1. avoin linja. (B)
2. Fingers to the Bone (B) 7+. oik. anderista 3,5m. Vesa
Salonen.
3. Kiipeily on parasta huumetta (soolo) 7. Vesa Salonen.
4. VS projekti. (soolo)
5. VS projekti. (soolo)

halikallio. noin 54 m. leveä, katkonainen,
korkea boulder/matala köysikaltsi. varjoinen.
harvinaista sporttinegaa, vähän
pystysuoraakin. kivi sormiystävällistä ja
alastulot hyviä. korkeimmille reiteille
ilmestyy ainakin yläpultit myöhemmin.
sijainti: melkein nokian keskustassa,
lähdekorven alueella, hutunkallion
koillispuolella. koodit karttapaikan (kkj
peruskoordinaatisto) n6820912, e2473674.
rounionkadulta pohjoiseen myllärinkatua. jätä
auto vasemmalle ennen kävelyalikulkutunnelia, kävele pururataa alas ja
länteen kallion alle. kallion päältä löytää
helpoimmin vasemmalle sektorille.

10.
11.
12.
13.

Patti kaveri (B) 6+. persmaasta, 3m. Vesa Salonen, Mika Silander.
Juhannus aatto ilta (B) 6. p. vasemmalla kivellä, 2m. Vesa Salonen.
Taimin todistama (B) 6. pers kiveltä, 3m. Vesa Salonen, Antti Palmu.
Ei oo häpee olla nopee (B) 7. mikrolistoista, 2,5m. Vesa Salonen,
Mika Silander.
14. Fear Of The Dark (B) 7-. 5m. Vesa Salonen, Mika Silander.
15. VS projekti.
15.-12. Irtokäsi (B) 7b. Traverse vasemmalle, topitus jälkimmäiseen.
Ville Koskela, Kalle Nättinen.
16. VS projekti.
17. Lievä tärinä (soolo) 8-. 8m. Vesa Salonen, Janne Sievänen.
18. Yksinäisyyden ylistys (L) 5+. ensin. Soolo, 8m. Vesa Salonen, Ville
Hirvonen.
19. Eka hali (B) 5+. 4m. Vesa Salonen.
20. Missä muut (soolo) 6. 8m. Vesa Salonen, Janne Sievänen.
28. Rupi raspi (B) 6-. oik. Pystylistasta, 5m. Mika Silander, Janne
Sievänen.
30. E-sharp (B) 5+. 4m. Eelis Eskelinen, Tuomo Ruotanen.

kallion “löysin” jo 90-luvun puolessavälissä.
jyrkänne oli silloin synkän metsän keskellä ja
koko suomen kiipeily-skene oli tuohon aikaan eri
tyyppistä. etsittiin korkeita köysikallioita,
eikä boulderointia oikein harrastettu, koska
lähimailta löytyi koko ajan uusia korkeita
kallioita. näin tämä hieno kallio unohtui yli
kymmeneksi vuodeksi. 2007 keväällä muistini
palaili pätkittäin. lähdin katsomaan paikkaa.
ihmetyksekseni nokian kaupungin metsurit olivat
harventaneet metsää ja risukkoa kaltsin edestä
ja innostuksissani putsasin ja tein alkukesästä
kymmenen ensinousua. anteeksi että topo on
vuoden myöhässä. Hajamielinen papyrus-kuriiri
eksyi viime talven lumituiskuissa.
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