitsi Nea Ferm.
Vanha seinä on aikansa palvellut ja puretaan kesän aikana. Tilalle rakennetaan uusi ja hieman laajennettu boulderseinä. Seinän suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Tomi Nytorp, joten odotukset uuden
seinän tasosta on kovat.
Ensi vuonna, 4.5.2013, on siis tiedossa uudella seinällä entistä ehompi Hanko Boulder kilpailu. Juhlavuoden kunniaksi toivotetaan tervetulleeksi myös aikuiset heti nuorten sarjojen jälkeen kilpailemaan
HaamuBoulder kilpailuksi nimettyyn tapahtumaan. Laittakaahan kalenteriin merkintä jo valmiiksi! Useina vuosina on nuorten sarjoissa
aiemmin kilpailleita nuoria tullut kiipeämään kisojen ulkopuolisena.
Tämä kertoo tapahtuman onnistumisesta, kun vielä tullaan mukaan,
vaikka ikänsä puolesta ei saakaan enää kilpailla kyseisissä sarjoissa.
Myös pienemmille junnuille on hienoa nähdä vanhempien kiipeilijöiden suorituksia, muuveja matkitaan ja otetaan mallia omaan suoritukseen.
Kuten iso osa suomalaisesta seuratoiminnasta, meidänkin pieni seuramme pyörii talkoovoimin. Kiipeilyryhmien vetäminen, reittien tekeminen, valmentaminen, rahan kerääminen, kahvion pyörittäminen,
reissujen järjestäminen ja moni muu isompi ja pienempi tehtävä hoituu vapaaehtoisvoimin vuodesta toiseen. Suuri kiitos siis kaikille vanhemmille ja vetäjille niin Hangossa kuin muuallakin Suomessa.

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.020 KIIPEILY
7418 330 2/12
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Teksti ja kuvat: Rami Haakana

JOHANNES PURANEN

J

okainen aktiivikiipeilijä tuntee varmasti tavallista suuremmalla intohimolla harrastukseensa suhtautuvia lajitovereita. Omassa tuttavapiirissäni innokkain lienee Johannes Puranen. Tutustuin kaveriin muutettuani Kotkaan 2005
ja kokemukseni perusteella valinta vuoden fanaatikoksi (Kiipeilylehti 1/2012) ei todellakaan ole vailla pohjaa. Innokkuuden
lisäksi kanssakiipeilijä huomaa nopeasti miehen ominaisuuksista ainakin peräänantamattomuuden, analyyttisen asenteen
reittien avainmuuveja ratkottaessa ja pimeämmistä puolista
mieltymyksen flarettaviin halkeamiin. Valotetaanpa lisää
Jossun omaa näkökulmaa lajiin ja heitetään muutama kruksikas kysymys pureskeltavaksi. Aloitetaan ihan perimmäisten
kysymysten ääreltä.

Nimi: Johannes Puranen
Ikä: 24
Asuinpaikka: Kotka
Aloittanut kiipeilyn: 2008
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Minkälainen olisi Johannekselle hienoin ja
laadukkain kuviteltavissa oleva reitti? Miksi?

Mikä omista ensinousuistasi on jäänyt
erityisesti mieleen? Miksi?

Ensinnäkin reitin täytyisi näyttää hienolta ku–
ten esim. ’Hiidenkirnu’ Turunvuorella. Pituutta voisi olla 30 metriä vaihtelevalla jyrkkyydellä, jotta matkan varrelle mahtuisi mahdollisimman monipuolisia otteita ja muuveja.
Miksikö? Laatureitti on motivoiva, tarjoaa
kokonaisvaltaisen haasteen ja pistää oppimaan uutta. Eli ei oo menossa jos vaan krimppaa frogina.

Leviathan Marjuvuorelta. Hienoin ja vaikein.
Tasaista kiipeilyä alusta loppuun. 2008 vai oliko 2009 kun kävin ekaa kertaa Marjuvuorella. Paikka näytti siltä että sinne jotain saisi.
Kyseinen hänkkihalkeama iski heti silmään,
mutta näytti liian vaikealle. Olispahan siistiä
joskus kiivetä toi... ja olihan se!

Kiipeät sporttia, trädiä ja boulderia.
Mikä näistä on lähinnä sydäntä?
Mulle kaikki ulkona tapahtuva vapaakiipeily
on yksi ja sama asia. Ilman köyttä kiivetään kun patjoille putoaminen on turvallista
ja pultteja klipataan kun luontaisia varmistuksia ei saa. Eniten inspiroi kiipeily Suomessa,
hienot linjat ja omat projektit joita löytyy
yhtä lailla kiviltä kuin kalliolta.

Viime talven vietit Espanjan sporttikallioilla. Reissu sujui julman tikkilistan (mm. 8b, 5
x 8a+, 7 x 8a) perusteella varsin mukavasti.
Mikä motivoi lähtemään ja viettämään noinkin pitkiä aikoja telttamajoituksessa ja reittejä tahkoten?
Eipä siihen hirveesti motivaatiota tarvita kun
nauttii siitä mitä tekee. Suomen talvi pistää
menemään sinne missä on hyvät säät ja kausi jatkuu. Espanjassa kiivetessä pääsee hyvään kuntoon ja oppii uutta seuraavaa Suomen kevättä varten. Lisäksi olen onnistunut
hajottamaan sormia aina syksyn lopussa.
Kestävyyskiipeily kalkkikivellä on ollut hyvää
kuntoutusta sormille.

Mikä reitti jäi reissusta erityisesti mieleen
ja mitä kohdetta suosittelet?
Yleensä mieleenpainuvimpia reittejä ovat ne
joiden kanssa viettää eniten aikaa. Tällä kerralla eniten viihdettä tarjosi Me la Empina El
Chorron Makinodromolta. Ehkä vieläkin hienompia olivat Smashing Pumpkins Direct
Makinodromolta sekä Red Bull Terradetsissa.
Hyvistä paikoista vois mainostaa Les Bruixes
sektoria Terradetsissa, joka on varmaankin
hienoin yksittäinen kallio jolla olen käynyt.

Olet kiivennyt kotimaassakin ison kasan haastavia reittejä. Mikä tai mitkä suomireitit ovat jääneet erityisesti mieleen?
Suomihan on täynnä hyviä kaikentasoisia
reittejä. Omia suosikkeja ehkä Komiat Pärjää
Aina, King´s Cross ja Leviathan. Hienoja halkeamia ja selkeitä linjoja kaikki kolme.

Sinut myös tunnetaan hurjista kiipeilymääristä. Paljonko käytät vapaa-ajastasi kiipeilyyn,
minkälainen on Johanneksen normiviikko?
Ei ne varsinaiset kiipeilymäärät nyt niin valtavia ole vaikka valtaosa päivistä kuluukin ulkona kivillä/kallioilla. Ulkona kiivetessä tulee
pitkiä taukoja päivän aikana jos vertaa vaikka sisällä treenaamiseen. Joka viikko on vähän erilainen riippuu missä/mitä kiipeää,
mut yleensä 2–3 päivää kiipeilyä seuraa lepopäivä jonka voi käyttää esim. uusien paikkojen etsimiseen tai reittien putsaukseen.

Miten treenaat?
Harrastatko systemaattisuutta harjoittelussa?
Mun treenaus on aika pitkälti pelkkää ulkokiipeilyä. Isommassa mittakaavassa yritän painottaa omia heikkouksiani (sormivoima, dynaamiset muuvit) ja niiden mukaan tulee sit
mietittyä mitä kiipee. Mulle tosi tärkeä juttu on pitää kevyempi viikko kerran kuukaudessa, jolloin kroppa palautuu ja jaksaa sit
taas entistä kovempaa. Viime vuoden aikana oon saanut hyviä treenivinkkejä Ollin Juhalta. Syksyllä treenasin perusvoimaa Juhan
opeilla hieman systemaattisemmin ja tuntui
että kehittyi pienessä ajassa enemmän kuin
koskaan aikaisemmin! Eli treenivinkkinä: vanhat kiipeilylehdet käteen ja katsokaa mitä Jolli kirjoittaa!

Löytyykö kiipeilijöistä esikuvia?
Ei oikeastaan. Arvostan toki suuresti henkilöitä jotka käyttävät vapaa-aikaansa harjoittelumahdollisuuksien parantamiseen, uusien
kallioiden/kivien etsimiseen ja reittien avaamiseen.

Kerro vielä hieman ajasta ennen kiipeilyharrastusta. Mitä harrastit ja onko perusasenne harrastamiseen ollut aina sama?
Kamppailulajit, kaikenlainen kuntoliikunta ja
retkeily oli melkoisen aktiivista ennen kuin
aloitti kiipeilyn. Oikeastaan aikaisemmin tuli
treenattua paljon kovempaa. Nykyään kun
kiipeilee on paljon levänneempi olo eikä enää
ylikunto ja rasitusmurtumat vaivaa. No okei,
sormet on oma lukunsa.

Minkälainen paikka Kotka on
asua kiipeilijän näkökulmasta?
No sisäseinää ei ole ja lähes koko Kymenlaakso on rapakiveä täynnä. Aika vähän kiipeilijöitä, mutta hyvää porukkaa!

Lopuksi vapaa sana.
Joskus kun sitä käy sisällä kiipeemässä niin sitä ihmettelee kuinka paljon vahvoja ja innokkaita kiipeilijöitä Suomesta löytyy. Ois hienoo
nähdä samanlaista innokkuutta enemmän ulkona kivillä ja kallioilla. Mikään ei mee jos ei
yritä. Ja lopuksi terveisiä äidille!
Päivä tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen Johannes avasi kovan halkeamareitin Mäntyharjun Mustavuorelle: "Sagittarius A (8a) kuuluu hienoutensa puolesta ehdottomasti kiipeämieni reittien kärkiryhmään!"

Minkä henkilökohtaisen ominaisuuden koet
olevan isoin vahvuutesi? Entä mikä on heikkoutesi?
No mä tykkään ottaa pataan! Eli jos reitti
ei oo menossa niin se laitetaan menemään!
Myös kestävyyttä on yleensä ihan riittävästi.
Heikkoutena taas sormivoima pikkuotteilla
ja dynaaminen kiipeily. Painoakin joskus käytän tekosyynä.

Tavoitteet tällä kiipeilykaudella
ja pidemmällä tähtäimellä?
Pysyä terveenä sekä toivon mukaan löytää ja
kiivetä hienoja uusia linjoja.
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Midskogs
Teksti Saku Korosuo

J

os sattuu asumaan Umeåssa ja haluaa kiivetä hy-

tävää, vaikka toisaalta paikan 8a+:t saattaisi olla pidem-

vää sporttia, niin Niemisel on aika luonnollinen

mänkin hieromisen arvoisia.

viikonloppukohde. Toisaalta, silloin kun Niemisel

on märkänä, (ja aika usein on) niin yhtä luonnollinen
kakkosvaihtoehto on Midskogs.

Reittejä on paitsi paljon, mutta hienointa lienee se, että reittejä on tehty kaiken tasoisille. Vai miltä kuulostaa sektori, jossa on pultattu useampia kolmosen ja ne-

Midskogsissa on joka vuosi tullut käytyä vähintään pari

losen reittejä? Valitettavan usein kallioiden kehittäjien

kertaa, mutta jostain syystä tänä keväänä siellä on tul-

mielenkiinto tuppaa keskittymään siihen että pultataan

lut ravattua oikein urakalla. Tai eipä se nyt mikään ihme

itselle kivaa kiivettävää. Eikä kyse ole siitä että Midskog-

ole. Midskogsista löytyy hyvää sporttia, eikä hienoim-

sissa oltaisiin pultattu mitä tahansa skeidaa, vaan mie-

mat reitit häviä juurikaan Niemiselin tarjonnalle.

lenkiintoisia linjoja myös nelosen kiipeilijälle.

Reittejä on tällä hetkellä noin 86, ja lisää tulee jatkuvasti. Toistaiseksi joka kerralle on löytynyt uutta kiivet-
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Anu Korosuo

Saku Korosuo
Anu Korosuo

Saku Korosuo

Heikki & Milestonen vikat muuvit.

Pääsektori on mukavasti hänkkiä.

Bivipaikka. Notski on muuten ruotsalaisten jokamiehenoikeuksien mukaan helt okej.

MiDSKOGS
Mitä: Sporttia ja muutama pultattu

Suositeltavia reittejä:

halkeama. Greidit 3–8a+. Sektoreita 8,
reitit pisimmillään 25 metriä pitkiä.

Sexstuga i Sörmjöle 4
Milkyway 6b
Kingsize 6b+
No FX 6c
Silence Sucks 7a
Pultti 7b+
Elvis 7c+, Milestone 8a

Missä: Sundsvallissa, Umeåsta 270
km etelään, Tukholmasta 380 km pohjoiseen. Lähestyminen 100 m.

Milloin: Maaliskuusta marraskuuhun. Eteläseinä, kuivuu nopeasti eikä
valuta. Keskikesällä voi olla kuuma.

Lisää tietoa:

Bivi: Kallion päällä teltalla.

http://www.sverigeforaren.se/index.php/Midskogs

http://27crags.com/crags/midskogsberget
http://www.haukkari.net/search/label/Midskogs
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www.aleksinoptiikka.fi

Kämp Galleria, Helsinki
010.239.6260

Anu Korosuo

Anu Korosuo

Sakun
palat

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. Saku opiskelee digitaalista mediatuotantoa Umeån yliopistossa ja vetää kiipeilykursseja på
svenska.

C

ompressor Route Patagoniassa lienee varmaan tuttu useimmille kiipeilymaailmaa seuraaville, ainakin viime talven tapahtumien jälkeen. Kyseinen reittihän pitää sisällään mielenkiintoisen tarinan:
Cesare Maestri oli kiipeämässä Cerro Torrea jo vuonna 1959. Omien sanojensa mukaan hän toppasi, mutta lumivyöry vei kiipeilykaverina olleen Toni Eggerin alastullessa. Muut kyseistä reittiä yrittäneet ovat epäilleet nousun todenperäisyttä, sillä seinällä ei ollut
mitään jälkiä noususta. Kyseistä nousua pidetäänkin alppipiireissä
varsin yleisesti kiipeilyhistorian suurimpana kusetuksena.
Maestri ei kuitenkaan lannistunut, vaan päätti vuonna 1970 yrittää
kiivetä Cerro Torren lounaisharjanteen kautta. Tällä kertaa mukaan
otettiin 180 kilon painoinen paineilmakompressoripora. Tarkoituksena oli siis varmistaa että toppiin päästään, tavalla tai toisella.
Tässä tapauksessa se tarkoitti että nousu tapahtuisi niin että porataan seinään metrin välein pultteja, yhteensä noin 360 kpl. Tällöinhän ei varsinaisesti tarvitse kiivetä ollenkaan, vaan seuraavaan
pulttiin yltää jo edelliseltä. Ihan mielenkiintoinen lähestymistapa,
varsinkin kun ottaa huomioon että pulttilinjan vieressä menee halkeamia. Noh, 40 vuotta sitten ei tainnut olla ihan yhtä tiukka etiikka alppikiipeilypiireissä. Porallakaan ei tosin kiivetä jyrkkää lunta,
joten topissa oleva lumi jäi edelleenkin kiipeämättä. Kyseinen pora
muuten roikkuu edelleenkin seinällä.
Maestrin toiminta herätti jo aikoinaan keskustelua, mm. Reinhold
Messner kirjoitti tapahtuman jälkeen tunnetun esseensä “The Murder of the Impossible”. Mielipiteet pulttitikkaista ovat edelleenkin
vahvoja. Esimerkiksi alueella vahvasti vaikuttava Rolando Garibotti ottaa kantaa aiheeseen omilla Pataclimb.com -sivuillaan. Kun sivuilla esitellään minkälaista räkkiä reiteille tarvitsee, lukee kyseisen
reitin kohdalla ainoastaan; ” A via ferrata kit, whichever you like
best. Any brand will work. Since Maestri has already drilled plenty
of “courage” into the rock you can leave yours at home.”
Pulttien poistamisestakin on käyty paljon vääntöä, viimeksi pari vuotta sitten kun El Chaltenissa äänestettiin aktiivien kesken aiheesta. Silloin suurin osa oli pulttien säästämisen kannalla, onhan
kyseessä historiallinen reitti. Vähän niinkuin joku The Nose on Pohjois-Amerikan ylpeys. (ja kyllähän sieltäkin niitä pulttitikkaita löytyy,
samoin on hyvä muistaa että Nose on kiivetty vapaasti ainoastaan
chipattujen otteiden ansiosta). Monen maailmanluokan alppinistin
mielestä Mastrin pulttitikkaat olivat kuitenkin olleen jo liian pitkään
häpeäpilkku El Chaltenin historiassa.
16.1.2012 Hayden Kennedy ja Jason Kruk kiipesivät reitin käyttämättä Mastrin pultteja, ja laskeutuessaan hakkasivat suurimman
osan pulteista irti. Nythän oli todistettu että reitti on mahdollista
kiivetä myös ilman pultteja. Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväi-

Hayden ja Jason lähestymässä Cerro Torrelle 15.1.2012.

siä. Poikien tempaus herätti huomiota varsin laajasti, ja mm. supertopo.comin foorumissa aihe keräsi nopeasti yli 2000 viestiä!
Suurta kohua ei edes laskenut se, että David Lama kiipesi reitin
muutama päivä myöhemmin vapaasti, ilman Maestrin pultteja (no
eipä niitä siellä enää ollutkaan). Ärsyyntyminen oli varsin ymmärrettävää. Tämä nimittäin tarkoitti, että suurimmalta osalta ylemmän keskitason kiipeilijöistä reitti on nykykunnossa vähän turhan
timakka.
Vaikka Maestrin toiminta pitää tietysti sitoa aikaansa, paistaa siitä vähän sellainen ”hinnalla millä hyvänsä”-asenne. Niinkuin Rollomixed-Tapsa joskus kirjoitti, mielenkiintoisimpia ovat nousut, joissa lopputulos on epävarmaa. Maestrin nousussa epäonnistumisen
vaihtoehto yritettiin jättää kokonaan pois. Tää on vähän harmillista,
sillä kyllähän mäkin kiipeän ihan minkä tahansa graniittimäen jos
otetaan pora mukaan.
Mä en voi olla näkemättä yhtäläisyyttä ruotsalaisessa chippauskulttuurissa, jossa reitille ei anneta mitään mahdollisuutta. Jos se on
liian vaikea niin sitten poralla tehdään sellainen, että reitin putsaaja
sen varmasti pääsee.
No onneksi Suomessa on asiat paremmin, vai onko? Kyllähän täältäkin esim. pultattuja halkeamia löytyy. Onpas sellaistakin ehdoteltu että suomen hienoimman halkeamareitin kruksin alle iskettäisiin ankkuri, koska loppu on liian vaikea. No, hyvä ettei isketty.
Tomihan nimittäin teki reittiin ensinousun nyt keväällä, eikä vaikeuttakaan ollut ”kuin” 8a.
Sen verran Patagonian tapahtumat vaikuttivat Suomessakin, että
Slouppi.netin foorumiin ilmestyi keskuskelu, jossa pohdittiin pitäisikö eräältä Etelä-Suomen kalliolta poistaa pultit halkeamareiteiltä.
Etelä-Ruotsissa eräs aktivisti choppasi pultit pois Electric Avenuelta, ja paikallinen kiipeilykerho on päättänyt olla asentamatta pultteja uudestaan. Tämä ei kyllä sinänsä yllätä, jos reitin pystyy varmistamaan turvallisesti ilman pultteja, niin miksi niitä pultteja sinne
alunperinkään piti laittaa?
Maestrin pulttitikkaat, otteiden chippaus, halkeamien pulttaus tai
ankkurin asentaminen keskelle reittiä, ovat enemmän tai vähemmän yhtä ja samaa asiaa. Reitti tuodaan omalle tasolle, koska omat
taidot eivät ole reitin vaatimalla tasolla.
Katso myös kirjoittajan nettisivut osoitteessa korosuo.com.
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Tuoteuutuudet
Petzl RocTrip
-valokuvauskilpailu

Petzl LED-otsavalaisin

La Sportiva Vertical K
Vain 200 grammaa painava maastolenkkari soveltuu erinomaisesti myös
lähestymisjalkineeksi kiipeilijöille.
Pakkautuvat helposti reppuun tai
voidaan kiinnittää valjaisiin kannan
kiinnityslenkeistä.
Outdoor Action Finland Oy
www.oac.fi | SH 139 €.

Täysin uudenlainen reaktiiviseen valaisuun perustuva Petzlin otsavalaisin.
Ladattava LED-otsavalaisin automaattisesti säätyvällä valokeilalla. Ahkerassa
käytössä säästä hankintahintansa nopeasti takaisin säästyneinä käyttökuluina.
Valaisimesta voi käydä katsomassa
videon (ja paljon muuta) osoitteessa
www.petzl.com/nao. Tuote on ensimmäinen laatuaan markkinoilla.
Vandernet Oy www.vandernet.fi |
SH 185 €.

Edelweiss Connect 65
Paranna turvallisuuttasi uudella dynaamisesta köydestä valmistetulla
lehmänhännällä. Kiinteä sulkurengas ja tehtaalla ommellut päät.
Outdoor Action Finland Oy www.oac.fi | SH 28,90 €.

Kilpailuaika 1.6.–14.9.2012. Voittaja julkistetaan yleisöäänien ja
juryn äänien perusteella 18.9.
Palkintona matka Petzl RocTripille
Argentiinaan 19.–26.11. yhdelle
hengelle. Osallistuja ottaa kiipeilyaiheisen kuvan ja lähettää sen
kilpailuun.
Kilpailuun osallistuvien on oltava
täysi-ikäisiä ja heidän on osattava
kiivetä vähintään tasolla 5c/6a.
Lisätietoa kilpailusta tulossa lähiaikoina esimerkiksi osoitteeseen
vandernet.com sekä facebook.com/
vandernet.

Bd drop ZoNE Crashpad
Hinta 209 €
Yhtenäinen patjaosa on turvallisempi nilkoille verrattuna perinteiseen saranamalliin. Olkaviilekkeet ja kaksi kantokahvaa, tasku
pikkutavaroille. Todellinen heavyduty -malli.
Koko: 104 x 122 x 9 cm, 4,75kg.

Nyt saatavilla hyvä
valikoima praNaN
kiipEilyvaattEita!
prana shErpa CrEw
Hinta 68 €
prAna-klassikko! Erittäin mukava
college-tyyppinen paita viileämmille keleille.
Materiaalina 55% puuvilla, 26% polyester ja 19% akryyli.

Evolv ElEktra vtr
Hinta 90 €
Uutuuskenkä naisille. Seinälle ja
ulkokaltseille, hyvin istuva, tarkka
& mainiosti jalkaa tukeva kiikkukenkä! Ideaali niin aloittelijalle
kuin jo pidempäänkin harrastaneelle.

prana NEmEsis kNiCkEr
Hinta 69 €
Kestävät, joustavat sekä raffit polven yli ulottuvat kiipeilyshortsit.
Materiaalina 97% nylon, 3% spandex.

Evolv GEshido sC
Hinta 124 €
Todella suorituskykyinen kiipeilykenkä sporttiin ja boulderiin. Nahka- / puuvillavuoraus takaa hyvän
tuntuman pienilläkin otteilla!

Camu hElsiNki | VUOrIKATU 14 | 09 278 1420
Camu turku | Vuorikatu 14 | 02 478 2740
Camu tampErE | rongankatu 5–7 | 03 255 5290
Myymälät avoinna arkisin 11–18 | la 10–16

Kaikki
Edelweisstuotteet

31.8.2012 asti
Tarjous voimassa
Koodi: SOSEW2012

www.oac.fi

Maahantuonti ja markkinointi:
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Jake Hirschi on Jurassix Park 6a. Secteur Magic Wood, Vallee
des Perroquets. Antsiranana, Diego Suarez, Madagascar

