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Ispoisten luonnonseinä tarjoaa oivat puitteet köydellä
laskeutumiseen.

Katse kohti uusia huippuja

IVK kiipeilee

Hyvä olo

Hyvä kunto

Hyvä terveys

Tärkeitä asioita ja tavoitteita sinulle,

joka haluat aloittaa kuntoilun nyt!

Tule Mimmeihin tai Masoihin,

meiltä saat asiantuntevan palvelun

halusitpa pudottaa painoa tai nostella painoja!

15 x kuntosalikortti & ohjelma

nyt vain 69 e

15 x jumppa

nyt vain 72 e

15 x spinning

nyt vain 72 e

Kuskinkatu 3

 20780 KAARINA

p. 02 - 2433 609

Asentajankatu 8

20320 TURKU

p. 02 - 2548 005

www.muskelimimmit.fi

Tarjous voimassa 15.9.02 asti

nien osallistumiset eri kii-
peilytapahtumiin on kirjattu
ylös lippukunnan kiipeily-
rekisteriin viimeisen neljän
vuoden ajalta.

Välineurheilua,
valitettavasti

Kiipeily on laji, joka vaatii
tiettyjä varusteita. Perusva-
rusteita ovat köysi, valjaat
ja sulkurenkaat. Ulkoseinäl-
lä lisäksi kypärä on pakolli-
nen varuste. Lippukunta on
hankkinut itselleen perusva-
rustuksen, joka mahdollis-
taa sen, että jäsenien ei har-
rastuksen alussa tarvitse
hankkia omia kiipeilyvarus-
teita. Lippukunnan kiipeily-
varustusta uusitaan ja täy-
dennetään vuosittain tarpeen
mukaan. Lippukunnan bud-
jetista kiipeilytoiminta vie
häviävän pienen osan, joten
kiipeilyjaosto rahoittaa toi-
mintaansa ja varusteiden
hankintaa lisäksi mm. jär-
jestämällä kiipeilytempauk-
sia yrityksille ja muille yh-
teisöille.

Vasta kun kiipeilyinnostus
iskee toden teolla, ja  kiipei-
lyä haluaa alkaa harrastaa
säännöllisesti, tulee omien
valjaiden ja sulkurenkaiden
hankinta ajankohtaiseksi.

Köyden yläpäässä oleva varmistaja huolehtii varmistus-
köyden avulla, että laskeutuminen sujuu turvallisesti.

IVK on kaikkiruokainen valloitettavien huippujen suhteen, korkeus on toissijainen
asia. Heinäkuussa kiipeilyjaosto valloitti Utsjoella sijaitsevan Guivi-tunturin (640 m.).

Kiipeilytoiminta voidaan
jakaa selkeästi kahteen eri-
tyyppisen kiipeilyyn, seinä
ja kalliokiipeilyyn sekä vuo-
rikiipeilyyn. Vaikka molem-
missa on kyse kiipeämises-
tä, on kyse kuitenkin kah-
desta täysin erityyppisestä
lajista. Lisäksi kun mukaan
otetaan vielä jäätikkövael-
lus sekä jää(seinä)kiipeily,
alkaa kiipeilyn koko kirjo
olla kasassa. IVK:n kiipei-
lytoiminta on tarkoitus tule-
vina vuosina laajentaa kat-
tamaan säännöllisesti kaik-
kia yllä mainittuja jääseinä-
kiipeilyä lukuun ottamatta.

Kiipeilyjaosto
järjestää
toimintaa

Kiipeilytoiminnan selkiyttä-
miseksi lippukuntaan on ke-
väällä 2002 perustettu erilli-
nen kiipeilyjaosto, jonka
puitteissa lippukunnan kii-
peilytoimintaa jatkossa har-
rastetaan.   Jaoston toimin-
nasta vastaa jaoston johto-
kunta, johon kuuluu lippu-
kunnan kokeneimmat kiipei-
lynharrastajat. Lippukunnan
kiipeilytoiminnasta vastaa-
vat henkilöt ovat itse kou-
luttautuneet lajiin mm. V-S

Partiopiirin, Suomen Parti-
olaiset ry:n sekä Laskuvar-
jojääkärikillan järjestämillä
alan kursseilla ja teemava-
elluksilla.

Vuoristo- ja jäätikkövaellus-
kokemusta on kartutettu
osallistumalla kokeneempi-
en retkikuntien järjestämille
vaelluksille. Riittävällä kou-
lutuksella ja kokemuksella
pyritään takaamaan se, että
myös lippukunnan sisällä
annettava kiipeilykoulutus
on asiantuntevaa ja turval-
lista.

Teksti ja kuvat: J U H A  N A P P U

IVK:n kiipeilytoiminta aloitettiin vuonna 1998 sisäseinä-
kiipeilyllä. Kokemuksen karttuessa tuntumaa ollaan
ehditty sen jälkeen ottamaan myös vuorikiipeilyyn ja
jäätikkövaellukseen. Kaikkein useimmin lippukunnan
kiipeilyjaoston jäseniä voi kesäaikaan kuitenkin nähdä
Ispoisten luonnonseinällä, joko menossa ylös tai alaspäin.

Abseilaus: köydellä las-
keutumista.

Ankkuri: köyden kiinnitys-
paikka tai -laite.

Boldaus: etenemistä sei-
nällä vaakasuoraan lähel-
lä maanpintaa  ilman var-
mistuksia.

Grigri: Nousuvarmistus-
laite

Jumar:  nousukahva. Tek-
ninen apuväline, jonka
avulla pystyy kiipeämään
köyttä ylöspäin.

HMS: tietyn mallinen, luk-
koruuvilla varustettu sul-
kurengas.

Karabiini: sulkurengas.
Käytetään köyden kiinnit-
tämisessä valjaisiin tai
varmistuksiin.

Kiipeilysanastoa

Kaksinkertainen kahdek-
sikko: kiipeilyn perussol-
mu. Käytetään köyden
päissä sen kiinnittämi-
seen.

Kasi: Kahdeksikonmalli-
nen metallinen kitkajarru.
Käytetään laskeutumisen
apuvälineenä.

Porahaka: Kallion upotet-
tu metallinen kiinnike.

Prusik: Solmu, joka kiris-
tyy vedossa ja löystyy kun
veto poistuu. Käytetään
kiivettäessä köyttä ylös-
päin prusik-narujen avul-
la.

Slingi: Nauhalenkki. Käy-
tetään esim.  köyden kiin-
nittämiseen puuhun. Kah-
desta nauhalenkistä voi
myös tehdä hätävaljaat.

Sisäseinäkiipeilypaikkoja Turussa:

Kiipeilypalatsi www.kiipeilypalatsi.com

Suomalaisia kiipeilytarvikekauppoja:

Mountain Shop Finland www.mountainshop.fi

Partiovaruste www.partiovaruste.fi

Summit Sports Finland www.summitsports.net

Suomen ykkösvuorikiipeilijän kotisivut:

Veikka Gustafsson www.veikka.com

Kiipeilyn kattojärjestö:

Suomen Kiipeilyliitto ry. www.climbing.fi

Muuta alaan liittyvää:

Trekkari www.kolumbus.fi/trekkari/

Kiipeilylinkit

Lippukunnassa otetaan syk-
syllä osana kiipeilykoulutus-
ta käyttöön oma kiipeilyn
tasoluokitusjärjestelmä. Ta-
soluokitusjärjestelmän ta-
voitteena on se, että jokai-
sen lippukunnan jäsenen on
mahdollista harrastaa kiipei-
lyä turvallisesti juuri omia
kykyjään vastaavalla tasol-
la. Kokemuksen ja tietojen
karttuessa noustaan luoki-
tuksessa ylöspäin. Lippu-
kunnassa on jo aiemminkin
seurattu tarkasti jäsenien kii-
peilykokemuksen karttumis-
ta. Kaikki lippukunnan jäse-


