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Vieraalla maalla

Huipulla Nepalissa

Arki on koittanut yli vuoden kestäneen onnistuneen Kapua 08 -projektin 
jälkeen. Ryhmämme 14 jäsenen tavoitteena oli kiivetä 5.11.2008 Island 
Peak -vuoren 6189 metriä korkealle huipulle ja kerätä vuoden aikana 
kukin 6189 euroa Pelastakaa Lapset ry:n projektiin Nepalin lasten kou-
lunkäynti mahdollisuuksien parantamiseksi. Ryhmästämme 12 pääsi 
huipulle ja yhteensä keräsimme 68 360 euroa, joka on hieman vajaat 80 
% tavoitteestamme. Itse onnistuin molemmissa tavoitteissani ja haluan 
kiittää lämpimästi Suomen Anestesiologiyhdistystä sekä kaikkia kolle-
goitani ja ystäviäni, jotka osallistuitte tukemiseeni!

Lähes neljä viikkoa kestäneellä matkallamme 
Nepaliin vierailimme ensin projektiin kuu-
luvalla koululla Sindhupalchowkin alueel-

la. Koulu sijaitsee noin viiden tunnin ajomatkan 
ja 2,5 tunnin kävelymatkan päässä Katmandusta. 
Koko päivän kestänyt vierailu oli hyvin kosketta-
va. Tulimme vakuuttuneiksi siitä, että olimme teh-
neet hyvää työtä ja että rahat menevät oikeaan ja 
vaikuttavaan kohteeseen.

Varsinainen vaelluksemme kesti 18 päivää. Len-
simme pienkoneella Katmandusta Luklaan, josta 
kävelimme hiljalleen kohti Mount Everestiä. Rau-
hallisen etenemisemme tarkoituksena oli mahdol-
lisimman hyvä sopeutuminen korkeuteen, joka to-
teutuikin. Reitti on todella suosittu ja polulla oli 
paljon muita vaeltajia, kantajia ja jakkeja taakkoi-
neen väliin ruuhkaksi asti. Reitin varrella on myös 

paljon asutusta ja aluksi ohitimme useitakin kyliä 
päivän aikana.

Maailman korkeimpien  
vuorten kainalossa

Eläminen kylissä oli alkeellista ja asukkaat köyhiä, 
mutta aina iloisen näköisiä. Maisemat olivat erit-
täin vaikuttavat alun vehreydestä lopun äärimmäi-
seen karuuteen. Vaelluksemme 10. päivänä saavu-
timme Everest Base Campin, joka sijaitsee noin 
5300 metrin korkeudessa. Perusleiri oli tyhjenty-
nyt edellisenä päivänä, kun muistaakseni eteläko-
realainen retkikunta oli luopunut Everestin valloi-
tusyrityksestä liiallisen kylmyyden vuoksi. Tyh-
jänäkin perusleiri oli vaikuttava. Maailman kor-
keimmat ja kuuluisimmat vuoret olivat siinä ym-
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pärillä ja hurja jäätikkövirta. Kaikkialla oli 
pelkkää kiveä ja jäätä vasten käsittämättömän 
kirkasta, sinistä taivasta.

Neljä vuorokautta myöhemmin kello 2.30 
aamuyöllä olimme valmiit matkamme haas-
tavimpaan vaiheeseen. Pakkasta oli noin 15 
astetta ja lunta satoi hiljalleen, kun lähdimme 
Island Peakin perusleiristä nousemaan otsa-
lamppujen valossa. Rinne oli kivikkoinen ja 
väliin hyvin jyrkkä. Tähdet tulivat näkyviin 
jossain vaiheessa. Aamu alkoi sarastaa nous-
tessamme ja lopulta aurinko jo paistoi, kun 
noin kello 8 saavutimme jäätikön reunan, jos-
sa puimme valjaat ja jääraudat yllemme. Noin 
tunnin pysähdyksen jälkeen jatkoimme 3–4 
hengen köysistöinä jäätikön yli. 

Sitten seurasi mielestäni huiputuksen ras-
kain vaihe: noin 160 metriä korkea, hyvin 
jyrkkä, luminen nousu kiinteää köyttä pit-
kin huippuharjanteelle. Tämän nousun aika-
na voimat olivat loppua. Parin askeleen välein 
jouduin pysähtymään puuskuttamaan ja va-
littamaan uupumusta. Nepalilaisen kiipeily-
oppaan kannustus ja rohkaisu olivat ratkaise-
van tärkeitä nousun onnistumiselle. Toisaalta 
eipä siitä olisi takaisinkaan päässyt, kun ”Ka-
puajia” tuli jonona samassa köydessä alapuo-
lellani. Harjanteelle päästyäni tiesin, että pää-
sisin huipulle, sillä se jo näkyi ja loppumat-
ka oli loivempaa nousua. Huipulla olin en-
nen puolta päivää yhdessä kahdeksan muun 
kapuajan kanssa. Vajaan tunnin tuuletuksen 
ja maisemien ihailun jälkeen lähdimme pa-
luumatkalle kohti perusleiriä, joka sekin kesti 
muutaman tunnin, eikä ollut helppo.

Uudet huiput kutsuvat..?

Kaiken kaikkiaan ryhmämme selviytyi vaati-
vasta vaelluksesta hyvin. Vuoristotaudin oirei-
ta ilmeni, mutta lievinä ja lyhytaikaisina, eikä 
kenenkään matka keskeytynyt niiden vuoksi. 
Hengitystieinfektiot haittasivat lähes kaikkia 
ja vatsatautiin sairastui osa ryhmäläisistä, on-
neksi vasta vaelluksen loppuvaiheessa.

Vaikka uupuneena huiputuksen jälkeen 
tuntui siltä, etten koskaan enää halua uudel-
leen moiseen kidutukseen, alkoivat uudet hui-
put siintää mielessäni kutsuvina ja haastavina 
jo parin päivän kuluttua. Katsotaan, kuinka 
käy! Kiitos vielä kerran kaikille tukijoilleni! 

Lisätietoa sivuilla: www.kapua.fi
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