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  ATTE MIETTINEN

Ä
äni on kirkas ja selkeä. Se tulee kuin vastapuolelta 
pöytää, vaikka välissä on kokonainen maanosa. In-
ternetin valokuidut kiidättävät puheen sateiseen 
Pohjolaan Dubaista, Arabiemiraateista. Ääni on poi-
kamaisen innostunut, vilpitön ja välittävä.

”Täällä on 45 astetta lämmintä, ja näen ikkunasta vain merta ja 
hiekkaa. Kaikki muu on ihmisen rakentamaa – luonnotonta. Kai-
paan suomalaista luontoa, enkä taida tottua koskaan tähän paahtee-
seen”, pohtii Atte Miettinen, 36-vuotias suomalainen vuorikiipeilijä. 
Everestin huipulla hän koki 40 asteen pakkasen ja yli 15 metriä se-
kunnissa puhaltaneen tuulen. Ero on valtava, liki käsittämätön.

Atte on asunut Dubaissa jo kuutisen vuotta. Liki samanlaisen to-
vin hän kiersi maailmaa ennen asettumistaan paikoilleen. Työ ja va-
paa-aika ovat vieneet miestä jo yli 90 maahan.

Menossa on tavallinen vuorikiipeilijän työpäivä, yksi haastatte-
lu muiden joukossa. Takana on jo 40 haastattelua Suomeen ja lähes 
sata samanlaista jututusta Lähi-idän medioihin. Sponsorit vaativat 
näkyvyyttä suojatilleen, ja sen eteen Atte paiskoo töitä.

Ei tätä silti oikein paiskomiseksi voi sanoa. Mies on niin innois-
saan. Tuntuu kuin hän kertoisi tarinaansa ensimmäistä kertaa.

Ei, ei se ole itsekehuista henkseleiden paukuttelua, vaan elämää 
nähneen ja elämästä huumaantuneen miehen kerrontaa. Atte tart-
tuu haastattelijan sivulauseeseen ja esittää monta kysymystä. Haas-
tattelijan ja haastateltavan roolit yrittävät välillä vaihtua, kun uteli-
aisuus voittaa.

”Olen aina ollut kiinnostunut ja innostunut kaikesta. Jos kohtaan 
vaikkapa nuohoojan, saatan kysellä hänen työstään tunnin. Ihmiset, 
heidän tekonsa ja elämä yleensä ovat kiehtovia”, Miettinen selittää.

Kuluu tunti, toinen ja liki kolmaskin. Voisi kuvitella, että kaikkien 
seitsemän maanosan korkeimmille huipuille kavunnut vuorikiipeili-
jä hamuaisi kunniaa ja nostaisi itseään korokkeelle. Atte on nähnyt ja 
kokenut maailmaa niin paljon, ettei sorru ylpistelyyn – päinvastoin.

”Ennen halusin ostaa uuden kellon tai tyylikkäät kengät. Nyt vä-
litän aiempaa vähemmän materiasta. Kokemuksilla ja tilanteilla on 
enemmän merkitystä. Näiden kokemusten myötä arkielämän ongel-
mat ovat aika mitättömiä”, kiipeilijä summaa vuorten parasta antia.

ja seitsemän jättiläistä
Lumiukko

Atte 
Miettisestä 

tuli ensimmäinen 
suomalainen, joka on kiivennyt 

jokaisen maanosan korkeimmalle vuorelle. 
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OMIA rajoja on hyvä etsiä, muttei kukaan halua löytää niitä vuoren huipulla. 
On osattava kääntyä tarvittaessa takaisin. Miettinen saavutti Aconcaguan 
huipun toisella yrittämällä.

Seitsemän huipun unelma
Atte Miettinen on liikkunut luonnossa pienestä pojasta lähtien. Isä 
otti innokkaan poikasen mukaan metsälle, ja jahdit lisääntyivät 
15-vuotiaana oman metsästyskortin myötä. Luontoliikunta ja urhei-
lu veivät nuorukaista, mutta vuoret tulivat kuvioihin vasta vuositu-
hannen vaihteen jälkeen, kun Atte muutti ulkomaille.

Ensin Mont Blanc, Ararat ja tavallista teknisempi kiipeäminen Ki-
limanjarolle, Afrikan katolle. Päiväntasaajan vieressä kohoava lumi-
nen huippu antoi elämyksen, joka piti kokea uudelleen vuonna 2007. 
Pari vuotta myöhemmin Atte tuuletti Euroopan korkeimmalla vuo-
rella, Elbruksella, 5 642 metrin korkeudella merenpinnasta. Olisi-
vatko muidenkin maanosien korkeimmat huiput saavutettavissa?

”Monen vuorikiipeilijän ongelma on jojomaisesti nykivä kunto 
kiipeilyjakson ja loppuvuoden välillä. Päätin pitää sapattivuoden, 
jotta saan pidettyä kunnon pitkään rautaisena ja keskittyä vain kii-
peämiseen tehden monta vuorta perätysten”, Miettinen pohjustaa 
päätöstään.

”Projektin bonuksena oli se, ettei kukaan suomalaisista ollut teh-
nyt aiemmin vastaavaa. Se ei kuitenkaan ollut varsinainen kannus-
tin. Syyt vuorella on oltava henkilökohtaisia. Jos tavoitteena on en-
nätys, päätökset eivät ole rationaalisia”, Atte selventää motiivejaan. 

”En ole syntynyt kultalusikka suussa. Ennemmin se on ollut pui-
nen”, Atte nauraa, mutta myöntää aloittaneensa kiipeilyhankkeen 
vasta selvän työrupeaman jälkeen, jolloin projektiin oli mahdollista 
käyttää osin omaa rahoitusta. Kiipeilyt etenkin Etelämantereen Vin-
sonille ja Aasian Everestille maksavat kymmeniätuhansia euroja, jo-
ten sponsoreilla oli suuri merkitys hankkeen toteutuksessa.

”Olen tehnyt tuotekehitystä Haltille sekä markkinointiyhteistyötä 
Nokian ja MTV3:n kanssa, mutta yhteistyökumppaneita löytyi myös 
Lähi-idästä. Täällä reissujani on pidetty erittäin eksoottisina ja mie-
lenkiintoisina, joten olen voinut rahoittaa kiipeilyjäni luennoimalla 
retkistäni”, Atte paljastaa.

Elämää kuolemanvyöhykkeellä
”Everestin Etelähuipulla radiostani rätisi, että joku lensi ohitse. Pa-
rin minuutin kuluttua sama kaveri totesi lyhyesti radiossa, että joku 
kuoli just. Heikon hapen vuoksi kiipeilijältä oli kulunut tuo pari mi-
nuuttia tajutakseen jonkun pudonneen vuorelta. Hetki oli pysäyt-

EVEREST on jokaisen vuorikiipeilijän 
unelma. Viime kevään pahimmassa 
ruuhkassa huipulle pyrki 250 
kiipeilijän letka.
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tävä”, Miettinen muistelee maailman korkeimman vuoren valloi-
tustaan. Hieman aiemmin hän oli kokenut omat kauhun hetkensä, 
kun happisäiliön naamari oli jäätynyt. Sherpa oli antanut kiipeilijäl-
le oman maskinsa ja lähtenyt itse alas.

Viime kevät oli Everestin historian vilkkaimpia – ja tuhoisimpia. 
Perusleirin kivikkoisessa telttakylässä asui liki 900 henkeä. Yksitois-
ta kiipeilijää sai surmansa.

Huiputuspäivät olivat vähissä, joten vuorelle kiivettiin pahimmil-
laan 250 hengen letkassa. Eteneminen oli tuskastuttavan hidasta, 
turhauttavaa ja vaarallista.

”Ylhäältä saattoi kuulua varoitushuuto, ja samassa happipullo tai 
kamera suhahti ohitse. Välttääkseni hitauden ja vaarat lähdin ensim-
mäisten joukossa viimeisestä leiristä kohti huippua”, Atte kertaa ko-
kemustaan.

Nousu sujui auringon kanssa samaan tahtiin, mutta ruuhka tuli 
vastaan paluumatkalla. Koska vuorella oli vain yksi köysi, parem-
massa kunnossa ollut ohitti heikomman. Näin Miettinen ohitti mon-
ta kiipeilijää aivan kiinni toisen kasvoissa. Jotkut noista kasvoista 
hän näki viimeistä kertaa.

”Tuntuu oudolta, että osa kiipeilijöistä oli vuorella vain yksisuun-
taisella lipulla. Joku tippui railoon, jollakin katkesi jalka ja yksi ro-
mahti fyysisesti. Huolimatta siitä, että autoin apua tarvitsevia, olen 
miettinyt, olisinko voinut auttaa jotain heistä enemmän tai huomata 
heidän ongelmansa paremmin”, Atte pohtii vakavana.

Hän voi tuntea tyytyväisyyttä ainakin siitä, että hänen oikeaop-
pinen ensiapunsa pelasti paluumatkalla pahoin paleltuneen kiipei-
lijän suuremmilta amputoinneilta. Tosin osa varpaista ei ollut enää 
pelastettavissa. 

”Vuorikiipeily on henkistä kiipeilyä. Olin tehnyt itselleni selväk-
si missä tilanteissa jätän oman kiipeämiseni väliin ja käännyn takai-
sin. Omat voimat on tiedettävä. Moni haluaa etsiä rajojaan, muttei 

kukaan halua löytää niitä kahdeksan kilometrin korkeudella kuole-
manvyöhykkeellä”, Miettinen puntaroi.

Voimia pitäisi jättää myös paluumatkaan. Aconcagualla Atte näki 
kuinka eräs nainen saavutti huipun, nosti kädet ylös ja huusi: Sum-
mit! Tämän jälkeen nainen kaatui kyljelleen ja häntä kannettiin kak-
si päivää alas vuorelta.

”Jotkut astuvat kirjaimellisesti kuolevan toverin yli vuorilla. Olin 
itse päättänyt auttaa tarvittaessa muita ja jättää oman nousuni kes-
ken. Olen isoveljenä tottunut aikoinaan pitämään huolta siskostani 
ja veljestäni, joten auttaminen käy minulta luonnostaan.”

Isoveljen huolenpito on kaiketi tarttunut myös Aten pikkuveljeen, 
Karri Miettiseen. Räppäävä muusikko, Paleface, on tunnettu koko 
yhteiskuntaa puhuttelevista ja kantaaottavista lyriikoistaan.

Riskibisnes vai unelma-ammatti?
Everestin huiputtajat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Osa 
on vuorikiipeilijöitä, jotka tulevat vuorelle sen tarjoaman kiipeämis-
haasteen vuoksi. Yhä useampi kuuluu valitettavasti toiseen ryhmään, 
korkean paikan turisteihin, jotka hakevat vain elämystä. Syy vuoreen 
voi tulla jopa omien tavoitteiden ulkopuolelta, jolloin muille näyt-
täminen ja muiden odotusten täyttäminen menee järjellisen ajatte-
lun edelle. 

Rahalla saa ja pääsee. Operaattoreita on monia, joten halpa hinta 
on usein takuu vaarasta.

>>    Sun kohtalo riippuu 
 muiden kohtalosta.
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ATTE MIETTINEN piti välivuoden keskittyen pelkkään 
vuorikiipeilyyn, jotta kunto pysyi rautaisena myös 
huiputusten välillä. Aten vaimon Delaniin kannustus 
ja tuki oli tärkeä osa projektia.
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”Joillekin Everest on ensimmäinen vuori. He saattavat opetella 
jäärautojen käyttöä vasta perusleirissä. Jotkut ovat auttamatta lii-
an heikkoja kiipeämään. Nuori kanadalaisnainen jäi vuorelle, kos-
ka hän romahti fyysisesti”, miettii Miettinen, jolla oli yli kymmenen 
vuotta kiipeilykokemusta ennen Everestiä.

”Tavoitteiden hakeminen on suositeltavaa, muttei kukaan läh-
de 300 kilometrin ultramaratonille ilman harjoitusta. Silti porukka 
rynnii vuorille ilman kokemusta ja taitoa, vaikka valmistautuminen 
pitäisi olla yhtä pitkäjänteistä. Ihmiset ovat kärsimättömiä, eivätkä 
ole valmiita uhraamaan aikaa tavoitteidensa saavuttamiseen. Kaik-
ki pitäisi saada nyt ja heti. Malttamattomuus ei näy vain kiipeilyssä, 
vaan kaikkialla nyky-yhteiskunnassa”, Atte fi losofoi. 

Monet vuorikiipeilyonnettomuudet johtuvat suoraan tai välilli-
sesti korkean paikan turisteista. Riskit ovat silti olemassa myös ko-
keneille kiipeilijöille. Vaarat tiedetään ja niitä yritetään minimoida. 
Aina onni ei ole silti myöten.

”Pohjois-Amerikan Denalilla toisena yönä telttaamme tuli japa-
nilainen kiipeilijä pyytämään apua. Hänen ryhmänsä muut neljä jä-
sentä olivat kuolleet lumivyöryyn alueella, jossa ei pitäisi olla vyöry-
jä”, Atte kertaa seitsemännen maanosansa huiputuksen traagista al-
kua.

Elämä vuorilla on vaarallista ja välillä viestittely läheisille katko-
naista, joten kotijoukkojen malttamaton odotus ja kaipuu voi olla 
rankka kokemus. Atte Miettisen tilannetta helpotti kiipeilyä harras-
tava brittiläinen vaimo, Delanii, joka tunsi rutiinit vuorilla ja pystyi 
kertomaan niistä läheisille.

”Sun kohtalo riippuu muiden kohtalosta. Työtä tehdään ryhmän 
eteen. Sooloilulle ei ole sijaa”, Atte summaa koko touhun.

Denalin huipulla Atte teki kotimaisen vuorikiipeilyn historiaa saa-
vutettuaan ensimmäisenä suomalaisena kaikkien maanosien kor-
keimmat huiput. Hetki oli ikimuistoinen kuitenkin muusta syystä: 
”Nautin huipusta, koska koko ryhmämme pääsi perille. Tunne oli 
jännä ja vapauttava, sillä yleensä ei osaa nauttia omasta nousustaan, 
koska samassa porukassa on lähes aina epäonnisempia kavereita.”

Riskit ja elämän haavoittuvuus konkretisoituivat vasta kotioloissa, 
kun polven rustot pettivät arkiliikunnassa.

”Koripallo on paljon kiipeilyä vaarallisempaa”, nauraa Miettinen, 
jolta polvivamma esti ensimmäisen triathlonin kokeilun ja Berliinin 
maratonin.

Uudet haasteet
Nälkä kasvaa syödessä. Mitä siis seuraavaksi? Kaikki kasitonnisetko?

”Olen liian vanha kiipeämään kaikkia yli 8 000 metrin vuoria. En 
halua viettää seuraavista kymmenestä vuodesta aina kolmea kuu-
kautta Himalajalla. Sen sijaan haaveilen ensinousuista Eteläman-
tereella. Vuorten nimeäminen on sivuseikka, mutta haluaisin näh-
dä paikkoja, joita kukaan ei ole ennen nähnyt”, Miettinen haaveilee. 

Moni elämyksiä hakeva matkailija kaipaa aina uutta kovempaa ja 
järisyttävämpää kokemusta. Vuorikiipeilijä pitää silti jalat maassa: 
”Etelä- ja pohjoisnapojen valloitukset kiinnostavat, mutta kohta lista 
loppuisi lyhyeen. En minä minnekään sotatoimialueille lähde juok-
semaan. Sen sijaan vaikkapa vuorigorilloiden näkeminen innostaa.”

”Everestin ja Denalin kiipeämiset olivat siinä mielessä erikoisia, 
että sain jo menomatkalla Katmandussa viestin vaimoltani, että hän 
on raskaana. Minusta tulee isä, kun poika syntyy marraskuussa”, hy-
mähtää Atte Miettinen.

Poika ja isyys – siinä niitä tulevaisuuden haasteita riittääkin. ×
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Seven Summits -termiä käytti ensimmäise-

nä amerikkalainen vuorikiipeilijä Richard 

Bass, joka saavutti seitsemännen huip-

punsa 30. huhtikuuta 1985. Puolitoista vuotta 

myöhemmin joulukuun kolmantena päivänä le-

gendaarinen Reinhold Messner kiipesi viimei-

sen huippunsa hänen omasta seitsemän vuoren 

listastaan. 

Bassin ja Messnerin kiipeämät vuoret poikke-

sivat Australian osalta: Bass kapusi päiväretki-

kohteena tunnetulle Australian mantereen kor-

keimmalle kohdalle, 2 228 metrin korkeuteen 

Mount Kosciuszkolle. Messner oli kiivennyt en-

simmäisenä Everestille ilman lisähappea vuon-

na 1978 ja kaksi vuotta myöhemmin täysin 

soolona. Haasteista nauttiva Messner ei hyväk-

Seitsemän maanosaa, kahdeksan huippua
Seven Summits on haaste, 
jossa vuorikiipeilijä yrittää 
saavuttaa kaikkien 
seitsemän maanosan 
korkeimmat huiput. 
Atte Miettinen teki 
sen ensimmäisenä 
suomalaisena. 

1.  Kilimanjaro, 5 895 metriä 
Afrikka, Tansania, 3.1.2007

Kiipesin Kilimanjarolle ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja uudelleen nel-

jä vuotta myöhemmin. Ensimmäinen kerta oli lähinnä päähänpisto, sillä oli-

han päiväntasaajan lumet jotain ainutlaatuista. Toisellakin kerralla käytin 

Machame-reittiä, jossa joutuu oikeasti kiipeämään ja yöt vietetään teltoissa. 

Kyseisellä reitillä on vähän kulkijoita, mutta polku on tallautunut hankeen.

Seitsemän päivän reissu on poikkeuksellisen nopea vuoren korkeuteen 

verrattuna. Monet Kilimanjaron vierailijat kärsivät ohuesta vuoristoilmas-

ta, minkä seurauksena vain 30 prosenttia pääsee huipulle. Onnistumis-

prosentti on pienempi kuin Everestillä!

2.  Elbrus, 5 642 metriä 
Eurooppa, Venäjä, 7.7.2009

Kaukasusvuoristo lähellä Georgian rajaa on poliittisesti epävakaata aluet-

ta, mistä johtuen Elbrukselle ei nykyisin juuri tehdä reissuja. Oma matkani 

vaimoni kanssa alkoi sillankaiteeseen juuri ammuttujen luodinreikien ih-

mettelystä. Kaukasus on itsessään kaunis, mutta vuorella on huolehdittu 

huonosti jätteistä. Nousu tuntui raskaan lumen vuoksi huomattavasti Kili-

manjaron huiputusta vaativammalta.

3.  Carstenszin pyramidi, 4 884 metriä 
Australia, Indonesia, 3.5.2011

Olen käynyt lähes sadassa maassa, mutta tämä Carstenszin pyramidin kii-

peilyreissu on selvästi yksi mieleenpainuvimmista reissuistani. Kiipesin 

vuorelle yhdessä vaimoni kanssa. Matka alkoi yksityislennolla viidakkoon 

vain kalukukkaroihin pukeutuneen dani-heimon luo. Heistä palkkasimme 

kantajat sadan kilometrin viidakkovaellukselle. Matka tyssäsi alkuunsa, ja 

jatkui vasta, kun olimme palkanneet kantajat kaikista klaaneista. Vaikean 

lähestymisen vuoksi vuorella syötiin vain tuoretta ruokaa. Paikalliset söi-

vät hämähäkkejä ja meille ammuttiin lintuja.

Itse vuori on teknisesti vaikein seitsemän maanosan huipuista. Olimme 

koko ajan köydessä ja välillä ylitimme kuilun valjaissa roikkuen. Kiipesim-

me osin sadekaudella, joten vuorella oli todella märkää. Kiinteitä köysiä ei 

huolleta alueella, joten osa niistä oli mielestäni vaarallisessa kunnossa.

Vaimoltani meni taju kiipeilyreissun päätteeksi. Pelastauduimme viida-

kosta maailman kolmanneksi suurimmalle kultakaivokselle, jossa meidät 

lukittiin kahdeksi päiväksi työmaakoppiin aseistettujen vartioiden vahdit-

tavaksi. Lopulta vaimoni pääsi kaivoksen lääkärin tarkastettavaksi ja sai-

raalaan tiputukseen. Itse sain nukkua sairaalahuoneen lattialla. Meidät 

lennätettiin helikopterilla pois kaivokselta.

Atte Miettisen seitsemän huippua

synyt piknik-kohdetta listalleen, vaan katsoi 

että Papuan saarella sijaitseva Carstenszin py-

ramidi, 4 884 metriä, on Australian maanosan 

korkein kohta. Carstenszin pyramidi eroaa hui-

masti Mount Kosciuszkosta, sillä vuori vaatii 

erittäin teknistä kiipeilyä ja pitkän viidakkolä-

hestymisen.  

Oikea seitsemäs vuori jakaa edelleen mielipi-

teitä vuorikiipeilijöiden keskuudessa. Molem-

mat vuoret hyväksytään nykyisin Australian hui-

puksi, mutta saavutuksista pidetään kahta re-

kisteriä: Bassin- ja Messnerin-listaa. Tähän 

mennessä runsaat 350 kiipelijää on saavutta-

nut seitsemän huippua. Kolmannes heistä on 

kiivennyt sekä Bassin- että Messnerin-listan. 

Atte Miettinen saavutti ensimmäisenä suo-

malaisena Seven Summits -haasteen 22. kesä-

kuuta 2012. Miettinen on kiivennyt sekä 

Mount Kosciuszkolle että Carstenszin pyrami-

dille.
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ATTE saavutti Denalilla viimeisen 
seitsemän maanosan huipuistaan 
tehden suomalaista vuorikiipeilyn 
historiaa.
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Olen käynyt huhtikuussa 2010 Bassin-listaan kuuluvalla Australi-

an mantereen korkeimmalla kohdalla, Mount Kosciuszkolla. Sen 2 228 

metrin korkeuteen yltävälle huipulle vie merkitty retkeilyreitti. Laella 

päiväretkeilijät olivat piknikillä.

4. Vinsonin massiivi, 4 897 metriä 
Etelämanner, 26.11.2011

Etelämanner oli sykähdyttävä paikka. Perille päästiin venäläisen enti-

sen sotilaskoneen rahtina ja loppumatka pienkoneella vuoren juurel-

le. Nousu on alppityylistä kiipeilyä, koko ajan köyteen kytkettynä. Vuo-

ri on fyysisesti raskas, koska kaikki varusteet pitää kantaa itse, maasto 

on jyrkkää ja jaloille on potkittava askeleet seinämään. Onnistumispro-

sentti Vinsonin massiivilla on korkea. Suurin haasteista on sää, min-

kä seurauksena yleensä koko ryhmä pääsee huipulle tai sinne ei nouse 

kukaan. 35 asteen pakkanen oli minulle helppoa, mutta brasilialaiset 

ja teksasilaiset ryhmämme jäsenet olivat ihmeissään.

5.  Aconcagua, 6 962 metriä 
Etelä-Amerikka, Argentiina, 26.12.2011

Kiipesin Aconcagualle heti Vinsonin perään. Olin käynyt vuorella jo 

vuonna 2009, mutta tulin tuolloin kipeäksi ja jouduin palaamaan. Täl-

lä kertaa nousin huipulle oppaan kanssa kahdestaan. Jouduimme odot-

telemaan pitkään sopivaa sääikkunaa. Vietin joulun erossa rakkaista-

ni kehnossa kelissä yläleirissä satelliittipuhelimeen puhuen. Lopulta 

olimme ensimmäisinä huipulla monen päivän tauon jälkeen.

6.  Mount Everest, 8 850 metriä 
Aasia, Nepal, 19.5.2012

Everest on jokaisen vuorikiipeilijän unelma. Lensimme Luklaan, josta 

lähestymismarssi kesti seitsemän päivää. Perillä mitään ei tapahtunut 

ennen kuin seremoniat sherpojen kanssa oli tehty: vuorelle uhrattiin 

puoli päivää keksejä, fantaa ja cokista.

Kuulin helikopterin äänen lähes päivittäin, mistä tuli huono fi ilis. Tuo 

ääni tiesi aina jonkun kiipeilijän evakuointia. Kevät oli toiseksi kohtalok-

kain Everestin historiassa – kuolonuhreja 11. Huiputuspäivänä ei ole 

enää varsinaisia aikarajoja, jolloin pitää kääntyä takaisin. Jokaista kiipe-

lijää seurataan yksilönä: jos nopeus huomataan toivottaman hitaaksi, 

käännytys saatetaan tehdä jo aikaisessa vaiheessa, mutta toisaalta ri-

peästi etenevä saa olla huipulla aiempaa myöhemmin.

Everestin kiipeilijöiden keski-ikä on korkea, koska reissu vaatii kak-

si kuukautta lomaa ja 100 000 dollaria rahaa. Oman ryhmäni keski-

ikä oli 47 vuotta, kun kahdeksan hengen ikä vaihteli 28 ja 60 vuoden 

välillä.

7.  Denali, 6 194 metriä 
Pohjois-Amerikka, Alaska, Yhdysvallat, 22.6.2012

Everestin jälkeen olin pari viikkoa huolissani fyysisestä palautumisesta, 

koska kiipesin Denalille jo kuukauden päästä. Lopulta kaikki meni hy-

vin, ja Everestillä saamastani akklimatisoitumisesta oli paljon hyötyä.

Koko ryhmämme pääsi poikkeuksellisesti huipulle. Tunne oli jännä ja 

outo. Urakan päättymisen alkoi ymmärtää, kun kaverit onnittelivat hui-
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