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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
Antti Ahola

PÄÄKIRJOITUS
Olympialaisiin?
Kansainvälinen
kilpakiipeilyn
kattojärjestö
(IFSC) on lehdistökonferenssissa Pariisin MMkisojen yhteydessä ilmoittanut, että laji, jolla
kiipeily yrittää 2020 Olympialajiksi, on ainoastaan lead eli kotoisasti köysikiipeily (on-sight).
Boulderointi ja Speed ovat siis tällä kierroksella tippuneet lajivalikoimasta Olympialaisia ajatellen. Kuitenkin IFSC ilmoitti, että ei ole pois
suljettua, etteivätkö kaikki kolme kilpakiipeilyn
lajia olisi jonain päivänä edustettuina olympialaisissa. IFSC:n perustelu lajivalinnalle on kiinnostava ja mielestäni oikeutettu (ainakin verrattuna speed-vaihtoehtoon): "(Lead) is the historical and traditional climbing discipline. It is the
expression of climbing most commonly perceived
by the public, and a popular event among climbers
and non-climbers. Lead events have also the most
universal representation, and is the discipline that
a majority of our national federations indicated as
their favorite… and TV experts pointed out they
need the height challenge.”
Kaksi kansainvälisen olympiakomitean (IOC)
edustajaa oli Pariisissa paikalla finaalien aikaan
arvioimassa lajia ja netissä näkemäni ja kuulemani perusteella IFSC:n alainen kilpakiipeily on
mennyt huimasti eteenpäin muutamassa vuodessa. Kisat ovat ”ammattimaistuneet” ja organisaatio on toimivampi joten kiipeily alkaa näyttää oikealta kilpaurheilulta. Katsojan, median ja
sitä kautta myös olympiahaaveiden kannalta tärkeää on, että esimerkiksi aikataulut, selostus,
tulospalvelu, haastattelut ja net-stream ovat kehittyneet valtavasti. Nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita olympiaehdokkuuden kannalta. Ja
mikä hienointa, kisat näyttävät hyviltä! Katsojia on paljon ja lajin ja kisaajien hyvä fiilis näkyy
myös ulospäin. IOC tekee lopullisen päätöksen
2020 olympialaisten lajeista syyskuussa 2013.
Lisätietoa: ifsc-climbing.org
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Se sää...
Kesä ja etenkin syksy ovat tarjonneet kiipeilyn
harrastajan kannalta surullisen märkää ja vaihtelevaa säätä. Syyskuu oli ilmastotilastojen valossa yksi kaikkien aikojen sateisimmista. Toki innokkaimmat lähtevät toistuvasti maastoon
suurellakin riskillä – ”kyllä sieltä aina joku kuiva reitti löytyy” – ja saattavat päätyä pitämään
sadetta kiven alla. Tosin nämä innokkuudessaan
järkijättöisen tasolle taantuneet ovat yleensä
niitä, jotka sitten niitä kovia greidejä lähettävät
eli se lämpimälle kotisohvalle jääminen ei aina
välttämättä olekaan pelimiehen veto.
Nykyään ei sääennustetta varten tarvitse tutkia sammakoita tai kysellä kylän poppamieheltä vaan netistä löytyy erilaista ennustetta, säärintamaa ym. joka lähtöön. Tarvittaessa vielä
pelipaikoillakin voi tarkistaa älypuhelimella, josko riski kannatti vai oliko saderintama sittenkin
viime tipassa päättänyt kääntyä ja tulossa majailemaan juuri sinun projektisi päällä. Kuitenkin
olen omakohtaisilla empiirisillä tutkimuksilla todentanut, että sääennusteen mukaan fifty/fifty –
(tai jopa nykäsmäisen uskaliailla fifti/sixti) mahdollisuuksilla lähdettäessä harvoin on joutunut
palaamaan kotiin sormenpäät ehjinä. Teoriani
mukaan sääpalvelut tekevätkin tarkoituksellisen
huonoja ennusteita, jolloin kukaan ei pety eikä
tule niin paljon vihaista palautetta. Nerokasta!
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Hyvää talven odotusta toivottaa päätoimittajanne Jari Koski

Kansi | Jani Lehtola, Voimasanat 8B+, Martti Servo blokki Rovaniemi. Kuva Janin tripodi.
Sivu 2 | Saku Korosuo, Butter Arms 7c+, Lofootit, Norja. Kuva Anu Korosuo.
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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 TALVI 2012
30.9. KO-koe + KO-kortin uusiminen, Hollolan Havukallio
4.-5.10. KTO 1 Rovaniemi
18.-19.10. KTO 2 Rovaniemi
26.10. KTO-koe Rovaniemi
10.11. KTO-koe Helsinki
KEVÄT 2013
16.-17.3. KTO 1 Helsinki
23.3. KTO-koe Helsinki
23.-24.3. KTO 1 Tampere
23.-24.3. KKK 1-jäämoduuli (Jääkiipeilyohjaaja JKO), Korouoma
30.-31.3.1 KTO 2 Helsinki
6.-7.4. KO1, Etelä-Suomi
6.-7.4. KTO 3 Pirkanmaalla (tarkempi paikka
vielä auki)
27.-28.4. KTO 2 Tampere
10.5. KTO-koe Rovaniemi
23.-24.5. KTO 1 Rovaniemi
25.-26.5. KKK2-kalliomoduuli, Olhava
6.-7.6. KTO 2 Rovaniemi
15.-28.7. KKK3-kokoavamoduuli,
Dolomiitit, Italia
17.-18.8. KKK-koe, Olhava
Joensuu KTO-kurssit: kysy Pasi Penttiseltä,
pasi.penttinen@kaski.info
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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.

puh. 09 224 32907. KTO-kurssia ja Kiipeilylehden aineistoa koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle.

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

SKIL JULKAISUJEN MYYNTI
Vain tilauslomakkeella, linkki SKILin sivuilta
climbing.fi > julkaisut > hinnat ja tilaukset.

Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO-kurssivastaava: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 586 8123,

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/

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
ilmestyy helmikuussa 2013, lehden aineistopäivä on 10.1.2013.

HUOM! KO 2-kurssi on kykyisin kaksipäiväinen ja erillinen koe yksipäiväinen.

sihinnat löytyvät SKIL www-sivuston kurssihinnastosta.

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.

Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Helsingin Kiipeilykeskus: www.kiipeilykeskus.com.
KTO 3: pääsääntöisesti 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-kurssien hinnat 2012:
KTO moduuli 1: 145 €
KTO moduuli 2: 145 €
KTO-koe: 90 €
KTO-kortin päivitys: 75 €
KTO 3: 175 €
KTO-3 päivitys: 90 €

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.

KTO-kurssien hinnat 2013:
KTO moduuli 1: 155 €
KTO moduuli 2: 155 €
KTO-koe: 100 €
KTO-kortin päivitys: 80 €
KTO 3: 175 €
KTO-3 päivitys: 100 €
Myös KO/SCI ja KKK- hintoihin tulee muutoksia vuodelle 2013, kaikki ajankohtaiset kurs-

KTO Rovaniemi: liikuntakeskus Rovaniemellä, lisätietoa myös www.santasport.com.

Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin seuraaville henkilöille: KTO Helsinki: 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 ja KTO 3: Jaakko Lehto, jvlehto
@iki.fi tai puh. 040 769 5157
KTO 3: Kimmo Peltonen kt.peltonen@gmail.
com tai 0400 130 682
SCI (KO): Jaakko Lehto KKK: Tuomo Pesonen

tuomo.pesonen@pp2.inet.fi / 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.
Uudet auktorisoidut KKK/RCI-tasolle
Nro 22: Sami Järvimäki 19.8.2012
(High Sport ry.)
Nro 23: Samuli Homanen 9.9.2012
(Suomen Alppikerho ry.)
Nro 24: Pauli Salminen 9.9.2012
(Suomen Alppikerho ry.)
KTO-KLUBIN JÄSENILLE
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liittymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osallistumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden kolme kertaa
vuodessa kotiisi. Vuoden kuluttua jäsenyys
loppuu automaattisesti, mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden jälkeen on 20
euroa/vuosi.

nuva

Nuorisovaliokunta

Valtakunnallinen Junnuleiri järjestetään vuosittain. Kesän 2013 leiristä lisää infoa kevään
mittaan nettisivuilta.
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, kaisa.rajala@bouldertehdas.fi,
Peter Hammer: aikuisten maajoukkuevastaava, peter.hammer@kiipeilyareena.com,
Jorma Käyhkö: valmennus
Veera Turkki: tiedotus
Suomi-Cup kilpailut 2012
SM-boulder, Jyväskylä 13.10.2012
SM-köysi, Tapanila 17.11.2012
Lappi-Cup Boulder Oulu 1.12.2012

Asema Boulder, Koivukylä 15.12. 2012
Kilpailuita koordinoi Kaisa Rajala. SKIL- sivujen kilpailut -osioon päivitetään kaikki Suomessa järjestettävät kilpailut. Kilpailun järjestäjiä pyydetään ottamaan yhteys KIVA:n
puheenjohtajaan ennen kisapäivän valitsemista, jotta päällekkäisyyksiä voitaisiin välttää. Muista kilpailulisenssi! (lue tietoa kilpailulisenssistä alla).
Juniorit
Seurojen juniorivastaavia pyydetään ottamaan junnujen maajoukkueen vetäjään yhteyttä lupaavien juniorikiipeilijöiden osalta.
Köysi PM-kisat ovat Ruotsissa 8.–9.12.2012,
jonne lähdetään Turusta laivalla isolla joukkueella. Mahdollisista kisaajista tulisi ottaa
Kaisaan mahdollisimman pian yhteyttä, jotta saadaan varattua matkat. Kisa toimii SMkisan lisäksi valintaperusteena junioreiden
maajoukkueeseen.
Tuomarointikoulutus
SKIL tarjoaa seuroille / halleille mahdollisuutta omien tuomareiden kouluttamiseen.
Vuonna 2013 toivotaan, että SM-cup osakilpailujen tuomarit ovat ottaneet osaa tuomarikoulutukseen. Nyt kannattaa mahdollisimman nopeasti sopia koulutus omalle seuralle. Lisätiedot: kaisa.rajala@bouldertehdas.
fi. Kustannuksia koulutuksesta tulee kulujen
verran (matkat + päiväraha), seuran tulee itse järjestää tilat koulutusta varten.
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
toisen käytännön harjoittelun heti tehtyä.
Jatkossa SKIL:n sivuilla tulee olemaan päivitettävä lista pätevistä kansallisen tason tuomareista. Suomen päätuomari on Kaisa Rajala.
Maaliskuussa järjestettiin ensimmäinen tuomarikurssi Tapanilassa, joten jo syksyn kisoihin kannattaa kysellä koulutusvaiheessa olevia tuomareita.
Vuoden 2013 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 kiipeilykisojen järjestämisessä. 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@bouldertehdas.fi
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
SKIL jäsenseurat voivat hakea tukea kiipeilyja seuratoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Tukianomukset käsitellään hallituksen toimesta hyväksytyn 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 yh-
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tiedotteet
teistyössä maanomistajan ja lähiasukkaiden kanssa!
– kalliotalkoiden kustannuksiin
– 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
Talvellakin jääpaikoilla saattaa liikkuu 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 jäsenseuralla on mahdollisuus käyttää SKIL:n resursseja porahakojen asennuksessa.
• ennen reitintekoa selvitetään aina maanomistaja ja kysytään häneltä luvat sekä
pysäköinti, kulku kalliolle ym. Myös näkö/
kuuloetäisyydellä asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei olisikaan maanomistaja.
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• 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.

minaarin hotelli Scandic Marskissa Helsingin
keskustassa.
Lisätiedot www.suomenalppikerho.fi
1.12.2012 Illallisjuhla SAKE:n jäsenille Poliisien kesäkodissa Lauttasaaressa. Kutsut lähetetään postitse lokakuussa.
Muistakaa taas syksyn mielenkiintoiset kerhoillat! Kerhoilloista ilmoitellaan puhujan ja
sisällön varmistuttua www.suomenalppikerho.fi sekä Suomen Alppikerhon facebook
-sivuilla. Kerhoiltoihin myös ei-jäsenet ovat
lämpimästi tervetulleita!
Hiihtovaellus Chamonix-Zermatt
17.–22.3.2013
Ensimmäistä kertaa SAKE tarjoaa jäsenilleen
mahtavaa mahdollisuutta osallistua hiihtovaellusreissulle Alppien sydämen läpi!

Voimassa olevat kiipeilykiellot:

Retkelle on varattu kuusi päivää. Hyvillä keleillä voidaan kulkea eri reittejä kuin isot ryhmät. Retken aikana kuljetaan osittain köysistönä jäätiköllä. Retkellä käydään läpi myös
jäätikköturvallisuusasioita. Viikko vaatii osallistujalta hyvää kuntoa ja laskettelutaitoa.
Hinta 1130 €.
Lisätiedot www.suomenalppikerho.fi

• Pirunvuori, Säkylä
• Klöverberget, Siuntio
• Vanjärvi, Vihti
• Ispoinen, Turku

Retkelle otetaan vain 4–6 osallistujaa, joten
ilmottaudu nopeasti! Vain SAKE:n jäsenille.
Ilmottautumiset: anne@suomenalppikerho.
fi ja petter@vuoristoretket.com

HUOM: Linkki uuteen Ympäristöministeriön
julkaisuun ”Jokamiehen oikeudet ja toimiminen toisen alueella” löytyy SKIL www-sivuilta:
Access > Jokamiehenoikeudet Kiipeily -osassa 1, sivu 71

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.

Seuratiedotteet
Suomen Alppikerho
Suomen Alppikerhon syyskokous pidetään
12.12.2012 klo 18.30 Olympiastadionin tiloissa. Tarkemmat tiedot www.suomenalppikerho.fi
Jäsenhintaiset kiipeilyvuorot jatkuvat
Loistava etu SAKE:n jäsenille. Kiipeilyvuoroja mm. Helsingin Kiipeilykeskuksessa Tapanilassa, Kiipeilyareenalla Salmisaaressa, Pasilan ja Konalan Boulderkeskuksessa. Katso
tarkemmat ajat ja paikat sivuiltamme!
Kiipeilyseminaari 1.–2.2012
50. juhlavuoden kunniaksi Alppikerho järjestää kaikille avoimen kaksipäiväisen kiipeilyse-

Finnish Alpine Club Nanga Parbat Expedition
arviolta 20.5.–10.7.2013
Samuli Mansikka & Outdoor Consultants Finland järjestää ja johtaa Suomen Alppikerho ry:n virallisen kiipeilyretkikunnan Nanga
Parbatille. Kiipeämme pohjoisessa Pakistanissa sijaitsevalle 8125-metriselle vuorelle
klassista Kinshofer-reittiä.
Matka on tarkoitettu kiipeilijöille, joilla on
vahva kokemus haastavasta alppikiipeilystä,
sekä kokemusta ohuesta ilmanalasta. Retkikunnan jäsenten tulee osallistua sekä yläleirien perustamiseen, että kiinteiden köysien
rakentamiseen reitillä. Jäsenten tulee ymmärtää korkean ilmanalan kiipeilyyn liittyvät riskit. Retkikunnan johtaja pidättää itsellään oikeuden määrätä ryhmän lopullinen kokoonpano. Hinta n. 4500 € / hlö (6 hlöä ryhmässä
ja nyt voimassa olevilla lupahinnoilla.)
Lisätiedot www.suomenalppikerho.fi
samuli@outdoorconsultants.fi

spotteri
Jari Pöllänen

Koonnut Anssi Laatikainen

Kesän ja alkusyksyn uutiset
Spotterin palsta on pitkään ollut se foorumi
missä Suomikiipeilyn vuosikolmannekset on
laitettu suuryritysten vuosineljännesten tapaan kriittisen arvioinnin ja analyysin alle ja
tuomittu menestyksiksi tai tappioiksi. Itselleni Spotteri on aina ollut se osio minkä olen
lukenut lehdestä ensimmäisenä, sillä sen
kautta on saanut tietoa uusimmista alueista
ja ensinousuista – semmoinen tieto, kun on
aina saattanut vaikuttaa jopa seuraavan viikonlopun reissusuunnitelmiini. Tärkeää infoa siis! Niinpä kun palstaa pitkään pitänyt
Antti Liukkonen soitteli tuossa männä päivänä, että josko voisin jatkaa spotterin soihdun
kantajana, niin ei ollut hankala päätös sanoa
kyllä. Ja mikäs tässä on uutisia kirjoitellessa,
kun Suomen porukka on kovemmassa tikissä
kuin koskaan! Historiaa on paukutettu maailmalla ja kotimaassa – vanhat pierut ja nuoret tykit! Uusia alueitakin on etsitty karttapaikan servereitä, bensakuluja ja kiipeilijöiden
varpusjalkoja säälimättä. Kesän reissailujen
ykköstapaus lienee se, että Andy Gullsten ja
Tomi Nytorp avasivat viimeinkin suomikiipeilyssä uuden aikakauden kiipeämällä 9a:n,
mutta siitä enemmän muualla tässä lehdessä. Kesä on ollut viileä ja keli mahdollistanut
napakammanpuoleisia lähetyksiä pitkin vuotta muutenkin. 8a:n greidiä on paukutettu tasaiseen tahtiin köydellä ja bouldereilla, että
kaikkea vaan ei pysty (eikä kyllä haluaisikaan)
tässä alkaa listaamaan. Mainittavaa on tietysti se että 8a:ta tunnutaan kiivettävän yhä lyhyemmillä harrastusmäärillä, mikä kertonee
siitä että treenipuitteet ja treenitietous alkavat olemaan jo suht´ järkevällä tasolla. Tästä kiitos kaikille jotka ovat näitä asioita puskeneet eteenpäin. Boulderkeskuksen Jarmo
"Hirvi" Annunen toimitti käyttööni otannan
27.cragsin tietokannasta, jolla pyrin hahmottamaan mitä ja kuka on kiivennyt tänä vuonna. Missä on kiipeilyn hotspotit ja kuka on ollut liekeissä. Viittaan tähän dataan artikkelissani ajoittain.

Pohjoinen
Suomen uutisten läpikäynti on hyvä aloittaa
sieltä missä hirvikärpänen ei vielä pörrää ja
valkeasormiset kiipeävät toinen toistaan hienompia reittejä vuorokauden ympäri – tämä
siis kunnes talvi saapuu… eli pohjoisesta.
Ensimmäisenä pitää mainita Jani "Kukkis"
Lehtola. Jani pamautti ja kiipesi Pohjois-Suomen tiukimman boulderin. Reitin, joka on
niin napakka, että pitkään mietittyään sille
piti antaa greidiehdotukseksi 8B+, mikä te-

Jani Lehtola, Voimasanat 8B+, Martti Servo blokki, Rovaniemi.

kee siitä neljännen vastaavaa turpaanantopotentiaalia kantavan reitin suomessa. Loput
kolmehan ovat Mr. Hukkataipaleen ammattitaidon näytteitä. Janin teon vaikuttavuutta
korostaakin se että reitti tehtiin ns. "harrastelijavoimin". 30 päivää projektointia, 13000
kilometriä ajoa Janin kodin ja Rovaniemen
Marttiservo-blokin välillä ja Janin arvion mukaan noin 1500 yrkkää. Voi heittää hiukan
kuulemma. Sen lisäksi keiviin oli tehty simulaattori, jossa pystyi talven treenaamaan
about vastaavaa kompressiomuuvia eli ei otteita, vain grippiteippiä leveässä hänkkikanteissa. Mutta sen se vaati, että Turvasanat

-reittiin saatiin assis ja nimeksi sai antaa Voimasanat (8B+). Työmäärälle ei voinut enää
kuin nauraa lopulta. Reitistä täytyy sanoa, että se on todella hienoa kiveä ja kiipeilyä. Lähempänä Fontsun herkkuslouppeja ei Suomessa olla edes E75 hiekkakiviotteilla. Reitti
on semmoinen slouppaava tuplakantti, mikä olisi mielestäni fontsussakin klassikkopätkä. Olen itsekin aina ollut sitä mieltä, että jos
pitää ottaa turpaan niin ottaa sitten turpaan
sellaiselta miltä on kiva ottaa käkättimeen.
Tuosta on hankala pistää kyllä paremmaksi.
Mutta koska kivi ei ole hiekkakiveä, oli siinä
tiettyjä temppuja jotka piti oppia matkan var-
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Muuten Oulun suunnalla ei ole tapahtunut
ihmeitä – kiviä ei edelleenkään ole alkanut
kasvaa Pohjois-Pohjanmaan metsiin. Lohdutusta on kuitenkin hiukan saatu sillä Paavolan alueelta löytyi isomman puoleinen morkula, johon tänä vuonna 8A-pyykin ohittanut
Osmo "Ozzy" Aspi avasi ensimmäisen oman
8A:nsa ja antoi nimeksi Arjalainen kesätyöntekijä. Ozzy ja porukat ovat Kukkiksen projektoidessa viettäneet kesäänsä rajan takana sveamamman alueilla esim. uudella Ria:n
sektorilla, missä kiivettävää kuulemma riittää, pienen ajomatkan päässä toki.

Vaasa

Keski-Suomi
Tampesterin seudulla on hillunut tänä vuonna 27 cragsin tilastojen mukaan Suomen
reippain ensinousija. Antti Virtavuo on avannut ainakin Pinsiön suunnalle kasapäin reittejä Pohjanmaan tapaan yksittäisiin kiviin
tai pienempiin sektoreihin. Ensinousuja Antille kertyi tilastojen ottamisen hetkellä kolmekymmentä kappaletta. Tässä nyt tietenkin esim. Suomen KEsyrotta Yhdistyksen
(SKEY) reitintekokoneisto nauraa partoihinsa, sillä tiedossa on se että KEIVI:n porukka, mr. Nytorp ja moni muukin pioneeri avaa
reittejä pilvin pimein, mutta niistä ei ole saatavilla tähän hätään statistiikkoja, eikä taida seuraavaankaan hätään irrota. Ei anneta
sen kuitenkaan häiritä: pääasia on, että otteita kaavitaan esiin sieltä, minne ei kukaan
ole vielä katsonut. Spotteri antaa arvostusta
uusien reittien ja alueiden etsijöille ja nyt siis
etenkin Antille! Good job! Tuoreimmista keskisuomen alueista Antti tahtoo nostaa esille
luonnonkauniin Killerinvuoren ja sieltä reit-

Marko Siivinen, Lämpöaalto sit start 8A, Inkoo.

tinsä Sunset Superman (6C+). Kesän toistoista mainittakoon Antilta Painajainen (7C+) –
todella komea hänkkihaikkari! Menkää ja tutustukaa!

Turku

Antti Virtavuo

Sitten onkin aika siirtää huomiomme hieman
etelämpään, eli Vaasaan, missä on tapahtunut mukavaa piristystä paikallisissa piireissä. Vaasan Hautuumaa oli 27 Cragsin tietokannan mukaan Suomen viidenneksi eniten
kiivetty sektori. Suurelta osin viides sija on

saatu aikaan siksi, että paikallinen - omasta
näkökulmastani katsoen (Vaasan veteraanina) uusi sukupolvi on alkanut lähettää reittejä ns. sata lasissa. Erityisesti mieltä on lämmittänyt se, että paikalliset naiset ovat kasanneet jätkille paineita alkamalla lähettää yli
seiskan probleemia JA köysireittejä. Way to
go. Myös 27:n viidenneksi ahkerin ensinousija löytyy Pohojammaalta. Jukka Törmä on
availlut reittejä ympäri lakeuksia, mutta mitään Hautuumaan tai Sundom:in tyylistä uutta tiivistä sektoria ei ole tänä vuonna Pohjanmaalla saatu aikaiseksi.

Pasi Jokinen

rella esim. se, että Jani epäilee että se ei viiletessään mene yhtä ihanan kitkaisaksi kun
hiekkakivi, vaan muuttuu salakavalasti liukkaammaksi. Itse lähetys tehtiin yllättäen plus
17 asteen lämmössä reitin ollessa varjossa.
Viileämmässäkin kokeiltiin ja kuulemma hyvässä kunnossa ja matalammassa kosteusprosentissa – useasti. No Cigar. Kun kyselin
seuraavien projektien perään niin isäntä ei
osannut nimetä mitään suoraan… mutta siinä yhdessä katossahan Ruotsin puolella olisi
tuplakantti, mikä on nyt treenattu aika pirun
kovaan kuosiin, niin sitä kuulemma voisi harkita. Pakko vielä mainita, että "Kukkis"-nimi
muuten viittaa juurikin "kukkakeppi" termiin
- sarkastisesti (toim. huom).

Antti Virtavuo, Sunset Superman 6C+, Killerinvuori Nokia.

8 KIIPEILY 3/12

Turun suunnalla en lähde myöskään listaamaan kaikkia urheilutuloksia, vaan keskitytään uuden luomiseen. Pohjoispuolt jokkee
– kaukaa sieltä… itse asiassa, ihan Uudenkaupungin kupeesta bongasi Antti Jussi Silvennoinen tämän kesän hittikiven. Talvensa Granin keivissä viettävä Antti oli seudulla mökeilemässä, kun hän bongasi seudulta
laadukkaan kiviryppään, jossa tuntui olevan
potentiaalia hyvään settiin laatureittejä. Antti kiukuttikin isoimpaan kiveen mm. BONK
-dyno:n (7B) ja ilmoitti paikallisille voimamiehille, että kiviin kannattaa tutustua ja takoa
uutta, ettei se jää unholaan. Jouni Rantanen
ottikin haasteen vastaan ja avasi kiveen komean tekniikkahänkin Kolmen tähden isä assis (7C+).
Köysipuolella sitten reittiputsaamisen kuninkuus menee varmastikin sinne minne se
on mennyt jo vuosia. Varsinais-Suomen HeMan:ilta - Perttu Ollilalta niiden kallioiden
nyt vaan on pakostakin loputtava - joskus…
Mutta toivottavasti ei vielä vuosikymmeniin.
Perttu meinaan raportoi Turun kuulumisia
seuraavasti. "Mä vetäydyin heinäkuuksi Kustaviin. Kesän jäljiltä on nyt kaksi uutta kalliota valjastettu kiipeilykäyttöön. Pohjavuorelle putsattiin neljättäkymmentä uutta linjaa.
Vaikein reitti on mun tekele, ohuesti varmistettava Linea negra (8+)." Ohuesti varmistet-

Köysipuolella on Turussa muutkin tehnyt hyvää jälkeä, vieläpä ns. luomurojut matkassa.
Taikka tämähän tietenkin on Turun suunnalla enemmänkin maan tapa, kun tarkemmin
ajattelee. Asiaan! Vuorijääkäri Matti Kivinen
projektoi kesän aikana pitkäaikaisen haavereittinsä auki Pärkänvuoreen. Hohto (9-) greideineen - on luonnollisesti varmistettava pilarimainen muodostelma, jossa on todella
napakat bouldermaiset muuvit ja ilmeisesti
ns. "hippasen" päätä vaativa rannari lopussa. Pian O-P Manni tinttasi toiston Matin
Hohtoon -kuinkas muuten. Ja Hohtohan tietty joutui vielä nöyrtymään myös Pertullekin…
Koeponnistus siis silläkin reitillä suoritettu.
Job Well done Turku! Seuraava maakunta… Ai
niin Uutta kiivettävääkin on tullut, mutta Turun suosituimpia alueita olivat statistiikkojen
mukaan edelleen, Chironicomaisella kiven
laadulla siunattu Pallivahan (tsi-hi-hi) koulu, jota ei ehkä niin hyvin tunneta Turun ulkopuolella! Jos siellä päin kiipeätte, niin käykää
pikaisesti tutustumassa ja kiivetkää se Nimbus 2000!

Itä-Suomi
Mieti: bongaat hienon linjan kalliossa, reitissä kaikkea sitä, mitä reitiltä vain kaivata voi:
jyrkkyyttä, pituutta, hyvä kivenlaatu, hienot
muuvit ja vaikeutta! Pulttaat reitin innoissasi ja alat työstämään muuveja, jolloin käy ilmi, että se ei ole muuten menossa – ei ainakaan ensimmäisenä neljänä vuotena. Ei edes
lupaile, mutta päätät, että periksi ei anneta!
Aloitetaan boulderitreeni, että tulisi voimia
linkittää reitin keskiosan vaikea sekvenssi.
Ja viimein nostettuasi oman boulderitasosi 8A:n kohdalle, reitti viimein antautuu! Rami Haakana osaa vastata siihen miltä tun-

Antti Liukkonen

tava siis tarkoittaa Pertun puheessa TODELLA ohuesti varmistettavaa. Tässä vaiheessa
homma kävi mielenkiintoiseksi, sillä Perttu jatkoi: "Elokuussa Juha Suikkala onnistui
faittaamaan läpi Maskun boulderin Kahvojen
ketjun (7B+). Siinähän on kuusi metriä kattohalkeamaa. Juha oli rakentanut tätä varten itselleen puusta kolme neljä erilaista kattohalkeamasimulaattoria. Aika siistiä mun mielestä. " Ja nythän siis päästään siihen, että
Perttu Ollila suosittelee Boulderia! Taitaa olla ekaa kertaa kiipeilylehden historiassa, että
näin käy. Tässä TÄYTYY olla patjapätkä, jossa on jotain todella erikoista. En tiedä teistä, mutta henkilökohtaisesti ainakin käyn ottamassa siltä käkättimeen, sillä käkättimeen
tulen ottamaan - en epäile hetkeäkään, mutta
menen ihan vaan siksi, että nyt ei vaan enää
puhuta tavanomaisuuksista. Mielenkiintoista.

Rami Haakana, Amen Break 8b, Mustavuori.

tuu. Mustavuoren "Amen Break":in kanssa
Maestro Haakana teki juuri kuten edellä kuvailin. Omasta mielestäni intensiivinen bouldertreeni pitkää – miltei kattomaista köysipätkää varten, kuulosti riskipeliltä, mutta Ramin mukaan kun voimaa sai tarpeeksi, niin
pumppua ei päässyt tulemaan. Oli enemmän
marginaalia runtata muuveja läpi ns. puolitehoilla. Ramin tapauksessa "runttaaminen"
on kyllä väärä termi - voit itse katsoa videon Mikkelin työväen blogista ja todeta kuinka "runttaamiselta" tuon selkäytimestä kumpuavan sekvenssin lähettäminen näyttää.
Ramin mukaan Amen Break voisi olla patjakansalle sopiva reitti, sillä siinä on kuulemma akrobaattisia liikkeitä, jotka puhuttelevat
varmasti vaativampaakin hänkinhakkaajaa.
Ja 8b:n vaikeusaste taitaa tarjota jo ihan kohtuunapakkaa boulderimuuviakin sen muutaman kymmenen muuvin verran. Jesh! Tietääpä mihin taas vois käyttää muutaman kesäloman, jos tekeminen pääsee loppumaan.
Mustavuoressa on ollut tulessa myös Johannes Puranen avaten Autio Suihkoseen (7c+)
extensionin, joka on vielä ilman nimeä ja
greidiä, mutta tyypillisesti nuo extensionit ei
ole helpompia kuin sen lyhyemmät versiot.
Jos jollain on poikkeus tähän sääntöön, niin
ihmettelen.
Entäpä Kivanhalaajat? Puumalassa on työstetty uusia bouldereita jo alueen ennestäänkin vaikuttavaan valikoimaan. Kevään reittiorgioiden jälkeen alueella riehunut trio Marko
Siivinen, Sampsa Aronen ja Mikko Manninen
ovat vetäneet henkeä ja vain lähinnä Aronen

on lomailunsa ohessa tintannut uutta pätkää
putkeen vain tahtia hiukan löysäten. Sampsa on myös kunnostautunut tallentamalla
ison osan reiteistä videolle, jonka traileri löytyy vimeosta Addiction -nimellä. Kulttuuriteko! Tekeminen ja kuvakulmien hakuun käytetty vaiva ainakin vakuutti allekirjoittaneen,
joten itse ainakin odotan pätkää kuin toista
joulua. (Myös A-luokan betaa siis sataa taas
pian btw.!) Sampsa nostaa suosikikseen kesän uudemmista pätkistä Hypomaniac (7B)
-reitin Päälamminvuorilta. Tarkempi karttasijaintikin varmasti paljastuu, kunhan muut
alueen projektit saadaan kiukutettua tikkilistaan. Puumalaan tutustumattomille kerrottakoon, että Puumalassa reitit ovat hiukan siroteltuna ympäri metsiä, joten joku paikalliset
seudut tunteva heppu oppaana on hyödyksi
- mutta ei ole millään muotoa välttämätön.
Selkeästi topotettuja ja helposti löydettäviä
alueita piisaa kävijälle pidemmäksikin reissuksi! Mainitsemastani hajanaisuudesta johtuen myös siirtymisiin menee niin paljon aikaa, että mökkiä tms. ei kannata ottaa, koska
mökille mönkimiseen illan pimetessä menee
helposti liikaa aikaa. Kiveltä kivelle vaan ja
yöpyminen jokamiehenoikeuksia hyödyntäen kauniiden järvien rannalla – voiko enempää vaatia? No ehkä hirvikärpäset vois ottaa
ja mennä sinne mistä tulivatkin, mutta se nyt
ei oikeastaan kuulu tähän asiaan mitenkään.

Helsinki
No mitäpä Puumalan puuhapygmi, Marko
Siivinen sitten tekee "vetäessään henkeä"?
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keuksensa jonka tahdon nostaa esille. Texas
Ranger (8a+) meinaan ei kovinkaan usein ole
saanut niin isolta (ja vahvalta) jätkältä kyytiä.
Vakuuttava entry 8a:n paremmalle puolelle
kerta kaikkiaan. Sami Haapakoski täydensi
vielä myöhemmin Dagbokin lähettäjälistaa
sekä Jari Koski ja Venhon Anssi Texas Rangerin vastaavaa.

Joonas Sailaranta

Yli 8a:n reiteillä on siis ollut ruuhkaa – sitä ei
tarvitse enää painottaa. 8a:t saattaa olla hiukan mankassa lähivuosien jälkeen, eli jos tahdot vielä nauttia kitkoista… Hopi hopi. Vanhojen partojen puolella Nalle "Herr Doktor"
Isomaakin päätti läväyttää ja kiipesi kuuden
päivän taistelun jälkeen Falkkareiden klassikon Matadorin (8a) ja nosti siten skumpparajansa ihan älyttömän vaikealle tasolle. Ei
ole epäselvää kumman vaihtoehdon nämä
ihmiset valitsee – kovemman treenin vai kuplattomat ajat. Uusia naamoja 8A:n paremmalla puolella riittää myös patjaosastolla, ja
tuntuu että yhä lyhyemmillä kiipeilytaustoilla.
Raul Kleinberg esim. tykitti kesän alkuun Mylliksen Unusual suspect (8A):n ja tuntuu että
"Rale" aloitti kiipeilyn ihan justiin – tai sitten
vanhalla alkaa vaan perspektiivi hämärtyä.
Vaikka on treenipuitteetkin paremmat – on se
myönnettävä, että pikkuhiljaa alkaa niitä oi-

Samuel Hammer, Spider Pig 8A, Sipoo.

No treenaa mm. kiipeämällä Nurmijärven
Seitsemän veljestä (8A+) pätkän muutamalla työstökerralla. Kelpaa sitten taas suunnata itään harja kädessä. Eipä Markon tarvitse
niin usein miettiä onko se mahdollinen linja,
vaan enemmänkin miten se on mahdollinen.
Se lupaa hyvää reittirintamalle!
Helsingistä löytyykin käsiin saamiemme statistiikkojen mukaan Suomen toiseksi aktiivisin ensinousija. Sama kaveri on sitten myös
saman tilaston toiseksi aktiivisin reitin selättäjä 253:lla tänä vuonna setitetyllä reitillä.
Merkittävää on se, että tähän reittimäärään
kuuluu aika perhanan monta yli kasin reittiä – SEKÄ köyden terävässä päässä ja vaahtomuovin yllä kiikkuen. Kyllä. Arvasit oikein:
Samuel "Pamu" Hammer on runtannut uutta
reittiä Helsingin jo varsin saturoituneeseen
ympäristöön, tiukkaakin tiukempien toistonousujen ohessa. Listataanpa muutaman:
Kuutti Huhtikorpi ja Pamu lähettivät Kära
Dagbok:in (8b) samana päivänä! Sellaista "lähetysjunaa" ei käsittääkseni ole Suomessa ai-
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emmin tapahtunut. Boulderipuolella Pamulta turpiin on saanut myös Mylliksen testpiece
Hottentotti assis (8A+) ja todella "munakas"
Spider Pig (8A) Sipoosta! Reittejä voisi luetella, noooh ainakin sen 253 reitin verran. Käykää katsomassa tikkilistaa netistä jos kiinnostaa, ja olisi kyllä syytä kiinnostaa. Mukavaa
on nähdä se vimma millä Hammer Jr. kiipeilyyn suhtautuu! Kerta kaikkiaan oikea asenne.
Hammer it down.
Mutta jos Pamu lähettää ”ajokoira”-mallisella
kiipeilyilmeellään kovaa – on ns. kovimman
kärjen takanakin nostettu tahtia. Pasi "Sjömonster" Sjöman yllätti ilmeisesti ainoastaan itsensä kiipeämällä Nummessa Estrellan (8b). Köysipuolelta on pakko myös mainita Markus Lehtonen, joka on tintannut
esim. Sulttaanin (8a+) sekä Antti Ahola, jolla lienee vielä muutama tiukka reitti Suomessa liidaamatta. Porukka kiipeää vaan niin kovaa, että sitä ei meinaa tajuta ja kaikkea ei voi
enää edes listata! Jani Mäkinen on oma poik-

Anna Laitinen, Foxy Lady 8A, Magic Wood Sveitsi.

Anssi Laatikainen

Sami Saxell, Chippendale 7B+, Grevböle Loviisa.

keasti lahjakkaita tyyppejä löytyä lajimme piiristä yhä enemmän.
Mitäs sitten on tapahtunut uusien reittien ja
alueiden osalla? Mikael Uponen on henkilö
joka pitää mainita. Eipä tule muita mieleen,
jotka olisivat löytäneet viime aikoina uusia
alueita (huom. monikko!) Helsingin lähiseuduilla. Mikaelilla on työn alla nyt kaksi sektoria, joista topot pukataan 27crags:iin ihan
lähiaikoina, kunhan pari viimeistä projektia
antavat myöten. Toinen alueista on nimeltään Viidakkokivet missä on reittejä noin 30.
Potentiaalia löytyy herran mukaan vielä noin
20 lisäreitille. Greidit asettuvat tällä hetkellä
viidakkokivillä 6A:n ja 7C:n välille. Tekemistä
riittää siis paatuneemmallekin harrastajalle.
Toinen Mikaelin sektori on nimeltään Viisukallio, missä reittejä on muutamia, mutta
enemmän ns. haikkarihenkisiä. Pitäkää silmänne auki näiden suhteen! Luvat maanomistajilta on kysytty ja käyttäkää ihmiset sitä
maalaisjärkeä autoparkkien ja roskien kanssa! Pakko nyt sanoa jo etukäteen!
Eräs kesän hittisektoreista on ollut Lappnorin
uusi sektori Grevböle. Grevböle on nyt sitten
yksi SKEY:n porukan löydöksistä, joka on päätynyt suuren yleisön tietoisuuteen. Tämän laa-

dukkaasta rapakivestä muodostuneen hänkkiblokin Asento-opas (7B+) ja Chippendale (7B+) ovatkin saaneet kiipeilijöiltä kiitosta
hyvästä muuvittelusta ja kivenlaadusta – bonuksena mainittakoon että, molemmat kestävät aika hyvin sadetta, mikä on näin syksyllä hyvä tietää.
Kaikkia uusia alueita ei ole kuitenkaan löydetty "karttapaikka ja hiilijalanjälki"-menetelmällä. Tiina Kontinen kuuli koiraharrastajakaveriltaan, että Östersundom:issa olisi kivan näköinen kallio koirien ulkoilutusalueen
vieressä. Tiina kertoi tästä lähipiirilleen ja hyvin pian Tiina löysikin itsensä mm. Alvi Pakarisen, Jan Rosströmin, Niini Vartian ja Felix Damskin kanssa putsaamassa pyöreäksi
hioutuneita slouppiotteita alueelta, joka on
vain kymmenkunta kilometriä Kehä 3:n ulkopuolella. Pitkälti Sushirajan sisäpuolella siis.
Kuntayhtymän jälkeen voimmekin sanoa, että reilun kymmenen reitin sektori on varustettu Helsingin parhaalla kivellä, enkä yhtään
liiottele Reittejä löytyy helpoista herkkupaloista pariin hienoon 7A+:n. Topokin löytyy jo
27:sta, joten sinne siis vaan! Paikka tosin kuivaa hiukan hitaasti, joten ei ehkä ihan syksyn
hittipaikka.

Entäs sitten Maailmalla?
Nyt menee kyllä greidinluetteluksi mutta sitä
vaan ei voi välttää...
Anna Laitinen käväisi Sveitsissä kurittamassa alppikiveä lyhyen reissun verran ja tuloksena oli kaksi 8A:ta: Foxy Lady ja Free for
All. Ymmärtääkseni tiukin reissusaldo Suomen kiipeilyssä naisten osalta ikinä! Anna is
back! Todellakin. Entäpä sitten Nalle? Ammattimiehemme on lyönyt reissuissa hynttyyt yhteen muutamien maailman kärkikiipeilijöiden kanssa (mm. Dave Graham ja Daniel
Woods) ja sivustakatsojaa alkaa huolestuttaa, mitä jää jälkipolville enää avattavaksi?
Australiassa Nalle raastoi mm. viisi 8B:tä tai
kovempaa reittiä ja yleensäkin yhdeksän yli
kasin ensinousua. Kivat lämpät mietti Nalle
ja läksi Etelä-Afrikkaan. Siellä mies paini listalle 29 yli kasin reittiä joissa mukana rapsakat kolme maailmanluokan ensinousua - Modified Limited Rampage (8B+), The Escapist
(8B+) ja Industry of Cool (8B). Näistä ”Rampage” ja ”Industry” saivat herralta myös täyden laadullisen hyväksynnän kolmen tähden
arvioillaan!
Eniten huomiota maailmalla herätti Nallen
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Anssi Laatikainen

spotteri
ensimmäinen toistonousu sveitsiläisen maestron Fred Nicolen Oliphants Dawn (8B+) reittiin. Nallen esimerkki aiheuttikin ns. ketsuppipulloefektin, sillä 10 vuotta toistamattomana säilynyt reitti on saanut nyt Nallen jälkeen
jo ainakin kolme toistoa (yhteensä siis viisi
nousua).

Loppukaneetti
Kausi alkaa nyt olla parhaimmillaan – sikäli
kun ei vain sataisi jatkuvalla tahdilla. Ja eihän
se sada. Menkää ihmiset kiipeämään niitä
mahtavia reittejä mitä olette aina tahtoneet
kokeilla, sillä nyt alkaa kitka olemaan kohdillaan. Menkää uusille alueille – etsikää (itsellenne) uusia reittejä! Paljon puhutuista 27:n
statseista meinaan huomasimme myös tämän seikan… Ja Se huolestutti kaikkia paikalla olleita.

Nyrkkirauta
Se on vuoden eniten toistetun reitin nimi
Suomessa! Kyseinen reitti sijaitsee Pihlaja-

Katariina Rahikainen, Otto ja Pano 7A+,
Killeri, Nokia.

mäessä ja paikka on ”suht” urbaani mesta
Lahden motarin varressa ja on enimmäkseen
tunnettu rikkinäisistä kaljapulloista, satunnaisista huumeneuloista ländingissä ja terävästä kivestä. Reitin on kiivennyt tänä vuonna yli 50 eri henkilöä, ensimmäisen kerran.
Toistoja siis ei edes lasketa. Reitti on saanut
vuosien varrella tähtikeskiarvokseen massiviset nolla tähteä. Ei siis hätää, että kaiken
maailman keivien ja salmisaarten myötä kasvaneet stadilais-kiipeilijöiden laumat tulee
pilaamaan ”meidän” access oikeudet, sillä
ne hengaa kaikki näemmä Pihliksessä. Älkää ihmiset kiusatko itseänne. Jättäkää henkiset Pihliksenne siinä ihan kulman takana
ja suunnatkaa horisonttiin – siellä on hienoa
kiivettävää. Oikeesti.

NAO
REAKTIIVINEN VALAISU
Tehon yläpuolella... Älykkyys.

www.vandernet.com/nao
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Maailmaan mahtuu monenlaisia hämmentäviä sattumia ja yksi vähäisimmistä ei ollut
Tomin ja Andyn kesän 2012 9a-lähetykset. Ei
pelkästään sen vuoksi, että kyseessä olivat
ensimmäiset maagisen yhdeksännen vaikeusasteen suoritteet, vaan lisäksi siitä syystä,
että ne sattuivat samalle päivälle... Kiipeilyn
harrastajien huulilla onkin viipynyt kysymys
siitä, kumpi oikeasti oli ensimmäinen 9a-kerholainen. Päätin selvittää asiaa syväluotaavalla haastattelulla.
Moro ja onnittelut kovasta lähetyksestä. Ennen muita kysymyksiä, ensimmäiseksi on selvitettävä päivä ja kellonaika? Kiitos, kiitos.
Päivä taisi itse asiassa olla sama, kuin Andyllä, eli 16.7.2012, mutta valitettavasti taisin itse suorittaa oman lähetykseni myöhemmin,
koska olimme kiipeämässä vasta illansuussa
noin kuuden-seitsemän maissa. ;-)

Olli Manni

Kyseli Antti Liukkonen

Tomi &
La Cabane
au Canada 9a

Työn määrä? Reitti otti työstelyä periaatteessa neljä päivää. Ekana päivänä testailin parilla setillä muuveja ja yritin löytää parhaat ja
varmimmat sekvenssit. Lähetys tuli kolmen
päivän huilin jälkeen, kun oltiin käyty O-P:n
kanssa Ranskassa messuilemassa. Toisaalta
voisi sanoa, että työn määrä on parisenkymmentä vuotta, sillä sain ensimmäisen kiipeilytarvike-esitteen Määttälän Leksalta vuonna
1991 ja kiipeilykengät sujahtivat jalkaan kiipeilytarkoituksissa jo heti seuraavana vuonna.
Kesän retken toinen selkeä kohokohta oli Verdon ja superklassikko multipitch Take it or
Leave it 8a. Minkälainen reitti ja mistä inspiraatio tähän? Joo, tuo reitti on ollut mielessä
jo vuodesta -95, kun ostin ensimmäisen kii-
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Ari Kujanpää

Reitti sijaitsee aika korkealla ja on aivan älyttömän hieno myös ulkonäöltään. Reitille tehdään pikku traverse släbiä pitkin ja varsinaisen reitin alkaessa ollaan jo noin 30 metriä
korkealla, joten ilmavuus on varsin huikeaa.
Itse reitti on kolmisenkymmentä metriä pitkä
ja tasaisesti 30 astetta hänkkäävä. Kivi on hyvälaatuista kalkkikiveä ja alueelle tyypillisesti otevalikoima on pääasiassa krimppailua.
Noin 80 muuvia jakautuu kolmeen osaan,
joiden välissä on kohtuulliset huilit. Reitillä ei
ole juurikaan hirveän vaikeita muuveja, mutta se on kunnon staminapläjäys, koska myöskään helppoja muuveja ei ole.

Olli Manni

Juttelimmekin jo keväällä tuosta maagisesta
yhdeksännestä vaikeusasteesta, mutta mistä
tuli inspiraatio tähän kyseiseen reittiin? Sain
Antonilta reissua varten topon lainaan ja sitä
selaillessa silmään sattui tuo La Cabane au
Canada 9a. Googlailin reittiä vähän netistä ja
sieltä löytyikin vähän tietoa / muutama kuvakin. Reitti ei pyörinyt mielessä sen suuremmin ennen kuin pääsimme paikan päälle, ja
reitin hienous kristallisoitui välittömästi.

jäys.

vin staminaplä

da 9a – 80 muu

Cana
La Cabane au

peilylehteni Tampereen Stockmannilta. Lehti
oli saksalainen Rotpunkt, jossa oli juttu Patrick Edlingeristä. Jutun tekstistä en saanut
selvää, mutta kuva Patrickista Take it... -reitillä oli vaikuttava kokemus. Kiipesin viimeisen
8a kp:n jo vuonna 2002, mutta nyt ajatuksena oli käydä kiipeämässä koko reitti. Mulla oli
mukana 120 metrinen staattinen köysi, jonka
kiinnittelin yläankkuriin ja kävin testaamassa
muuvit ensin itsekseen, jotta varsinainen lähetys sujuisi hiukan joutuisammin. Seuraavana päivänä kävimmekin kiipeämässä reitin niin, että minä kiipesin ja Mina jumaroi
perästä. Reitti on kokonaisuudessaan upea.
4 köydenpituutta, 120 m (7c, 7a+, 7c ja 8a).
Teknistä ja tasaista kiipeilyä ja varsinkin alkuosassa pulttivälien pituus antaa reitille hiukan luonnetta. Hieno kokemus kaikkinensa.
Muut tikit/ jäikö jotain hampaankoloon?
Miellyttävässä mielessä mieleen jäi Speed
8c+, johon muuvit aukesivat mukavasti, mutta keli oli senkaltaiseen tasaiseen krimppai-

Tomi Nytorp, Take it or leave it -reitin viimeisellä kp:llä
vuonna 2002.

luun hiukka lämmin. Reitti on kuitenkin niin
hieno, että se on pakko käydä kiipeämässä
pois lähitulevaisuudessa. Bürsissa kiipesin
retken vika päivänä 10+ (8b+) vaikeusasteisen reitin nimeltä Stunde der Wahrheit. Kädet oli jo siinä vaiheessa aika sökönä, mutta
testasin reittiin muuvit illalla ja ne jotenkuten
menivät. Aamulla päätin ottaa siihen yhden
yrkän ja koittaa miltä tuntuu. Ajattelin aluksi
viedä siihen esiklipin kiipeämällä ja kiivetä takasin. Satuin kuitenkin jatkamaan ja monokruksi menikin eka yrkällä. En sitten malttanut
jättää kesken ja annoin palaa loppuun asti.

Kuutti Heikkilä

Andy &
Le Cadre
nouvelle
version 9a
Kyseli Antti Liukkonen

Tuliko kevään Syncron lähetyksen jälkeen sellainen “it´s now or never”
-fiilis, vai oliko jo talven treenejä suunnattu kovan köysittelyn suuntaan?
Teki vaan mieli kiivetä köydellä pitkästä aikaa ja kun keväällä mei Syncro,
ajattelin, että ehkä kunto voisi riittääkin johonkin vaikeampaan. Päätin
sitten lähteä kesäksi Ceuseen, jossa oli aikamoinen Suomijengi koossa.
Keneltä viisaalta mieheltä tuli tuo: "It’s all jugs, bro” -vinkki?
Ei se ihan vinkki ollut, vaan ihan sellainen hauska heitto. Reissussa tapasin mukavan australialaisen kaverin ja häneltä tämän kuulin ekan kerran
ja sitä sitten käytettiin silloin, kun joku projektoi jotain vaikeaa reittiä ja
kannustettiin toista.

La Part du Diable 8c+ kellistyi ilmeisesti myös aika nopeasti. Syncroon suhteuttaminen kiinnostaa taas, tuntuiko skaalassa helpommalta vai vaikeammalta?
Joo siihen meni useampi yrkkä, mutta sitten kun se meni niin se
meni aika vaivattomasti. Syncroon sitä on vaikea verrata, koska reitti
on niin erilainen. La part du diable on 8a+ kolmanneksi viimeiselle
jatkolle ja siitä toppiin noin 7C boulderi kahden sormen poketeilla.
Reissussa tipahti myös kovin suomikiipeilyn flash, Slow Food 8b+.
Nouseva stara Mirko Caballero raportoi, että flash siihen näytti kävelyltä puistossa. Tuntuiko se siltä?

Miten kuvailisit reittiä? 40 metriä pitkä, mutta jakautuuko se boulderpätkiin, vai tuleeko vaikeus tasaisuudesta?
Reitti on noin 35 metriä pitkä ja muistaakseni laskin että siinä oli noin 96
muuvia. Toisin sanoen reitti on erittäin pitkä ja jatkuva, mutta siinä vaikeus tulee kuitenkin ihan napakoista muuveista joita on ripoteltu vähän
joka puolelle reittiä.

Ei se missään nimessä helpolta tuntunut. Sanoisin että mulla kävi
vähän tuuri, sillä olin tippumaisillani muutamassa kohdassa reitillä.
Kuutti Huhtikorpi oli yrittänyt sitä vähän ja häneltä mä sain erittäin
hyvät betat flashiyrkkää varten. Se auttoi tosi paljon taistelemaan
reitillä, kun tiesi kutakuinkin mitä seuraavaksi piti tehdä ja missä
vaiheessa tulee seuraava lepo.

Pähkinänkuoressa reitti on tämänlainen: 8a+ ekaan lepoon joka on 5–6
jatkon kohdalla, siitä alkaa sitten reitin ensimmäinen kruksi, joka itselleni
oli se vaikein. Siinä joutuu tekemään pari vaikeaa muuvia pariin kehnoon
krimppiin ja siitä pitkä dynaaminen muuvi hyvään listaan. Tämän jälkeen
tulee toinen lepo jossa on hyvä kahva mutta jalkoja ei miltei lainkaan.
Sieltä alkaa sitten reitin toinen kruksi, joka on hyvin tekninen. Pitkähköjä
muuveja pienissä underikrimpeissä huonojen jalkaotteiden kera. Kolmas
lepo ja sen jälkeen kolmas kruksi, joka on pumpussa vähän kettumainen,
sillä siinä joutuu pienestä kahden sormen poketista lukottamaan toiseen
pieneen pokettiin. Tämän jälkeen se reitti on käytännössä kiivetty, mutta helppo se loppu ei missään nimessä ole. Pelko tippumisesta oli koko
ajan mielessä kun yläosaa kiipesi.

Onko köyseily edelleen myös kotimaassa mielessä, vai vievätkö
syyskitkat boulderpuolelle?
Ainahan se köysikiipeily on mielessä, mutta helpompaa se on vaan
yleensä mennä boulderoimaan Suomessa. Kyllä mä koitan päästä
paria projektia kokeilemaan tässä syksyn aikana.

Miten paljon reitin kellistäminen otti työtä/saitko siihen joltain betat, vai
pitikö tehdä koko duuni itse?
Reitin kiipeämiseen mulla taisi mennä useampi päivä ja noin 15 redpoint
yritystä. Sain reittiin muutamalta kaverilta betaa ekaan kruksiin, mutta se
ei itselleni toiminut ja loppupelissä kiipesin sen omilla metodeilla.
Kerkisitkö testaamaan muita 9a:n reittejä (Two degrees... Realization...)
Kerkesin mä vähän kokeilla Realizationia (nykyään kai pelkästään Biographie), mutta sää ei ollut ihan suotuisa sen reitin projektointiin, sillä
sen reitin yläosa on hyvin kitkariippuvainen.

Huhu kertoo, että sulla on Suomessa myös 9a-projekti työn alla.
Paikkaa sen kummemmin valottamatta oletko ehtinyt sitä työstää ja
tuntuuko se mahdolliselle?
Joo onhan niitä projekteja muutama vielä. Tämä “9a” projekti on
vielä vähän työn alla. Olen sitä parina päivänä vähän kokeillut ja harjaillut. Kaikki muut muuvit siitä on mennyt paitsi yksi. Tää yksi muuvi tulee varmaan olemaan se joka määrittää reitin vaikeusasteen.
Toivottavasti ehdin vielä tänä syksynä kokeilemaan sitä.
Onko talveksi suunnitelmaa piipahtaa Espanjaan tikkaamaan “helpompia” yhdeksännen vaikeusasteen reittejä, vai onko vielä suunnitelmissa testata jossain välissä benchmark Action Directe?
Talveksi en ole vielä suunnitellut mitään sen kummempaa. Koitan
varmaan treenata mahdollisimman paljon ensi kevään kisoja varten. Mutta ei sitä koskaan tiedä jos sitä vaikka pääsisi pienelle reissulle jossain tammikuun aikaan. Espanja ja Saksa ehdottomasti
kiinnostaa, joten kyllä mä sinne jossain vaiheessa menen :).
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EYC IMST ITÄVALTA
10.–11.3.2012
Teksti Elias Silvola Kuvat Kaisa Rajala

Sami karsinnassa.
Pamu Ekel 7c+.

Sami Röte Baron 7b+.

Elias

E

uropean Youth Cup järjestettiin Itävallan Imstissä vasta elokuun alussa,
perinteisen ajankohdan toukokuun sijaan. Suomen edustustiimiin kuului tällä kertaa Samuel, Elias, Sami ja vetäjä Kaisa, joka
toimi kilpailussa myös tuomarina. Reissuun
lähdettiin kenties tavallista innokkaammin,
sillä kilpailun jälkeen jäisimme vielä kolmeksi päiväksi Frankenjuraan treenaamaan sormivoimaa!
Perjantaiaamuna 3.8. tapasin Kaisan Turun
lentokentällä, josta matkamme jatkui Helsinki-Vantaalle. Pamu Hammer ja Sami Koponen liittyivät seuraamme portilla, ja matka
jatkui kohti Müncheniä. Imst sijaitsee lähellä Saksan rajaa, joten meillä oli runsaasti aikaa ajella perille kisailmoittautumisen alkaessa vasta illalla.
Matkalla kävimme suorittamassa perinteisen sivistysosion jossakin historiallisessa
kohteessa, tällä kertaa Dachaun keskitysleirillä Kaisan ammattimaisella opastuksella. Imstiin päästyämme veimme matkatavarat hotellille, söimme kebabit kaupungilla ja
lähdimme kisapaikalle ilmoittautumaan. Sen
jälkeen suunnattiin tietysti ulkoseinälle ihailemaan tulevia karsintareittejä ja riehumaan
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Sami Ekel 7c+.

pihan leikkitelineisiin Kaisan ollessa kisakokouksessa. Ennen aikaista nukkumaanmenoa testasimme vielä hotellin saunaosaston.
Lauantaiaamun varhaisen herätyksen jälkeen
söimme nopean aamupalan ja sitten lähdimme kisapaikalle lämmittelemään. Kaikki sarjat kiipesivät samanaikaisesti ja oma vuoroni oli heti ensimmäisten joukossa, Pamun
ja Samin vähän myöhemmin. Kaisakin pääsi
aloittamaan tuomaroinnin nuorimpien tyttöjen reitillä.
Oma suoritukseni päättyi noin puoliväliin
reittiä, jossa oli pitkiä lukkoja ja melko hyviä
otteita. Samin ensimmäisen reitin alku oli näpertelyä pystysuoralla seinällä ja pienillä otteilla. Reitin jyrketessä se myös vaikeutui rajusti, mutta Sami kiipesi kuitenkin hienosti

puoliväliin asti. Pamu onnistui kiipeämään
itsensä jo ensimmäisellä karsintareitillä kymmenen parhaan joukkoon ja toisella karsintareitillä tippuminen vasta katosta takasi finaalipaikan.
Minun ja Samin sarjat vaihtoivat reittejä päittäin, joten Sami pääsi mukavalle lukkoreitille ja itse jouduin inhottavalle pystysuoralle.
Kiipeily ei tuntunut hyvältä ja tipuin jo ennen
puoltaväliä. Sami kiipesi toista karsintareittiään todella pitkälle tippuen vasta vedosta katossa olevaan boksiin. Illalla menimme taas
ruokailun ja saunan jälkeen nukkumaan.
Youth B -sarjan finaali oli heti ensimmäisenä
aamulla ja olimme jo hyvissä ajoin varaamassa istumapaikat seinän alapuolelta. Pamun
finaalisuorituksen ensimmäinen kruxi oli yl-

Elias A.Göttner Ged.-

Weg.

.>

Pamu Grundkurs 7b+

lättäen ensimmäisen jatkon klippaus, joka
kesti noin kymmenen sekuntia, mutta se ei
miestä lannistanut. Kiipeily sujui hyvin ja Pamu tippui vasta vedossa jyrkältä katossa olevaan boxiin. Jätimme palkintojenjaon väliin
ja suuntasimme kohti Frankenjuraa. Söimme
matkalla, joten perillä heitimme vain matkatavarat majataloon ja lähdimme suoraan
ulos.
Ensimmäinen päivä piti tietysti aloittaa Waldkopfilta. Pamu otti hyvän flash-yrityksen Slimline 8a-reittiin, joka antautui sitten toisella
yrittämällä. Omat sormivoimat eivät reittiin
riittäneet, tähän tulokseen päätyi myös Sami. Maanantai oli ensimmäinen kokonainen
kiipeilypäivä ja se aloitettiin Weissensteiniltä. Kallio sijaitsi aivan tien vieressä, joten reittien lasittuneisuus ei yllättänyt. Pienestä vesisateesta huolimatta saimme kaikki kuitenkin
kiivettyä hienoja reittejä. Iltapäivällä kävimme
hiljentymässä Wolfgang Güllichin haudalla ja
välipalalla viereisessä kahvilassa. Kaikilla riitti
vielä intoa kiivetä, joten suuntasimme Eldorado-sektorille. Kiivettiin kaikki Ekel (7c+) ja
No more babysitting for neurotic babies (7b)
-nimiset reitit ja koitettiin Stone Lovea (8b+),
josta vain Sami sai tehtyä edes yhden muuvin! Sen jälkeen päivä olikin pulkassa. Seu-

Imstin kisaseinä.

raavana aamuna oli vuorossa Bärenschluchtwände-sektori. Kiivettiin kaikki kolme Herkules-niminen 7c-reitti ja Samin kanssa kiipesin
Röte baronin 7b+. Pamu yritteli Center courtia (8a+), joka antautuikin muutaman kirosanan jälkeen. Alkoi olla jo nälkä, joten lähdettiin syömään ja majatalolle lepäilemään.
Illalla kiivettiin vielä Weissensteinillä muutama tunti. Keskiviikko-aamuna kävimme vielä katsastamassa Emperorwandin. Se oli ko-

mea 35-metrinen pystysuora kallio joen varrella. On-sightattiin kaikki Grundkurs (7b)
-niminen reitti, joka oli yllättävän hieno pystysuoraksi. Sitten lähdettiinkin ajamaan kohti
Muncheniä, ja pienestä ruuhkasta huolimatta ehdimme kentälle hyvissä ajoin. Lennettiin
Helsinkiin ja siellä Pamu poistui seurueesta.
Sami lensi kanssamme Turkuun muutamaksi
päiväksi treenaamaan. Ensi vuonna taas uudestaan!
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Heidi Wikar

Kustavi 10 vuotta

Ströömin yli kiipeilemään
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Titityy (7+), Perttu Ollila, Pieskeri.

Perttu Ollila

Elokuun kruunu (5-), Jenni Härkönen, Pohjavuori.
Teksti: Perttu Ollila

E

räänä viime toukokuun päivänä Juha Suikkala ilmestyi seurakseni samalle kalliolle vailla aikomustakaan kiivetä. Olin
juuri uuden varsinais-suomalaisen linjan putsaustouhuissa
ja apeana siitä, mitä sillä kertaa sammaleen alta paljastui:
epäintensiivistä, hyllyjen katkomaa keskivaikeaa kiipeilyä. Näissä tunnelmissa Juhan vaivoin pidättelemä into ja salamyhkäinen tiedonanto
saivat minuun eloa. Herra oli sanojensa mukaan käynyt Kustavissa asti ”vähän boulderoimassa”, ollut ihan yönylisillä, ja minun kuulemma
olisi syytä kiivetä vähän vaikeampia linjoja.
Oma aktiivisuuteni Kustavissa saavutti jonkinlaisen lakipisteen vuonna 2007, jolloin Kuulivuoren yli pyyhkäisi kehityksen toinen aalto ja
Kustavin taksit oppivat ajamaan ruokakaupasta kalliolle. Syyskuussa
telttailu oli jo viileää, kitka kuitenkin hyvä Kustavin vaikeimman reitin
kiipeämiseksi. Routa porsaan kotiin ajaa, sanotaan. Kotiin oli toki hyvä
tulla kiipeilyhalun liekki mukavan sammuneena ja sormet turvonneina. Sen verran paljon vaan oli tullut keskityttyä kallioiden sedimentteihin, että kaupunkikoti oli mennyt alta.
Seuraavina neljänä vuonna en enää ollutkaan totaalisen insulafilian
kourissa eivätkä olleet kaverinikaan. Vuosina 2008–2011 uusia reittejä
syntyi edelleen Kustavin kunnan puolelle, mutta kitsaasti. Kiipeilyreissut suuntautuivat Saaren sijasta vanhan Lokalahden ja Karunan seinille. Kustaville antautumista alkoi olla ikävä. Ehkä siksi Juhan viekkaasta
vihjeestä ehti vierähtää vain viisi päivää, kunnes olimme lintsaamassa
töistä Vakka-Suomen merellisellä laidalla Kustavin Vartsalassa.

Pohjavuori
Olimme toki aina tienneet, että Kustavi on oikeasti myriadi saaria ja
luotoja – peruskartan mukaan niitä on yli 2000 kappaletta. Se, että
kaikki kiipeilykelvolliset kalliot olisivat vain Kustavin toisella pääsaarella Kivimaalla ja monet vieläpä siistissä rivissä Rahin kylässä, oli minusta aina ollut hiukan epäilyttävää. Vaan olihan noita ”kaukoretkiä”
tehty ennenkin eikä suinkaan ihan tyhjin tuliaisvakoin. Hengenheimolaisten uteliaisiin kysymyksiin siitä, piileksikö Kustavissa vielä uusia
kallioita, olinkin aina vastannut myöntävästi. Meiltä vain kesti kymmenisen kiivettyä vuotta, ennen kuin aloimme systemaattisesti reissata
Suomen suurimmalla vaijerilossilla Ströömin yli Kustavin toiselle pääsaarelle Vartsalaan.

Siinäpä sitten äimistelin Etelä-Vartsalan Pohjavuorta alkukesän vaaleanvihreässä vehreydessä. Miljöö muistutti hieman Hopiavuorta pellon ylityksineen ja puuston takana lymyilevine seinäpintoineen. Pohjavuoren peltomaisemaa sävytti kuitenkin Hopiavuorelta puuttuva rappioromantiikka, kaksi raunioituvaa pihaa hirsitaloineen, kuisteineen ja
aitoineen Pohjavuorentien kummallakin puolella. Rehevä niitty ja rikkoutuneet ikkunat olivat merkkejä periksi antamisesta, siitä tavallisesta tarinasta. Silti näiden pihojen ja kallion välillä kaikui muisto ajasta
– Pohjavuorella todella kaikuu – jolloin karjankellot kilkattivat pellon
reunaa ja emännät pukivat perheensä pyhävaatteisiin Kivimaan-kirkkomatkaa varten. Vielä nämä pikku talonpoikaiskartanot olisivat kunnostettavissa, vaikka sitten kiipeilijöiden kesäkommuuniksi.
Kiipeily- ja putsausluvat Pohjavuorelle oli jo hankittu. Jussi Niemelä
oli löytäjän etuotto-oikeudella saattanut kallion kehityksen alkuun vain
viikko sitten Kiukkurännillä (5+). Pellon takana odottava ei todellakaan
ollut Juhan hämäämä ”boulder-muuri”, vaikkei Jussin edellä mainitulla avausnousulla, kiukkuisella offari- ja chimney-soololla, liidiköydellä
paljon virkaa ollutkaan. Raision voimaduo oli jo syreenien kukkiessa
täydessä vauhdissa: Jussi ensinousi Hullun hevosen (6), hänkkäävän
off width -sisäkulman, jonka ennustan panevan vielä monet feissarit
hirnumaan epätoivosta. Juha puolestaan viimeisteli toukokuun kahdella rakastettavan tahmealla dihedraalilla, Siirapilla (6-) ja Metsähunajalla (6). Itse vasta kypsyttelin suhdetta uuteen kallioon ja tein peliliikkeitä alkavaa kesää varten. Kustavi ansaitsi juhlavuoden suvena erityishuomiota ja minä halusin kesäresidenssin. Niinpä suunnitelmat
Norjanmerestä vaihtuivat Saaristomereksi ja Ollilan perhe vuokrasi
heinäkuuksi mökin Kustavista.
Vuoden 2012 kesä oli kai keskimäärin otollisempi etanoille kuin kiipeilijöille, mutta Kustaviin osui heinäkuussa sateettomia lomapäiviä
enemmän kuin muualle Suomeen. Reaktioherkkyys kiipeämään lähtemiselle oli myös aivan eri luokkaa nyt, kun oli valmiina pelipaikoilla
eikä tarvinnut palata maakuntakeskukseen nukkumaan. Meren ja kallioiden ympäröimänä vuokramökkeily ei ole ollenkaan hullumpaa! Kallioillekaan ei tarvinnut fillaroida yksin kiikkumaan. En ollut nimittäin
ainoa, joka innostui siitä vuosilukuhavainnosta, että kiipeilyvimma
Kustavissa alkoi 2002 ja nyt kalenteri näytti 2012:ta. Myöskään Juha ei
lähtenyt ulkomaanreissulle, vaan keskittyi Kustavin Vartsalaan.
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Pohjavuoren Oinas-sektori
24. Tuku tuku lampaitani, 7+
25. Lakritsi, 6+
26. Oinas, 727. Hännänsyöjä, 6+
28. Hullu hevonen, 6

Ilmari Vauras

Juhan uutteruus tuotti Pohjavuorelle toistakymmentä reittiä – sekä
Suomen suurimman pudotetun irtokiven. Pohjavuoren base campilla
makaava, arviolta 20-tonninen Death Block ei todellakaan ole ennättänyt sulautua osaksi maisemaa. Itse asiassa koko Killin ja Nallin sektorin alusta näytti hetken aivan tykistötulen runtelemalta. Muista Kustavin kallioista poiketen pari Pohjavuoren sektoria oli jo lähtökohtaisesti sen laatuista kivien kakofoniaa, ettei tannerta juuri näkynyt. Meidän
kosketuksemme toi tänä kesänä muutaman palan lisää. Pohjavuorella
koettu kivenjärkäleiden ryminä pakottaa myös ottamaan Pärkänvuoren
vanhan legendan hieman vakavammin: ehkäpä lokalahtelaisen nuorenparin murskaantuneet luurangot todella maatuvat Morsiuskiven alla.
Värisyttävintä asiassa on, että Pohjavuoren kuolonharkon vielä ollessa seinällä Jussi oli suunnitellut liidaavansa sen yli ground up -ensinousun. Onneksi ei ehtinyt! Juha taas oli viettänyt telttayön tismalleen
blokin alla. Seuraavana päivänä se sitten putosi – pelkästä tönäisystä.
Jussin toive uljaasta keulamaisesta hänkistä latistui kiven putoamisen
jälkeen syvän ylädihedraalin kiipeämiseksi. Reitistä tuli Killin ja Nallin kosto (5-). Harmillisesti kivi asettui makaamaan aivan kallion juurelle. Minun visioni reitistä toteutui sitten tämä megawumba jalkojen
alla kiiveten ja mikropiisseillä varmistellen: Killed by Death (6+). Aivan
sama kuvio toistui Oinas-sektorilla: Juhan makea kalskeisjammireitti Lakritsi (6+) sai lopullisen muotonsa yläjärkäleen putoamisesta, ja
minun reittini, sormet verille pieksevä Tuku tuku lampaitani (7+), lähti jälleen tuoreelta ja äärimmäisen aggressiiviselta putoamisalustalta.
Pihlajien tultua täyteen marjaan Pohjavuorella roikkuu vielä kourallinen projekteja. Reittivalikoimaa rumimmasta kauneimpaan on Aspartaamista (4+) Unohdukseen (6+). Edellinen on chimney, tällä kertaa

”

Värisyttävintä asiassa on, että
Pohjavuoren kuolonharkon vielä ollessa
seinällä Jussi oli suunnitellut liidaavansa
sen yli ground up -ensinousun.

kuitenkin komea vain kaukaa katsottaessa. Unohdus on Pauli Salmisen kattokiepsahdusreitti, jossa kaikki on osunut kohdalleen sijaintia ja pienimpiä kiteitä myöten. Koska jo pari kaveriani on raportoinut
Unohduksen olleen kesän hienointa liidattavaa, on tuossa nuoressa
halkeamassa varmasti Kustavi-klassikon ainekset. Nimi amnesiareitille tulee siitä, että Pauli muistelee käyneensä yksinään sateessa Pohjavuorella jo kahdeksan vuotta sitten. Tuolloin kallio ei ollut antanut kovin hyvää kuvaa itsestään, ja herra unohti paikan. Eläköön siis auringonpaiste ja hyvä seura!
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Muuvipappa ja meri (6-), Perttu Ollila, Pieskeri.

Helpoimmat reitit tuppaavat jäämään tähdittä, mutta maininnan ansaitsee kaukopartiolaisten kunniakas putsaustyö. Niina Kupiainen lähti ennen kukonlaulua Helsingistä kohti Pohjavuorta, putsasi ja ensinousi karkean dihedraalinsa Kesän paluun (4) Vartsalan iltaruskossa.
Roiskeläppä-sektorin ”pikaruokareitit” kokkaili Pirkanmaan iskuryhmä Julius Pesonen ja Ilkka Jaakkola. Tapasin herrat Kräkiniemessä, joka sateisen yön jäljiltä tuntui minusta lähinnä epämiellyttävältä mangrovelta. Kehotin siis kaveruksia tulemaan Pohjavuorelle, se kun tuntuu olevan yksi Kustavin kuivimmista kallioista. Juliuksen ja Ilkan reitit
ovat helppoudestaan huolimatta sellaisella antaumuksella valmistettuja, että moni hätäisempi pyöräyttäjä voisi ottaa työnlaadusta oppia.
Hyväntuuliset sammaleen peittämät pojat taatusti ansaitsivat kuutamouintinsa Klipunkarin uimarannalla ja kulinaristisen illallisen – Ton-

nikalapastaa (3+) siis.
Kallion vaikein reitti, Mesi-sektorin ohuttakin
ohuempi Linea negra (8+V), taas on oma ilmestykseni. Linja kulkee kallion kuvussa kynsihalkeamana, joka sekin himmenee pois seinän puolivälin korkeudella. Varmistuksiksi
menee vaikkapa 0-koon offset master cam
ja 000-koon Camalot C3. Piissien laittaminen
on tietenkin millintarkkaa ja sietämättömän
raskasta. Linea negra vaati neljä epäonnistunutta liidiyritystä, joista puolet päättyi kraatteriin. Kun olin ottanut perä jälkeen kahdet
tonttipannut Metoliuksen master camin lakattua pysäyttämästä lentojani, aloin jo nähdä pultin paikkoja seinällä. Nuo hallusinaatiot kuitenkin lakkasivat, omaehtoinen tyyli piti
pintansa ja osa seuralaisista jopa tohti kannustaa vielä yhteen yritykseen.
Kauden 2012 projekti ei ollut mikään yksittäinen reitti vaan kehitystyön kokonaisuus
Vartsalassa. Piirreltyäni ja runoiltuani nyt
Pohjavuoren topon valmiiksi tuntuu hurjalta
laskea, kuinka tolkuttoman paljon työtä toimivan kiipeilykallion luominen vaatii. Tällä
kertaa en päässyt jakamaan etsimisen jännitystä ja löytämisen riemua. Jussi ja Juha hoitivat suhdetoiminnat perustukset kuntoon,
hankkivat putsaus- ja pulttausluvat, sopivat
parkkipaikasta ja kulusta kalliolle. Juha taisi
raportoida maanomistajalle jokaisesta risusta ja oksasta niin tunnontarkasti, että sai lopulta luvan tehdä mitä vain harkintansa mukaan.
Minä kiinnitin sidosryhmiä kaikilta Kustavin
ilmansuunnilta: Vartsalan Vanhan Koulun
yrittäjä lupasi miettiä mahdollisuutta, että kiipeilijöille voisi olla jokunen telttapaikka koulun miljöössä ja palveluiden likellä. VakkaSuomen Sanomien toimittaja sai viettää hilpeän kiipeilypäivän Pohjavuorella ja onnistui
kokemansa perusteella kirjoittamaan kivan
jutun Kustavin kiipeilystä. Kunnanjohtaja siunasi toimintasuunnitelmani. Pohjimmiltaan
kehitystyössä kyse oli tietenkin hyvin fyysisestä puurtamisesta, harjaamisesta, hakkaamisesta, kankeamisesta, poraamisesta, kivien
pyörittelystä, tukkien kantamisesta... Elokuun
alussa minulla oli työkalukäsi tulehtuneen kipeä ihan muusta kuin muuveista ja otteista.
Pohjavuori ei kuitenkaan ollut ainoa paikka,
missä Kustavin kallioperää tänä vuonna hyväiltiin.

Pieskeri
Kesällä 2003, kun insulafilia oli suurimmassa nosteessaan, rantauduimme Salmisten
veneellä Vuoriperän lahdelmasta Pieskeri-nimiselle saarelle. Löysimme saarelta pullopostia, tupasvillan ja suopursujen ympäröimän
sudenkorentoisen sisäjärven sekä rantakallioita saaren kummaltakin puolelta. Erityisen

kauniilta näytti terävä, syvälle Suntinraumaan
työntyvä niemenkärki. Tuona vuonna kallioita kuitenkin kaatui syliimme Kustavissa niin
paljon, että hankalasti tavoitettava Pieskeri
vaipui unohdukseen poistuttuamme saarelta.
Seitsemän vuotta myöhemmin tutustuin
Kustavin kiipeilytapaamisessa Tero Pyrhöseen, Vartsalassa mökkeilevään kalamieheen.
Tero, jolla oli silmää seinille ja halu kiivetä, lähetti minulle kuvia pienen merimatkan
päässä olevasta potentiaalisesta kiipeilykohteesta. Se oli mikäpä muu kuin Pieskeri (N/
lat: 6725359, E/lon: 184431). Teron detaljikuvissa oli jotain, joka laittoi minut hieromaan
epäuskoisia silmiäni. Punertavassa seinässä
näytti olevan suuri reliefi, tipu, jonka nokka
oli ylävasemmalla, lentoon pyristelevät siivet oikealla ja pyrstö alaoikealla. Teron mielestä kohokuva esitti merenneitoa, manaattia
tai muumia, minun mielestäni selvästi lintua.
Sillä oli vieläpä silmä. Arvelin muodon silti
olevan vain rapaliuskaa, joka putoaa kosketuksesta mereen.
Kesällä 2011 teimme täsmäiskun katsastamaan Pieskeriä ja tipua. Tuntui upealta pärskiä aalloilla hellepäivänä kohti autiota saarta

”

Siinä se suloinen on:
Titityy! Oli hienoa hivellä
luonnon taideteos läpikotaisin

ja sen leikkimään kutsuvia kallioita. Kiertelimme sokkeloisen saariston muutkin ”kerit”,
Pyöskerin, Apaskerin, Plenskerin ja Sunskerin, katsastimme vielä jyrkänteisen Hurusein
ja Pukkeenluodon. Kaikkiaan oli kivisen kaunista tuo Kustavin kolkka, mutta kiipeilymielessä voiton vei Pieskerin niemennokka vastapäätä Korpholminkareja. Sen rantajyrkänne
oli rikkonainen ja kerroksinen, osin aika matalakin. Kuitenkin lähempi tarkastelu paljasti
monia pätkiä, jotka olivat kiipeilyllisesti kiinnostavan oloisia. Yksi innon aihe oli se, että
rantahyllyjen sijasta joillain linjoilla oli alustana syvää vettä. Riskeläisvuorta Pieskerin
seinä eniten muistutti: kellertävää kiveä halkeamineen sekä Nautiluksen (5+) näköisiä
liukkaita luiruja meren päällä.
Pieskerin ensimmäinen reitti tuli tehtyä puoliympyrän mallisen amfiteatterin nurkkaan.
Tästä puuttui vielä kaipaamani merellinen
avaruus, sillä avausnousu Eudaimonia (6) oli
”vain” laadukas sisäkulmaoffari, joka muuttui lopussa ahtaaksi sorminurkaksi. Heikki
Karlan toistaessa onnessaan Eudaimoniaa
ukkonen pauhasi ja salamat repivät taivaan

palasiksi päätyen jonnekin asumattomille
naapurisaarille. Läpimärkänä ehdin vielä katsastaa lintureliefin ja suunnitella kiipeilyräkin laajentamista kanootilla tai kumiveneellä
seuraavaa ulkokautta varten. Saaren pohjoiskärkeen on nimittäin eräästä kohtaa vain 80
metrin soutu-, uinti- tai jääkävelymatka.
Juhlavuoden kesänä 2012 Lofooteilta Leonsaareen kotiutunut lingvisti Ilmari Vauras tuli
mökkinaapurikseni. Aloimme heti suunnitella päivän mittaista soutua Pieskeriin. Lähtöaamuamme edeltäväksi yöksi nousi kuitenkin
myrsky, joten soitin Terolle kysyäkseni, josko
hän olisi Vartsalassa ja paattiin mahtuisi kuhan ja karkulaiskirjojen lisäksi muutama retkeläinen. ”Tulkaa aamukahdeksaksi Kiviveden tai Ströömin äärelle, niin saatte kyydin
Pieskeriin”, yöksi merelle aikova Tero ilmoitti.
Säästyimme siis muutamalta kämmenrakolta. Onneksi Teron yö oli ollut millekään Pietarin kalansaaliille liian tuulinen, sillä kolmeksi yöksi suunnitellun saariretkemme eväät ja
juomat täyttivät veneen reunoja myöten. Tuuli tukassa tuivertaen suuntasimme tyhjentämään lastin Pohjois-Vartsalan taimenvesillä
odottavalle paratiisisaarelle.
Päivät Pieskerillä olivat kesän parasta aikaa
Eudaimonia-nimen vihjaamassa suunnassa:
autiutta ja autuutta, luonnon yksityiskohdille herkistymistä, aamu- ja iltauinteja syvissä
vesissä kallioiden lomassa, vain kuuden uuden linjan siistimisurakka, lättyaamiaisia ja
popkornipäivällisiä. Ensinousin mielestäni
yhden Kustavin kiehtovimmista linjoista. Se
lähtee siten, että rantalohkareilta kurotetaan
seinälle meren päälle. Siitä mantteloidaan alkoviin ja kiivetään ylös otteikasta reunaa. Tämän jälkeen siirrytään vasemmalle ja hänkille
feissille. Siinä se suloinen on: Titityy! Oli hienoa hivellä luonnon taideteos läpikotaisin ja
todeta lintureliefin olevan Kustavin kompakteinta kiveä ja vieläpä oikein otteikas, eritoten
tipun nokka, päälaki ja pyrstö. Titityyssä (7+)
on otekiipeilyn ohella mittaa ja mutkaa, pystyhalkeamaa flarettavilla sormijammeilla ja
ehdoton vaatimus onnistuneista pleismenteistä, ettei pudotessa pyyhkäise Pieskerin ilkeimpään rantakivikkoon, jossa kaikki kauneus katoaa.
Eudaimonia-sektorille jäi putipuhdas viiva
voimakkaasti päällekaatuvalla seinällä. Kun
jyrkkyys yhdistyy halkeaman kokoon – kynnenmitan verran ja enimmäkseen aivan ummessa – tulee kiusaus luokitella linja mahdottomien epätyydyttävän kategoriaan. Silti
muuvi sieltä täältä oli optimistisesti ajatellen
onnistuvinaan, ja toppausveto osuu ainakin
hyvään muffinssiin, josta ei enää voi pudota. Tuo lienee vaikein halkeama, mihin olen
sormeni kuuna päivänä tunkenut. Kovasti
kyllä tungin: piti lopettaa sessio, kun kaikki
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kynsivallit olivat verillä ja halkeama sen mukaista suttua. Tämän seinän kun saisi siirrettyä takapihalleni Mäntymäen Harakkakalliolle. Pieskerille on kovin työlästä tulla projektoimaan, mutta onpahan rauhoittava paikka
ikuisuusprojektin sijaita.

...kiipeilyssä autenttisuus punoutuu
juuri luovuuteen.

Niin outo reitti kuin Kräkiniemen Kuura olikin, niin siinä mielestäni ensimmäisen kerran härmistyi kustavilaisen kiipeilyn hyvä eetos. Parina seuraavana vuonna eetoksesta tuli suorastaan puhtaus- ja autenttisuuskultti,
ja sitä hellittiin ja neuvoteltiin entistä pidemmälle. Yksilöllisellä tasolla luomukiipeilyksi kutsuttu voimisti kiipeilijöiden myötäsyntyistä hurmioitumiskykyä tavalla, joka korosti tahdon tinkimättömyyttä ja itsenäisyyttä
ympäristön vaateista. Kreikan kielestä peräisin oleva ”autentia”, kirjaimellisesti omaherruus, toteutui kepeän kapinallisesti suhteessa yhteiskunnallisiin odotuksiin: olla totaalisen hyödyttömästi kiipeilemässä, silloin kun
olisi pitänyt olla uraa uurtamassa. Ehkäpä
suhteessa kiipeily-yhteisöönkin ilmeni tervetullutta odotusten vastaisuutta, ainakin mitä
tuli kustavilaiseen tapaan arvottaa jokin perifeerinen pöllönpesimä rööri elämän suurenmoisimmaksi asiaksi, säveltää oodi tyhjälle
feissille ja sitten sitä kiivetessä dekonstruoida niin sanottu terve järki.
Yhtä kaikki Vakka-Suomen kiipeilijöistä innokkaimmille yksilöllistä pään räjäytyksistä
seinillä tai niiden alhaalta todistamisesta tuli elämän suola ja sokeri. Jos ilmiöstä tekisi
patologisen kuvauksen, voisi puhua kiipeilystä hurmioitumisen aiheuttamista psyykkisiä ja somaattisista oireista. Itsetutkiskelusta ja kiipeilytoverien katselusta olen saanut jo
diagnostista varmuutta oireilun tunnistami-
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Juha Suikkala

Autenttisia oireita
Nyt kun ainakin parilla lommoposkella on tasan 10 vuotta kiivettyä Kustavia täynnä, on
sopiva lopuksi muistella vuoden 2002 loppukautta: syksy oli jo ehtinyt niin pitkälle, että
Kräkiniemen heinikot ja mättäät olivat kuuran peitossa. Olimme askarrelleet Pauli Salmisen kanssa yhteistyössä crash pädin nousujamme varten sekä putsanneet toisillemme samantasoiset linjat ristiinflässättäviksi.
Minä harjasin Paulin valitseman melko vieraannuttavannäköisen jättihalkeaman Varjo- ja Hirvi-sektorien taitteesta. Silloisen camalot-malliston kookkain edustaja, himoittu
vihreä viitonen, oli kyllä tilattu, mutta vielä se
ei ollut saapunut. Niinpä Pauli lähti Kuuran
(6-) ensinousulle liidaamalla itse tehty pädi
selässä hyllylle, riisumalla siihen koppakuoriaisasunsa ja tasapainottamalla nipullisen
frendejä offarin juurelle ennen run out -loppupunnerrusta. Tapoihin kuului, että reitti piti toistaa vähintään yhtä tyylikkäästi.

myös kustavilaisen kiipeilyn satunnaiset umpikujat: ajoittain on näyttänyt siltä, että yksilöllinen hurmos on tyystin toisintamatonta ja
ne villit huudot kaikkoavat kovin kauas ajan
virtaan.

Hullu hevonen (6), Jussi Niemelä, Pohjavuori.

seen. Tällainen hurmioituja tyypillisesti ”astronauttii” oireistaan eikä halua tietää mitään
hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Jättäisin kernaasti itsestäni jäljen psykiatrian historiaan:
kiipeilyoireilu voidaan nimetä Ollilan oireyhtymäksi.
Etiikka saattaa kuulostaa kiipeily-yhteyksissä
tarpeettoman suurelta ja järkevältä sanalta,
etenkin sen jälkeen, kun olen luonnostellut
autenttisen kiipeilyn käyttövoimaksi jonkinlaista syndroomaa. Kuitenkin kiipeilyssä eettinen järkiperäisyys voisi tarkoittaa sellaista
ajattelua, että kallioilla puuhasteluissa ollaan
tilivelvollisia joukolle solideja eettisiä kriteereitä, jotka vastaavat reittejä, kallioita, metsiä
ja toverisuhteita sellaisina, kuin niiden pitäisi olla. Noiden kriteerien puntaroiminen vaan
on kovin uuvuttavaa. Kiinnostavampaa on se,
miten etiikan edellyttämä rationaalinen pohdiskelu ja kiipeilyn affekteista liikuttumisen
ristiriita tuli sovitettua kustavilaisen kiipeilyn
käytännöissä.
Kun pinkaisin toukokuussa 2005 Leskentekijän ensinousulle Hopiavuorella, sain kuulla
isällisenä evästyksenä, että ”tuossa ei ole mitään järkeä”. Ehdottomasti ei ollutkaan, kumpuaahan kiipeily irrationaalisesta lähteestä.
Lisää järjettömyyttä oli luvassa. Silti järjenvalo tuikki kirkkaasti samaan aikaan samoissa
nousuissa; eettisellä tasolla kiipeilyn puhtaus vain vietiin loogiseen päätepisteeseensä.
Siellä siitä usein jäi jäljelle sterilitas, puhtaus lisääntymiskyvyttömyytenä. Tässä olivat

Olivatpa oireilut ja eettiset johtopäätökset
mitkä tahansa, kiipeilyssä autenttisuus punoutuu juuri luovuuteen. Tämä on erityisen
totta silloin, kun ilmassa tuoksuu vielä vastaharjattu sammal. Alkusysäyksen maasta irti
ponnistamisen teolle ja tyylille on tultava kiipeilijästä itsestään, ei hänen ulkopuoleltaan
esimerkiksi kiipeilyn julkisena moraliteettina,
saati sitten niistä nykyisissä kiipeilymedioissa risteävistä mielikuvakokonaisuuksista, jotka luovat ihmisille epäautenttisia haluja ja
vaikuttimia kiipeilyään kohtaan. Autenttisuudesta on vaikea saada sanottua mitään konkreettista tai suoraa, kiertämättä ihannetta
pelkällä epäautenttisuuden kritiikillä. Pulttaamattomuus on tietenkin vain yksi ideologia,
ja kallion ylle laskettu tiukan etiikan huntu voi
olla jopa autenttisuutta rajoittavaa. Ei tarvitse
olla ajattelun jättiläinen ymmärtääkseen, että
autenttisuuden julistaminen oppina tekee siitä heti itsensä kumoavan.
Mitä siis jää jäljelle Paulin 10 vuoden takaisesta autenttisesta off width -liidistä liian pienillä piisseillä ja itse tehty pädi selässä? Ehkäpä ihanne kiipeilyn luovasta tyylitietoisuudesta ja oirehtivasta omaherruudesta, siitä, että
yksilö todella tutkistelisi sekä itseään että seiniä miettiessään, mitä ja miten kiivetä. Mitä
katetumpaan pöytään tulee, sitä enemmän
yksilöllisiä pyrintöjään joutuu suhteuttamaan
kallion menun sisältöön. Sen verran kiipeilyn
lyhyt historia velvoittaa. Tältä pohjalta aloitettiin Kustavi-kiipeilyn uusi vuosikymmen.
Vuonna 2012 Ströömin toiselle puolelle syntyi nelisenkymmentä uutta luomureittiä, Kivimaan puolelle pari uutta sporttireittiä. Siitä
on hyvä jatkaa ja kiveä vielä piisaa.
Juhlavuonna tehdyn Vartsalan valloituksen
myötä Kustavin kunnan vaakunasta voisi pienin korjauksin muokata kiipeilyllisen vaakunakilven. Sen aaltokoroinen palkki kuvaisi
edelleen kunnan pääsaaret toisistaan erottavaa Ströömiä, mutta merenkulkuun viittaavat
kulta-ankkurit kahdella pääsaarella, Vartsalassa ja Kivimaalla, voitaisiin korvata camalottien leuoilla. Selkeässä ilmaisussaan Kustavin kiipeilyvaakuna täyttäisi hyvin heraldisen
tyylin perusvaatimuksen siitä, että ystävät ja
heimolaiset kyetään erottamaan vihollisesta
200 metrin eli nuolenkantaman päästä vain
vaakunakilven perusteella. Nuolista ja kilvistä riippumatta Kustavi-kiipeilyn kulttuurinen
varjo ulottuu kotimaan kiipeilyssä pitkälle
Vakka-Suomen reunojen ulkopuolelle. Ototeman – pohjimmiltaan kuulumme samaan
heimoon.

HANKIELÄMÄ.

Yhteistyössä mukana:

Suksi tykkäämään: facebook.com/skiexpo

2.–4.11.2012 Helsingin Messukeskuksessa
Pohjoismaiden suurimmilla talviurheilumessuilla mukana hiihtokeskukset kotimaasta ja teemamaasta
Ruotsista! Tutustu talvimatkailukohteisiin, fiilistele laskuleffoja Helibarissa ja löydä parhaat varusteuutuudet
Lue lisää: www.skiexpo.fi
Avoinna pe 12–20, la 9–19, su 10–17. Liput 15/10 ¤ , ryhmät 10 ¤ /hlö, perhe 35 ¤
Ilmainen Talma Ski -bussi la ja su Itäkeskuksen metroasemalta Messukeskukseen. Lähdöt
Messukeskuksen suuntaan tasatunnein la 10–17 ja su 10–15, paluu lähtöpaikkaan aina puolitunnein.

LASKETTELU
HIIHTO
TALVIMATKAILU
KAMAPÖRSSI

Samalla lipulla myös
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Teksti ja kuvat: Ossi Eskola

Colorado Ice
5. helmikuuta, 2012, Korouoman rotkolaakso. Piippukodan mittari
näytti ohikulkiessamme –-30° C, tulomatkalla auton mittari jopa –-39.
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Epilogi
Täällä alhaalla on Rotkolaaksoon verrattuna siis suhteellisesti lämmintä. Odottelen liidivuoroa Ruskean virran alapuolella, kun ylhäältä kuuluu epämääräinen rääkäisy. ”Äää!” Ei saatana, nytkö se kaveri putoaa?
Se kun katsoi parhaaksi soolota. Mutta ei, se varoitteli vain jäästä. Ohi
menee, aloitan liidini hieman sivummalta.
Vaasan pojilla on eväinä jäätelöpuikkoja. Takin taskussa, ettei jäädy liian kovaksi. Suomalaista hulluutta. Tätäkin on jääkiipeily parhaimmillaan. Mutta kaiken voi tehdä myös helpommin, tämä on tarina jääkiipeilystä Amerikan ihmemaassa.

Ouray
Kolmen viikon kuluttua istun ystäväni Richardin maasturissa, Amerikan vaarallisimmaksi sanotulla tienpätkällä, ns. Million dollar highwayllä Coloradon Silvertonista Ourayhyn, kenties maailman tunnetuimpaan jääkiipeilykaupunkiin. Legendan mukaan tien rakentaminen
maksoi miljoona taalaa maililta vuonna 1920 ja korkeimmillaan se ylittää kaupunkeja erottavan vuorijonon 3358 metrin korkeudessa. Maailmassa on varmasti monia huomattavasti vaarallisempia tienpätkiä,
mutta olen silti helpottunut laskeutuessamme iltapäivällä noin tuhannen asukkaan Ourayhyn, vajaan kilometrin matalammalle.
Kiipeilijöille Ouray on tuttu vuosittaisista jääkiipeilyfestivaaleistaan,
jotka järjestetään yleensä tammikuussa, vuonna 2012 tapahtuma järjestettiin jo 17. kerran. Alunperin kaupunki tuli tunnetuksi kaivostoiminnastaan ja eräille pidemmille luomujääreiteille lähestyminen tapahtuukin kaivoksille vieviä teitä pitkin. Tutkimusmatkallamme törmäämme jopa muutamaan mainariin, sillä kaivostoimintaa pyritään
jälleen elvyttämään.
Mutta puhe oli helpoksi tehdystä kiipeilystä ja ajomatkan päätteeksi
meillä on vielä hyvin aikaa käydä ottamassa tuntumaa Ouray Ice Parkissa. Auto tienmutkaan rakennetulle parkkikselle, kamat kantoon ja
rotkon pohjalle, alle vartissa.
Ouray Ice Park perustettiin parisenkymmentä vuotta sitten
vapaaehtoisvoimin ja nykyään
rotkosta löytyy parisataa jääja mikstalinjaa, korkeudeltaan
kahden- ja neljänkymmenen
metrin väliltä, vaikeudeltaan aivan helpoista ainakin M9:ään
asti, jota löytyy myös tradivarmistettavana. Useimmat mikstalinjat on kuitenkin pultattu.
Vesi putouksiin saadaan Ourayn kaupungin käyttövesiputkesta, joka kulkee rotkon etelänpuoleisen ja siksi varjoisemman reunan päällä ja johon
Vail Amphitheater.
on asennettu 150 hanaa sopiviin kohtiin. Ei siis tarvetta pumpuille tai muille systeemeille, tämä on
helppoa myös puuhamiehille. Lisäksi kiipeily on vakuutussyistä maksutonta, mutta toimintaa pyörittävän organisaation jäseneksi voi kannatusmielessä liittyä.
Ensimmäisenä iltana ehdimme kiivetä vain yhden linjan, kunnes pimeä laskeutuu. Seuraavana aamuna lämpötila on pudonnut muutaman asteen ja aletaan lähestyä jo kymmentä pakkasastetta. Päätämme
tehdä tutkimusretken aiemmin mainitsemaani kaivostietä pitkin tsekataksemme muutamia klassikolinjoja, mutta lopulta tuomio on tyly:
loppulähestymiset olisivat parin tunnin lumiuinteja vyöryriskialueella

ja kelikin on noin kilometrin Ouraytä korkeammalla ankarampi. Tämä
onkin Coloradon jääkiipeilyn erityispiirre: kiivettävää on miltei ympäri vuoden, mutta esimerkiksi Ourayn alueen klassikot ovat parhaimmillaan syyspuolella ja näin alkukeväästä jo vaarallisia lähestyä. Siispä
palaamme jääpuistoon, jossa vietämme miellyttävän päivän. Richard
kiipeää ensimmäisen jääliidinsä kahteentoista vuoteen ja mulahtaa välillä myös rotkon pohjalla virtaavaan jokeen polviaan myöten. Päivän
päättyessä käväisemme ripeästi motellilla, nappaamme uimahousut ja
pyyhkeen mukaan ja suuntaamme kuumien lähteiden ympärille rakennettuun ulkouimalaan. Veden lämpötila vaihtelee eri altaissa viileästä (suomalainen järvivesi) kuumaan (poreamme). Kelpaa siinä altaasta toiseen siirtyen palautella päivän koitoksista, jotka eivät toki greideiltään hämmästyttäisi ketään. Amerikkalaisittain illallinen syödään
ravintolassa, jossa viehättävän tarjoilijattaren hyvin kehittynyt hauis
pistää epäilemään kiipeilyharrastusta. Mutta ei, lapsia hän vain kertoo
kanniskelleensa ja tuoppeja, tyrmäten ajatukseni Richardin vaihtamisesta sulavaliikkeisempään kiipeilypariin huomiselle.
Aamulla pakkasta on jo noin kymmenen astetta ja lumisade on sulkenut Miljoonan dollarin maantien. Iltapäivään mennessä se saadaan
auratuksi, mutta sitä ennen meillä on hyvää aikaa käydä jääpuistossa vielä kertaalleen. Tälläkään kertaa suoritukset eivät päätä huimaa,
mutta kokemuksena tämä on silti mitä hienoin. Ei kaiken tarvitse aina
olla helppoa, mutta paha tätä paikkaa on mennä moittimaankaan. Viimeisenä päivänä pääsen puheväleihin muutaman paikallisen oppaan
kanssa ja kaikkiaan paikasta jää erinomainen fiilis. Tiukemmat mikstalinjat jäävät odottelemaan niitä, jotka tämän kirjoituksen inspiroimina kenties suunnittelevat tulevaa hiihtolomaansa jääkiipeilyn parissa
ja joiden kaapista löytyvät käppyrähakut sekä käsivarresta isompi pala.

Vail
Kahta viikkoa myöhemmin olen matkalla Vailiin, joka tunnetaan tietenkin paremmin laskettelukaupunkina. Jääkiipeilyhistoriassa Vailin
amfiteatterilla on kuitenkin erityinen merkityksensä, sillä täällä kiipeilylegenda Jeff Lowe, jota voidaan
hyvällä syyllä pitää modernin mikstakiipeilyn isänä, siirsi hakkukiipeilyn uudelle greidiluvulle ensinoustessaan Octopussyn ja antaessaan sille greidin M8 vuonna
1994. Muistutettakoon, että tuolloin hakut olivat vielä mallia suora, mikä ei lukemattomia (yli tuhat) alppiensinousuja tehnyttä
Lowea häirinnyt. Mies oli myös
yksi edellisessä kappaleessa kehutun Ourayn jääpuistohankkeen
käynnistäjistä. Valitettavasti tänä
päivänä MS-tauti on lannistanut
herran pyörätuoliin, mikä toimikoon meille kaikille muistutuksena siitä, ettei elämää kannata odotella.
Olemme liikkeellä sesongin loppuvaiheessa, lämpötila on selvästi jo
plussan puolella ja kaukaa katsottuna näyttää siltä, että amfiteatterin
klassikkoreittiä The Fang (WI6) ei ole enää olemassa, tai sitten ei ole
ollutkaan. Myös viereisen Rigid Designatorin (WI5) yläosan halkaisee
koko putouksen leveydeltä tielle asti näkyvä vaakahalkeama, joten mielialamme on hieman epäileväinen. Tällä kertaa parinani on Denverissä
asuva Paul, joka aiemmin mainitun Richardin kanssa nousi taannoin
Denalille perusreittiä pitkin ja jonka hakut ovat edelleen mallia suorat.
Eli meistä kumpikaan ei ole lähdössä haastamaan amfiteatterin mik-
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Ouray Ice Park.

stalinjoja, joilta löytyy greidiä aina M12:een saakka.
Pysäköinti on amerikkalaiseen tapaan kiusallisen hankalaa, kun kaikki
maa kuuluu aina jollekin ja se tehdään myös selväksi: hyviä paikkoja
löytyisi vain talojen pihoista, mutta lopulta keksimme sopivan kohdan
pientareelta ja nousemme parikymmentä minuuttia tiukaksi tampattua polkua ylöspäin putousten juurelle. Täällä on onneksi varjoisaa ja
hieman viileämpää, nollan tienoilla.
Tutkailen innoissani historiallisen merkityksensä vuoksi ihailemaani
Octopussyä, jonka alun jääosuus ei tällä kertaa yllä aivan maahan asti.
Tapaamamme paikallisen kiipeilijän mukaan reitti on kuitenkin kiivettävässä kunnossa, ja alun roikkuvan puikon pystyisikin varmasti kiertämään, kalliossa näyttää olevan runsaasti otteita. Vaikeus tulee tietenkin reilusti ylempänä, jossa katon alle päättyvältä puikolta tulisi tehdä
muutaman metrin draikkaussekvenssi katon halki vapaasti katon reunalta roikkuvaan puikkoon ja siitä sitten ylös. Ei tässä elämässä.
The Fang on tosiaan vain kymmenmetrinen möykky jäätä, joka ei johda mihinkään. Kuulemma putous on tänä vuonna muodostunut vain
hetkeksi ja romahtanut sitten. Siirrymme Rigid Designatorin pariin, kyseinen putous on vähän kuin Fangin helpommin lähestyttävä sisko.
Puuhun kiinnitetty pelastusahkio kuitenkin kertoo omaa kieltään paikan historiasta.
No, terävään päähän sitten ja reitille. Valitsen mielestäni helpoimman
linjan, joka kuitenkin valuttaa vettä kuin suihkussa. Taiteilen ilman yhtäkään ruuvia aika korkealle ja päädyn tekemään poikkaria päästäkseni
vesisuihkun alta pois. Esteenä on kuitenkin kristallikruunujäävalli, jota
pitää ensin romuttaa hakun lappeella pois tieltä. Ei vaikeaa, mutta raskasta. Kun lopulta pääsen hanskat märkinä vesisuihkun alta sivuun ja
solidimmalle jäälle, olen – ei niinkään yllättäen – aivan hapoilla. Muutama ruuvi sisään ja katse ylöspäin. Jaaha. Siinä olisi noin 30 metriä
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pystysuoraa jäätä kiivettävänä, muistetaan myös se yläosan vaakahalkeama. Muutama ruuvi lisää ja – ”Otapa siihen”, miten sen nyt englanniksi sitten sanookaan. Loppupäivän kiipeilemme jossain sivummalla reittejä, joista ei tarvitse mainita mitään.

Miten sinne pääsee?
Ouray sijaitsee melko hankalasti vuorten keskellä ja paikalle ajamiseen
kannattaa vuokrata nelivetoauto, jolla voi halutessaan myös ajella luomureiteille, joille lähestymiset kulkevat usein pikkuteitä pitkin. Lähin
kansainvälinen lentokenttä on Albuquerque Uuden Meksikon osavaltion puolella, josta me myös saavuimme. Ajoaika on noin kuusi tuntia. Denveristä Ourayhyn ajelee kaiketi noin kahdeksan tuntia ja Utahin puolelta Salt Lake Citystä jotain kuuden ja kahdeksan väliltä.
Vailiin pääsee Denveristä kahdessa tunnissa ja hyväkuntoisia motareita pitkin. Näiden kahden lisäksi Coloradon kolmas kuuluisampi jääkiipeilypaikka on Ouraystä noin tunnin matkan päässä sijaitseva Telluride, jossa en kuitenkaan päässyt tällä kertaa käymään.
Coloradon jääkiipeilystä on tehty kaksi topokirjaa, joista vanhempi on
90-luvun puolelta ja käyttökelpoinen, jos sen jostain löytää. Uudemman tarina on traaginen. Kirjan kirjoittaja, 58-vuotias jääkiipeilyopas
Jack Roberts ehti saada kaksiosaiseksi suunnittelemastaan kirjasta valmiiksi vain ensimmäisen osan, kunnes putosi ja kuoli kiivetessään juurikin yllämainitun Telluriden legendaarisella Bridalvail Fallsilla tammikuussa 2012. Nykypäivänähän topoja ja tietoja löytää netistäkin ja allekirjoittaneelta voi kysellä lisää, jos jääkiipeily tuolla alueella
kiinnostaa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikka puitteet tekevät kiipeilystä joiltain osin helpompaa kuin mitä Posion pakkasessa
voi kohdata, jääkiipeily on ja pysyy vaarallisena lajina, jossa putoaminen ei koskaan ole hyvä vaihtoehto.
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Anu Korosuo, Pastirol 6b, Rösås, Ruotsi. Kuva Saku Korosuo.
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Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi Kiipeilylehteen osoitteeseen: jari.koski@climbing.fi

Antti Koivumäki ja Markus Berg, Till Anki 4+, Blåberget, Ruotsi. Kuva Saku Korosuo.
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M i k a S i n k k o n e n , D e b i l o f f P r o f o n d i c u m 6 c + , Ve r d o n , R a n s k a . K u v a M i n a J o k i v i r t a .
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Otso Sorvettula, Supermartikainen 7C, Ahvenanmaan Grottan. Kuva Christopher Helle.
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A n s s i Ve n h o r e i t i l l ä U n d e r t h e R a d a r, P i h l a j a s a a r i . K u v a a j a : V i l l e F a g e r h o l m .
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S a m u l i H e m m i n k i b o u l d e r o i J u s s a r ö : s s ä . K u v a a j a : To m i L i n d r o o s .
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Jani Antikainen behind the ice pillar Rjukan Norja. Kuvaaja: Pasi Antikainen.
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Anders Koponen, Apa 6, Lofootit, Norja. Kuvaaja: Saku Korosuo.
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SM-boulder voittaja Anna Laitinen finaalireitillä, Jyväskylä, Boulderpaja. Kuva Marko Kauko.

SM-boulder voittaja Ilari Kelloniemi finaalireitillä, Jyväskylä, Boulderpaja. Kuva Marko Kauko.
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Patagonia,
El Chaltén
Teksti: Saku Korosuo
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Anu Korosuo
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Anu Korosuo
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Saku Korosuo

P

Kuva edellinen aukeama: Aguja Guillaumetin huippu on terävä, eikä sinne kovalla tuulella ole asiaa.
Eräs vuoristo-opas oli kiivennyt Guillaumetin seitsemän kertaa, ennen kuin pääsi varsinaisesti seisomaan huipulla.
Amy couloir on vähän kuivassa kunnossa. >
Saku Korosuo

atagonian kiipeilystä oli etukäteen suhteellisen vaikea saada käsitystä, vaikka netti onkin pullollaan reissukertomuksia. Ja olihan
muutama ystäväkin siellä jo käynyt. Yhden mielestä alle puolen kilon takilla
ei tee mitään, toisen mielestä taas puolen kilon kuitutakki riittää vaikka nukkumiseen ilman makuupussia. Softshell ei kuulemma
pidä tuulta, goretakkikin pitää laittaa untuvatakin päälle, siis nimen omaan tuulen takia. Saman tuulen takia otetaan usein pakkeja mutta seuraavassa hetkessä kiivetäänkin taas ilman paitaa. Kuulostaa bullshitiltä,
mutta näin jälkikäteen voin hyvin kuvitella tilanteen. Jotain tuli kuitenkin selväksi jo ennen reissua; Patagoniassa lähestymiset ovat
pitkiä, siellä tuulee ja on kylmä.
Hehkutuksesta tai pelottelusta huolimatta on
hyvä tiedostaa pari faktaa. Fitz Royn ja Cerro
Torren massiiveille ei mennä kaapelihissillä.
Lähin kylä on El Chaltén, mistä taas on vuorille matkaa n.12–18 kilometriä, mitä nyt haluaakaan kiivetä. Ja se matka kävellään, kaikki kiipeilykamat ja bivikamat selässä. Pieni säännöstä poikkeus toki löytyy, eli Piedra
Negran bivipaikalle pääsee osan matkasta
taksilla. Tosin silloinkin haikkia tulee lisäksi
n. 8 kilometriä ja korkeutta 1000 metriä.

Niin, sääikkuna, se on jotain mihin Patagoniassa kiipeilyt perustuvat. Suomessa tai Norjassa hommahan toimii usein niin, että periaatteessa on aina hyvää keliä, mutta välillä
voi tulla sadettakin, mitä kestää ehkä päivän
tai kaksi ja sitten on taas hyvää keliä. Patagoniassa, ja nimenomaan Fitz Royn ja Cerro Torren massiiveilla tilanne on päinvastoin.
Lähtökohtaisesti on aina huono keli, mikä
tarkoittaa erittäin kovaa tuulta, mahdollisesti yhdistettynä vesi-/lumisateeseen, ja silloin
tällöin tulevat sääikkunat taas mahdollistavat kiipeilyn. Sääikkunoita on tietysti erilaisia. Toiset ovat sellaisia, missä tuuli tyyntyy

Anu Korosuo

Normaali tapa kiivetä alueella onkin se, että ensimmäisenä päivänä kävellään bivipaikkaan, mikä on yleensä joku luola tai muuten
tuulelta suojassa oleva alue n. 1–6 tunnin
päässä itse reitin alusta. Seuraavana päivänä sitten kiivetään ja kolmantena päivänä tullaan takaisin laaksoon. Jos on tarkoitus kiivetä enemmänkin samalla alueella, voi teltat,
makuupussit ym. bivikamat pakata jonnekin
kiven koloon odottelemaan seuraavaa sääikkunaa.

Media Lunan Rubio y Azulin 6c kruksi kp on mahtava
nega halkeama, joka levenee loppua kohti offariksi.

Cerro Torren ja Fitz Royn massiivit näkyvät kylään asti.

vaikkapa vain päiväksi sen verran että kiipeily on jotenkuten mahdollista, mutta vaikeaa
ja vaarallista. Toiset taas ovat sellaisia, jolloin
voi olla jopa viisi päivää täysin tyyntä ja aurinkoista.
Omalla reissulla suurin osa ikkunoista oli
kahden päivän ikkunoita, joista yksi päivä
oli hyvä ja toinen vähän huonompi. Ikkunoita tuli n. kerran viikossa, ja tämä oli kuulemma poikkeuksellisen hyvä kausi. Käytännössä lähestyminen tai poistuminen piti kuitenkin usein tehdä vähän huonommassa
kelissä. Sekin on hyvä ymmärtää, että jos keli tarpeeksi huononee, niin normaali kävelykin alkaa olla vaikeaa. Esimerkiksi Cerro Torren topissa tuulee varsin usein 30–50 m/s.
Vertailun vuoksi, Suomessa myrskyn raja on
21m/s. Toisin sanoen, kyse ei ole siitä että
kiipeily olisi ikävää Patagonian huonossa kelissä, vaan se on täysin mahdotonta.

< Lähestyminen Niponinoon.
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Patagoniassa kelit vaihtuu nopsaan, puoli tuntia aikaisemmin käveltiin t-paidassa.

Moni matkustaa Patagoniaan, koska haluaa
kiivetä Fitz Royn. Monet myös yrittävät sitä
viisi viikkoa onnistumatta, ja palaavat kotiin
tyhjin käsin. Meillä Fitz Roy ei ollut tikkilistalla, monestakaan syystä. Kiipeilytaidot ehkä se luonnollisin syy, mutta meille tärkeintä oli tutustua alueeseen, käydä mahdollisimman monella eri töppyrällä ja bivipaikalla,
sekä tietysti kiivetä reittejä, joiden toppaaminen olisi todennäköistä. Lisäksi, koska olimme vuodenaikaan nähden erittäin aikaisessa,
oli luontevaa panostaa jää- ja mixtareitteihin.
Nollakelissä, kovassa tuulessa ja painavat reput selässä on ehkä kivempi kiivetä hakkujen
kanssa kuin ilman.
Ennätyslämmin kevät oli kuitenkin sulattanut
alueen jäät pois. Uskomatonta, mutta totta,
käytännössä kaikki alueen klassiset jääreitit
olivat sulaneet pois. Amy couloir, Guillot, Todo o Nada sekä monet muut suunnitelmissa
olleet rännit olivat nyt jään sijasta mätää kiveä ja vapaakiipeily olikin yllättäen paitsi järkevä, myös ainoa vaihtoehto.
Ensimmäiseksi päätimme kiivetä reitin, mitä
topo suosittelee hyväksi tutustumiseksi alueen keleihin. Comesaña-Fonrouge 6b+, max
50 asteen lunta/jäätä ja pituutta 350 m. (Pataclimb ilmoittaa reittien pituudet korkeuden
mukaan, toisen topon mukaan kiipeilymetrejä tulee 600…) No, ei kuulosta pahalta, mutta pataan tuli. Pitkä lähestyminen (vieläpä se
taksiversio), painava reppu, tuoreen lumisateen seurauksena jäätyneet halkeamat, topon
puuttuminen ja myöhäinen reitille lähtö olivat asioita, jotka tekivät noususta puhdasta
helvettiä.
Seuraavalla yrityksellä oltiin viisaampia, reput kevyempiä, halkeamat kuivina ja oikeaan
aikaan liikkeellä. Topokin oli mukana. Pieniä
yksittäisiä asioita, mutta kokemuksena kaksi
hyvin erilaista kiipeilypäivää.
Muutenkin Patagoniassa oppii varsin nopeasti mitä tarkoittaa light & fast. Kun ensim-
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100-metrinen jammihalkeama Media Lunalla.

mäisen kerran kantaa tavaroita lähemmäs
parikymmentä kilometriä reitin juurelle, niin
sitä alkaa tyhmempikin tajuta että 26 gramman sulkkari ajaa aikalailla saman asian kuin
40 gramman sulkkari.
Jokaisella lähestymisellä tavara väheni ja reput keveni. Tarvitaanko me oikeesti punkkipihdit? Entä erillistä kippoa syömiseen? Kaksi lusikkaa?
Vaikka kiipeämämme reitit olivat helpoimpia
ja turvallisimpia reittejä mitä alueelta löytyy,
oli kiipeily vaarallisinta mitä oon ikinä tehnyt. Pelkkä lähestymien bivipaikoille oli monin paikoin vaikeaa, ja isojen reppujen kanssa toisinaan hengenvaarallista. Yhdessä paikassa maanvyörymä oli vienyt polun pois,
eikä jyrkkää irtonaista kivikkoa voinut mitenkään varmistaa. Lipsahduksesta seuraisi 50

metrin pudotus alla virtaavaan jäätikön sulamisveteen.
Lämmin keli oli muutenkin tehnyt tepposensa, monet reitit olivat hengenvaarallisessa
kunnossa irtokivien tippuillessa kiipeilylinjaa
pitkin alas. Onnettomuuksiltakaan ei vältytty: eräs ystävämme otti normaalit liidipannut, jonka seurauksena nilkka murtui. Heillä oli kuitenkin onni onnettomuudessa, sillä
läheisellä jäätiköllä oli majoittautunut satelliittipuhelimella varustettu kiipeilypari, ja pelastusretkikunta saatiin pikavauhtia kasaan.
Yhteensä 35 vapaaehtoista tarvittiin pelastamiseen, sillä 100 kilon kaveri piti kantaa koko matkan takaisin kylään. Kokonaisuudessa
pelastamiseen meni aikaa noin vuorokausi,
vaikka matka oli 95 % tasamaata.
Yhtä onnekkaasti ei käynyt eräälle naiselle, jo-

Saku Korosuo
Saku Korosuo

Anu testailee jääkenkien kitkaominaisuuksia Comesaña-Fonrougella 6b+.

ka kuoli viereiselle vuorelle viikkoa myöhemmin irtokiven osuttua päähän.
Yleisesti voisi sanoa, että Patagoniassa kiipeily tapahtuu enemmän tai vähemmän oman
onnensa nojassa. Self-rescue -taidot tulisi olla hanskassa, eli tajuton uhri pitäisi pystyä
toimittamaan sellaiselle alueelle, minne pelastajat pääsevät vähän huonommassakin kelissä. Monen reitin kohdalla helpommin sanottu kuin tehty.
Pelkästään tiedon vieminen kylään onnettomuudesta voi hyvin viedä päivän ja avun saaminen paikan päälle toisen. Pelastajat ovat
käytännössä muita paikalla olevia kiipeilijöitä, jotka eivät automaattisesti lähde missä tahansa kelissä leikkimään hengellään, vaikka
kuinka olisi joku pulassa. Jos joudutaan odottamaan seuraavaa sääikkunaa, on peli usein

jo menetetty. Patagoniassa kannattaakin vakavasti miettiä kiipeilyä kolmen pareissa, silloin onnettomuuden sattuessa uhrin liikuttaminen on huomattavasti helpompaa.
Patagonian graniittia sanotaan maailman
parhaaksi, luoja tietää miksi. Kivi on terävää
ja hyväkitkaista, mutta myös monin paikoin
mätää ja murenee käsiin. Mielipiteenä, tosin
vahvana sellaisena, voisin sanoa että esim.
Lofoottien tai Kvalöyan graniitti hakkaa Patagonian hapankorpun 6–0.
No sitten se tärkein, oliko kivaa? No oli ja ei.
Patagonia tarjosi hienoimmat ja hirveimmät
kiipeilykokemukset samalla kertaa, eikä niitä
kaikkia ole vieläkään oikein ehtinyt täysin ymmärtää. Kun puolikkaan jalkapallon kokoisia
kiviä viuhuu parinkymmenen sentin päässä
kypärästä niin alkaa pikkuhiljaa ymmärtää et-

tä nyt mennään aika rajoilla. Samoin kehon
äärimmilleen rasittaminen opettaa paljon, ainakin nöyryyttä. Toisaalta jotkut onnistumisen elämykset ovat olleet sitten sieltä mittarin toisesta laidasta. Onnistuneen reitin jälkeen sitä saattaa hymyilyttää vähän eri lailla
kuin vaikkapa onnistuneen 8a:n sporttireitin
jälkeen. Toisen nousun muistaa joitakin kuukausia, toisen lopun elämää.

Lisää tietoa:
www.pataclimb.com
www.climbinginpatagonia.freeservers.com
www.haukkari.net/search/label/patagonia
www.patagonia.fi
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Pällistelimme Starbucksin valtavia kuppeja Helsinki-Vantaan lentokentällä ja mietimme, miksei ole pienempiä. Me viisi oululaista nuorta,
jotka pääsimme Islantiin Pohjoismaiden kiipeilyleirille. Kun tammikuussa saimme tietää mahdollisuudesta päästää Islantiin, olimme innoissamme. Myöhemmin meille selvisi karu totuus: leirillae otettaisiin
vain kymmenen nuorta koko Suomesta ja leiri tulisi maksamaan lentoineen kaikkineen noin 800e/hlö. Vihdoin maaliskuussa (kaiken sen
odottamisen jälkeen) saimme tietää, että olimme ainoat leirille hakijat.
Onneksi saimme Shelbyn sponsoroimat kiipeilykypärät ja seurallemme Destialta roskien keruu-urakan, jonka päävastuu oli meillä ja vanhemmillamme. Urakka käsitti lähes sata kilometriä siivottavia tien varsia alueella Haukipudas–Ii–Kuivaniemi. Summalla saimme katettua
jokaisen leirimaksut. Odotimme Reykjavikin linja-autoasemalla Elmar
Orria, yhtä leirin järjestäjistä. Hänen kyydillään pääsimme paikalliselle
cavelle, Klifurhúsiðille. Sieltä pakkauduimme maastobussiin ja matka
kohti Hnappavelliriä alkoi. Kuuden tunnin menomatka leiripaikalle sujui nopeasti muiden leiriläisten kanssa jutellessa. Perillä olimme väsyneitä johtuen aikaerosta (kolme tuntia jäljessä), ja 20 tunnin matkustamisesta, mutta onnellisia, sillä teltat olivat jo pystyssä.
Seuraavana päivänä saimme onneksi nukkua yhdeksään asti. Aamulla oli muutama tutustumisleikki isossa keittiöteltassa. Kiipesimme koko päivän pääasiassa boulderia. Oli mukava päästä kiipeämään myös
hieman sporttiakin, koska Oulussa ei ole kovinkaan hyviä sporttikiipeilymahdollisuuksia. Seuranamme ja yhtenä ohjaajanamme meillä oli
Sasha DiGiulian, amerikkalainen kiipeilyn maailmanmestari vuodelta
2011. Illalla ajoimme bussilla lähikylän koululle, jossa DiGiulian näytti
meille videon itsestään ja kertoi kiipeilyurastaan.
Kolmantena leiripäivänä kiipesimme pari reittiä sporttia. Iltapäivällä
pääsimme paikalliseen maauimalaan uimaan. Sää oli vilpoinen, joten
oli lämmin kokemus pulahtaa altaaseen, jonka vesi oli parhaimmillaan
+42°C. Paluumatkalla kävimme ihastelemassa jäävuoria. Näimme vilaukselta myös hylkeen.
Liidauksen harjoittelua.

Pohjoismaiden
nuorten
kiipeilyleiri
Islannissa
Teksti: Reeta, Hanna, Aino, Sampo, Konsta ja ohjaaja Heidi
Kuvat: Heidi Saarinen arkisto

Kalliota ja leirialue.
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Islannin uskomattoman kaunista luontoa.

Neljäs päivä uhrattiin kokonaan kiipeilylle. Kiipesimme monta reittiä
sporttia sekä treenasimme haastavampia reittejä yläköydellä. Kaikille
jäi vielä reittejä voitettavaksi mahdollista ensi kertaa varten :). Eräälle
sektorille mennessämme islantilainen ohjaaja nosti reppunsa päänsä
päälle, ja kertoi huomanneensa vieressä suolla olevan skumur-linnun
(isokihu), joka saattoi hyökätä ihmisenkin kimppuun. Jos skumur olisi
aikonut hyökätä, se olisi hyökännyt repun kimppuun, joka oli joukkomme korkein kohde. Illalla oli aika hyvästellä Sasha DiGiulian, joka lähti kotimatkalle ja valmistautumaan MM-kisoihin. Ennen unta keräännyimme vielä nuotion ääreen ja lauloimme kitaran säestyksellä.
Viidentenä päivänä purimme leirin ja kiipesimme muutaman tunnin
auringon paisteessa. Lopulta hyvästelimme Hnappavellirin ja aloitimme matkan kohti Reykjavikia. Matkalla pysähdyimme muutamalla nähtävyydellä, kuten isolla vesiputouksella ja jäätikön vierellä. Illalla saavuimme Björkin liikuntakeskukseen, joka toimi yöpymispaikkanamme.
Viimeisenä päivänä innokkaimmat saivat kiivetä aamulla Björkissä,
mutta muuten päivä oli pyhitetty uimiselle, shoppailulle ja kiertelylle
Reykjavikissa sekä kiipeämiseen Klifurhúsiðilla. Lopuksi menimme vielä Björkiin syömään ja katsomaan kuvia leiriltä. Islantilaiset lähtivät kotiin yöksi, mutta me muut jäimme nukkumaan liikuntahallille.
Lähtöpäivänä huonosti nukutun yön jälkeen löysimme itsemme bussipysäkiltä kello viisi aamulla. Väsynyt porukka nukkui koko lennon ajan.
Helsingissä pääsimme suoraan junaan ruokaa saatuamme. Kuuden
tunnin junamatka meni iloisesti jutellessa osan porukasta nukkuessa.
Oulussa olimme keskiyön paikkeilla sekavin tunnelmin ja uskomattomien kokemusten kera. Leirillä jäi kaiken kaikkiaan käteen englanninkielistä kiipeilysanastoa, mieliin painuvat maisemat, uudet kaverit ja
tottakai uskomaton kiipeilykokemus.

Leiriläiset ja ohjaajat ja huoltajat.

Leirin ohjaaja Heidi Saarinen:
Islannin pohjoismainen junnukiipeilyleiri oli järjestyksessään neljäs.
Ensimmäistä kertaa kuitenkin leiri oli avoin kaikille junnuille, ei vain
kilpaileville, maansa parhaimmille junioreille. Tämän ansiosta nuorisovaliokunta sai leirin järjestelyt itselleen, ja näin nuorisovaliokunnan jäsenenä sain tehtävän itselleni. Tammikuussa alkoi leirin järjestely, mainostus ja yhteydenpito Islantiin. Erityisen hehkutuksen
ja mainostuksen kohteeksi joutuivat omat junnumme Oulusta. Vanhempien kanssa juteltuani tiesin, että ainakin saamme lähtijöitä, leiristä matkoineen kun oli tulossa melko hintava. Hakuajan päätyttyä
oululaiset viisi reipasta junioria olivat ainoat hakijat. Näin kaikki hakeneet pääsivät mukaan, ja samalla aloitimme vanhempien ja junnujen kanssa talkoiden suunnittelun. Lopulta sopivasti Oulun Kiipeilyseuralle ilmaantui hyvä ja iso tienvarsien siivousurakka. Näin
ollen juniorit saivat tehdä oikeasti töitä leirin eteen.

Oulun junnuilta ISOT kiitokset Shelbylle, vanhemmille ja AIVAN MAHTAVALLE ohjaajalle Heidille, joka jaksoi katsella meitä viikon.

Etukäteen informaation saaminen Islannista oli hieman takkuista.
Näin ollen ennakko-odotukseni itse leiristä eivät olleet kovin korkealla. Olikin hienoa huomata, että siitä hetkestä kun meitä tultiin
Reykjavikin bussiasemalta hakemaan aina siihen asti, kun meidät
bussipysäkille leirin jälkeen jätettiin, meistä pidettiin todella hyvää
huolta ja kaikki oli viimeisen päälle hyvin organisoitu.

Reeta, Hanna, Aino, Sampo ja Konsta

Sasha oli lähes koko leirin ajan opettamassa meidän junnuja ja myös >

Vesiputouksella tauko ajomatkalla takaisin Reykjavikiin.

Boulderointia.
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itse kiipeilemässä. Hän oli junnujen kanssa saman kokoinen, joten
se oli myös hyvä opetus lyhyemmille junnuille, ei se reittien sujuvuus
ole pituudesta kiinni. Sasha jaksoi kylmästä ilmasta ja kadonneesta
matkalaukusta huolimatta hymyillä koko ajan ja vastailla kärsivällisesti junnujen kysymyksiin, sekä tsempata. Hän oli todella motivoiva ja
inspiroiva tuttavuus. Myös muiden junnujen kiipeilyn seuraaminen
oli hyvin motivoivaa. Ohjaajana sain paljon vinkkejä miten kehittää
omien junnujen treenauttamista.
Leirillä kiipeilimme tietenkin paljon. Greidaus oli amerikkalainen ja
Suomeen kun vertasi niin ainakin helpoksi greidatut reitit olivat vaikeampia kuin suomalaiset samalla greidillä varustetut reitit. Eli Islantiin ei kannata lähteä greidiä nostamaan. Oulun junnut eivät olleet ulkona liidanneet, joten heillä kyllä greidit nousivat ja kokemusta karttui. Kallio oli myös erilaista kuin Suomessa, reitit olivat monipuolisia
ja viereisten sektorien reitit saattoivat olla hyvinkin erilaisia.
Vaikutuksen leirillä teki Islannin kaunis luonto, hieno kiipeilyalue
Hnappavellir, huumorintajuiset Islantilaiset, reippaat juniorit ja ohjaajat, sekä tietenkin Sasha.
Leirillä päätimme muiden ohjaajien kesken, että yritämme omalta osaltamme helpottaa ja jatkaa pohjoismaisia junnuleirejä. Norja
ei ole ollut kertaakaan leirillä mukana, yritämme ensi vuonna saada
myös heidät osallistumaan. Ensi vuoden leiriä olisi näillä näkymin järjestämässä Ruotsi, ainakin jos Norja ei ota järjestämisvastuuta heti
itselleen.
Toivottavasti ensi kesänä useampi junnu rohkaistuu mukaan.
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Bouldertehdas, Turku
Ilmoittautuminen klo 10-10.45, Kisa-aika 11-16
Osallistumismaksu: 20e
Jälkikiipeilyt 10e: Nummensauna, 20 ensimmäistä
Kaisalle ilmoittautunutta mahtuu mukaan+voittajat
Palkinnot: voittajat + arvonta
Sarjat: Naiset ja Miehet
Greidit: 4a-8?

KIIPEILYÄ JA
KIIPEILYÄ JA
ONGELMANRATKAISUA
ONGELMANRATKAISUA
Tyrki Jyrki läpi kruksikkaan labyrinttivuoren
fiilistelemään Helsingin Kiipeilykeskukseen.
Tyrki Jyrki läpi kruksikkaan labyrinttivuoren
fiilistelemään Helsingin Kiipeilykeskukseen.

Joskus saattaa tarvita hiukan apua. Jatkuu ensinumerossa.
Joskus saattaa tarvita hiukan apua. Jatkuu ensinumerossa.
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Flatanger

Paljon muutakin kuin iso luola,
missä hienot reitit on pultattu hassusti.
Nordic Flowerin pulttausta.

Teksti ja kuvat Saku Korosuo

Flatanger on aivan viime vuosiin asti säilynyt lähinnä yksittäisten norjalaisen ja ruotsalaisten leikkikenttänä, siitäkin huolimatta että jo
Trondheimin vanha kiipeilytopo kuvaili aluetta varsin houkuttelevasti:
”The main attraction in the Flatanger area is a giant cave and the area
around this. The monstrous cave is called Hanshelleren. Hanshelleren is
the place to go if you’re into steep, heavy and pumpy climbing.  The dimensions of the cave Hanshelleren are so large it’s hard to imagine before you’ve actually been here. It’s impossible to not stare upwards and a
sore neck is a usual side effect from stayin here. The wall is around 100m
high and absolutely insanely overhanging. From vertical and slightly overhanging at the left edge, to giant completely horizontal roofs in the cave
itself.  The potential is to put it mildly vast. For hard sportclimbing that
is. As hard, steep and long as you can imagine. In theory you could climb
a full horizontal pitch here. For aid climbing the cave is an Eldorado. You
can keep aiding here for years.  If the distance between Flatanger and
Trondheim was a little less than what it actually is, this might have been
considered Norways best crag.”
Ensimmäinen kerta Flatangerissa on kokemus sinänsä. Luola on aivan
käsittämättömän kokoinen, verrattuna oikeastaan ihan mihin tahansa.
Senkin tajuaa varsin nopeasti, että perus toppahousuille tämä elämää
suurempi luola ei tarjoa juuri muuta kuin mahdollisuuden kirjoittaa
nimen luolassa olevaan vieraskirjaan. Sen sijaan luolan vasemmalla
puolella kallion profiili loivenee, sieltä löytyy niitä reittejä, mitä varten
paikalle kannattaa ajaa.  Itse olen kiivennyt kyseisellä seinältä ainoas-
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Flatangerin kallio on varsin oterikasta.

taan viisi reittiä, mutta niistä jokainen voittaa Thaimaan tai Espanjan
tufahässäkät 6–-0. Reitit on kaikkea muuta kuin peruskahvaläpsyttelyä.
Huukkeja, sormilukkoja, käsijammeja, negaa dihedraalia, tätä kaikkea
voi löytyä yhdeltä reitiltä. Vastoin yleistä käsitystä, Flatangerin kivi ei
ole graniittia, vaan graniittista gneissiä, missä käsittääkseni kovempi
kiviaines pusertuu ulos muodostaen kiipeilyotteita jyrkkään seinään.
Kun tähän yhdistetään luolalle ominaiset halkeamalinjat ja dihedraalit,
alkaa monipuolinen kattaus olla valmis.
Lähestymistä parkkipaikalta on noin 20 minuuttia, ja varmistaminen
tapahtuu isojen lohkareiden päältä. Toisin sanoen, erityisen lapsiystävällinen paikka ei ole. Flatanger ei ole myöskään mikään Kalymnos,
mistä löytyy tuhansia reittejä, ja hyviä 7b:n kahvamaratooneja ehtii vii-

Luolan vasemmalta puolelta löytyy hyvää kiivettävää toppahousuillekin.

Jorg Verhoven ja Nordic Flower 8c+.

kon reissulla saittailla kymmeniä. Mutta se mitä on, on niin hyvää, että sitä projektoi mielellään vaikka vähän pidempäänkin. Paikalla kannattaakin ennemmin hieroa vähän tiukempaa kuin yrittää on-sightata
helppoa. Helppoa kun ei oikein ole, ja vaikeammatkin on vaikeita lukea. Paikalta löytyy myös muutamia helpompia trädilinjoja, jotka ovat
tosin jääneet sporttikiipeilyn varjoon.
Vuoteen 2010 asti kalliolla oli vain muutamia reittejä, eikä katossa yhtään reittiä. Sen jälkeen onkin tapahtunut ja paljon. Pora on laulanut,
ja paikan reittimäärä monikertaistunut. Nettihehkuttelusta huolimatta
suurin osa uusista reiteistä menee täysin luolan ulkopuolella, osa jopa kokonaan erillisillä lyhyillä pystysuorilla kallioilla, mikä taas ei eroa
Vantaan Rollareilla kiipeilystä mitenkään. Vuonna 2011 kattoon porattiin ensimmäiset koko köydenpituuden jatkuvat reitit, vaikeuden olles-

sa 9a:n hujakoilla. Ensimmäiset reitit katossa seurasivat varsin luonnollisia linjoja, mutta sen jälkeen on tullut variaatiota variaation perään, ja huhujen mukaan katto alkaa nykyään olla samaa reikäjuustoa
ja pulttimerta kuin Bohuslänin Granitgrottan. Itselleni, kun tuo 8c ei
taivu, tämä ei sinänsä ole muu kuin visuaalinen ja ehkäpä hieman periaatteellinen ongelma. Toisaalta niitä, joille 8c:n jutut on arkipäivää,
saattaa paikan tehokehittäminen harmittaa.  Itse asiassa alueen pulttaaminen on kauttaaltaan tehty hieman hassusti. Usein pultit on “väärissä paikoissa”, eli esim isolta kahvalta onkin järjettömän pitkä kurkotus pulttiin, tai vastaavasti pultti on isketty kesken pienimpiä otteita,
vaikka hetken päästä olisi taas hyvä klippipaikka... Syy lienee siinä, että
reitit on pultattu alhaalta ylöspäin, joten pulttaus on tapahtunut ainakin jonkin verran teknoamisen ehdoilla. Toisin sanoen hyvältä otteelta
on pultattu niin ylös kun pystytään. Sitten tikkaat kiinni pulttiin ja siitä taas seuraava pultti niin ylös kuin pystytään. Kyseiset paikat eivät
sitten tietenkään ole välttämättä kovinkaan lähellä sitä “luonnollista”
klippauspaikkaa. Käytännössä pulttien paikat vaikeuttavat lähinnä onsightejä, redpointtia varten kun jatkot voi pidentää sopivan mittaisiksi.
Kuitenkin, Flatanger on paljon muutakin kuin iso luola, missä hienot
reitit on pultattu hassusti. Maisemat ovat mahtavat, ja sporttiparatiisille poikkeuksellinen luonnon rauha, sekä ystävälliset lähimökkien
asukkaat ovat jotain, mitä on vaikea nykyajan access ongelmien keskellä käsittää. Tosin, nyt kun kaikki mahdolliset kiipeilymediat ovat tehneet selväksi, että Flatanger on ”the shit”, on vaikea sanoa, miten pitkään sitä hiljaisuutta ja naapurisopua vielä riittää.   
Onneksi Norjassa sentään sataa paljon, jos se vaikka hidastaisi paikan
muuttumista tulevaisuuden Ton Saiksi.

Missä: Trondheimistä n. 300 km pohjoiseen, Umeåsta noin
650 km länteen. Lauvsnesin kylän lähellä.  
Milloin: Huhti–syyskuu
Bivi: Luolassa tai läheisellä leirintäalueella. Vettä saa mahdollisesti luolan lähellä olevista puroista tai Lauvsnesin kylästä.

Topo: Trondheimin kiipeilykerho on julkaissut alueesta tuoreen topon, tulee varmaan lähiaikoina laajemminkin myyntiin,
ellei ole jo.   

Flatanger, tai tarkemmin sanottuna Hanshellerenin luola.

Lisätietoja:  www.trondheim-klatreklubb.no
www.haukkari.net/search/label/Flatanger 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Pilates osana kiipeilijän harjoittelua
Teksti: Veera Turkki
Kuvien mallit: Anton Johansson (kuvaaja Veera Turkki) ja Veera Turkki (kuvaaja Laura Tohmo)

Joseph Hubertus Pilates (1883–
1967) kehitti 1900-luvun alussa
harjoitusmenetelmänsä Contrologyn, joka tarkoittaa oppia hallinnasta. Keskeistä siinä on liikkeen hallittu tuottaminen sekä
kehon ja mielen yhteys liikkumisessa. Joseph Pilates piti luomaansa metodia alun perin kokonaisuutena, jonka tulisi sisältyä jokaiselle elämän osa-alueelle, fyysisestä harjoittelusta henkilökohtaiseen hygieniaan ja terveellisiin elämäntapoihin.
Punnerrusasennossa tehtävä “Leg pull front”.

Itse herra Pilates harrasti monipuolisesti eri urheilulajeja, mm.
nyrkkeilyä, voimistelua ja uimahyppyjä, ja kehittäessään harjoitusmetodinsa oli hän monessa suhteessa kymmeniä vuosia edellä aikaansa.

harjoitusta myös mielelle, sillä tarkoituksena on keskittyä ainoastaan
suoritettavaan liikkeeseen ja tehdä se mahdollisimman tarkasti ja puhtaasti. Laatu korvaa ehdottomasti määrän.

Alkuperäisessä Pilateksen voimistelusarjassa on 34 liikettä, jotka suoritetaan matolla. Nykyään pilates on kehittynyt monipuoliseksi ja suosituksi kehonhallintaa ja liikkuvuutta kehittäväksi harjoittelumuodoksi,
joka on suosittua niin huippu-urheilijoiden kuin tavallisten kunnostaan
huolehtivien ihmisten keskuudessa. Laadukkaassa pilates-harjoittelussa ja ohjauksessa hyödynnetään sitä kehittynyttä tietämystä, jota nykyään on saatavilla ihmisen biomekaniikasta sekä liikkeiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Usein harjoittelu onkin liikettä, jota sovelletaan ja muokataan harjoittelijan tarpeiden mukaan.

Keskivartalon vahvuutta ei kiipeilyssä voi liikaa korostaa, sillä sieltä
saatava voima antaa kiipeilijälle liikkeisiin vaadittavaa tukea, ja esimerkiksi negatiivisella seinällä jalat pysyvät helpommin kiinni seinässä.
Kiipeilijän on tärkeää tiedostaa ja tuntea syvien lihasten yhteys koko
kehon tukemisessa ja liikkeen hallinnassa. Ennen kaikkea, käyttämällä kehoaan monipuolisesti ja tasapainoisesti, kiipeilystä tulee taloudellisempaa. Hyvään kiipeilytekniikkaan vaaditaan hyvää kehonhallintaa
sekä tasapainoisesti voimakkaita lihaksia oikeissa paikoissa.

Pilates-harjoittelun tarkoituksena on parantaa lihastasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta sekä vahvistaa syviä, erityisesti rankaa ja niveliä tukevia lihaksia. Pilates-harjoittelu soveltuu lähes kaikille liikuntatai urheilutaustan laadusta riippumatta, joten myös kiipeilijä voi saada
harjoittelusta monia hyötyjä.

Harjoittelun periaatteet
Pilates-harjoittelussa pätevät kuusi pääperiaatetta: hallinta, keskittyminen, keskustan käyttö, hengitys, täsmällisyys ja liikkeen virtaus. Kaikkia näitä periaatteita voi mielestäni hyvällä syyllä pitää erittäin oleellisina myös kiipeilyssä. Jokainen kiipeilijä saa taatusti suorituksestaan
enemmän irti, jos kykenee liikkumaan seinällä / kalliolla hallitusti, keskittyneesti ja täsmällisesti. Hyvänä mielikuvana toimii mielestäni se,
että kiipeilijän tulisi olla jatkuvasti tietoinen oman kehonsa asennoista
ja liikkeistä sormenpäistä varpaisiin asti. Kehonhallinta ja -hahmottaminen on siis mahdollisimman tärkeää.
Keskittyminen ja oikean mielentilan saavuttaminen kiivetessä ovat tärkeitä onnistumisen edellytyksiä. Usein kuulee kiipeilijöiden sanovan,
että kiipeilyn sujuminen on 90% pään sisällä. Jos on huono päivä ja
ajatukset harhailevat mailla vierahilla, niin treeni todennäköisesti ei
kulje ollenkaan, eikä hienoja lähetyksiä juuri nähdä. Pilates on hyvää
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Hyödyksi kiipeilysuorituksessa on tietenkin myös se, että muistaa hengittää. Keho tarvitsee happea jatkuvalla syötöllä ja mitä raskaampaa
ja haastavampaa suoritusta keholta vaaditaan, sitä mukaa myös hapen tarve kudoksissa kasvaa. Tässä yhteydessä voisi erityisesti korostaa mahdollisimman rauhallista ja tasaista hengitystä, jossa ei ole kovin suuria pidätystaukoja. Monesti tähän seikkaan ei tule kiinnitettyä
tarpeeksi huomiota, ja usein käykin niin, että syvemmän hengityksen
muistaa vain kun roikkuu reitin lepopaikoissa. Toki silloin hengittämisen merkitys tietenkin korostuu ja siihen on helpompi keskittyä. Tasainen ja syvempi hengitys - ja tarvittaessa isompikin puuskutus - reitillä
edetessä kuitenkin rauhoittaa suoritusta ja auttaa mahdollisesti myös
keskittymään paremmin. Ja tietenkin keho saa sitä elintärkeää happea.

Hyödyt kiipeilijälle
Keskusteluissani eritasoisten kiipeilijöiden kanssa olen havainnut tiettyjä usein toistuvia toiveita asioista, joita monet heistä haluaisivat
omissa fyysisissä ominaisuuksissaan parantaa. Useat kiipeilijät tuntuvat kaipaavan lisää vahvuutta ja pitoa keskivartaloonsa, parantunutta
kehonhallintaa ja koordinaatiota erilaisissa liikkeissä seinällä, sekä parempaa liikkuvuutta erityisesti alaselän, lantion ja alaraajojen alueella.
Näihin ja moniin muihin toiveisiin voidaan mielestäni hyvin vastata pilates -pohjaisella kehonhallintaharjoittelulla.

Keskivartalon vahvuutta ei kiipeilyssä voi liikaa korostaa.

Tavoitteena on tasapaino voiman ja liikkuvuuden välillä.

Pilates-harjoittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on lihastasapainon
kehittäminen. Kiipeilijälle tämä merkitsee karkeasti sitä, että kiipeilyssä tarvittavien lihasten vastavaikuttajia (antagonisteja) vahvistetaan, ja
vastaavasti kiipeilyssä aktiivisia lihaksia (agonisteja) venytetään. Myös
core-voiman ja liikkuvuuden parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita kiipeilijän oheisharjoittelussa. Pilates-harjoittelun avulla vahvistetaan lisäksi tärkeitä rangan ja nivelten tukilihaksia, mikä osaltaan ennaltaehkäisee erilaisten vammojen syntymistä. Kiipeilijällä tämä korostuu
hartioiden ja käsivarsien alueella. Monet pilates-liikkeet lisäävät myös
liikkuvuutta toiminnallisesti, jolloin liikkeessä käytetyt liikeradat voivat
olla suuria samalla, kun niitä on tukemassa hallittu lihastyö. Tavoitteena on siis tasapaino voiman ja liikkuvuuden välillä.
Pilates-harjoittelua voidaan ajatella erilaisten kehon keskustojen käytön kautta. Kiipeilijän kannalta oleellisimpina voisi pitää lonkka-lantioyhteyttä, hartiarengasta sekä keskivartalon syvien lihasten muodostamaa ydinkeskustaa. Näiden kehon eri alueiden spesifinen vahvuus
sekä keskinäinen yhteys ovat edellytyksenä vahvalle ja tasapainoiselle
kiipeilykropalle. On oleellista, että kiipeilijä pystyy tuottamaan eri keskustojen välillä hallittuja ja tarkkoja liikkeitä, jossa kehon kaikki osaalueet toimivat ”yhteisymmärryksessä” toistensa kanssa.

Harjoittelu käytännössä
Kiipeilyssä rasittuvat erityisesti käsi- ja kyynärvarsien sekä ylävartalon
lihakset ja nivelet, minkä vuoksi laajempi ja pidempi kehonhallintaharjoittelu sopii välipäiville, jolloin ei kiivetä. Tällöin esimerkiksi käsien
pienet lihakset ja nivelet saavat aikaa palautua, kun keskitytään vahvistamaan keskivartaloa ja lisäämään jäntevyyttä. Suositeltavaa on kuitenkin liittää joitakin tasapainottavia ja liikeratoja avaavia harjoitteita
jokaisen kiipeilyharjoituksen yhteyteen, esimerkiksi alku- ja loppuverryttelyihin. Harjoittelun aikana tulisi keskittyä vain kulloinkin tehtävään
liikkeeseen / liikesarjaan sekä kohdistaa huomio myös niihin kehon
osiin, jotka eivät ole liikkeessä. Näitä voidaan kutsua kehon ankkuripisteiksi. Erilaisiin liikkeisiin ja kehon asentoihin keskittymällä ja tiedostamisella pyritään lisäämään liikkeiden tehoa ja hallintaa.

Pilates parantaa lihastasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta.

Kehonhallintaharjoitukseen voi erittäin hyvin liittää liikkuvuutta parantavia venyttelyjä, vaikka toki moni pilates-harjoitus jo itsessään kehittää lihasten ja muiden rakenteiden venyvyyttä. Venyttävä vaikutus
tuotetaan harjoitteissa usein liikkeen kautta dynaamisesti staattisen
venytyksen sijaan. Tällöin venytystä saavalla kudoksella on tukenaan
lihastyötä, joko agonisti- tai antagonistirakenteissa (vaikuttaja- / vastavaikuttajalihakset). Pidemmät liikkuvuusvenyttelyt kannattaa kuitenkin
tehdä vasta reilusti varsinaisen harjoituksen jälkeen tai omana erillisenä harjoituksenaan vaikka välipäivänä, jolloin kehoa ei altisteta muille
koville rasituksille. Erityisesti kovan rasituksen alaisina olleita lihaksia
ei yleensä suositella venytettäväksi kovin pitkään heti harjoituksen jälkeen. Pikemminkin kevyemmillä ja lyhytkestoisemmilla venytyksillä halutaan palauttaa lihakset lepopituuteensa ja näin edistää palautumista. Venyttelyyn liittyen on nykyään saatavissa runsaasti materiaalia, joka ohjeistaa erilaisiin tekniikoihin sekä venyttelyn ohjelmointiin muun
harjoittelun lomaan.
Oheisissa kuvissa on esimerkkejä liikkeistä, joita voisi kuulua kiipeilijän pilates-pohjaiseen oheisharjoitteluun. Kuviin ei tässä yhteydessä
ole liitetty tarkkaa ohjeistusta liikkeiden suoritustavasta ja suositeltavaa olisikin, että aiheeseen tutustumaton saisi ainakin aluksi ohjausta
harjoitteluunsa. Kuten jutun alussa mainittiin, tarkkuus, täsmällisyys
ja huolellisuus ovat liikkeiden suorittamisessa oleellisia.
Kun kaiken kaikkiaan ajattelee kiipeilijää ja hänen kehoaan, joka lajiharjoittelussa joutuu voiman, kestävyyden, liikkuvuuden ja koordinaation osalta suurten kuormitusten alaiseksi, en näe, miksi pilates-harjoittelun avulla ei voisi saada aikaan mitä parhaimpia kehoa tasapainottavia ja vahvistavia harjoitusvaikutuksia. Kaikkia niitä kiipeilijöitä,
joita kehon tasapainoinen vahvistaminen, liikkuvuuden lisääminen sekä vammojen ennaltaehkäisy kiinnostaa, voin vahvasti kehottaa tutustumaan pilates-harjoitteluun.
Jutun kirjoittaja on liikunnanohjaaja (AMK)
sekä vastavalmistunut Somatic Pilates -ohjaaja
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26.10.1962 syntyi Suomeen alan
ensimmäinen kiipeily-yhdistys:
Suomen Alppikerho.

Eihän viisikymppinenkään vanha ole,
mutta SAKE on ollut Suomen
kiipeilyn pioneeri jo vuodesta 1962!

Tervetuloa
KIIPEILYSEMINAARIIN 1.-2.12.2012
50. juhlavuoden kunniaksi Suomen Alppikerho järjestää kaikille avoimen
kaksipäiväisen kiipeilyseminaariin. Ohjelmassa suomalaisten ja ulkomaisten huippukiipeilijöiden luentoja sekä paneelikeskusteluja kiipeilyn
kuumista perunoista.
Seminaarin aihepiiri luotaa kiipeilyä boulderista suurille vuorille.
Mukana ovat mm. Veikka Gustafsson, Martin Skaar Olslund ja “Suuri
pulttauskeskustelu”. Katso lisää tapahtumasta www.suomenalppikerho.fi
Paikka: HOTELLI SCANDIC MARSKI, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki
Liput: 15 € (10 € SAKE:n jäsenille) ovelta (varaathan tasarahan) tai ennakkoon www.suomenalppikerho.fi

Suomen Alppikerhon jäsenille ja kutsuvieraille järjestämme lisäksi
iltajuhlan lauantaina 1.12.2012 Poliisien kesäkodissa Lauttasaaressa.
Kutsut juhlaan postitetaan lokakuussa. Illalliskortti iltajuhlaan 30 €.

www.suomenalppikerho.fi

Anu Korosuo

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

Sakun
palat

Katso myös kirjoittajan nettisivut osoitteessa korosuo.com.

K

un neljä vuotta sitten muutettiin Ruotsiin, ensimmäiseksi tavattiin kiipeilijä, joka tykkäsi puhua. Siis sillain
paljon. Tapasimme myös hänen ystävänsä, joka ei oikein saanut puheenvuoroa, mutta vaikutti oikein mukavalta kaverilta. Ehkäpä juuri sen takia, että se oli hiljaa.
Tää ensimmäinen jamppa, siis se joka tykkäsi jutella, kertoi
moneen kertaan olevansa sporttikiipeilijä. Tosin nykyään hän ei
enää voi kiivetä köydellä, sillä hänellä on lapsia. Raukka joutui
siis boulderoimaan. Sääliksi kävi miestä. Mä olin kyllä vähän ihmeissäni, sillä ystäväpiiristä löytyy monia, joilla on lapsia ja silti
sinne kalliolle päästään ilman ongelmia. Kuitenkin eniten ihmetystä herätti miehen vaimo, joka ehti oikein hyvin kiivetä köydellä, monta kertaa viikossa.
Vuodet kuluivat ja pyysin jamppaa useita kertoja kiipeämään.
Koskaan ei ollut aikaa, paitsi tietysti boulderointiin. 100 km ajo
yrkkäämään jotain perseen nostamista ei ollut ongelma, samaan aikaan kun ajo 30 km päässä olevalle kalliolle oli yksinkertaisesti mahdotonta, siis koska miehellä oli lapsia. Luulajan
DWS kisoihin kaveri oli luonnollisesti myöskin tulossa...ainakin
kisoja edeltävään iltaan asti, kun ei sitten löytynytkään lapsenvahtia.
No joo, olihan se nyt selvää, ettei kaveri halunnut kiivetä köydellä. Tai ylipäätään olla korkealla. Jostain käsittämättömästä
syystä oli kuitenkin pakko jatkuvasti vakuutella muille ettei hän

voinut elää unelmaansa sporttikiipeilijänä, koska hänellä oli
lapsia. WTF på riktigt?
Yksi päivä mä sitten näin videolta kun tää sankari kiipesi köydellä ja tajusin saman tien mistä on kyse. 7C:n boulderit menee
ilman ongelmia, mutta metrin välein pultattu 7c:n köysireitti on
liikaa. Joo lapsiahan on hyvä syyttää jos pää ei kestä korkeutta.
Tarinamme sankari ei ole kuitenkaan yksin, toinen vastaava tapaus tuli eteen naamakirjassa. ”Hei, etkös sä ollut joku kiipeilijä?” kysyi joku random tyyppi tutultani, joka ainakin joskus on
kiivennyt. ”No joo, siis todellakin, mut just nyt en oo päässy
kun on noi lapset. Kyllä mä sitten taas kun lapset vähän kasvaa....” Jep, aivan varmasti.
Vaikkei mulla itsellä olekaan lapsia, oon kuitenkin päässyt vierestä seuraamaan kun lapsia roudataan kalliolle vastasyntyneestä 10-vuotiaaksi, kasvatuksesta ja lapsesta riippuen enemmän tai vähemmän onnistuneesti/äänekkäästi. Saattaisi sellainenkin järjestely olla mahdollista että lähdetään kiipeämään
toisen lapsellisen pariskunnan kanssa. Yksi hoitaa lapsia, muut
lähettää. Jos kiivetä haluaa, niin tapoja löytyy, samoin tietysti
tekosyitä.
Eniten mua kuitenkin alko mietityttää noi lapset, jotka tuntuvat kovasti olevan isukkien sankaritekojen tiellä. Tajuukohan ne
jossain vaiheessa että niitä käytetään tekosyynä kun isin pää ei
kestäkään kiipeilyä?

Uusintapainos Matti A. Jokisen vuonna 1961 ilmestyneestä
loppuunmyydystä klassikkokirjasta.

Matti A. Jokinen ja Walter Biner Matterhornin
huipulla vuonna 1954.

TULOSSA!

“Vihertäviä sirpaleita sinkoilee päälleni, ja koetan
väistellä isoimpia. Oppaani astuu raudoitetulla
kengällään vasta tehtyyn askelmaan, ja jää kirskahtaa piikkien upotessa siihen. Tummien lumilasien läpi
näen edessäni sileätä lumiseinämää. Köysi jännittyy jälleen, ja otan askeleen ylöspäin. Mutta ylempänä Walter Biner
painaa hakkunsa varren syvälle hankeen ja kääntyy ympäri.
”Onnittelen”, hän sanoo ja ojentaa kätensä. Seisomme Matterhornin
huipulla...”
Kustantaja: Suomen kiipeilyliitto ry | Ilmestyy marraskuussa.
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Tuoteuutuudet

Sirocco

Koteka 500 untuvamakuupussi
Sir Josephin kevyt, pieneen pakkautuva
makuupussi. Lämpöalueet -3/-9/-21.
Paino 190 cm mallissa 850 g.
Saatavilla myös muut paksuudet.
Pituudet 170, 190 ja 200 cm.

Uusi ultrakevyt (165 g) kypärä kiipeilyyn.
Sirocco mullistaa keveysajattelun ultrakeveissä kypärissä ja kiinnittää huomion
oranssilla värillä. Rakenne on joustava
ja erittäin suojaava. Painoa voi verrata
lippalakkiin teknisyyden (mm. otsalappukiinnitys) kuitenkaan kärsimättä. Leukaremmissä on uusi magneetilla toimiva
solki, joka helpottaa pukemista.
Vandernet Oy | SH 109,90 €

Bouldertehdas Oy | SH 410 €

PETZL valjaat 2013
Petzl on uusinut koko valjassarjansa sportti- ja vuorikiipeilyyn. Tutut nimet Sama, Selena, Adjama ja
Luna säilyvät, mutta kaikki muu on uutta. Valjaat ovat
nykytrendien mukaan värikkäitä ja mukavuutta on
parannettu. Valjaat ovat myös entistä jämäkämmät,
mikä tekee niistä pitkäikäiset käyttää. Solkien ja lenkkien sijoittelulla on haettu käyttömukavuutta ja turvallisuutta, jossa Petzl ei tee kompromisseja.
Vandernet Oy

Spirit express

Ametys naisten untuvatakki
Muotoiltu untuvatakki, irrotettava huppu. Kahteen suuntaan
aukeava vetoketju, kaksi taskua
ja rintatasku sisällä.
Valmistaja: Sir Joseph
Bouldertehdas Oy | SH 230 €

Petzl on kehittänyt suosittua Spirit-sarjaa
edelleen nostaen uudet Express sjlingit,
Spirit -sulkurenkaat ja Spirit Express -jatkot täysin uudelle tasolle. Spirit Express
on jatko, joka on helpompi klipata ja se
painaa alle 100 grammaa. Se on monipuolinen ja toimii kaikessa kiipeilyssä
halkeamista pitkille sporttisille reiteille.
Sulkurenkaan nokka on muotoilultaan
alan parasta ja portin sivua on muodolla
saatu sopimaan käteen. Pituudet Spirit
Express 12 ja 17 cm.
Vandernet Oy | SH 26,95 €
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evolv PontAs ii
Päivitetty Pontas II. Parempi istuvuus
kolmannen tarran ansiosta sekä
miellyttävä nahka- / tekstiilivuori.
Hinta 115 €

prAna
Bedford CAnyon PAnt women’s
& Bronson PAnt men’s
Mukavat, joustavat ja stylet puuvilla/
elastaani kiipeilyhousut miehille ja naisille.
98% puuvilla, 2% spandex.

Hinta 75 €

simond vuArde teCH

Laadukkaat ja edulliset kiipeilykengät
Simondilta. Vibram XS-pohja!
Hinta 79 €

Quantum Tech
-jäähakku
249 €

Griveliltä tulossA
myyntiin jäärAutojA,
HAkkujA & ruuvejA.
Esim. nämä tuotteet:

BlACk diAmond GridloCk
mAGnetron

G10-jääraudat
119 €

Magneettinen automaattisesti lukittuva
karabiini Bläkkäriltä! Symmetrinen muotoilu
mahdollistaa yhden käden avauksen.
Hinta 34 €

CAmu Helsinki | Vuorikatu 14 | 09 278 1420

seurAA meitä:

CAmu turku | Läntinen Pitkäkatu 6 | 02 478 2740

facebook.com/CamuOy

Myymälät avoinna arkisin 11–18 | la 10–16

twitter.com/CamuOy
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LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

The No-Edge concept has been
developed along three distinct features:
sensibility, homogenous pressure and
adaptability.
SENSIBILITY: Thanks to the reduced
layer of rubber, the No Edge construction
system reduces the distance between
the foot and the rock surface, enhancing
foot sensibility on holds.
CLASSIC

NO-EDGE

HOMOGENOUS PRESSURE: The
absence of any edges allows the foot
to exert an homogeneous push on the
inner side of the shoe.

ADAPTABILITY: The No-Edge design
maximises the surface area in contact
with the foot under all conditions.

FUTURA
The Futura climbing shoe draws inspiration from the
No-Edge design: this unique construction is based on
the removal of the traditional “edges” on the sole which
reduces the distance between the foot and the rock
surface, allowing homogenous pressure on all types of
holds. The result? An even more fluid, harmonious and
instinctive style of climbing. Try it!

www.lasportiva.com - Become a La Sportiva fan
www.oac.fi

