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Kabi. Matkailua 

korkeuksissa 

ENDURANCE Roolimalliprofiili 

 

Edurne Pasaban 

(Espanja) 

 

Urheilutausta 

Edurne Pasaban syntyi Tolosassa (Gipuzkoan maakunnassa) 1. elokuuta 1973. Hän on espanjalainen 

vuorikiipeilijä. Hän on kiivennyt ensimmäisenä naisena maailmassa maapallon neljälletoista 

korkeimmalle vuorelle. Toukokuussa 2001 hän valloitti Everestin, ja yhdeksän vuotta myöhemmin 

hän kruunasi Shisha Pagman toukokuussa 2010. Jo 14-vuotiaana Edurne kiipeili Pyreneillä, Alpeilla, 

Andeilla ja Himalajalla. Ennen kuin hän oli täyttänyt 21 vuotta, hän oli jo kiivennyt mm. Mont 

Blancin, Cervinon, Monte Rosan, Chimborazon, Cotopaxin, Tungurahuan ja Guagua Pichinchan 

huipuille. 

 

Yrittäjyystausta 

Edurnen ensimmäinen työpaikka oli insinööripesti perheyrityksessä PASABAN S.A. 

(www.pasaban.com), joka on johtava kansainvälinen yritys. Yritys valmistaa paperin leikkaus- ja 

rullauskoneita. Myöhemmin Edurne perusti oman yrityksensä nimeltä ABELETXE 

(www.abeletxe.com). Aluksi kyseessä oli pieni maaseutuhotelli ja -ravintola. Nykyään se on 

kunnostettu persoonalliseksi tilaksi, joka on tarkoitettu Baskimaan tapahtumien juhlistamiseen. 

Edurnella on myös huolehtiva persoonallisuus. Hän on ”Mountaineers for the Himalayas by Edurne 

Pasaban” -järjestön perustaja ja suojelija. Edurne kehittää hankkeita, jotka liittyvät lasten 

koulutukseen Himalajalla. (www.mhfedurnepasaban.com). 

Nykyään Edurne yhdistää urheilu- ja ammattiuransa luennoitsijana ja valmentajana kansallisissa ja 

kansainvälisissä yrityksissä. Hän on omistautunut luentojen, koulutusten ja työpajojen 

järjestämiseen. Hän ohjaa ryhmiä ja yksilöitä kohti omia tavoitteitaan ja opettaa heitä 

vuorikiipeilijänä saamiensa henkilökohtaisten kokemustensa kautta. Edurnen uusin projekti on ”Kabi 

by Edurne Pasaban”. Se on matkatoimisto, jonka avulla hän järjestää räätälöityjä matkoja yhdessä 

ammattilaisten ryhmän kanssa ja pyrkii näin edistämään intohimoaan Baskimaata ja Pyreneiden 

vuoristoa kohtaan. (www.kabi-travels.com). 

Yrittäjäksi ryhtyminen 

Konferenssit, valmennukset ja luennot: 

Luonteensa ja organisointikykynsä vuoksi hän omaksui usein vuoristossa johtajan roolin. Hän löysi 

itsestään sellaisia piirteitä, jotka näyttivät olevan hänelle luontaisia, mutta joita hän ei ollut 

kehittänyt siihen mennessä. Vähitellen hän harjaannutti taitojaan ja vahvisti näitä kykyjään. Tämän 

prosessin aikana hän oppi perusperiaatteita ja monia työkaluja, joista hän kertoo konferensseissaan. 

Hän toivoo, että osallistujat voivat ottaa niistä itselleen eväitä, joiden avulla he pystyisivät 
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vaikuttamaan työryhmiinsä positiivisella tavalla. Hänen suosionsa kansallisesti ja kansainvälisesti 

sekä se, että hän on nainen, ovat auttaneet häntä tässä toiminnassa. 

 

Edurne aloitti toimintansa matkatoimistossa kokemuksensa perusteella, sillä hän etsi uusia haasteita 

ja tapoja testata itseään. Kabi on yritys, joka tarjoaa aktiivimatkailuelämyksiä sekä Baskimaalla että 

Pyreneillä. Edurnen ei ollut vaikeaa siirtyä urheilijasta yrittäjäksi, sillä urheilu ja erilaiset liiketoimet 

ovat kulkeneet hänen mukanaan koko hänen elämänsä ajan. Lisäksi hän on keskittänyt yrityksensä 

toiminnan hyvin tuntemalleen alueelle, Baskimaahan ja Pyreneille. 

 

Voimaantunut ja rohkaistunut 

Edurnen tarina on kertomus omakohtaisesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Hän ymmärtää, mitä 

rohkeus, motivaatio ja epäsovinnaisuus merkitsevät. Nämä ovat arvoja, joita hän on soveltanut myös 

yrittäjänä. 

Edurne korostaa neljää urheilu-uransa aikana syntynyttä seikkaa, jotka auttavat häntä niin 

jokapäiväisessä elämässä kuin liike-elämässäkin. Ensimmäisenä on kunnianhimo. Elämässä tarvitaan 

tervettä, positiivista kunnianhimoa, sillä se saa henkilön menemään pidemmälle niin urheilussa kuin 

liike-elämässäkin. Toinen seikka on halu kehittyä, halu parantaa suoritustaan, tahto kehittää itseään. 

Edurnen mukaan itseltään on hyvä kysyä "Mitä sellaista voin oppia tästä kokemuksesta, mitä en ole 

tehnyt huipulla?” Voi olla vaikeaa seistä peilin edessä ja kysyä itseltään: "Mitä voin muuttaa tai mitä 

voin tehdä paremmin seuraavalla kerralla?" Kolmas seikka on menestyksen nälkä. Tällä Edurne 

tarkoittaa sitä, että jokaisen olisi uskottava, että pystyy tekemään asioita. Ja tärkeimpänä on 

intohimo; ilman intohimoa hän tuskin olisi kiivennyt ja saavuttanut tavoitteitaan. Ilman intohimoa 

emme varmasti tekisi ja saavuttaisi niin monia asioita elämässämme. 

Kaikki nämä tekijät ovat olleet avainasemassa, kun Edurne siirtyi urheilusta yrittäjäksi. Sen lisäksi 

hänellä on taustakoulutus. Edurne on opiskellut tuotantotekniikkaa Baskimaan yliopistossa (UPV - 

EHU), suorittanut SEP-ohjelman (Senior Executive Program) ja hankkinut maisterin tutkinnon 

henkilöstöhallinnossa, molemmat ESADE Business School korkeakoulussa Barcelonassa. Lisäksi hän 

on suorittanut maisterin tutkinnon Executive Coaching and Management -ohjelmassa IE Business 

School korkeakoulussa Madridissa. Hän on saanut myös tukea perheeltään: erityisesti alussa, mutta 

myös koko urheilu- ja työuransa ajan. 

 

 

 

 

 

 

Huomautus: Tämä profiili on laadittu käytettävissä olevan sekundäärisen aineiston avulla. Se kuvastaa 

kirjoittajien näkemyksiä, ja se palvelee opetus- ja tutkimustarkoituksia. Kirjoittajat eivät tue tai suosittele siinä 

mainittuja tuotteita, palveluja tai henkilöitä. 
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