
Jokin kiipeilyssä vetää vaaroista 
huolimatta puoleensa. 
  Miettinen muistelee, että jo 
lapsena kiipeilemisessä oli jon-
kinlaista viehätystä.

Vanhempien mukaan aina-
kin pinnasängystä tuli kerran 
pudottua kiipeily-yrityksen jäl-
keen. Myös vessanpöntön kan-
nelle pikku-Atella oli tapana ka-
vuta seisomaan.

Ensimmäisen kerran Miet-
tinen tutustui vuorikiipeilyyn 
vuonna 2003. Sattumalta.

– Olen matkustanut lähes sa-
dassa maassa ja etsin matkoilta-
ni yleensä poikkeavia kokemuk-
sia, hän kertoo.

– Matkaillessani Tansaniassa 
Kilimanjaron läheisyydessä, tut-
tavani ehdotti, että kiipeäpä tuo 
vuori tässä samalla.

Miettinen teki työtä käskettyä 
ja tunne huipulla vei mukanaan.

Siellä hän tunsi valloitta-
neensa vuoren lisäksi myös 
 itsensä.

– On mieletöntä katsoa hui-
pulta alas, kun savanni näkyi pil-
vien välistä. Ajattelin, että tä-

män tunteen haluan kokea uu-
destaan.

Monelle aloittelevalle kiipei-
lijälle ei tulisi mieleen lähteä ki-
puamaan ensimmäisenä Afrikan 
korkeimmalle vuorelle.

Miettinen kuitenkin vakuut-
taa, että vuori on Seitsemästä 
Huipusta helpoin. Se ei tekni-

sesti ole vaikea, vaan kiipeilijän 
täytyy vain jaksaa panna jalkaa 
toisen eteen.

Ensimmäisellä kerralla viikon 
kiipeilymatka tuntui toki Mietti-
sestäkin hankalalta.

– Eihän se mikään piknik-retki 
ole. Nyt pidän Kilimanjaroa kui-
tenkin aika helppona vuorena.

Seven Summits -projektia 
Miettinen pohti pitkään. Viime 
keväänä hän lopulta päätti, että 
yksittäisten vuorien kiipeämi-
sen sijaan on aika asettaa isom-
pi tavoite.

Ennen kaikkea maailman kor-
keimman vuoren, Mount Eve-
restin, valloittaminen houkutte-
li mielessä.

200 metriä tunnissa

Vaikka Miettisen ensimmäinen 
kiipeilykokemus oli päähänpis-
to, vuorelle kiipeämiseen tarvi-
taan valmistautumista.

Huipun tavoittelua varten täy-
tyy harjoitella niin fyysistä kuin 
henkistäkin kestävyyttä. Muu-
ten matka jää kesken.

Miettinen asuu tällä hetkellä 
Dubaissa. Siellä hän asuu 55-ker-
roksisessa kerrostalossa. Kotoa 
löytyy siis juuri sopiva kuntoi-
lupaikka.

– Laitan 30 kiloa vesipulloja 
reppuun ja kävelen talon portai-
ta ylös ja alas useita tunteja. Se 
simuloi parhaiten vuorikiipeilyn 
askellusta.

Pitkäkestoiset harjoitukset 
ovat tärkeitä. Koripalloakin pe-
lataan kavereiden kanssa ulkona 
kahdesta neljään tuntiin, usein 
neljänkymmenen asteen hel-
teessä.

Varusteidenkin on vuorilla ol-
tava kunnossa. Tuuli saattaa pu-
haltaa jopa 200 kilometrin tunti-
nopeudella.

Pelkästään ruokaa täytyy olla 
mukana valtavat määrät.

Miettisen lääkäri oli laskenut, 
että Everestillä kiipeilijä kulut-
taa yhden päivän aikana noin 

15 000 kilokaloria. 
Myös vaatteiden pitää ääri-

olosuhteissa olla juuri oikean-
laiset.

– Esimerkiksi kengän pohjalli-
sissa pitää olla lämmittimet. Yh-
dellä tiimimme jäsenellä ei ollut 
ja hänen varpaansa paleltuivat 
niin pahasti, että ne jouduttiin 
amputoimaan.

– Oikeastaan, jos vuorilta pa-
laa kotiin kaikki sormet ja var-
paat tallella, se on voitto, Miet-
tinen sanoo.

Varsinkin Everestin valloituk-
sessa Miettinen joutui muistut-
tamaan itselleen vähän väliä, et-
tä kyllä jaksat.

Huipulle kiipeämisen eli hui-
putuksen päivänä viimeisestä 
leiristä huipulle oli matkaa va-
jaat kaksi kilometriä. 

Miettinen kiipesi matkan ver-
rattain nopeasti. Kahdeksassa 
tunnissa.

– Siinä vaiheessa mennään 
kaksisataa metriä tunnissa, vaik-
ka ollaan hyvässä kunnossa, 
Miettinen hymähtää.

Onkohan tässä järkeä?

Miettinen vietti Seven Summits- 
projektin parissa 13 kuukautta 
putkeen vuorilla. Mount Everes-
tiltä palattuaan hän ehti olla ko-
tona vain kymmenen päivää, en-
nen kuin lähti kiipeämään seu-
raavaa vuorta.

Miettisten esikoinen syntyy 
marraskuussa. Tuleva perheen-
lisäys on saanut kiipeilijän poh-
timaan harrastustaan ja vuorilla 
ollessa on ollut aikaa miettiä.

– Vaimoni raskaus paljastui 
minulle juuri, kun olin lähdös-
sä Mount Everestille. Siinä vai-
heessa kävi mielessä, että onko-
han tässä mitään järkeä.

Seikkailuinnostaan Miettinen 
ei aio luopua. Isäksi tulemis-
ta odotellessa hän on kuitenkin 
päättänyt, että intoa voisi suun-
nata sellaisiin asioihin, joissa vä-
littömät riskit ovat vähän pie-
nempiä.

– Ei ole kohtuullista perhettä   
kohtaan, että juoksen koko ajan 
laittamassa henkeäni likoon. En 
myöskään halua menettää sitä 
erikoista aikaa, kun lapsi on pie-
ni.

Vuorten valloittaminen saat-
taa olla pikku juttu verrattu-
na siihen, mitä marraskuusta 
lähtien on luvassa. (HäSa)

Jokainen vuori on seikkailu
Se kuuluisa veli

Olemme perheeni 
kanssa erittäin lä-
heisiä.

Vaimoni ihmet-
telee välillä, kun soittelen van-
hemmilleni ja sisaruksilleni lä-
hes päivittäin, vaikka olemme 
eri maissa.

Soitin vanhemmilleni jopa 
Everestin viimeiseltä leiriltä en-
nen huipulle kiipeämistä. Halu-
sin tietysti kertoa ylpeänä, mitä 
olen saavuttanut, mutta myös il-
moittaa, että kaikki on hyvin.

Joulut olemme pyrkineet viettä-
mään aina yhdessä. Minulle on 
tärkeää käydä Suomessa tasaisin 
väliajoin.

Kun olin nuori, asuimme Hä-
meenlinnassa monta vuotta, ja 
minulla on sieltä paljon hyviä 
muistoja.

Kiinnostukseni urheiluun sai 
kipinän juuri Hämeenlinnassa. 
Pääsin siellä myös ylioppilaaksi 
ja kävin armeijan Parolassa. 

Veljeni Karri tunnetaan musiik-
kiurastaan Palefacena. 

Koko perheemme on hyvin 
musikaalinen. Isä on laulanut 
kuorossa ja minä sekä siskoni 
kävimme musiikkiluokkaa. 

Laulamme usein porukalla, 
kun kokoonnumme yhteen.

Musiikki on minulle myös hy-
vä tapa viettää aikaa. Vuorella 
kiivetessä lauleskelen kaiken-
laista.

Räppäämisen jätän kuitenkin 
suosiolla Karrille, se on hänen 
alaansa.

Olemme Karrin kanssa pääty-
neet hyvin erilaisille aloille. 
Mielestäni meissä on kuitenkin 
paljon samaa.

Meille on pienestä asti opetet-
tu, että jos on kiinnostunut jos-
takin asiasta, sen saavuttamisek-
si pitää tehdä töitä.

Meitä yhdistääkin päättä-
väisyys ja halu kokeilla uusia  
asioita.

Olemme molemmat myös val-
miita tekemään uhrauksia sen 
eteen, että voimme toteuttaa 
unelmiamme. Kumpikaan meis-
tä kun ei varsinaisesti tee valta-
virtaan kuuluvia asioita.

Monet nuoret haluavat tulla 
muusikoiksi, mutta se on äärim-
mäisen vaikeaa.

On hienoa, että Karri on me-
nestynyt alalla, se on osoitus hä-
nen päättäväisyydestään.

Toivottavasti omat saavutuk-
seni kertovat samaa minusta.

Ainakin on ihan hauskaa, et-
tä Seven Summits -projektin jäl-
keen muutamat ihmiset tuntevat 
minut ihan Attena, eikä Karrin 
veljenä.”

Atte Miettinen treenaa Dubaissa vetämällä vaimoaan Delaniita autonrenkaassa. 

Atte Miettinen
■■ Syntynyt 19. marraskuu-

ta 1975.

■■ Asuu Dubaissa, Yhdis-
tyneissä arabiemiraa-
teissa.

■■ Asui ison osan lapsuu-
destaan ja nuoruudes-
taan Hämeenlinnassa.

■■ Työskentelee telecom-
alalla, mutta viettänyt 
viimeisimmän vuoden 
vuorilla Seven Summits 
-projektin parissa.

■■ Perheeseen kuuluu britti-
läinen vaimo Delanii.

■■ Perheen esikoinen syn-
tyy marraskuussa.

Seven Summits
■■ Afrikka: Mount Kilimanja-

ro (5895m) Tansaniassa 

■■ Eurooppa: Elbrus (5642m) 
in Venäjällä

■■ Oseania: Carstensz Py-
ramid (4884 m) Indone-
siassa

■■ Etelämanner: Vinson 
Massif (4897m) 

■■ Etelä-Amerikka: Cerro 
Aconcagua (6959m) Ar-
gentiinassa

■■ Pohjois-Amerikka: Denali 
(6194m) Alaskassa, Yh-
dysvalloissa 

■■ Aasia: Mount Everest 
(8850m) Nepalissa

■■ Jatkoa edelliseltä sivulta.

Jos vuorilta palaa 
kotiin kaikki 
sormet ja varpaat 
tallella, se on voitto.

Vuorikiipeilijä
Atte Mietinen

Atte Miettinen on vienyt Suomen lipun kaikille valloittamilleen 
seitsemälle huipulle.

Vuorikiipeilijöiden olot koettelevat niin henkisesti kuin fyysisestikin. Vuorilla voi kuluttaa päivässä jopa 15 000 kaloria.
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