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PÄÄKIRJOITUS
Olympialajien kisassa kiipeily selvisi semeihin muttei pidemmälle. Kiipeily ei ole enää
niiden kolmen viimeisen lajin joukossa, joista IOC syksyllä valitsee yhden tulevaksi olympialajiksi vuoden 2020 kisoihin. Syksyn finaaleissa mukana ovat baseball/softball, squash
sekä vanha olympialaji paini - ei liene kovinkaan rohkea arvaus, että perinteinen paini
nostetaan takaisin kisoihin.
Kiipeilyn putoaminen jakaa mielipiteitä harrastajien keskuudessa ja yllättävän paljon on
näkynyt ja kuulunut helpottuneitakin reaktioita. Monen mielestä olympiastatus olisi tuonut tullessaan nipun lieveilmiöitä ja vienyt
osan lajin vapaudesta ja ”viattomuudesta”
sekä entisestään jakanut eroa kisakiipeilyn ja
”oikean” ulkokiipeilyn välillä. Samoin kiipeilijämäärien ja sen kautta ongelmien lisääntymistä kallioilla ja kivillä pelättiin. Luultavasti
nämä pelot olisivat osoittautuneet liioitelluiksi; kisakiipeily olisi toki saanut aikamoisen piristysruiskeen mutta perinteinen kiipeily olisi jatkanut eloaan ja kasvuaan kuten nytkin.
Suomessa kymmenen viime vuoden aikana
kymmenkertaistunut harrastajamäärä ei ole
muutamaa helposti saavutettavaa citykalliota lukuun ottamatta erityisesti näkynyt kallioilla. Olympia-statuksen mahdollisia vaikutuksia lajiimme emme kuitenkaan näe ainakaan kymmeneen vuoteen, olympialaisissa
kun ollaan nykyään enemmän lajien karsimisen kuin lisäämisen kannalla.
Ilman olympialaisiakin kisakiipeily kehittyy
kuitenkin IFSC:n alaisuudessa jatkuvasti ja
ainakin alkukauden boulder mm-cupin kisat
ovat olleet erinomaista urheiluviihdettä - jos
et ole vielä kisoja seurannut niin kannattaa
tutustua. Kaikki kisat näkyvät selostettuina

sisällys
4 Spotteri
10 Oppimista Sveitsin
		 Junnu EM-bouldereista
12 Pohjoismainenn junnu		 kiipeilyleiri Norjassa

ja HD -tasoisina suorina lähetyksenä IFSC:n
sivujen kautta ja ne voi katsoa myös jälkeenpäin uusintoina.
Naisten kiipeilyn taso Suomessa nousi kertaheitolla pari pykälää, kun Anna Laitinen kävi
hiljattain kiipeämässä Nummen kalliolla reitin Estrella 8b. Sopivasti kyseinen reittikin oli
aikanaan maassamme ensimmäinen greidissään, Suomen sporttikiipeilyn isän Henrik
”Henkka” Suihkosen käsialaa vuodelta 1998.
Anna on nyt kiivennyt 8b:n sporttireitin ja
8A:n boulderin, moniko Suomen miehistä on
pystynyt samaan? Voimistelutausta ja nuorena aloittaminen kieltämättä helpottavat (voin
vain kateellisena verrata omaan taustaani;
kiipeilyn aloittaminen täysin lahjattomana yli
30-vuotiaana, taustalla vain soittajanretkun
elämää...), mutta Annalla on takanaan myös
luontaista lahjakkuutta, paljon kovaa treeniä
ja vammojen voittamista!

14 Muinaisen supertulivuoren
		 uumenissa
16 Kustavin Hooperivuori
20 Galleria
26 Moby Dick
30 Klattersteig
34 Sakun palat
35 Tiedotteet

P.S. Sivuilla 18 ja 19 on lukijoillemme kesän
ulkomaanmatkoja varten pieni englanninkielen kertausharjoitus Ahvenanmaa-artikkelin
muodossa. Tarinan pääosan jakavat boulderkiipeilyn taikasaaremme Ahvenanmaa sekä
todellinen lajin legenda Fred Nicole.
Hyvää kiipeilykesää tasapuolisesti kaikille,
toivottaa päätoimittajanne Jari Koski
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spotteri
Jani Lehtola

Koonnut Anssi Laatikainen

Etelä

Sami "Habakoski" ensinousemassa Catch and kill 8A sweamamman mailla.

mustan ja punaisen graniitin sekoitusta ja otteet ovat monelta osin mukavan ”pehmeitä”,
millä viitataan usein siis hiukan pyöreämpireunaisiin otteisiin jotka säästävät mukavasti
nahkaa. ”8 päivää kiivettiin ja ei yhtäkään pil…
kun kokoista reikää sormessa!” Tunnen Samin
jo vuosien takaa ja tajuan että nyt jätkä on oikeasti innoissaan ja tiedän että ukko tietää
myös mistä puhuu – kiinnostukseni siis kasvaa edelleen.
Reitit ovat todella “kolmiulotteisia” ja fyysisiä. Kivi ei myöskään ole liukasta, mikä oli
kuulemma enemmän kuin “sata jänistä” kesäkelien aikaan. Kesäkeleillä auttaa myös se,
että reittejä on myös kivissä eikä esim. pelkässä “muurissa” – kivestä kun joku puoli
tuppaa olemaan enemmän varjossa kuin toiset ja siten viileämpi. Sami Haapakoski nostaa Ängesbyn reittien parhaimmistoon avaa-

mansa Veni, vidi, vici 8A ja Catch and Kill 8A
reitit. ”Noi on kiipeilyä ihan loppuun asti, eikä
mikään muuvi ei tuu ilmaiseksi.” Kukkiksen
mukaan niiden kiipeily on vielä juuri (aivan
älyttömässä kuosissa olevalle, toim. huom.)
Samille sopivaa, joten reitit saattaa olla hiukan ”tanakoita” toistettavia. Projekteja jäi vielä alueelle, joten sopii odottaa, että Ängesbyn
metsiköstä kuuluu vielä muutama tyytyväinen härmäläinen karjahdus ensinousun merkiksi.

Itä
Tämän jälkeen Spotteri siirtyykin itään ja
erääseen pimeään iltaan Imatralla. Anton Johansson on juuri lähtenyt matkaan hänkkihaikkariprojektille otsalamppu päässään. Niina
Laatikainen osoittaa minun Iphonella valoa
niille otteille, mihin toinen – vähän matkan
Jani Lehtola

Mussutan muutaman pohjoisen jätkän kanssa pullaa ja ryystän vaahtokahvia Helsinkiläisessä kahvilassa ja juttelemme kiipeilystä.
Lähinnä puhutaan uusista alueista ja suunnitellaan, että pääsisin pohjoiseen (Ouluun tai
Rolloon) taas käymään. Edellisestä kerrasta
on kulunut AINA liikaa aikaa. “Ängesbyn pitäs
kuulemma olla oikeesti hyvä paikka. En oo ite
käynyt, mutta Kukkis (Jani Lehtola – Suomen
ykkösprojektoija) ainakin hehkuttaa sitä, mutta
tietenki kiipeilijät hehkuttaa aina suosikkiprojektiaan.” Olen samaa mieltä ja päätän pullaa mussuttaessani hankkia asiasta toisenkin mielipiteen. Haapakosken Sami oli Janin
kanssa kesällä Ängesbyssä ja avasikin sinne
muutaman linjan ja päätin kysäistä tästä Oulun uudesta “lähipaikasta”. Kun edelliset lähipaikat ovat olleet tyyliä ”Pyhäntä”, 150 km
Oulusta, niin en hämmästynyt, kun kuulin
että uusi lähialue on Ruotsin puolella: reilu
200 km tuosta Suomen antifontainebleausta.
Reissut olivat kuitenkin jätkillä olleet vaivan
arvoiset, sillä kiven laatu oli yllättänyt heidät.
Samin sanoin “Ei voinu kuin sanoa, että ei vitsi mikä paikka, ja pistää harjat heilumaan.” Kyseessä on alueellisesti pieni keskittymä, joss
muutama iso kivi, mutta reittejä kiviin mahtuukin sitten melko mukavasti ja herrojen
makuun – laatureittejä riittää 6c+:sta sinne
ylägreideille asti aika mukavasti – esimerkkinä Anton Johanssonin avaama Veni, vidi vici assis 8A+. Kivet ovat eräänlaista uniikkia

Anton Johansson tuli, näki ja voitti. Ensinousu Pohjois-Ruotsin laatureittiin Veni Vidi Vici assis 8A+.
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Idästä puhaltaa seuraavakin uutisoimisen arvoinen juttu. Niini Vartia ja Olli Antikainen
löysivät jonkin aikaa sitten mukavan näköisen kiviryppään Outokummun metsistä. Kesäkelien aikana napakka ensinousu “Kuilu”
7B napsahti Niinin tilille. Antin mukaan haljenneen kiven välissä kulkeva 40-asteinen
krimppihänkki oli hänelle ihan mahdoton ja
saattaapi olla hiukan sändbäg. Propsit Niinille. Antin mukaan muutama projekti vielä

Hammerin mukaan ja sen lisäksi “Ihan tajuttoman makeeta kiipeilyä!”. Aika hienot adjektiivit, kun kyseessä on siis Suomen vaikeimpia siivuja köyden päässä kiivettäväksi, mutta vasta Andyn toiseksi vaikein ensinousu
tältä kesältä! Vahvassa kuosissa oleva isäntä A Gullsten näet tykitti kesäreissullansa
Ceuce:ssa Mr. Hyde 8c+ ensinousun ”pois
maleksimasta”. Mor-jens! Reitti on siis Chris
Sharman “Realization / Biographien kanssa samalla sektorilla. “Ihan jees” jättää oma
jälkensä sinnekin. Kansannousu kuvattiin
myös videolle ns. “isosti” ja päätynee Vänskän Tommin ja Kurrun Villen odotetun “Kylmää kiveä” leffan aineistoksi – taas yksi syy
odottaa sitä leffaa.

Pääkaupunkiseutu

Juha "Neverending Jolli" Olli testaa pitkän jätkän hookkibetaa Anton Johanssonin Dark Knight 7C+ reitillä.

odottaa nousua, ennen kuin topoa läsäytetään 27cragsiin.
Ja eikun lisää uutta itärintamalta ja tarkemmin ottaen Mustavuoresta. Tuo Suomen
sporttikiipeilyn hotspotti sai uuden jalokiven kruunuunsa kun Anthony “Andy” Gullsten avasi Kansan nousu 8b+ -köysipätkänsä
kyseiseen hänkkitaivaaseen. Älyttömän siistiä kompressiomuuvia ja kruxi on noin 7b+:n
boulderi itsessään – tämä siis Samuel Pamu

Olli Antikainen

Pääkaupunkiseutukaan ei ole jäänyt täysin ilman uusia sektoreita. Teräsharjan suurkuluttajat Marko Siivinen ja Mikko Manninen kun

Kuilu kuvia en pysty avaamaan Photoshopissa.
Mina, saatko sinä auki?

Niini Vartia krimppaa ja vet_see malliksi napsakahkon
lukon Kuilun (7B) partaalla Outokummussa.

Anssi Laatikainen

Otsalamppujen valokiilat ovat houkutelleet
yökköjä ja muita ötököitä seuraamaan kiipeilyämme ja paikallinen lepakkoyhteisö nauttii tilaisuudesta napsimalla näitä poskeensa.
Reitin alastulossa on lonkan korkuinen kivi, joten Antonin päättäessä hypätä sateesta
kostealla kivellä toppikahvaan, ainakin spottaaja pidättää hengitystään, mutta pian on
selvää, että tämäkin projekti on selätetty. Itse asiassa hyppy on niin smoothi, että iso A
jää roikkumaan otteesta ihan “sukkana” – ja
kiipeää reippaaseen tapaansa toppiin. Paikka on Imatran Huhtasen kaupunginosassa
oleva kivirypäs, jossa on yksi ISOMPIKIN kivi, johon on avattu nyt loppukesästä muutamia napakoita uusia reittejä vanhojen laatupätkien lisäksi. Reitin nimeksi Anton antaa
pimeyden ja lepakoiden innoittamana Dark
Knight ja Anton veikkaa greidiä 7C+:n pintaan. Aiemmin illalla Anton avasi samaan kiveen Kukon Härnääjä 7C -reitin, joka myös
vetoaa habituksellaan isojen ja komeiden linjojen ystäviin varmasti. Reitit sijaitsevat aivan
toistensa vieressä ja näistä saikin muutaman
viikko myöhemmin Sami Koponen avattua
näppärästi ristikkäiset variaatiot Kukkoritari
8A ja Dark Teaser 7C – tietenkin kiivettyään
siis direktit linjat ensin. Huhtasessa on myös
isoa laadukasta kuutosta ja alaseiskaa tarjolla
- etenkin alueen klassikot Sonni 6B ja Luckymies 7A+ (todella nerokkaat muuvit!) on ihan
pakkotoistoja kaikille itseään kunnioittaville
patjakiipeilijöille. Mutta Imatralle matkaava
ei joudu tyytymään uuden kiivettävän himossa vain Huhtasen herkkupätkiin vaan kannattaa poiketa Saarlammella tikkaamassa myös
hienot tuoreet hänkkikantit Carelia Fight 7A+
ja Vapaa ottelun ammattilainen! 7A. Slouppaavampi Carelia on juuri täydellistä kiveä
kohtuullisen kiikkerälle huukkailulle ja idän
tapaan mukavan mittainenkin.

Anssi Laatikainen

päähän puuhun sidottu, otsalamppu ei yllä.
Spotterinne tekee sitä mitä voisi olettaa - eli
spottaa. Anton murahtaa puristaessaan niistä otteista, jotka vaikuttavat vielä hiukan kosteilta. Reitillä on todella päheitä isoja muuveja ja graniitille epätyypillisiä hookkimooveja,
jotka nostavat reitin välittömästi oman to-dolistani kärkikamppailuun.

Imatran laatukantti Carelia Fight 7A+ Sami Saxellin käsittelyssä.
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Varsinas-Suomi

Marko Siivinen

Kivi ei ole ikuista. Suomikiipeilyn ehdoton klassikko Hammas
7A+ rikkoontui kesän aikana.
Reitin kruxissa ollut hieno
slouppi-pinchi-hässäkkä-ote on
nykyään tämmöinen kahva. Reitin luonne muuttui lopullisesti.
Muistakaa tämä kun kiipeätte.
Huolehtikaa kivestä – se ei kasva takaisin.

Anton Johansson nauttimassa Kesäläski:stä (7A) Lappnorissa.

Oskari Skyttä

Varsinais-Suomen “uusista” alueista on pakko mainita Uuhis, eli Rauman, Euran ja Laitilan rajapyykin virkaa toimittava mas-siivi-nen Uuhenvahankivi. Kivi on todella iso,
jyrkkä ja onnekkaasti otteikas. Uuhiksen reitit löytyvät jo 27:sta, mutta varsinaisia topoja ei palvelussa ole (vielä?) julkaistu. Uuhiksella on touhannut ainakin alueella lomaileva

Herra Hukkataival Ninjapotkaisee (ts. Pogoilee) itsensä 27club reitin toppiin. Taas yksi laatuensinousu Nallelle –
tällä kertaa syntymäpäivän kunniaksi.
Anssi Laatikainen

availivat Lappnorin – jo pitkään tiedossa olleeseen, mutta huomiotta jääneeseen, kivikeskittymään uusia reittejä. Kuvamateriaalista päätellen hyvää kiipeilyä on tarjolla jyrkästä
hänkkiläpsyttelystä aina krimpahtavaan korkeapallotteluun. Tämä ah niin hyvällä maulla nimetyn sektorin nimikkoreitti Happy Auer 7B on varustettu eräällä tavalla kierrätysnimellä, sillä Marko luuli jo aiemmin (olisiko
ollut viimes yksynä) tehneensä ensinousun
erääseen projektiin, mutta reitti olikin jo kiivetty, joten hyvä nimi jäi käyttämättä… hetkeksi. Onneksi Markon mieleen muistui nämä hieman Risteyssektoria aiemmin lojuvat
kivet ja uhrasi niille aikaa, vaivaa ja rakkautta. Alueella vierailevalle on kuulemma enemmän kuin suositeltavaa että käy kopaisemassa Psyykikko 7B+ tikkilistalleen – tai ainakin
yrittämässä. Alueesta innostui myös maailmalla kiertänyt ja tuttuun tapaansa älyttömän
vaikeita laatureittejä tehtaillut ja suurkuluttanut Nalle Hukkataival. Nalle löysikin alueelta tanakan näköisen dynoreitin sekä sormekkaan krimppiprojektin. Dynon herra tinttasi
toppiin synttäripäivänsä kunniaksi ja antoi
nimeksi 27 club. Kirjoituspäivänä Greidiä tai
toistoa ei vielä ole tiedossa, mutta Krimppiprojekti jäi parin työstöpäivän jälkeen odottamaan hiukan viileämpiä kelejä.

Jani Lehtola

spotteri

Antti-Jussi Silvennoinen, joka avasikin Turun
äijien kanssa sinne Must nahalline 7a+ pätkän ja “AJ” sanoi että kivestä löytyvä Tommi
Kaikkosen ensinousema Ratamies ei valkkaa
7B on siistein, mitä hän on kyseiseltä greidiltä kiivennyt. AJ:lla kun alkaa olemaan jo aika
kivasti referenssejä, niin ainakin Spotterilla
heräsi mielenkiinto.

Turun seutu
Sitten tietty kun Turusta puhutaan niin päästään aiheeseen Perttu ja Kustavi. Uutta pukkaa ja siis kallioita… lainaan suoraan:

Pamu toistamassa todella fontsukkaan Mikael Uposen Valioplus 7C:n Viidakkokallioilla Espossa.
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”Kustaviin tehtiin tällä sesongilla nelisenkymmentä uutta reittiä. Sen verran moni niistä on
mun putsaamia, että ranne sanoi elokuussa
harjaussopimuksen irti. Ehdin silti saada Kustaviin aikaiseksi bold or beautiful -värisuoran.
X-asenne, Undiini ja Ekho ovat vaikeudeltaan
kasin pinnassa, kun taas Valtaistuin ja Skinnerin laatikko greidautuvat kasin ja ysin väliin. Eli

uutta luomutuotantoa Kustavista: Pieskeriltä,
Pohjavuorelta, Rantaniitunvuorelta ja Hooperinvuorelta. Kokeneetkin Kustavin-koluajat huomaavat listassa kaksi uutta ”vuorta”.
Lupaan piirtää kaamoksen piristykseksi pari uutta topoa. Rantaniitunvuori on kiukulla
päällekaatuva, hyvää graniittia ja epäjammaava. Reitit 6–12-metrisiä. Hooperinvuori taas on
tutumman ”kustavilainen”, mutta erottuu korkeudessaan ylitse muiden. Hooperista enemmänkin tässä lehdessä. Kummallekin kallioille
lähestymismarssi on ihan olematon. Rantaniitinvuorella kiipeily on pääosin vaikeaa. Valtaistuin on olemukseltaan jalkaotteeton poikkari.
Yritys laittaa varmistuksia torpedoi todennäköisesti liidin. Sitten uustuotantoa alueella vanhat,

Jukka Törmä

aika uudet kalliot: Undiini on merellinen helmi
Pieskerin saarella. Upeaa kultaista graniittia,
mutta lähtee pienillä piisseillä rantakivihelvetistä. Ekho ja Skinnerin laatikko ovat viime vuonna avatun Pohjavuoren viimeistelyreittini, kanttihalkeama ja päällekaatuva sisäkulma. Kauniita ja ihan tarpeettoman vaikeita.”
Mä olen salaa odotellut tätä hetkeä, että Perttu joutuisi menemään “merta edemmäs kalaan” eli turvautumaan venekyytiin, ja nyt se
on tapahtunut… tai siis Pertun mukaan ei ole
edes eka kerta.
Pieskerille pääseminen on haastavaa. Venematka on pakollinen, muttei liian pitkä. Jollekin kunnon outdoor-ihmiselle se olisi hauska
melonta-kiipeily-kombinaatio, mutta mä olen

Pontus Gädda Santavuoren Lemmin lemmin 6C+ reitillä.

Kuutti Heikkilä

pylähtö. Erikoista. Ehtisköhän Tokmannille viikonloppuna?

Peter Hammer

Jesse Krohn ja Falkkareiden Digeridoon (7B) se ns. “pihvi”-moovi.

saanut eräältä kalamieheltä kyydin kerran pari kesässä. Ei sinne siis usein tule päästyä,
mutta silloin kun pääsee, on sitäkin kivempaa. Toistaiseksi paras “veneilykallio” mitä
me ollaan noilta vesiltä löydetty...
Omassa mielessäni voin vain kuvitella miten
venematkan tuoma rauhallisuus vain lisäisi
luomukiipeilykokemuksen hienoutta. Ehkä sitä pitää taas mennä kokemaan Kustavin jalat
maahan tuova vaikutus. En voi kuin kadehtia
ja ihailla Pertun kesärutiinia näiden uusien
kallioiden kanssa.

Samuel “Pamu” Hammer pitää taukoa intensiivisestä
feisbuukkaamisesta Subway 8b reitillä Frankenjurassa.

Keski-Suomessa ei uusia alueita tai kallioita ole harmi kyllä nähty, mutta valopilkkuna mainittakoon Tampereen seudulla kesän
hittimestaksi noussut Tokmannin kivi. Paikallisten mukaan kookkaan kiven reitit ovat
kauttaaltaan hyvää settiä ja laatupätkää löytyy kutosista aina yläseiskan kynnykselle asti.
Sektorin tähtireitiksi nostettiin Tapio Mustakosken ensinousema Superhombre 7B. Spotterin huomion ja mielenkiinnon herätti se
että tällä laatureitillä on epätavallinen hyp-

Pohjanmaalla ei myöskään ole uusia alueita löydetty, mutta vanhat alueet ovat saaneet teräsharjaa ja huolella! Vaasan porukka
on kunnostautunut reittien avaamisessa ja
esimerkiksi loppuun asti kalutuksi tuomittu
Hautuumaa on saanut paljon uusia reittejä. Mutta tämä (juuri nimeämäni) neljännen
reitinavaaja-aallon sakki on päästänyt teräsharjat irti myös lukuisilla muillakin sektoreilla ja uutta kiivettävää on myös löydetty. Tosin
uutisia merkittävistä uusista keskittymistä
ei ainakaan Spotterin korviin ole (vielä) kantautunut. Erityisesti Aluella on raivonnut (jo
vuosien ajan) Jukka Törmä, joka on takonut
esimerkiksi Santavuoren alueelle kymmenittäin uusia reittejä vuosien varrella ja toisena
mainittakoon muun muassa Sundomin uudemmat sektorit bongannut Pontus Gädda.
Spotterina tahtoisin pitää kovien toistojen luettelun mahdollisimman vähissä, sillä kuten
jaksan aina toitottaa – taso on noussut niin
älyttömästi, että saisin listata joka kerta sivun verran uusia kovia tyyppejä ja kovimpia
toistoja. Vahvoina ovat olleet about kaikki vakionaamat ja nostankin tähän muutaman erityismaininnan.
Ensimmäisenä pitää mainita tietysti jos joku ylittää itsensä todella ja nostaa kiipeilymme standardeja. Näin teki Anu Korosuo, joka nosti suomen naisträdityksen uudeksi
haamurajaksi vaikuttavan 8a:n. Reittinä oli
Mustang 8a Cadaresessa Italiassa. Otetaanpa tuohon perspektiiviä. 8a on greidi, jonka
ylittämällä porukka niin sanotusti ylittää uutiskynnyksen esimerkiksi täällä spotterissa ja
slouppi.net:issä, jopa jos sen tekee sporttikiipeilyssä… pulttien hellässä turvassa. Anu kuitenkin kiskoi samalla greidillä varmistukset
halkeamaan (ei mitään ”bommerin” oloisia
ainakaan haukkari.net saitin hyvin kirjoitetun
stoorin mukaan) ja tippui vielä muutamaankin otteeseen asentamiinsa piisseihin ennen
sitä onnistunutta lähetystä. Tuossa on temp-
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Kuutti Heikkilä

spotteri
laisesta mentaaliblokista tai ”maindfak”:ista.
Pitää vielä sanoa, että kuntoutuksena käytiin
myös Niemisel:in sporttikalliolla PohjoisRuotsissa, koska siellä on isompia otteita tarjolla – ja matkaan tarttui mm. Day in life 8b.
Oli Markusta kuulemma huolestuttanut ärtyneen sormen kestäminen – viimeistään silloin kun Niemiselin laatureittien äärellä oli
selvästikin päässyt hiukan mopo karkaamaan
käsistä.
Ja sitten on pakko mainita taas Samuel “Pamu” Hammer! Kesän aikana Pamu reissasi Koposen Samin kanssa Itävaltaan missä
voimakaksikko tikkasi napakkaa sporttireittiä nippuun aivan älyttömästi. Pamulta reissun kärkisuoritukseksi nousi Waldläufer 8c ja
Samilta Odysseus 8b. Tehokkaan treenimatkan jälkeen heinäkuussa Pamu onnistuikin
vääntämään toiston Tomi Nytorp:in Syncro
8c+:aan ja Suomen kovin sai näin neljännen
toistonsa! Ja isäntä avasi Pikkalaan omien
Kirkkonummen Totoro on harvemmin toistettu 8A.

pu, jota ei kovin moni suomalainen kiipeilijä
pysty sanoa tehneensä. Anun temppu on herättänyt tyytyväisyyttä laajalti kiipeilypiireissä.
Perhanan hienoa Anu!
Seuraavaksi päästään jätkään joka on vaan kiivennyt ihan älyttömän kovaa jo hetken, mutta on mainittu pääasiassa vaan Spotterin sivulauseessa, kun isäntä ei tykkää hirmusti
huudella tekemisistään. Markus Lehtonen. Tänä kesänä Markus on kiivennyt mm. Kära
dagbok 8b:n Kirkkonummella ja Mestari globulus 8b:n Mustavuoressa. Spotteri päätti
ottaa isäntään vähän yhteyttä ja kysellä mitä
pitää tehdä että pääsee tuommoiseen kuntoon, kun ukkohan paiskoi nippuun keväällä patjakiipeilytyylillä mm. Seitsemän Veljestä 8A+ boulderin. Markus omien sanojensa
mukaan on nyt hiukan joutunut kiipeämään
enemmän määrää, kun tuo sormi alkoi hiukan kiukutella juurikin boulderoinnissa ja lepoahan sille piti antaa. Melko uskottavaa,
mutta Spotteripa olikin saanut kuulla että
tuo leppoisampi kiipeily on sisältänyt muun
muassa session, missä Markus oli kiivennyt
Nummessa useamman yläseiskan ja tämän
jälkeen treenimielessä Sulttaani 8a+:n kahdesti!
Markus ei tästä häkeltynyt vaan huomautti,
että se on aika jees treenireitti, kun sen oppii
kiipeämään – ja oli se mennyt joskus kolmestikin… Mutta kaikki reitit ei Markuksella suinkaan ole mennyt helposti. Markuksen ja Dag
bokin pitkään jatkuneesta suhteesta kiersi tarinaa pitkin kesää. Markus myönsikin tippuneensa Dagbokin viimeisestä muuvista kolmetoista kertaa – voitaneen puhua siis erään-
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KUVAAJA?
Saku Korosuo,
Turkey Crack
8a, Cadarese,
Italia

Jani Lehtola

Mika Silander

Jani Lehtola toistamassa Built to last 7C reittiä Ängesbyssä. Alastulo rakennettiin sillä mallilla että kestää seuraavillekin sukupolville.

Keski-Suomen herkkupätkä Superpower 7B+, Vesilahden kivet ja Antti Virtavuo.

sanojensa mukaan ehkä siisteimmän köysi
FA:nsa Hyper Mario 7c+. Reitissä on hienoa
veden pyöristämää kiveä ja todella hunajainen kattokruxi… Not bad.

Jokivirta toistivat molemmat erittäin krimpikkään – ja jopa kivuliaan – Adlon:in, 8a. Taisi
olla aikanaan maassamme ensimmäinen 8atason reitti.

Press-stop, syksyn viime hetken lähetyksiä lyhyesti: Jani Lehtosen ensinousi Louhualla uuden tiukan boulderin: Desperado, 8B.

Kaiken kaikkiaan hyvä kesä kiipeily-yhteisöllemme ja kausihan se vasta tästä alkaa! Niputtakaa kesäiset projektinne, pysykää terveinä ja nauttikaa kitkasta kun sitä on!

Nummessa viihtyneet Anna Laitinen ja Mina
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Oppimista Sveitsin junnu EM-bouldereista
25.–26.5.2013
Teksti: Katariina Haime

P

erjantaiaamuna lensimme Turun ja
Helsinki–Vantaan lentokentiltä Kööpenhaminaan. Joukkueemme tapasi
Köpiksessä, jossa teimme välilaskun ennen
Zürichia. Lentokoneen laskeuduttua Zürichiin, jatkoimme matkaa autolla. Ajelimme
vuoristoteitä pitkin parin tunnin ajan kisakylään, Grindelwaldiin, nauttien upeista maisemista. Hotellille tultuamme purimme tavarat ja tutkimme hotellihuoneita. Kulutimme
aikaa kukin omalla tyylillään mm. opiskellen,
nettiä selaillen ja ulkoillen.
Suuntasimme ajoissa ilmoittautumiseen ja
tecnical meetingiin. Vapaa-aikaa vietimme
pelaten sulkapalloa ja pöytätennistä. Vaihdoimme kuulumisia myös muiden maiden
kiipeilijöiden kesken, jotka ovat tulleet tutuiksi aikaisemmista kisoista tai reissuista. Kun
kaikki oli selvää seuraavan päivän kisoja varten, suuntasimme pitsalle yhdessä Ruotsin
valmentajan kanssa. Hotellilla ennen nukkumaan menoa hengasimme hetken yhdessä.
Samalla hiukan venyteltiin ja hierottiin tukkoisia käsiä. Kauaa ei kumminkaan valvottu,
sillä päivän matkarasitus alkoi jo painaa.
Aamulla saimme nukkua pitkään, sillä ensimmäiset kiipeilyt alkoivat vasta puolilta
päivin. Suuntasimme aamupalalle yhtenä
joukkueena ja iloksemme saimme huomata,
kuinka kattava ja hyvä aamiainen oli. Syödessä kävimme päivän kulkua läpi. Hetken ruokailun jälkeen keräsimme kamppeemme ja
suuntasimme kohti kisahallia. Olin ensimmäisenä kiipeilyvuorossa, joten heti kisahalliin päästyäni suuntasin kohti lämmittelyaluetta. Lämppätilana oli pienimuotoinen kiipeilyhuone, joka täyttyi äärimmilleen kaikkien
Youth A -tyttöjen yrittäessä lämmitellä seinällä. Tungosta lisäsi valmentajat ja muiden
sarjojen kiipeilijät. Onneksi pitkät käytävät ja
portaat olivat hyödynnettävissä alkulämmön
hakemiseksi. Pian aika lähestyi jo kisasuorituksen aloittamista. Kävin reitit nopeasti läpi
ennen kuin laitoin kengät jalkaan. Aika alkoi
ja menin ensimmäiselle reitille.
Karsinnat olivat flash-tyyliset, jolloin kaikki sarjan kisaajat kiipeävät samaan aikaan ja
näkevät toisten suorituksen. Jokaiselle reitille sai ottaa vain viisi yritystä. Reittien kiipeämisjärjestyksellä ei ollut väliä, sillä reittejä
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sai yrittää omaan tahtiin. Kiipeilyaika määräytyi kiipeilijämäärän mukaan. Sarjassani
oli 45 kilpailijaa, joten aikaa oli 2 tuntia kiivetä, kuten myös Pamun sarjassa, jossa oli 46
kilpailijaa. Eliaksen ja Samin sarjassa oli 41
osallistujaa, jolloin kiipeilyaika oli 1 tunti 50
minuuttia.
Kiipeillessä aika kului vauhdilla, toisin kuin
yritysten välissä, jolloin omaa vuoroa sai
odotella jonkin aikaa. Reitit painottivat boxeja, dynoja sekä herkkyyttä, joten puhtaita voimareittejä ei ollut ollenkaan. Seinien profiili oli melko pystysuora ja haaste bouldereille saatiin muodoilla sekä boxeilla. Kiivetessä
yllätyin välillä, kun reiteistä löytyi sieltä täältä hienoja muuveja tai huonoilta näyttävät otteet olivatkin parempia kuin aluksi luulin. Kiipeilyni jälkeen olin tyytyväinen suoritukseeni:
4 reittiä kahdeksasta. Olin hieman harmissani reittien samantapaisuudesta, sillä ennen
kisoja toivoin reittien olevan enemmän voimallisia.

Pääpiirteisesti pitää opetella
käyttämään boxeja varsinkin
jaloilla, sekä kiivetä släbiä ja
suoraa seinää.
Heti kisasuoritukseni jälkeen suuntasimme
syömään, sillä se oli ainut sopiva hetki syödä
yhdessä kiipeilyiden välissä. Ruoan jälkeen
Pamu suuntasi takaisin kisahallille lämmittelemään sillä aikaa, kun me muut kiersimme parissa urheilukaupassa. Saavuimme takaisin hallille hyvissä ajoin, jotta saimme hyvät katsomispaikat Pamun sarjaa varten. Eikä
kestänyt kauaakaan kun Pamun sarja aloitti.
Alusta alkaen huomasimme Pamun olevan
ongelmissa boxien käytössä, eikä voimastakaan ollut pelastusta. Kannustimme Pamua,
joka jaksoi yrittää täysillä loppuun asti, vaikka
kiipeily ei oikein sujunutkaan.
Pamun kiipeilyjen aikana Sami ja Elias valmistautuivat omaan suoritukseensa lämmittelemällä hyvissä ajoin. He näkivät Pamun viimeisiä kiipeilyjä ja saivat tilannepäivityksen
hänen suorituksestaan, ennen kuin Pamun
kiipeilyaika loppui. Kun Pamun suoritus päättyi, pidettiin heti yksityiskohtainen keskustelu
reiteistä ja kaikki mahdolliset betat annettiin

Samille ja Eliakselle. Samin ja Eliaksen sarjan
aloittaessa, palasimme katsomoon seuraamaan junior poikien kiipeilyjä.
Samalla tavalla kuin minulla ja Pamulla, Samilla ja Eliaksella oli vaikeuksia boxien kanssa. Siitä huolimatta molemmat jaksoivat yrittää täysillä kaikkien tippumisten ja lipeämistenkin jälkeen. Välillä poikien kiipeilyt näyttivät hyvältä, mutta sitten tuli taas joku vaikea
muuvi, josta tultiin alas. Jo boulderien ensimmäiset muuvit olivat vaikeita, joten mahdolliset yritykset menivät jo heti boulderien
alussa. Oli hienoa nähdä Samin ja Eliaksen
tiimityöskentelyä, kun he vaihtoivat betoja
keskenään ja miettivät, miten pääsisivät bouldereita ylös.
Lähdimme kisapäivän loputtua pettyneinä
syömään ja takaisin hotellille. Virallisissa tuloksissa minä olin 23., Pamu 38., Sami 36.
ja Elias 32., mutta tuomarien virhemerkintöjen tai huolimattomuuden takia minun ja Samin yhdet topit olivat tuloksista kadonneet.
Joten oikeasti olisin ollut 20. ja Sami 34. Kävimme läpi suorituksiamme, joissa oli paljon kehitettävää. Pääpiirteisesti pitää opetella
käyttämään boxeja varsinkin jaloilla, sekä kiivetä släbiä ja suoraa seinää. Päätimme myös
seuraavan päivän ohjelmasta ja aikatauluista.
Aamupalan ja pakkaamisen jälkeen painimme vielä Ruotsin valmentajien kanssa näin
aamun piristykseksi. Kirjauduimme ulos hotellista ja suuntasimme katsomaan finaaleita.
Katsomo oli aika täynnä, mutta saimme silti
hyvät paikat, josta pääsimme heti katsomaan
youth B ja junior tyttöjen kilpailuja. Seurasimme finaalit ja yritimme kehittää samalla
reitinlukua. Finaalien jälkeen lähdimme ajamaan lentokentälle.
Ehdimme Kööpenhaminan lennolle hyvissä
ajoin, vaikka luulimme ajan menevän tiukoille. Kööpenhaminassa ryhmämme jakaantui,
kun Kaisa ja Elias lähtivät Turkuun kun taas
minä, Pamu ja Sami suuntasimme Helsinkiin. Matkalta jäi käteen kokemusta, oppia
sekä tietoa Euroopan tasosta. Myös saimme
selville mihin suuntaan kilpaboulderit ovat
menossa ja mitä pitää harjoitella erityisesti,
jotta pääsisimme Euroopan tasolle.
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Juho Hirsimäki

Sebastian Høyland

Suomipojat spottaa.

Pohjoismainen junnukiipeilyleiri Norjassa

Leirin mahtavuutta ei voi sanoin kuvailla
Henning Wang

Ohjaajan versio, kirjoittanut leirin ohjaaja Juho Hirsimäki
Pohjoismainen junnukiipeilyleiri järjestettiin tänä vuonna ensi kertaa
Norjassa. Norja on kiipeilyn harrastamisen kannalta erittäin monipuolinen maa: kiipeilymahdollisuuksia ja -paikkoja on rutkasti enemmän
kuin Suomessa. Jylhät maisemat ja upea luonto muodostavat vaikuttavan kiipeily-ympäristön.
Junnuja saapui leirille kaikista Pohjoismaista ja ohjaajat mukaan luettuna kiipeilijöitä oli lähes viisikymmentä. Oma osallistumiseni leirille
tuli täysin yllätyksenä: viime vuonna suomalaisista huolehtinut Heidi
Saarinen ei päässyt matkaan, joten hän kyseli halukkuuttani ottaa vetovastuu. Hetken mietittyäni päätin ottaa haasteen vastaan, koska aikataulutkin sattuivat minulle sopimaan. Toki päätöstä helpotti Heidin
kertomukset viime kerralta ja tieto siitä, että pari tuttuakin junnua oli
lähdössä leirille.
Aluksi näytti siltä, ettei matkaan lähde edellisen vuoden tapaan muita kuin oululaisia. Tampereella kuitenkin innostuttiin ja Oulun tyttöjen seuraksi leirille saatiin viisi nuorta herraa. Leiriläisten löydyttyä etsittiin sopivat lennot. Koska porukkaa oli kahdesta kaupungista, päädyimme siihen, että tapaamme toisemme vasta Helsinki-Vantaalla,
josta jatkamme samalla lennolla Osloon. Norjaan päästyämme meitä oltiin kentällä vastassa ja koko porukka kerättiin kasaan. Vielä oli
edessä kolmen tunnin bussimatka leiripaikalle, Goliin. Majoittuminen
tapahtui paikallisen koulun tiloissa - pojat omassa siivessään ja tytöt
omassaan. Ohjaajille annettiin omat huoneet.
Leirillä oli ohjelmaa joka lähtöön. Iltaohjelmaan kuului yhteisiä leikkejä sekä pelejä ja päivisin oli kiipeilyä sen eri muodoissaan: sporttia,
boulderointia ja jopa useamman köydenpituuden trädiä erikseen palkattujen vuoristo-oppaiden avustamana. Lisäksi oli mahdollisuus harjoitella kiipeilytekniikkaa sekä valokuvausta Henning Wangin johdolla.
Ainakin itse arvostin sitä, että leirillä oli jotain muutakin perinteisen
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Leiriläiset ohjaajineen.

boulderoinnin ja sportin ohella. Trädimahdollisuus ja valokuvaaminen
olivat oiva lisä ohjelmistoon ja niistä myös pidettiin paljon. Ja päästiinpä viimeisten kiipeilyjen jälkeen vielä pulikoimaan ja saunomaan
paikalliseen vesipuistoon.
Norja onnistui kiipeilyleirin järjestämisessä mainiosti, erityisesti ottaen huomioon, että he olivat mukana vasta ensimmäistä kertaa. Yhteydenpito Norjaan sujui pääasiassa hyvin ja kyselyihin vastattiin nopeasti. Norjalaiset olivat panostaneet kunnolla leirin sisältöön ja järjestelyihin. Ilmapiiri ja yhteishenki oli koko leirin ajan loistava. Vuoden
päästä olisi Ruotsin vuoro toimia leiri-isäntänä, mutta Tanskakin on
ilmoittanut olevansa valmis tehtävään. Jatkoa on siis joka tapauksessa
luvassa, mikä on hieno juttu - sen verran mahtava kokemus tämä oli,
myös ohjaajalle. Kiitokset vielä reippaille junnuille: Akustille, Artolle,
Hannalle, Olalle, Otolle, Reetalle ja Waltterille. Toivotaan, että myös
ensi vuonna saadaan monta innokasta nuorta mukaan!

Juho Hirsimäki

Karua ja kaunista.

Juho Hirsimäki

Matkalla trädikiipeilemään Skurvefjellille.

Junnujen versio, kirjoittanut Reeta Haaraniemi
Kello oli seitsemän tiistaiaamuna Oulussa, kun lentokone käänsi nokkansa kohti Helsinkiä. Kyydissä olimme me, kaksi väsynyttä, mutta
tyytyväistä tyttöä, minä ja Hanna, sekä Juho, joka oli lupautunut katsomaan meidän nuorten perään koko viikon ajan. Helsinki-Vantaalla
odoteltiin pari tuntia ennen kuin neljä mysteeristä tamperelaispoikaa
saapuivat: Arto, Ola, Otto sekä Waltteri. Akusti oli jo valmiiksi Norjassa. Pojat löysivät meidät helposti, ja Hannan ja minun tekemä kyltti jäi
tarpeettomaksi. Näytetäänköhän me kiipeilijöiltä?
Matka Norjaan pohjoismaalaisten nuorten kiipeilyleirille saattoi alkaa.
Oslossa näimme Hannan kanssa jo matkatavara-aulassa vanhoja tuttuja viime vuoden leiriltä Islannista. Kaikkien tavaratkin tulivat perille, vaikka Hanna oli ollut aivan varma, että jotain jää matkan varrelle.
Lentokentällä ostimme ruokaa, ja kyllähän se Norjan hintataso kirpaisi. Vatsaan täytettä saatuamme, raahasimme tavarat muiden leiriläisten luo, ja menimme tutustumaan heihin. Pian bussi lähtikin jo Hallingdal Folkehøgskuleen, joka tuli olemaan kotimme seuraavien päivien ajan.
Perillä Golissa saimme kahden hengen huoneet, joissa oli sängyt, lavuaari ja muutama kaappi. Vessat ja suihkut löytyivät käytävältä. Illalla
vielä söimme ja leikimme tutustumisleikkejä.
Leirillä saimme itse päättää, mitä halusimme tehdä. Valittavina oli
boulder-, sportti- ja trädikiipeilyä sekä kaksi työpajaa, valokuvaus ja kiipeilytekniikka. Ensimmäisenä päivänä järjestettiin valokuvaustyöpaja,
johon Hanna ja Juho osallistuivat meidän muiden kiivetessä.
Torstain lähdin Olan ja Juhon kanssa kokeilemaan trädikiipeilyä huonolla menestyksellä, sillä kalliot olivat märät emmekä päässeet kiipeämään. Olihan se tietysti pienoinen pettymys. Trädikiipeilypaikassa kuitenkin kokeilimme laittaa frendejä, heksoja ja kiiloja kallion koloihin.
Testasimme myös köyttä pitkin kiipeämistä ja laskeuduimme kalliolta.
Jotkut tarkenivat jopa käydä uimassa vesiputouksessa paluumatkalla.
Perjantaina Hanna, Otto, Akusti sekä Waltteri kävivät kokeilemassa
trädikiipeilyä paremmalla onnella. Sää suosi kiipeilijöitä, ja kiivettyjä

Sporttia.

metrejä kertyi useita kymmeniä. Uuden iskurepliikin he olivat saaneet
eräältä ohjaajalta: ”mä tykkään sun tavasta varmistaa.” Heitä myös oli
kehotettu ottamaan askel eteenpäin, jos leirillä oli joku kiinnostava ihminen. Kuten muinakin iltoina myös tuona iltana meillä oli koulun liikuntasalissa erilaisia leikkejä.
Lauantaina kiipesimme vielä oman maun mukaan joko sporttia tai
boulderia. Iltapäivällä suuntasimme kohti Tropicanan ”mahtavia” vesiliukumäkiä. Tätä oli odotettu koko viikko. Löytyipä kylpylästä jopa sauna, joka naisten puolella, ikävä kyllä, ei ollut lämmin. Ehkä olisi pitänyt
mennä miesten puolelle saunomaan, jossa oli lämpimän saunan lisäksi myös aito koivuvihta, kiitos Shuain, Ruotsin ohjaajan.
Sunnuntai tulikin jo aivan liian pian. Pakkaamisesta selvittiin kunnialla
vaikka tavaraa oli enemmän kuin menomatkalla uusien leirihuppareiden myötä. Matka Gardermoenlentokentälle sujui mukavissa merkeissä, vaikka bussiimme tuli jokin vika eikä ollut täysin varmaa pääsemmekö perille asti. Matka oli mahtava, kiitos huikean porukan. Lentokentällä hyvästelimme osan porukasta, ja siirryimme loppujen kanssa
istuskelemaan sivummalle. Lähdimme etsimään ruokaa, mutta 15 €
muutamasta pizzapalasta oli liikaa suurimmalle osalle porukasta. Päätimme yrittää uudelleen turvatarkastuksen jälkeen.
Sitten tuli meidän aikamme mennä jättämään laukut ja siirtyä turvatarkastuksen toiselle puolelle. Akustin jäädessä odottamaan omaa lentoaan. Tax free -alueella aika kului odotettua nopeampaa. Pienistä selkkauksista huolimatta pääsimme kaikki turvallisesti lentokoneeseen.
Helsinki-Vantaalla heitimme hyvästi pojille, ja me oululaiset suuntasimme kauppaan ostamaan ruokaa. Ilta sujuikin leppoisasti korttia pelaten auringon laskiessa. Puolen yön aikaan koneemme Ouluun lähti
rullaamaan kiitoradalla. Auringonlaskun katseleminen lentokoneesta
oli upea päätös koko viikolle.
Oulussa odottelimme vielä hetken tavaroitamme ennen kuin kotimatka saattoi alkaa. Kotonahan se haikeus vasta iski kun tajusi että nyt leiri on ohi. Onneksi Tampereen ja Oulun välillä ei ole kuin viisi sataa kilometriä, että ehkä näemme pojat vielä joku päivä.
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Suomen kiipeilygeologiaa – osa 1:

Muinaisen
supertulivuoren
uumenissa	
Tommi Karesvuori

Teksti: Jussi Heinonen

Haukkakallio ja Louhos ovat eräitä suosituimpia ja reittirikkaimpia Kaakkois-Suomen
kiipeilykallioita. Louhos on lähes yksinomaan sporttikallio (kirjoitushetkellä 43 reittiä; 27crags.com) ja Haukkakalliolta löytyy 62
perinteistä reittiä ja 51 sporttireittiä (27crags.
com), joista viimemainituista osa on tosin
pultattu perinteisilläkin menetelmillä varmistettaville rakolinjoille. Graniittiahan nämä kalliot ovat – kaikki ovat sen varmaan
todenneet teräväsärmäisiä kvartsi- tai maasälpäkiteitä hipellellessään, mutta mitkä ominaisuudet mahdollistavat näille alueille näin
laajan (etenkin sportti-) reittikirjon. Osasyy
on graniitille tyypillinen suorakulmainen lohkorakoilu, jota tavataan useilla muillakin Etelä-Suomen kiipeilykallioilla, mutta oleellisia
tekijöitä ovat myös tämän kyseisen graniittilaadun tekstuuri ja rapautumisominaisuudet.
Monet ovat varmaankin huomanneet pyöreät ja punertavat pallonmuotoiset kiteet, joita esiintyy kivessä läpikotaisin, ja joiden läpimitta vaihtelee muutamasta senttimetristä
jopa kymmeneen senttimetriin (Kuva a).
Graniitit ovat syväkiviä eli syvällä maan kuoren sisuksissa kuumasta kivisulasta eli magmasta kiteytyneitä kivilajeja. Syvällä kuoressa on lämmintä ja kivisula kiteytyy hitaasti.
Tämän vuoksi alkuaineilla on rutkasti aikaa
löytää oma paikkansa ja mineraalikiteet kasvavat täten verrattain suuriksi. Graniiteissa
nämä eri mineraalit (pääosin kvartsi, maasälvät, kiilteet ja sarvivälke) ovatkin selkeästi paljain silmin erotettavissa, toisin kuin
maanpinnalle purkautuneissa ja nopeasti
jäähtyneissä laavakivissä.
Haukkakalliolla ja Louhoksella tavattavia pyöreitä jättikiteitä tunnetaan vain tietyn tyyppisistä graniiteista, joita kutsutaan yleisesti rapakivigraniiteiksi (viereisen sivun kivikuva).
Rapakivigraniitit eivät rapaudu tasaisesti,
vaan suuret maasälpäkiteet (ja kvartsi) kestävät rapautumista muita kiven mineraaleja
paremmin ja esiintyvät kallioissakin siksi selvästi ulkonevina otteina. Pitemmälle edenneen rapautumisen tuloksena on pyöreistä
pallosista koostuvaa soraa eli moroa.

Haukkakallion reitiltä Kotkanruusu (5c) voi tavata rapakivigraniitille tyypillisiä pyöreitä maasälpäkiteitä (a) sekä kaasuontelon, jota reunustavat suurehkot kvartsi- ja maasälpäkiteet (b).

14 KIIPEILY 2/13

Pyöreähköt maasälpäkiteet ja epätasainen rapautuminen eivät ole rapakivigraniittien ainoa erikoisominaisuus Suomessa. Verrattuna tavallisiin graniittisuliin, rapakivigraniittisulat kiteytyivät matalissa kuoren osissa (n.
5 km), jolloin alhainen paine mahdollisti kaasujen voimakkaan erkaantumisen kivisulasta. Sulan puuromaisuudesta johtuen kaasut
eivät kuitenkaan päässeet pakenemaan ylöspäin, vaan jäivät sulan sisään vangiksi. Tällainen rapakivisulan vangiksi jäänyt ”kaasuontelo” löytyy mm. Haukkakallion Kotkanruusu
(5c) -reitin loppuosaa hallitsevan pilarin keskeltä. Halkaisijaltaan 20-senttimetristä poket-

Haluatko tietää, mitä kivilajia kotikalliosi edustaa? Geologian tutkimuskeskuksen Active Map Explorer (http://geomaps2.gtk.fi/activemap/) -palvelun avulla voit sen selvittää (Suurenna haluamasi
alue ja klikkaa vasemmasta vetovalikosta
”Bedrock”; tämän jälkeen valitse (i)-työkalu ylävalikosta ja klikkaa haluamaasi kivilajiyksikköä).

Rapakivigraniittien esiintymisalue ja absoluuttiset iät Suomessa. Yellowstonen supertulivuoren nykyinen kaldera samassa mittakaavassa. Haukkakallion, Louhoksen, Hopiavuoren ja Kräkiniemen kiipeilykalliot merkitty kartalle..

tiotetta reunustavat teräväsärmäiset kvartsi- ja maasälpäkiteet, jotka kiteytyivät loppuvaiheessa kuumista liuoksista kaasuontelon
seinämille (Kuva b).
Rapakivigraniitit ovat Suomen kallioperän
nuorimpia yksiköitä (ikä “vain” n. 1600 miljoonaa vuotta). Rapakivigraniitteja ei muodostu mannerten törmäysvyöhykkeillä, niin
kuin graniitteja yleensä, vaan niiden muodostuminen liittyy mannerkuoren repeilyyn. Rapakivimagmaa muhii myös maailman suurimman nykyisin aktiivisen tulivuoren, Yellowstonen, sisuksissa! Kaakkois-Suomen
nykyinen eroosiotaso edustaakin syväleikkausta vastaavanlaisen, mutta vielä paljon suuremman, supertulivuoren sisäosista (alakuva; vertaa karttaan). Aikoinaan Yellowstonekin tulee sammumaan ja sen sisäosien suuri
magmakammio jähmettyy hiljalleen graniitiksi. Suomesta supertulivuoren purkaustuotteet ovat suurimmaksi osaksi rapautuneet
pois, mutta merkittäviä kivettyneitä kide- ja
tuhkapurkauskerrostumia on säilynyt mm.
Venäjälle kuuluvassa Suursaaressa.
Haukkakallio ja Louhos eivät ole ainoita Suomen kiipeilykalliota, jotka sijaitsevat rapakivigraniittialueilla. Valtavan suuren KaakkoisSuomen yksikön (Viipurin batoliitti; batoliitti
= suuri syväkiviesiintymä) lisäksi samanikäisiä ja kemialliselta koostumukseltaan vastaavia rapakivigraniitteja tunnetaan myös pääkaupunkiseudulta, Lounais-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Muun muassa Kräkiniemen ja
Hopiavuoren kalliot ovat rapakivigraniittia ja
useat Etelä-Suomen siirtolohkareet (mm. Pitkäkosken boulderi Helsingissä) ovat lohkoutuneet ja kulkeutuneet rapakivikallioista viimeisen jääkauden aikana (n. 100 000–10 000
vuotta sitten). Viipurin batoliitti on kuitenkin
näistä yksiköistä ainoa, jossa rapakivitekstuuri pyöreine maasälpäkiteineen esiintyy läpikotaisesti ja on selvästi havaittavissa, ja siksi se
on myös kiipeilyllisesti Suomessa ainutlaatuinen. Miksi tämä ominaisuus korostuu juuri Viipurin batoliitissa, on edelleen arvoitus.
Tekstuurin on epäilty syntyneen, kun epäta-

Viipurin batoliitin rapakivigraniitin tekstuuria. Suuria punertavia kalimaasälpäkiteitä reunustavat valkeat
plagioklaasimaasälvästä koostuvat kehät. Läpikuultavat, pisaramaiset ja harmahtavat kiteet perusmassassa
ovat kvartsia ja mustat mattapintaiset kiteet biotiittia
(kiille) ja sarvivälkettä.

vallisen voimakkaat purkaukset tai kivisulien sekoittuminen on muuttanut kiteytymisolosuhteita (paine, lämpötila ja koostumus)
magmasäiliössä. Helsingin yliopistolla on
juuri alkanut tutkimusprojekti, jossa rapakivigraniittien syntymekanismeja yritetään vielä hieman tarkemmin haarukoida. Viipurin
batoliitti on rapakivigraniitin tyyppiesiintymä
maailmassa ja suomalaisilla on aiheesta pitkät ja ansiokkaat tutkimusperinteet.
Tasapainoista ja herkkää kiipeilytekniikkaa
vaativat Haukkakallion ja Louhoksen maasälpäpalloset ovat siis kiteytyneet muinaisen
jättiläistulivuoren uumenissa. Kun seuraavan
kerran otat niistä kiinni ja alkaa kuumottaa,
niin voit yrittää rauhoittua sillä tiedolla, että
1600 miljoonaa vuotta sitten fiilis olisi voinut
olla vielä vähän enemmän kuumottavampi.

Kartta: Alkuperäisen kuvan viite: Heinonen, A., Andersen, T.,
& Rämö, O.T. (2010). Re-evaluation of Rapakivi Petrogenesis:
Source Constraints from the Hf Isotope Composition of Zircon
in the Rapakivi Granites and Associated Mafic Rocks of Southern Finland. Journal of Petrology 51, 1687-1709

Toimin geologian tutkijatohtorina Luonnontieteelisessä keskusmuseossa (LUOMUS) ja
olen harrastanut ulkokiipeilyä, lähinnä sporttia, vuodesta 2007. Eteläisen ja itäisen Suomen lisäksi kokemusta löytyy myös Mallorcan ja Thaimaan kalkkikivikallioilta.
Juttusarjalle herätteenä toimivat muiden
kiipeilijöiden kanssa käydyt keskustelut
Suomen eri kiipeilykallioiden laadusta:
mistä kallioiden suuri koostumus- ja rakennevaihtelu johtuu, ja miksi jostain löytyy vain pientä terävää listaa ja toisaalta
sitten taas käsiystävällistä pehmeää kahvaa? En niinkään aio keskittyä itse kalliopinnan ja jyrkänteen muodostumiseen
(lähes kaikki ne liittyvät viime jääkauden aikaisiin tapahtumiin) vaan kallioilla
esiintyvien kivilajien syvimpään olemukseen. Toivon, että analyysini ovat antoisia Suomessa kiipeilyä harrastaville ja samalla mieleenne jää joitain mielenkiintoisia yksityiskohtia maankamaramme
yli 3000 miljoonaa vuotta kestäneestä
kehityshistoriasta.
Jussi Heinonen
jussi.s.heinonen@helsinki.fi

Lisätietoa rapakivigraniiteista: Rämö, T., Haapala, I. ja Laitakari, I., 1998. Rapakivigraniitit – Peruskallio repeää
ja sen juuret sulavat. Teoksessa: Lehtinen, M., Nurmi, P. ja Rämö, T. (toim.). Suomen kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa.
Suomen Geologinen Seura, Helsinki, sivut 257–283. (www.geologinenseura.fi/suomenkalliopera/CH9.pdf)

Läpileikkaus KaakkoisSuomen kallioperästä
(Viipurin batoliitti) ~1600
miljoonaa vuotta sitten.
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Ilmari Vauras

Kustavin
Hooperinvuori

		

Teksti: Perttu Ollila

Miten suomentaa ytimekkäästi termi ”access”? Se onkin aikamoinen puuska kallioihin ohjattua, jopa pidäteltyä intohimoa:
kohteiden pitkäjänteistä kehittämistä, harrastusta estävien ongelmien ratkaisemista,
lupa-asioista sopimista ja sen sellaista. Itselleni on ollut tärkeää paitsi ennalta ehkäisevien toimenpiteiden tarpeen näkeminen, myös
kiipeilyn kytkeminen kunnan matkailuelinkeinoon ja kyläyhteisöjen toimintaan. Enimmäkseen kaikki on mennyt Kustavissa voitokkaasti. Silti yksi kivi puristi pitkään kengässä:
Salminiitun Hooperinvuori. Tänä vuonna se
viimein tuli ulos, ja – kappas vaan – kivi olikin kustavilainen rapakivitimantti. Seuraavassa Hooperinvuoren kehitystarina, niin kuin
Kustavin ”kuvernaattori” sen muistaa.

Vuosikymmenen kypsyttely
Löysimme Salminiitun Hooperinvuoren jo yli
10 vuotta sitten, samana toukokuisena onnenpäivänä kuin Rahin Hopiavuoren. Alueen
luonnonsuojelullisen statuksen selvitimme
silloisen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa vuonna 2005. Ympäristökeskuksen puolesta kiipeily Salmitun luonnonsuojelualueella kävi päinsä, kunhan pähkinäpensaslehtoa ei tuhota. Lehto ei mielestämme
ollut Hooperinvuoren uhkean jyrkänteen kohdalla, joten asian ajaminen eteenpäin tuntui
järkeenkäyvältä – ja sydäntä pakottavalta.
Toisin kuin muilla Kustavin kallioilla Hooperinvuorella ei ollut yksityistä maanomistajaa. Salmitun luonnonsuojelualue oli valtion
omistuksessa ja lupa-asioista vastasi Metsähallitus. Kirjoitin kasvottomalle viranomaistaholle kirjelmän, joissa selvitin, millaisesta toiminnasta kalliokiipeilyssä on kysymys
ja millaisia vaikutuksia kiipeilykäytöllä olisi
kyseiselle alueelle. Vastaus oli epäävä ilman
sen kummoisempia perusteluja. Kirskutin
hampaita ja annoin asian olla. Kaitaisten sillan ali saisi virrata vielä paljon vettä, ennen
kuin Hooperinvuori olisi kiipeilykallio.
Sittemmin Metsähallituksen ei-politiikka
muuttui muualla maassa kiipeilyn suhteen
Suomen kiipeilyliiton neuvottelujen ja tiedottamisen ansiosta. Halusin yrittää uudelleen, semminkin kun olin muutenkin korvia-
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Daidaloksen tytär (7-), Perttu Ollila, Hooperinvuori.

ni myöten lobbaamassa kalliokiipeilyä osaksi
Kustavin, ”Saariston kuningaskunnan”, uutta kuntabrändiä. Sain kunnanjohdolta sivustatukea Hooperinvuoren-projektiini. Talvella
2013 olin sitten neuvonpidossa, en etäisten
viranomaisten vaan Salminiitun kylätoimikunnan aktivistien kanssa. Ilokseni huomasin olevani tekemisissä kyläsuunnittelun parhaimpien visionäärien kanssa.

luonnon toimintaa, että osataan ennakoida
kiipeilykäytön merkitys – toisinaan merkityksettömyys – maisemanmuutoksen syy–seuraussuhteissa. Muutoksen ajatukseen liittyy,
että tietoinen maisemanhoito on aktiivista
lisäämistä ja poistamista eikä luontoalueen
palsamoivaa säilyttämistä ja silleen unohtamista. Tällaisena nimittäin olin nähnyt Hooperinvuoren ryteikön.

Se mitä minulla oli tarjota, oli hellimäni idealistinen ajatus kiipeilyn virkistysarvosta yhdistettynä näyttöarvoon, kun ”meidän kylän
vuorelle tullaan kauempaakin kiipeämään”.
Argumentaatio tähtäsi maisemanhoidollisen
muutoksen hyväksyttämiseen: kohde muuttuu itsessään alati, niin myös maankäyttö ja
arvostukset. Ehdotonta on tajuta sen verran

Salminiitun pittoreski ydin on Salmitunlahti ja kallion lähiympäristö. Se herää keväällä
pinkkinä, kun Hooperinvuoren sinivuokot sekoittavat palettinsa kalkkipitoisen emäksisen
maan aineista ja kasvattavat vaaleanpunaiset
kukat, ja vetäytyy syysruskan jälkeen martoon
kohmeeseen.

Heikki Karla

Perttu Ollila

Tuulikannel (7), Perttu Ollila, Hooperinvuori.

tanut. Puustoa karsimalla nimittäin vähenee
muiden puiden varjostava vaikutus sekä hapan karike. Tällöin pähkinäpensaslehdon
elinmahdollisuudet paranevat.

Rässi (6-), Sari Nevala, Hooperinvuori.

Alue on kuin tihentymä vakkasuomalaisen
rannikkomaiseman erityispiirteistä – ja ongelmista. Mietin itse pitkään, onko kalliolaen
mäntykankaille hyvin näkyvä vesialue järvi vai
merenuloke. Vastaus on, että se on yksi ravinnekuormituksen takia umpeen kasvavista
Kustavin pienistä merenlahdista.
Salmitunlahti on kuroutunut irti Värkinpuhdista, vetisestä pitäjänrajastaan Taivassalon
kanssa, sulkeutunut sisäjärveksi ja jatkaa metamorfoosiaan kohti suomaata. Lahden koillispuolella on Hooperinvuoren pähkinäpensaslehto, vastapuolella taas tervalepikkoa
ja koivikkoa. Salminiituntieltä se näyttää lumiseen aikaan aivan Reidar Särestöniemen
maalaukselta! Kun lahden pohjois- ja itäpuolelle levittäytyvät vielä viehättävät niittyalueet, kesäoleilu tuolla on sielun lepuuttamista,
vaikkei kiipeily sujuisikaan.
Kylässä oltiin hyvin tietoisia luonnonhoidon
tarpeesta. Taistelua lahden umpeenkasvua
vastaan oltiin tehostamassa ja Hooperinvuoren puustoa oli päätetty karsia, yllätyksekseni, ihan jo kallion visuaalisuuden korostamiseksi. Melko drastinenkin puunkaato tuntui
perustellulta, sillä se turvaisi nimenomaan
sen luontotyypin ominaispiirteet, jotka luonnonsuojelulaki tässä tapauksessa oli rauhoit-

Kylätoimikuntalaiset myös halusivat ohjata ulkoilijoita suunnitteilla oleville luonnonlaitumille ja Hooperinvuoren alueelle. Puolentoista kilometrin kävelyreitistä tulisi kylän tunnettuutta lisäävä matalan kynnyksen
retki luontoon. Kaikkien kävelijöiden ei suinkaan haluttu ohittavan jyrkännettä ponnistelematta. Geokätköilystä oli jo ollut puhetta.
Ehdotukseni tehdä Hooperinvuoresta tiedetty luontonähtävyys sekä rauhallinen ja luonnonkaunis kiipeilypaikka oli näin jo valmiiksi pohjustettu. Lupasin järjestää kalliolle lisää ponnistelua, kuitenkin niin, että vältetään
lehdon kulumista ja pidetään kylänmiehet
tyytyväisinä.

Get your motor runnin’
Kesäkuun alussa, heti kun virsi numero 571
oli veisattu, oli sopivan juhlava hetki viimeinen avata Hooperinvuori 10 vuoden odottamisen jälkeen. Ensimmäisenä päivänä tehtiin
kolme reittiä: Jonas Bron Suvivirsi (4+), Ilmari
Vauraan Lohikäärmetee (6-) ja minun reittini
Isi Rider (6+). Kaksi jälkimmäistä ovat Hooperinvuoren korkealla pääseinällä, varmasti kallion ilmeisimmät linjat. Niiden topissa
kakkosena kiipeävää saa kannustaa 17 metrissä kallion reunalla istuskellen. Koko avauspäivän reittikolmikko oli symbolisesti viritetty, niistä Isi Rider aivan ylikierroksille asti.
Isi Rider on tietenkin alluusio Dennis Hopperin vuoden 1969 road movie -mestariteok-

seen, siihen elokuvaan, jonka tunnussävelenä soi Steppenwolfin villin vapauden ylistys
ja jossa ajetaan näyttävillä pyörillä kohti todellista Länttä – sitä koskaan löytämättä. Se
on minulle reitinnimenä tärkein, sillä koulutuksen tässä vaiheessa olen päätynyt siihen,
että vapautta voi kauneimmin ylistää siten,
että vapaasti valitsee vapautensa kaventumisen. Tyttöni ei osaa vielä kävellä mutta pitää
hyvällä otteella ”Captain American” kahvoista, isin peukaloista, kiinni, samalla kun pyörä tärisee ja kertojan ääni selostaa matkan
etenemistä kaukokaipuun autiomaissa, kohti
tuttua ja tuntematonta.
Linja, josta oli tuleva Isi Rider, hämmästytti
meitä jo vuonna 2003 eikä vähiten siksi, että halkeaman alussa oli kolme antiikista,
umpiruosteista Cassinin hakaa. Se oli melkein, kuin olisi löytänyt Marsista käkikellon!
Tuli selväksi, että joku oli kiipeilyä Kustavissa harjoittanut ennen meidän aikaamme.
Erään vihjeen mukaan saarella olisi kauan
sitten puuhaillut sveitsiläinen, jolla oli kiipeilyintressejä. Olisi hienoa tietää historia tarkemmin. Aloitin toki hakkaamalla haat siististi pois, putsaamalla ja flässäämällä. Mikä kyseisen linjan koko tarina onkaan, niin nyt sen
ulkonäkö on kustomoitu sellaiseksi, jollaisena kopterini halusin: alaston runko, kromimainen kiilto, keula silmän kantamattomissa. Koska reitin vaikeus ja varmistettavuus
ovat juuri ihanteelliset, tämä uusi Kustaviklassikko on saanut pelkkää kiitosta ja ylistystä.
Juha Suikkala siivosi kalliolta löytyneen toisen hakojen patinoiman linjan ja nousi Vaarin polkunsa (5+). Tältä ”polulta” kokeneetkin Kustavin-kävijät ovat ottaneet pakkeja,
joko kiroillen tai anteeksi pyydellen. Tokkopa
erehdyn, jos ennustan, että reitti itkettää vielä monia. Niin kirottu reitti kuin Vaarin polku onkin, lahjakas nuorukainen Teemu ”Cool
Cat” Laurila silti hoiteli toistonousun tyylikkäästi onsaittina. Juhan reiteistä kehuja sen
sijaan ovat saaneet naapurilinjat samalla halkeamien ja pinaakkelien rytmittämällä sektorilla.
Juhan seuraava tekele, Valtatie 55 (6-), on hyvään matkantekoon siivittävä groove. Hänen
Kollinkujansa (6/6+) taas on kahden kovan
kohdan flarettava kulkuväylä. Eräs taiturikiipeilijä, joka ei ole miesmuistiin pudonnut yhdeltäkään kuutoselta, löysi monien hämmästykseksi itsensä köydestä roikkumassa Kollinkujan onsaitti-yrityksellä. Minua ihmetyttää
enemmän se, että Hooperinvuoren ylileveä
rutistustorvi on aiheuttanut Juhassa, paksujen halkeamien suurrakastajassa, toistaisek-
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Juha Suikkala

si vain huonoja väristyksiä ja impotenssia.
Ilkeältähän se näyttää, mutta samalla taistoon kutsuvalta. Koska 10. käsky sanoo ”Älä
himoitse lähimmäisesi projektia”, kiersin itsekin linjan kaukaa ja valitsin vain kallion
ohuimpia halkeamia.
Omat kauneimmat seiskan kiristelyni Hooperinvuorella ovat Daidaloksen tytär (7-) ja Tuulikannel (7). Daidaloksen tyttäressä on sama
alku kuin Isi Riderissa, mutta sitten linja erkaantuu oikealle, flarettavaksi halkeamaksi,
joka kulkee erikoisessa roikkuvassa kantissa.
Kiipeily vaikeutuu teknisesti muuvi muuvilta
ylöspäin edettäessä. Samalla varmistukset
huononevat. Tuulikantelen alku menee vaikeilla varmistuksilla ja terävillä kynsillä, sitten hetken huojentuneella soinnilla, ja loppu on otekiipeilyä klippaamattomalla köydellä. Jonas Bro avasi kalliolle Twixin (7), joka
on 17-metrisessä korkeudessaan ja katkeilevassa kapoisessa halkeamassaan edellisten
veroinen, mutta paremmin varmistettavissa.
Oli mukava kannustaa toveria kohti onnistumista, ohi epäilysten ja sadepilvien, ja päästä
flässäämään Twixin toistonousu vielä lämpimillä otteille.
Kallion oikea laita madaltuu, mutta linjat ovat
muita sektoreita veistoksellisempia. Minun
silmiäni miellyttää eritoten kolmiulotteinen
kolmikko: Satori, Saden monumentti ja Karavaanari. Satori (6-) on hyppivä ja akrobaattinen, sellainen luomus, jota tekijältään Ilmari Vauraalta ei ole totuttu odottamaan. Reitti
manifestoitui tämänvuotisilla Kustavin kiipeilyfestareilla ja sai heti kolme riemukasta toistonousua. Saden monumentti (6) on Hooperinvuoren silmiähivelevä dihedraali. Kiipeilyllisesti se on kirvelevä, kaiken valistuneen
kiipeilyn vihollinen ja sadomasokistisen mielihyvän kolkko tyyssija. Ensinousun tein takki avoinna ja mies väärin päin, lipsuen, puuskuttaen ja verta vuodattaen. Jostain syystä
monumenttini Sadelle ei ole houkutellut riemusta kiljuvia toistonousijoita – tai muusta
syystä kiljuvia tai ylipäänsä toistonousijoita.
Karavaani (5-) on Ojalan isä–poikaduon, Teemun ja Henkan, yhdessä putsaama pilasteri. Sen jalustalle pääseminen vaatii hieman
voimaa ja siirtymä kaksipuoliseen kanttaamiseen ripauksen rohkeutta, mutta tämän
jälkeen luvassa on auvoisaa pilarikiipeilyä
suorakaiteen pystyhalkeamaan varmistaen.
Teemun rakoille rutistettujen kätten jälki näkyy Hooperinvuorella neljässä muussakin reitissä sekä kiipeilijöiden pysäköintialueessa,
jonka SKIL:n kustantama sora singahti syyskuussa paikalleen kahden miehen talkootornadossa sanoin ”Tulkoon parkkis”. Kun pöly
oli laskeutunut, Teemu näki, että parkkipaikka oli hyvä.
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Isi Rider (6+),
Enni Bertling,
Hooperinvuori.

Edellä kuvaamani reitit ovat sellaisia, jotka
ovat elähdyttäneet tai ilahduttaneet itseäni
ja joita samalla varauksellisesti suosittelen.
Hooperinvuorella on tällä haavaa 22 reittiä,
joten valikoimaa on esittelemääni enemmän.
Jahka kaverini ovat vieneet työnsä päätökseen, kalliosta tullee 30 reitin kiipeilykohde.
Halkeamista ja viiruista hienoimmat on taatusti jo reititetty, ja niin tyhjiä ovat feissit niiden välillä, ettei seiskaa vaikeampia haasteita ole tarjolla. Poikkeuksen tekee reitti nimeltään X-asenne: suhteellisen suisidaalista
pinaakkelin paukuttelua kasirekisterissä, ehdottomasti itsetutkiskelun ja oikean orientaation paikka.
Nirppanokille Hooperinvuoren graniitin laatu on osoittautunut liian vaihtelevaksi ja yllätykselliseksi, mutta sen, minkä kallio häviää
kivenlaadussa, se voittaa helpossa saavutettavuudessa, mitättömässä lähestymismarssissa, kompaktissa koossa, tuntuvassa korkeudessa ja ympäristön kauneudessa. Kallion tähditetyimmät reitit ovat toki priimaa
kiveä, mutta yleissääntönä voi esittää, että
fiksu varmistaja pitää Hooperinvuorella aina
kypärää päässään. Pultteja ei ole ensinkään,
eikä yläköysittely useinkaan ole kovin luonnikasta. Silti uskon, että tehty työ oli vaivan arvoinen ja useat kallion reitit päätyvät listalle

”100 vakkasuomalaista reittiä, jotka sinun on
kiivettävä, ennen kuin kuolet”.
Kallion kehitystyö tänä vuonna oli vain mukavaa, sillä sen verran monia ja monenlaisia
ihmisiä tuli mukaan hommaan. Omaan panokseeni kuuluu vielä piirustelua ynnä muuta
sellaista piironkipuuhaa. Lisäksi keväällä haluaisin linjata polun kallion päälle seinämän
vasemmalta puolelta, jotta herkemmän oikean reunan maastoa ei tarpeettomasti kuluteta, sekä laskeutua hyllystöt tarkistaen, ettei vaan olla hyypin pesimäkalliolla. Nyt kun
olen menneenä kesänä rengastanut ensimmäiset päiväpetolintuni Vakka-Suomessa,
minulla on taatusti sydäntä myös yön tuimakatseisille koukkunokille.
Kun suvi on taas suloinen, olisi hienoa järjestää yhteisjuhla kallion juurella hyvien salminiittulaisten kanssa, vaikka keskikesällä maistongin pystytyksen yhteydessä. Olen
jo alustavasti pyytänyt kylän parasta kokkia grillaamaan makkaraa ja kylän parasta
puhallinsoittajaa täräyttämään ilmoille sen
Born to Be Wild -kipaleen. Itse voisin sitten näytösluontoisesti kiivetä Isi Riderin hyräillen matkan varrella kertosäettä: ”Like a
true natures child / We were born / Born to
be wild / We can climb so high / I never wanna die / Born to be wild / Born to be wild.”

HANKIELÄMÄ.

1.–3.11.2013 Messukeskus
Talvi starttaa Pohjoismaiden suurimmilta talviurheilumessuilta! Mukana menossa
hiihtokeskukset kotimaasta ja Ruotsista. Hanki parhaat uutuusvarusteet, vertaile monoja
Monotestikeskuksessa tai tee löytöjä Kamapörsseistä. Lue lisää: www.skiexpo.fi
Avoinna pe 12–20, la 9–19, su 10–17. Liput 16/10 €, ryhmät 10 € /hlö, perhe 37 €

facebook.com/skiexpo.fi #Skiexpo

LASKETTELU
HIIHTO
TALVIMATKAILU
WINTERLANDIA

Samalla lipulla myös

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
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Antti Myllykoski, Downclimb dyno 6C+ Rocklands. Kuva Anssi Laatikainen.

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

Henna Mäkinen,Sex etiquette 6C+. Kuva Antti Myllykoski.
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Maria Skyttä,Gay Lord (7A) Liljendal. Kuva Kuutti Heikkilä.
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Petri Tiainen, Bocca dell´ equilibrio 6b, Luppioberget. Kuva Janne Piri.

Onni-Pekka Huumonen, Suihkurusketusdyno 6A+, Raahe. Kuva Petri Tiainen.
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Pasia Partanen, The Rhino 7B+. Kuva Antti Myllykoski.
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Tatu Autio

Moby Dick
Dolomiittien sydämessä sijaitseva Marmoladan eteläseinä on yksi
Alppien parhaista kiipeilykohteista. Seinä nousi parrasvaloihin vuonna
1969, kun Reinhold Messner soolosi Diretta Messnerin ensinousun.
Nousu oli aikaansa vuosikymmeniä edellä ja sitä pidetään edelleen
yhtenä kiipeilyhistorian merkittävimmistä suorituksista.
Teksti ja kuvat: Tatu Autio

Kalliolla sijaitsee myös ylistetty Via Attraverso ill Pesce, jonka Heinz
Mariacher ja Bruno Pederiva kiipesivät vapaasti 1987. Hansjörg
Auerin vapaasoolo Pesceen keväällä 2007 on varmasti yksi kiipeilyhistorian kylmäpäisimmistä suorituksista.

kiven varmistamisen vaikeus tuo reiteille jännitystä. Pisimmät runoutit mitä itse olen seinällä kiivennyt ovat olleet 80 metrin luokkaa.

Seinä säästyi loivuutensa takia Dolomiiteilla 1950–60-luvuilla virinneeltä diretissima-villitykseltä, missä ideana oli kiivetä seiniä mahdollisimman suoraan ylös. Tästä esimerkkinä Cima Granden pohjoisseinän Camillotto Pellissier, minkä ensinousemiseen käytettiin yli 340
porahakaa.

Keväällä ollessani Antti Aholan kanssa Verdonissa kiipeämässä leppoisaa sporttia totesin miehen kiipeilykyvyt vähintäänkin riittäviksi.
Antti on toistaiseksi kierrellyt vain Euroopan leppoisampia kiipeilypaikkoja joten ehdotin herralle pistäytymistä Dolomiiteille. Yllytin
Antin lähtemään Marmoladalle, missä kiipeily on paikoin parempaa
kuin Verdonissa, ainoastaan pultit puuttuu. Antti tapansa mukaan ei
hyvästä kiipeilystä kieltäydy.

Marmoladalla on aina ollut täysin päinvastainen käytäntö, reitit pyritään kiipeämään vapaasti ja porahakoja ei turhaan käytetä. Kalkki-

Olin pitkään miettinyt mikä olisi seuraava askeleeni seinällä, jonka
superklassikot kuten Modern Timesin ja Don Quixoten olin jo kiiven-
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Antti Ahola

nyt. Muutaman vuoden olin haaveillut Moby Dickin kiipeämisestä.
Reitti näki päivänvalon vuonna 1985 Maurizio Giordanin ja Franco
Zenattin toimesta. Greidin puolesta reitti ei ole mitenkään äärimmäisen vaikea. Topossa lukee 6b+, ei siis teknisesti ylitsepääsemättömän
vaikea.

Muutama sateinen päivä viivästytti lähtöä ja aprikoimme taktiikkaa.
Päädyimme tyylikkäimpään kyliltä kylille tyylin. Jätettiin siis majassa
nukkuminen ja maukas illallinen väliin. Koisattiin mukavasti alakylillä leirintäalueella. Alppikiipeilijäthän lähtevät aamulla liikkeelle yhtä
helposti kuin jäinen hauki peltikatolta. Pääsimme liikenteeseen jo aamukahden aikoihin. Kävely seinän alle leirintäalueelta vei kolmisen
tuntia. Olimme lähteneet hivenen liian varhain ja saimme vartoa valoa tunnin verran että löytäisimme reitin alun.

”Heti ensimmäisellä köydenpituudella minulle tuli selväksi, että päivästä tulee pitkä.
Ylhäällä: Kp 7; 50m pitkä poikkari,
täydellistä kiipeilyä.

Välillä reitillä oli suhteellisen hyvin
varmistettavia halkeamia kp 8 (5) »
Kp 7 (6b+).
Tatu Autio

Heti ensimmäisellä köydenpituudella minulle tuli selväksi että päivästä tulee pitkä. Ensimmäinen köydenpituus oli niinkin vaikea kuin 5. Voin rehellisesti
sanoa että olen kiivennyt huomattavasti helpompiakin vitosia. Vitonen kun on Marmoladalla suhteellinen käsite. Seuraavilla pitcheillä
kiipeily oli hienoa ja hivenen hiostavaa. Krimpin irti vetäisy viisi metriä haan yläpuolella,
joka ei varmastikaan olisi moisia pannuja kestänyt, josta seuraavan varmistukseen oli vähintään 10 metriä, saa kehon jännittymään ihmeen nopeasti. Perusmoka: ei pidä ottaa kiinni otteista, jotka voivat hajota. Antti kokeili
heti perään samaa mutta onneksi kohdalla oli
varmistus ja saatiin mies takaisin ständiin ottamaan uusi yritys.

Tatu Autio

Vanhassa topokirjassa on Moby Dickin ensinousijoiden käyttämät
varmistukset. Yhdelläkään vaikeammista köydenpituuksista ei varmistuksia ole todellakaan liikaa. Yksinkertaisella matikalla laskettuna reitille saa varmistuksen keskimäärin 10 metrin välein. Uudessa
topokirjassa reittiä ylistetään kiipeilyn puolesta mutta loppuun on liitetty tämä ”Nonetheless one should be well prepared, especially on the most
difficult sections, where it is practically impossible to protect oneself adequately”. Reittiä ei siis oikein kannata lähteä kokeilemaan vaan se pitää kiivetä kun sinne menee.

Tatu Autio

Yleensä kalkkikivikalliolla on saanut tottua siihen, että seurailee porahakoja sen ihmeemmin muuta miettimättä. Marmoladalla tilanne
on hivenen toinen. Toposta voi katsoa suuntaa
minne mennä, mutta varsinainen linja pitää löytää itse. On hyvin tavallista kiivetä itsensä umpikujaan ja pakitella takaisin kohtaan, josta
pääsee yrittämään jotain muuta vaihtoehtoa. Tämän takia kiipeily ei
aina ole kovin suoraviivaista eikä nopeaa, koska reittiä saattaa joutua
pähkäilemään enemmänkin.
Varmistamisen hankaluus rupesi selviämään pikkuhiljaa ylöspäin
päästessä. Eräälläkin pitchillä Antti tuumasi homman olevan vähintäänkin järjetöntä, koska varmistus oli noin 10 metriä kiipeilylinjasta sivussa ja saman verran jalkojen alapuolella siinsi mukava hylly,
joka olisi pistänyt putoavan kiipeilijän kivasti pakettiin. Onneksi Antin hermot kesti toisin kuin perässä tulleilla italiaanoilla, jotka ottivat
pakit ja ilmeisesti päätyivät lämpöiseen vannaan sormiaan nuoleskelemaan.
Ylempänä kiipeily jatkui hienona tai vielä hienompana. Perusmeininki pysyi samana, helpot kohdat pystyi ehkä varmistamaan jotenkin

Antti Ahola, Mercanti di sogni, Marmolada.
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Tatu Autio

ja vaikeita paikkoja ei juuri ollenkaan. Reitin viimeisin 6b:n kp oli
huomattavan jännittävä. Kakkostellessakin pystyi aistimaan sen miten mukavaa on kiivetä hintsuja rannareita ilman järkeviä varmistuksia. Pääsimme reitin puolivälin hyllylle huomattavasti totuttua myöhemmin eli noin neljän aikoihin. Kiipeily oli kestänyt tähän mennessä noin 10 tuntia joten loppureitillä saisimme kaiken lisäksi kiivetä
pimeässä.
Reitillä on topoon merkitty muutama pätkä A0:llaa. Mikä siis yleensä
tarkoittaa pulttitikkaita ja leppoisaa vetelyä jatkoista. Tällä reitillä tilanne oli hieman toisenlainen. Halkeamassa oli hakoja 1,5 – 2 metrin
välein ja kivi ympärillä oli rehellisesti sitä itseään. Kaikki mihin koski
irtosi. Rystyset valkoisena puristaminen ja järjetön manaaminen auttoi jälleen kerran. Aikaa toki kului mikä tietysti tarkoitti sitä että joutuisimme kiipeämään vielä enemmän pimeässä.

Ei helpota eikä etenkään nopeuta että Antin otsalamppu päätti juurikin tässä vaiheessa ruveta sammuilemaan. Antti hivenen tuskastuneena rakenteli sitten ständiä sytkärin valossa. Onneksi kesäyöt eivät
ole hyytävän kylmiä joten odotteluiden aikana ei jäätynyt aivan kalikaksi. Tietystihän Marmoladalle kannattaa aina muistaa ottaa riittävästi röökiä mukaan. Se helpottaa kummasti oloa kun varmistaa kaveria ständistä mihin ei uskalla edes nojata ja miettii että mitäköhän
siellä köysien toisessa päässä mahtaa tapahtua.
Aivan viimeinen kp muodostui lähestulkoon trilleriksi. Topossa on
kohdasta maininta lyhyestä irtonaisesta pätkästä. Dolomiiteilla irtonainen ei tarkoita sitä että joku satunnainen vähän käytetty jalkaote
saattaa rapsahtaa irti vaan sitä että mikään ei pysy missään kiinni.
Pystyyn jämähtänyttä soraa suomeksi. Antti joutui pakon edessä yrittämään levitoida kohdasta ylös pitämällä mahdollisimman vähän otteista kiinni. Valitettavasti painovoiman lait pätivät häneenkin. Taisi
jäädä molemmilta muutama sydämen isku väliin, kun Antti pannutti
suoraan alapuolella olevalle hyllylle. Ei onneksi käynyt mitään ja piissi kesti, ettei tarvinnut ruveta testailemaan ständin pätevyyttä. Uusi
yritys hieman sivummalta toi toivotun tuloksen ja Antti sai pungettua
itsensä Pilastro Rosannan huipulle.
Alhaalta katsottuna Marmoladan yläreunaa vartioivat pilarit näyttävät
hienoilta, lähempää katsottuna eivät. Käytännössä monet aivan huipusta ovat enemmän sorakasoja kuin kiinteä kalliota. Laskeutuminen
tällaiselta ei aina ole aivan itsestäänselvyys. Pienimuotoisen virittämisen ja soveltamisen jälkeen saimme hoideltua itsemme jäätikön reu-
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Ylhäällä: Antti kiipeää kuudetta köydenpituutta (6a+) missä kruksista
olisi pudonnut suoraan alapuolella
olevalle hyllylle.

Lähestymismarssi.

Alhaalla: Antti kakkostelee lähes
täydellistä kiveä (6b+) kp 7:llä.
Tatu Autio

Loppureitin piti topon mukaan olla helppoa vitosen kiipeilyä. Tosin reitillä pysyminen pilkkopimeässä ja varmistusten puutteellisuus tekivät hommasta ajoittain
hirvittävää. Ei kauheasti helpota kun topoon on piirretty kp:n kohdalle suora viiva ja yläpuolella on parin Olhavan laatan kokoinen släbi. Lopulta pienten kiertelyiden jälkeen löysimme tiemme oikeaan loppuränniin ja
uskoimme selvinneemme. Löysimme erittäin akuutin
näköisen luolan, missä olisi voinut bivittää, pikainen 5
sekunnin palaveri johti siihen, että jatkoimme matkaa. Ei kai nyt kukaan rupea bivittämään kolmea kp:ta topin alapuolella.

5 sekunnin palaveri johti siihen, että jatkoimme matkaa. Ei kai nyt kukaan rupea
bivittämään kolmea kp:ta topin alapuolella.
Antti Ahola

Viimeinen kutosen kp oli siitä miellyttävä että takana oli yli 20 kp:ta
ja pannuttaminen ei oikein olisi ollut hyvä vaihtoehto, ensin olisi pudonnut reippaat 10 metriä hyllylle ja siitä pompulla ständiin. Jännitystä lisäsi myös se, ettei muutenkin liukas kivi ollut täysin kuivaa.
Onneksi jalat piti ja selvittiin siitäkin. Kiipeily ei tässä vaiheessa muutenkaan ollut enää erityisen nautinnollista. Takana kun oli reilut 15
tuntia kiipeilyä ja 3 tuntia kävelyä. Melkein olisi mieluummin ollut jossain muualla. Kiipeilyn perusluonteeseen kuuluu se että reitiltä pitää päästä pois ja usein helpoin tapa siihen on kiivetä ylös.

Tatu Autio
Tatu Autio

Antti Ahola, Oro e carbone, Torre Brunico.

naan. Jäätikkö oli tietysti kerennyt jäätyä kivikovaksi ja eihän meillä
mitään jäätikkövehkeitä ollut mukana. Saimme laskeuduttua jyrkimmän osan ohi ja pääsimme liukastelemaan tennareissamme jäätikölle. Päästyämme lopultakin alas olimme olleet liikenteessä noin 26
tuntia josta kiipeilyyn meni 20.
Lupasin jälleen kerran juoda pullon Pastista huikalla ja vannoin että
tämä oli varmasti viimeinen reittini Marmoladalla. Näin on käynyt jokaisen seinältä kiipeämäni reitin jälkeen. Taaskaan en Pastista juonut
ja uudelle kierrokselle lähdettiin jo muutamaa päivää myöhemmin.
Mutta jälleen kerran Marmolada tarjosi ikimuistoisen kokemuksen,
sellaisen mitä ei välttämättä mistään muualta saa.
Selitykset
Protection
R4: Difficult to protect, scarce and/or unreliable and/or distant
protections which could allow just a small fall. Long compulsory
passages. Potential lenght of fall until 15 meters with possibility of
losing the anchors. Fall with a high possible of injury.

Maria Skyttä, Comici-Dimai, Cima Granden pohjoisseinä.

Overall features
IV: Very long route of more than 500 meters, on severe wall far
away from the bottom of the valley. It will take you all day long and
the downclimb might be complicated, as you can’t climb down the
same route.

Overall difficulty
ED: Extremely difficult

Speksit reitistä
Ensinousu:
M. Giordani, F. Zenatti 18.–20.8.1985
Korkeusero:
880 m
Reitin pituus: 1200 m (30 kp)
Vaikeus:
6 b+ A0/R4/IV ED
Kiipeilyaika:
n. 20 tuntia
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Klettersteig
Teksti ja kuvat: Saskia Salomaa

Klettersteigit ovat hauska tapa viettää lomaa ja ne tarjoavat
uusia elämuksiä kokeneemmallekin alppiketulle. Klettersteigeissä
yhdistyvät kiipeilyn tekniikka ja alppimaisemien kauneus tavalla,
jonka eri-ikäiset ja -tasoiset henkilöt voivat kokea yhdessä.
Klettersteigejä löytyy ympäri Alppeja, mutta varsinainen suurmaa
on Itävalta, jossa on yli 550 erilaista reittiä.

vin hitaita avata ja sulkea yhdellä kädellä. Klettersteig-settejä, kypäriä
Klettersteigit (joita myös via ferratoiksi kutsutaan) ovat vuoristossa kulja valjaita vuokrataan yleensä urheilukaupoissa tai turistitoimistoissa.
kevia reittejä, joissa varmistetaan itse reitillä kulkevaan vaijeriin. KletEli jos mukana ei ole mitään omia kiipeilyvarusteita, pelkät trekkaustersteigit ovatkin jännempiä kuin normaali trekkaaminen ja reiteillä
kamat riittävät ja loput voi vuokrata. Vuokrahinnat vaihtelevat setin
pääsee usein kokeilemaan myös kiipeilytaitoja. Klettersteigejä on hyosalta 7–15 euron välillä. Settiä vuokrattaessa kannattaa huomioida
vin eri tasoisia ja kaikki aloittelijoista ja lapsiperheistä 8a-trädimiehiin
vuokraamon aukioloaika ja olla ajoissa liikenteeslöytävät varmasti itselleen sopivia reittejä.
Alpeilla reittejä löytyy kaikista suurimmista
Settiä ostettaessa kannat- sä, pikkukylissä urheilukaupat menevät usein viimeistään kuudelta kiinni.
maista: Itävallan lisäksi Italiassa, Sveitsistaakin kokeilla sulkurenkaan
sä, Ranskassa ja Saksassa on yhteensä yli
tuntumaa käteen, jotta se Mikäli klettersteigeihin pärähtää, kannattaa hanktuhat reittiä. Muualla Euroopassa kletterskia oma setti. Myyntihinnat liikkuvat 80 ja 120
teigin makuun voi päästä esimerkiksi Noron helppo klipata molem- euroan välillä, vaihtelua hinnassa tulee lähinnä
jassa tai Iso-Britanniassa. Eksoottisimmat
milla käsillä.
sulkurenkaiden klippaustuntumasta. Settiä osreitit lienevät Keniassa ja Malesiassa.
tettaessa kannattaakin kokeilla sulkurenkaan tuntumaa käteen, jotta se on helppo klipata molemmilla käsillä. Oma setHelppo varmistus – sopii kaiken tasoisille
ti edesauttaa sitä, että mikäli majapaikkaa haluaa vaihtaa klettersteigin
Varmistus tapahtuu valjaisiin kiinnitetyn setin avulla. Setissä on kaksi
kiipeämisen jälkeen, ei tarvitse enää huristella takaisin siihen kylään,
”häntää” joiden päässä ovat helposti yhdellä kädellä avattavat sulkujosta setti oli vuokrattu.
renkaat. Sulkurenkaat ovat siis hiukan erilaiset kuin normaalissa kiiIlmavuutta, tiukkaa kiipeilyä vai molempia yhdessä?
peilykäytössä. Sulkurenkaat klipataan kiinni metallivaijeriin niin, että
kohdissa, joissa vaijeri kiinnittyy kallioon, irroitetaan ensin toinen sulReiteillä voi olla kallion vaikeampiin kohtiin pultattuna metallitikkuja
kurengas. Tämä klipataan kiinnityskohdan toiselle puolelle. Sitten tehtai -renkaita, jotka toimivat askelmina. Lisäksi vaijerista voi (ja usein
dään toiselle sulkurenkaalle sama operaatio. Näin setin avulla ollaan
tarvitseekin) ottaa kiinni. Jos on reitillä, jonka kokee helpoksi itselleen,
koko ajan kiinni vaijerissa ainakin yhden “pään” varassa.
kannattaa unohtaa vaijerista kiinni pito ja keskittyä kiipeämiseen kallion avulla (tietysti niin, että muistaa klippauksen). Osa reiteistä voi olMiksi varmistukseen ei sitten voisi käyttää kahta lehmänhäntää? Kletla helpompia niin, että jokaisessa vaikeammassa kohdassa on seinään
tersteig-setin idea on se, että mikäli setin varaan tipahtaa, se “lauruuvattu askelma. Tämä vaihtelee hiukan laaksokohtaisesti, esimerkikkeaa” ja pehmentää pudotusta. Perinteiset nauhalenkit eivät jousta
si Ötztalin laaksossa reitit olivat suhteellisen helppoja juuri tiheiden
lainkaan. Lisäksi kiipeilyssä käytettävät sulkurenkaat voivat olla hy-
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askelmien vuoksi. Zillertalin laaksossa joutui taas ottamaan paljon
enemmän tukea kallion muodoista. Lepääminen onnistuu klippaamalla lehmänhännällä kiinni vaijeriin tai askelmiin.
Reitiltä voi löytyä seuraavanlaisia osasia: trekkausta, nelosta vastaavaa
kiipeilystä kalliossa olevia otteita hyödyntäen, vaijerisilta, skrämbläystä, traverse-kulkemisesta, metallisia tikapuita ja/tai riippusilta. Itse pidän eniten siltaosuuksista; ne eivät ole fyysisesti vaativia, mutta testaavat päätä sitäkin enemmän. Kädet saattavat hiukan täristä klipatessa, kun jalkojen alla on yksi vaijeri ja siitä parinsadan metrin tiputus
allaoleviin kiviin. Klettersteig voikin olla vain joiltain kohdin varmistettu alppitrekkaus tai sitten lähellä multipitch-kiipeilyä. Suurin osa reiteistä on jotain näiden kahden väliltä; helpot kävely / skrämbläysosuudet vuorottelevat kiipeilyhenkisten osioiden kanssa. Maisemat ovat
yleensä vähintäänkin upeat. Osa reiteistä huiputtaa, osa taas kulkee
vuorenseinämää pitkin. Lähestymismatka klettersteigeihin vaihtelee.
Joissakin kiipeily alkaa suoraan parkkikselta, ja ei liene yllättävää että tällaiset reitit ovat kaikkein ruuhkaisampia. Joissakin taas vaaditaan
parin tunnin trekkaus ennen kuin itsensä saa klipata kiinni metallivaijeriin. Osa klettersteigeistä lähtee laaksoista, mutta upeimmat maisemat ovat yleensä reiteillä, jotka lähtevät kaapelihissien yläasemilta.

Reittejä moneen lähtöön
Vaikeustasoluokitus vaihtelee hiukan maittain. Itävallassa on käytössä A–E-asteikko, kun taas ranskalaisilla F–ED. Itävallan asteikolla A
tarkoittaa lähinnä trekkaamisen verrattavaa reittiä, jossa suurimmassa osassa itseään ei edes tarvitse klipata kiinni. E:ssä taas voi olla hyvin tiukkoja negatiivisia kiipeilyosuuksia. Luokitus tulee aina reitin vaikeimman kohdan mukaan ja osalla reiteistä on vaikeimpiin kohtiin
tehty kierto-osio. Osassa reiteistä on myös poistumiskohtia, eli reitin
voi jättää kesken ja lähteä polkua pitkin alas. Klettersteig-oppaissa on
merkitty vaikeustasot reitin eri osuuksille, joten ensimmäistä kertoja
klettersteigejä tehdessään kannattaa katsoa, millaiset kohdat ovat itselle helppoja ja korottaa greidiä tarvittaessa.
Peruskiipeilytaidoilla varustetun ihmisen kannattaa lähteä liikenteeseen esimerkiksi C:n tasoisista reiteistä, ja jos ensimmäisen klettersteigin jälkeen tuntuu, että reitti oli (liiankin)
helppo, korottaa greidiä tarvittaessa. Klettersteigien vaikeus voi syntyä joko fyysisestä osasta,
esimerkiksi pitkästä kestosta tai tiukasta kiipeilystä, tai henkisestä osasta. Jännitystä voi aiheuttaa erittäin ilmava kohta tai pitkä siltaosuus.

taiset maratonklettersteigit.
Reiteille on mahdollista lähteä myös yksin. Eli mikäli kaverit hannaavat, auto alle ja eikun Alpeille. Yksin lähtiessä kannattaa kuitenkin ilmoittaa aina majapaikkaan, minne lähtee ja koska olisi tulossa. Ryhmässä liikuttaessa klettersteigit antavat mahdollisuuden kaikille kiipeillä ilman odottelua. Yli neljän hengen ryhmät kannattaa jakaa osiin
ja sopia, että muut odottavat eväspaikalla. Mikäli oma ryhmä liikkuu
klettersteigillä hitaasti, on kohteliasta päästää nopeammat kiipeäjät
ohi sopivan paikan tullen.
VARUSTAUTUMINEN
• Useimmilta kiipeilijöiltä löytyy suurin osa Klettersteigiin
tarvittavista välineistä:
• Vaelluskengät / kiipeilykengät
• Valjaat
• Kypärä
• Juomapussi/pullo + reppu
• Nauhalenkki + sulkkari (lepuuttamista varten)
• Klettersteig-kit
• Hanskat
• Huivi kypärän alle (estää hien valumisen silmiin ja suojelee
päätä auringolta siltä osin kun kypärä ei peitä ihoa)
• Aurinkorasvaa
• Jonkinlaiset ohjeet klettersteigiin (esimerkiksi kirjasta
tai sitten netistä tulostetut)

Todella lyhyillä, kiipeilyllisillä reiteillä pärjää kiipeilykengillä, mutta itse
suosittelen vaelluskenkiä. Juomisen osalta kätevin on reppuun menevä juomapussi, jotta juomista varten ei tarvitse erikseen kaivaa pulloa
repun uumenista.

Lyhyimmät reitit eivät
lähestymisineenkään kestä
yli puolta tuntia, kun taas
ääripäässä ovat koko
päivän mittaiset maratonklettersteigit.

Varmistusten kunto vaihtelee paljon. Joissakin
laaksoissa vaijerit ja kiinnitykset hohtelevat uututtaan. Itävallassa kiipeämistämme reiteistä parhaassa kunnossa oli Stuibenfallin klettersteig, jossa oli merkitty selkeästi eri reittiosuudet numeroilla ja samassa kilvessä oli vuoristopelastuksen puhelinnumero. Mikäli vahinkoja
olisi sattunut, olisi ollut helppo ilmoittaa, millä sektorilla on. Osalla
reiteistä taas vaijerin kiinnityskohdat ovat huomattavasti ruostuneempia tai vaijeri ei ole kuin reitin vaikeimmissa kohdissa. Tällaiset asiat
on yleensä myös merkitty klettersteig-opukseen.

Kauniita maisemia ja hyvää treeniä
Reippailua klettersteigeillä voi pitää myös hyvänä aerobisena kuntotreeninä. Reiteissä saattaa olla huomattavasti nousua (esimerkiksi 500
m). Klettersteig sopii hyvin kiipeilyloman vaihteluksi ja esimerkiksi sellaisille päiville, kun koko päivää ei halua käyttää kiipeilyyn, sillä klettersteigejä on hyvin eri mittaisia. Lyhyimmät reitit eivät lähestymisineenkään kestä yli puolta tuntia, kun taas ääripäässä ovat koko päivän mit-

Reittien kulkemiseen kannattaa varata aikaa ja
eväitä. Itävalta on täynnä kauppoja, jotka myyvät eväsleipiä. Evästauoille on yleensä hyvät
paikat, joissakin saattaa olla jopa penkki kallion seinään pultattuna. Itse keittelimme välillä
teet evästauoilla ja ihastelimme samalla maisemia. Lisäksi mukanamme oli pähkinöitä, suklaata ja mitä nyt milloinkin satuimme kaupasta
löytämään. Sekoitimme osaan vettä urheilujuomajauhetta, tämä auttoi erityisesti aurinkoisina
päivinä säilyttämään nestetasapainon.

Vuoristossa sääolosuhteet vaihtelevat nopeasti, joten kevyet sadevaatteet ovat myös pop, vaikka aamulla pilviä ei taivaanrannassa näkyisikään. Vaikka onnettomuudet klettersteig-reiteillä ovat harvinaisia,
kannattaa kuitenkin tarkistaa oma vakuutusturvansa sen osalta, että
se kattaa myös klettersteig-pelastuskulut. Esimerkiksi nyrjähtäneellä
nilkalla voi olla mahdotonta könytä tuntikausia alaspäin.
Klettersteig-lomaa suunnitellessa suosittelen jonkinlaisen paperisen
opuksen hommaamista. Vaikka reitteihin liittyvää tietoa löytyy paljon
netistä, niin avoimia langattomia verkkoja ei ainakaan Itävallassa löydy
kovinkaan monesta paikasta. Paperiopuksen avulla on helppo vaihtaa
suuntaa lennosta, mikäli aiemman suunnan päällä roikkuu uhkaavia
sadepilviä.
Itse käytimme Klettersteigführer Österreich -nimistä opusta (Amazonissa hinta noin 30 €). Opasta hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka suuri osa tiedosta on selitetty myös englanniksi
(jos ei puhu maasta riippuen sujuvaa saksaa / ranskaa / italiaa). Sym-
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bolien tulkinnalla pärjää tietysti pitkälle, mutta erityisesti englanniksi olevat reittien kuvaukset ja lähestymisohjeet helpottavat suunnistamista paikan päällä. Käyttämässämme
Klettersteigführer-kirjassa oli pääkohdat merkitty englanniksi, mutta saksan kielen auttava taito helpotti juuri ajo-ohjeiden tulkintaa.
Reitille lähtiessämme otimme reittisivusta
kännykällä kuvan, sillä kirja on suhteellisen
painava ja vuorella ei halunnut kuljettaa mukanaan mitään ylimääräistä. Kuva on hyvä siihen, että voi aina välillä katsoa, missä kohtaa
reittiä on menossa ja paljonko on vielä matkaa jäljellä.
Varoitukset klettersteig-opuksissa kannattaa
ottaa vakavasti. “Route can be a bit icy during
springtime” voi tarkoittaa, että reitillä on kesälläkin vielä isoja lumikenttiä. Lisäksi lähestymisajat ovat suhteellisen hyväkuntoisten
ihmisten mukaan mitattu, eli ylimääräistä
aikaa kannattaa varata evästauoille jne. Eniten reiteissä hidastaa klippaus, ja helpoissa
maastokohdissa voikin klipata niin, että vain
toinen sulkkari on vuorollaan kiinni vaijerissa.
Vettä kannattaa varata riittävästi, vähintään
1,5-2 litraa per henkilö säästä riippuen.
Sateella klettersteigit muuttuvat liukkaaksi
erityisesti kalkkikivikallioilla. Esimerkiksi kanjonissa tai vesiputousten viereisillä klettersteigeillä voi olla suorastaan hengenvaarallista
kiipeillä kovien sateiden aikana / jälkeen, kun
veden määrä kasvaa.
Aurinkoisena päivänä kannattaa huolehtia
riittävästä nesteytyksestä sekä pään ja ihon
suojauksesta. Itse käytimme vuorella aurinkorasvassa suojakerrointa 30, ja se tuntui riittävältä.
Sään etukäteistutkimiseen käytetty aika ei
mene hukkaan. Vaikka laaksossa olisi kaunis
aurinkoinen päivä, vuorella voi ukkostaa. It-
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se koimme hiukan jänniä hetkiä kiivetessämme klettersteigiä Saksan korkeimman vuoren
Zugspitzen viereistä huippua kohti. Kysees-

sa oli ollut niin upea (+25 ja auringonpaistetta). Emme voineet muuta kuin pudistella
päätämme.

Edistyneemmälle kiipeilijälle se mahdollistaa koko
kehon aerobisen treenin
yhdistettynä henkeäsalpaaviin maisemiin.

Klettersteigien hienous on siinä, että ne antavat aloittelijallekin mahdollisuuden kokea turvallisesti sellaisia jännittäviä tunteita, jotka pelkässä trekkauksessa jäävät välistä. Vuorikauriin tasoiselle kiipeilijälle se taas
mahdollistaa koko kehon aerobisen treenin
yhdistettynä henkeäsalpaaviin maisemiin.
Mikäli reitti loppuu esimerkiksi kaapelihissin
yläasemalle, kannattaa nauttia alppiravintolassa lopuksi palauttava ohrapirtelö ja ihailla
vielä hetki maisemia. Prost!

sä oli aloittelijoillekin suositeltu klettersteig
Alpspitzellä, joka on Saksan 18. korkein huippu. Kun olimme kiivenneet noin tunnin, alkoi
hiukan ripsiä vettä. Päätimme kuitenkin jatkaa, vaikka näin jälkeenpäin katsottuna tässä
kohtaa olisi ollut järkevintä peruuttaa takaisin kaapelihissi-asemalle.
Kiivetessämme ylöspäin sade yltyi ja huippua
lähestyessämme kuulimme huipun toiselta
puolelta ukkosen jyrähdyksiä. Seurueemme
koki hiukan kauhuntunteita (erityisesti allekirjoittanut, joka syystä tai toisesta jännittää
ukkosta); olimmehan kiinni metallivaijerissa
puuttomalla vuorella vailla mainittavaa suojaa. Arvoimme hetken, peruutammeko takaisin alas vai kapuammeko huipulle (paluureitti alkoi huipun toiselta puolen). Koska olimme jo niin pitkällä, päätimme jatkaa ylös asti,
jotta pääsisimme helpompaa trekkausreittiä
nopeammin alas. Paluumatka tästä kohtaa
olisi ollut inhaa skrämbläystä sateen liukastamia kiviä pitkin alaspäin.
Päästyämme vuoren huipulle korkeinta kohtaa merkannut metalliristi sirisi inhasti ja lähdimme aika nopeasti paluureittiä alas. Ei puhettakaan, että olisimme jääneet ottamaan
maisemakuvia. Loppu hyvin, kaikki hyvin ja
pääsimme onnellisesti takaisin lähtöpisteeseemme. Laskeuduimme kaapelihissillä alas
laaksoon ja vuokraemäntämme kyseli, oliko
meillä ollut mukava päivä kun sää laaksos-

LYHYESTI
Mitä: vuoristoissa kulkevia reittejä, joissa varmistetaan itse reitillä kulkevaan
vaijeriin.
Missä: Alpeilla yli 1000 reittiä. Myös mm.
Norjassa, Iso-Britanniassa, Keniassa ja
Malesiassa.
Tasot: vasta-alkajista haastaviin 8a-reitteihin.
Varusteet: Klettersteig-setti noin 80–120 €
Miksi: tarjoaa aloittelijalle turvallisesti
upeita trekking ja kiipeilykokemuksia.
Edistyneemmälle kiipeilijälle koko kehon
aerobinen treeni henkeäsalpaavissa maisemissa!
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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.

Istun tanskalaisen lentokentän kuppilassa. “Miten sun vai-

ten arsenaaliin. Kaksi 150 litran haulbägiä, kaksi portaled-

mo antaa sun kasvattaa partaa?” kyselee mies pöydän toi-

geä. Turha toivo. “Do you mind if I take a photo? I’m not a

sella puolella. “Mulla tulee heti sanomista jos on vähänkään

queer or anything, but your beard is just fucking badass!”

sänkeä.” Nyt miehellä on kunnon sänki. Ja vaimo kotona. Living the dream. “Tää on tällainen kerran elämässä tilaisuus,
toista kertaa ei tule.” En oikein tiedä mitä sanoa.

Amerikkalaiskiipeilijä ei meinaa pysyä teknohanskoissaan.
Miten pitkään olen kasvattanut, kuka letittää vai letitänkö
itse? Onko sitä mahdollista letittää useampia saparoita vai

Toivon äskeisen kommentin liittyvän tulevaan Yosemiten

tuleeko niitä aina kaksi? Mies ottaa lisää kuvia. Tilanne on

reissuun. Harvallehan se kieltämättä on jokakesäistä toi-

hämmentävä.

mintaa. En silti oikein ymmärrä näitä “kerran elämässä”-puheita. Jos Yossessa on kiva kiipeillä niin miksei sinne voisi
mennä toisenkin kerran? Ei se nyt kuitenkaan mikään Everest ole missä kiivetään pankkilainalla.

Yritän kääntää keskustelun jollain tapaa kiipeilyyn liittyviin
aiheisiin. Mies kertookin mielellään Amerikan kiipeilymahdollisuuksista, minä kerron Suomen sisäkiipeilymahdollisuuksista. “Man, that’s great, you’re blessed.” Niin kait, ai-

“Ootas vaan, sitten kun tulee ne lapset...” Hemmetti, taas

nakin jos pitäisin sisäkiipeilystä ja asuisin Helsingissä. Vaik-

ne lapset. Oliskin edes lapsia joita syyttää. Eihän tällä jätkäl-

ka on miehellä ihan pointtikin, ei siellä Yossessa nyt joka

lä ole muuta kuin rahaa ja vapaatakin tarvittaessa. Mä alan

ilta käydä, ja jollain tapaa pitäisi pystyä treenaamaankin.

miettiä, että onko nää kommentit sen vaimon sanomisia,

Arvostus suomalaisia kiipeilyhalleja kohtaan nousee kum-

vai onko se itse näillä “kerran elämässä, kohta tulee lapset”-

masti.

jutuilla saanut lypsettyä yhden Yossen reissun. Siinä tapauksessa mä voisinkin sen myyntipuheet ymmärtää, eihän tää
reppana saa edes kasvattaa partaa kotona.

Liidaajalla kestää, ja kaverukset lupaavat päästää minut ohi
heti kun he saavat ensimmäisen kp:n fiksattua. Odotellessa
ehdin tutustumaan kaverusten räkkiin, joka ei ole ihan siel-

Pari päivää myöhemmin ollaan sitten siellä Yosemitessa.

tä pienimmästä päästä. Siihen nähden että reitti on clean

Leirintäaluekikkailuiden jälkeen herään viimein Camp 4:stä.

aidia on miehillä reilummanpuoleisesti rautakamaa. “We

Eilen illalla satoi, tänään paistaa aurinko. Räkki reppuun,

took everything that Chris McNamara wrote on superto-

reppu selkään ja seinälle. “Steep and exposed, with a feel

po...and a shit load of more!” Mies on tosissaan, haulbägis-

muchlike the Shield Headwall, the Prow offers a good intro-

tä paistaa RURPien, knifebladejen ja huukkien seasta täydet

duction to moderate aid.” Kuulostaa hyvältä, mutta muutkin

setit hexuja ja tricamejä. Nämä siis ns. extrakamaa mitä lii-

on lukeneet topon hehkutukset ja reitin alussa onkin tietysti

daaja ei jaksanut kantaa.

jo porukkaa.

Keskustelu palaa takaisin partaan. Miehellä on ollut unel-

Kiipeän hyllylle mistä varsinainen reitti alkaa. Liidaaja pus-

ma kasvattaa pitkä parta, mutta vaimo ei anna. Korkeintaan

kee ensimmäistä kp:tä tikkaat tanassa, varmistaja vilkaisee

sentin saa olla, sitten trimmataan. Yritän lohduttaa, että

suuntaani. “Dude, that’s badass!” Toivon kommentin liitty-

Camp 4:sta saattaisi löytyä kohtalotoveri.

vän reppuuni, joka kieltämättä on pieni verrattuna kaverus-
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL HALLITUS 2013
pj. Sampsa Jyrkynen, jäsenet Otto Lahti, Arttu Eloranta, Kaisa Rajala,Hanna Pihlajaluoto
ja Juho Hirsimäki.
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.
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU

kova

Koulutusvaliokunta

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA
KOULUTTAJAKURSSIT 2013
18.10. KTO-koe, Rovaniemi
19.–20.10. KTO 1, Helsinki
19.–20.10. KTO 2, Kuopio
27.10. KTO-koe, Tampere
16.11. KTO-koe, Helsinki, TÄYNNÄ
17.11. KTO-koe, Helsinki
30.11. KTO koe, Peräpohjolan opisto
30.11.2013
2014:
15.–16.3. KTO 1, Helsinki
22.3. KTO-koe, Helsinki
22.–23.3. KKK 1, Korouoma
29.–30.3. KTO 2, Helsinki
29.–30.3. KTO 1, Tampere
5.–6.4 KO 1, Helsinki
12.–13.4. KTO 3, Pirkanmaa
26.–27.4. KTO 2, Tampere
4.5. KTO-koe, Tampere
10.5. KO-koe Hollolan Havukallio
15.–16.5. KTO 1, Rovaniemi
22.–23.5. KTO 2, Rovaniemi
24.5. KTO-koe, Helsinki
6.6. KTO-koe, Rovaniemi
15.–17.8. KKK-koe, Olhava
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OULUN CAVE ry.
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
SKIL postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry.,
Erätie 3, 00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO-kurssivastaava: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi, gsm. 040 586 8123,
puh. 09 224 32907. KTO-kurssia ja Kiipeilylehden aineistoa koskevat tiedustelut suoraan
Jari Koskelle, mieluisten e-maililla.

Puh. (09) 3481 2005, email: lajipalvelut@valo.fi, fax: (09) 3481 2602
Käyntiosoite: VALO-talo 7. krs,
Radiokatu 20 00240 Helsinki
Postiosoite: Lajipalvelut, Suomen Kiipeilyliitto ry. FIN-00093 VALO
Lisätietoja VALO-Lajipalvelut -toimistosta
www.slu.fi/jasenjarjestoille/lajipalvelut_pienlajiliitoille/
VALO
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori
Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen
Olympiakomitea ry perustivat kattojärjestön
kesäkuussa 2012.
Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry toimii suomalaisen liikunnan
ja urheilun yhdistävänä voimana. Visiona on
“Olemme maailman liikkuvin urheilukansa –
2020”.
SKIL JULKAISUJEN MYYNTI
SLU Sporttikaupasta, vain tilauslomakkeella.
Linkki löytyy SKIL www-sivuilta; climbing.fi >
julkaisut > hinnat ja tilaukset

Liiton toimisto VALO-Lajipalvelut on lajiliittojen yhteistoimisto, josta saa yleistä tietoa liiton toiminnasta sekä apua Sporttirekisteri- ja
lisenssiasioissa.

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
ilmestyy helmikuussa 2014, lehden aineistopäivä on 10.1.2014.

Joensuu ja Mikkeli KTO-kurssit: info ja kyselyt Pasi Penttiseltä, pasi.penttinen@kaski.info

hinnastosta.

HUOM! KO/SCI 2-kurssi on kaksipäiväinen
ja erillinen koe yksipäiväinen.
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
KTO-kurssien hinnat 2013/2014:
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 kurssihinnat löytyvät SKIL www-sivuston kurssi-

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 Rovaniemi: liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, lisätietoa myös www.santasport.com.
KTO Peräpohjolan opisto, Tornio, www.ppopisto.fi/etusivu
KTO ja KTO 3 Basecamp Oulanka www.basecampoulanka.fi
KTO 3, SCI(KO)- sekä KKK-kursseille ja kokeisiin ilmoittautuminen vähintään kaksi viikkoa
ennen tapahtumaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin seuraaville henkilöille:
KTO Helsinki: 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: Kimmo Peltonen,

tiedotteet
kt.peltonen@gmail.com tai 0400 219 946.
KTO Joensuu ja Mikkeli: Pasi Penttinen, pasi.
penttinen@kaski.info.
KTO Peräpohjolan opisto, Tornio, koulutus@
ppopisto.fi tai puh. 050 569 4396.
SCI (KO): Jaakko Lehto, jvlehto@iki.fi tai
puh. 040 769 5157.
KKK: Tuomo Pesonen, tuomo.pesonen@
pp2.inet.fi / 050 379 4472
KO- ja KKK-kursseille ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: koulutus@climbing.fi (kov@
climbing.fi -osoite ei ole enää käytössä-)
HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esim. diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) tai olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin järjestäjälle.
KTO-KLUBIN JÄSENILLE
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liittymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osallistumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden kolme kertaa
vuodessa kotiisi. Vuoden kuluttua jäsenyys
loppuu automaattisesti, mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen vuoden jälkeen on 20
euroa/vuosi.

nuva

Nuorisovaliokunta

Pohjoismainen Junnuleiri järjestetään Tanskassa 6.–11.7.2014. Lisäinfoa leiristä tulee keväällä suoraan seuroille. Lisäinfoa saat myös
Heidi Saariselta heidi.inkeri@gmail.com
Valtakunnallinen Junnuleiri Suomessa järjestetään vuosittain. Lisäinfoa kesän 2014 leiristä tulee keväällä suoraan seuroille.
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 VALO lajipalvelutoimistosta: lajipalvelut@valo.fi
Lisää infoa Nuorisovaliokunnan toiminnasta
löydät nettisivuilta: www.climbing.fi.
Nuorisoasioissa ja tarvittaessa junnuohjaajakoulutusta voit ottaa yhteyttä Eeva Mäkelään
eeva.makela@humak.fi

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Kilpailuvaliokunnan kokoonpano:
Kaisa Rajala: puheenjohtaja ja juniorimaajoukkuevastaava, kaisa.rajala@bouldertehdas.fi, Peter Hammer: aikuisten maajouk-
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kuevastaava, peter.hammer@kiipeilyareena.
com,
Jorma Käyhkö: valmennus
Veera Turkki: tiedotus
Kilpailut 2013
5.10. Sisuboulder, Toyota Kiipeilyareena, Salmisaari
19.10. Aikuisten PM-Boulder, Klättercentret
Telefonplan, Tukholma
26.10. Talviaika Open, Bouldertehdas, Turku
Kilpailuja koordinoi Kaisa Rajala. SKIL- sivujen kilpailut -osioon päivitetään kaikki Suomi-Cup kilpailut. Huom. Vuonna 2013 ei järjestetty Suomi-Cupia.
Tuomarointikoulutus
Huom. Seuraavia tuomarointikoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan.
SKIL tarjoaa seuroille / kiipeilyhalleille mahdollisuutta omien tuomareiden kouluttamiseen. Vuonna 2013/2014 vaaditaan, että SMcup osakilpailujen tuomarit ovat ottaneet
osaa tuomarikoulutukseen. Nyt kannattaa
mahdollisimman nopeasti sopia koulutus
omalle seuralle. Lisätiedot: kaisa.rajala@
bouldertehdas.fi. Kustannuksia koulutuksesta tulee kouluttajien 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
käytännön harjoittelun heti tehtyä.
SKIL:n sivuilla on päivitettävä lista pätevistä
kansallisen tason tuomareista. Suomen päätuomari on Kaisa Rajala.
Lisää vuoden 2013 ja 2014 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. yhdistelmäkisoja, joissa karsinnat ovat boulderkiipeilyä ja
finaalit köysikiipeilyä.
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan kiipeilykisojen järjestämisessä. Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta tarvittaessa
reitintekijät ja tuomarointi, seuran vastuul-

le 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.
Tulevana vuonna uutena asiana ovat opentyyliset köysikilpailut. Karsintoja on useita ja
pistelasku perustuu reitin vaikeuteen. Karsinnat kiivetään flash-muodossa, eli kisaajat näkevät toistensa suoritukset. Finaalit kiivetään
on-sightina. Vuonna 2013 ei siis järjestetä
Suomi-Cupia.
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 tai kilpailu@
climbing.fi.
Kisakutsut, tiedot SM-cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta: www.climbing.fi.
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kilpailu@climbing.fi
HUOM!!
Kilpailuvaliokunnan Internet-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 raken-

taminen kiipeilypaikan yhteyteen. Vain yhteistyössä 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
Kesäsesonki on lopuillaan mutta talvellakin
kallioilla ja kivillä 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.
• 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.
HUOM: Linkki uuteen Ympäristöministeriön
julkaisuun ”Jokamiehen oikeudet ja toimiminen toisen alueella” löytyy SKIL www-sivuilta:
Access > Jokamiehenoikeudet Kiipeily -osassa 1, sivu 71
Voimassa olevat kiipeilykiellot:
• Klöverberget, Siuntio
• Vanjärvi, Vihti
• Ispoinen, Turku
Säkylä Pirunvuoren kiipeilykielto on päättynyt! Käytössä on uusi parkkipaikka ja kulku
kalliolle. Ehdottomasti on noudatettava uusia
ohjeita. Ohjeet jammi.netissä: http://www.
jammi.net/kalliot/pirunvuori/index.html

Aika: 12.12.2013 klo 18.00–21.00
Paikka: Kahvion Kabinetti, Olympiastadion
Kerhoilta ti 8.10.2013
Syksyn ensimmäisen kerhoillan teemana on
”Sporttia, multipitchiä ja bouldrointia Euroopassa!
Tervetuloa kuulemaan kahdesta roadtrip-tyylisestä kiipeilyreissusta Etelä-Euroopassa. Ei
tarvitse kiivetä kovaa greidiä, jotta voi uskaltautua kiipeilyreissulle Eurooppaan! Euroopassa kiipeily on yhtä helppoa kuin Suomessa, mutta valinnanvaraa on paljon enemmän,
kausi pidempi ja kalliot korkeampia. Kaikki
aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita! Avoin myös ei jäsenille.
Katso lisää www.suomenalppikerho.fi
Paikka: Olympiastadionin Monitoimitila
Aika: Ti 8.10.2013 klo 18–20.
Lumiturvallisuuskurssi 9.11.2013 klo 10–15
Luentokurssi kiipeilijän ja laskijan lumiturvallisuudesta. Mitä lumella ja jäätiköllä liikkujan
on tiedettävä varusteista, säästä ja pelastusmahdollisuuksista. Kurssi on lähes pakollinen jokaiselle, joka suunnittelee kiipeily- tai
laskureissuja “oikeille” vuorille.
Kurssilla käydään läpi kiipeilijän ja laskijan
käytännön lumiturvallisuutta, lumivyöryasioita sekä riskienarviointia. Kurssin vetää
UIAGM-vuoristo-opas Rasmus ‘Rasse’ Krogerus, joten tiedossa on todella pätevää kurssitusta.
Ilmoittautumiset kurssit@suomenalppikerho.fi

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
(satu@suomenalppikerho.fi)
Suomen Alppikerhon syyskokous
Lämpimästi tervetuloa kaikki alppikerhon jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Katso tarkempi asialista www.suomenalppikerho.fi
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Photo: W. Cainelli
LA SPORTIVA® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)
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Change Colours
KATANA WOMAN
Queen of the worldwide bouldering scenario, she adores
the colour pink. Harmonious and precise, sensitive but
decisive. Anna Stöhr or Katana Woman? If you’re into
pink, then both!
Katana changes colour, which will you choose?

www.oac.fi - Become a La Sportiva fan

#changecolours

