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 Joko on heila helluntaiksi?

Aleksanteri Pikkarainen

■ Satu Uusivirta, 37, pakka-
si parmesanilla maustettu-
ja ja kasvisliemessä keitettyjä 
sushiriisistä tehtyjä palleroita 
muovipussiin Rukalla perjan-
taiaamuna.

– Nämä ovat suomalaisen 
mestarijuoksijan Mikael Heer-
manin kehittämällä reseptillä 
tehtyjä. Näitä syödään sitten, 
kun mikään ei enää maistu, 
selitti miesystävä Sami Sund-
ström, 45.

Uusivirta ja Sundström oli-
vat hermostuneen oloisia. 
Tunnin päästä he lähtisivät 
laittamaan muutaman kuu-
kauden kestäneen suhteensa 
todelliseen testiin. Tarkoituk-
sena oli juosta yhdessä Kar-
hunkierroksen lähtöpisteestä 
Rukalta Sallan Hautajärvelle 
ja takaisin 160 kilometriä. 

Harrastuksen parissa alka-
nut tuttavuus syveni hiljalleen 
yhteisten polkujen juoksemi-
seksi.

ETELÄ-SUOMESSA ja ulko-
maan reissulla kaksikko oli 

päässyt jo pitkään harjoittele-
maan leppoisassa kevätkesän 
säässä poluilla juosten ja pyö-
räillen, mutta nyt edessä oli toi-
senlainen maisema.

Paksu lumikerros peitti vie-
lä Rukan eturinnettä, jonka 
ääreen oli pakkautunut suu-
ri joukko atleettisen näköi-
siä kestävyysliikkujia ja näi-
den tukijoukkoja. Tunturi-
keskus oli avattu varta vasten 
Nuts Karhunkierros -tapahtu-
man ajaksi.

LISÄÄ lunta, vettä ja liukkai-
ta polkuja odotti heti ensim-
mäisillä etapeilla Valtavaaral-
la ja Konttaisella. Lämpötila oli 
kaksi astetta ja kylmä, navakka 
tuuli kävi pohjoisesta.

Sundströmillä ja Uusivirral-

la ei ollut nastoja kengissään, 
jotka olivat vieläpä melko vas-
ta ostetut.

Parivaljakko oli joutunut te-
kemään viime hetken muu-
toksia pukeutumiseen. Jalois-
sa oli talvitrikoot, alla merino-
villakerrasto ja päällä ohut 
juoksutakki. Lenkkareiden al-
le vedettiin uudet vettähylki-
vät sukat ja käsiin vastaavat 
hanskat. 

Nännit oli teipattu ja intii-
mialueet sekä varpaat voidel-
tu vaseliinilla hiertymien vält-
tämiseksi.

– Nännit ovat yksi tärkeim-
mistä. Siinä sitkeinkin mies 
hyytyy, jos sinne alkaa tul-
la verisiä haavoja, Sundström 
nauroi.

Myös sormien kestäminen 
kylmässä huolestutti pariskun-
taa.

KUMMALLEKIN 160 kilo-
metrin Karhunkierrosjuok-
su oli uusi haaste. Sundström 
on harrastanut suunnistusta, 
polkujuoksua ja ultrajuoksua. 
Hän juoksi viime vuoden läm-
pimässä säässä 80 kilometrin 

matkan Karhunkierroksella.
– Vaarallinen kerta. Matka 

kasvoi heti tuplasti seuraavak-
si vuodeksi. Ensimmäisen pol-
ku-ultrani juoksin 2015 ja ma-
ratonin 2011.

Uusivirta oli ensimmäistä 
kertaa Rukalla.

– Kokemusta on enemmän 
maantieultrasta. Olen vasta 
2013 aloittanut juoksemisen ja 
siirtynyt aika nopeasti ultriin. 
Vähän pelottaa, hän myönsi.

POLKUJUOKSUN ja ultrajuok-
sun harrastajamäärät ovat kas-
vaneet nopeasti. Yhteisö on tii-
vis ja lämminhenkinen.

– Tärkeintä on itsensä haas-
taminen ja omien rajojen ko-
keileminen. Täällä ultramat-
koilla on sellainen henki, että 
kaikki tsemppaavat toisiaan 
reitin varrella, Uusivirta sanoi.

– Maratonissa kaikki tuijot-
tavat kelloa. Tämä on omanlai-
nen heimonsa, vinksahtanut 
alalahko, sanoi Sundström.

Sundströmin mukaan har-
joittelu polku-ultramatkoille 
on vapaamuotoisempaa kuin 
vaikka maratonille, jossa mo-

net seuraavat tiukkaa ohjel-
maa kurinalaisesti.

– Parhaimmillaan otetaan 
vettä ja makkarapaketti rep-
puun ja mennään luontoon 
kävelemään viideksi, kuudek-
si tunniksi.

H-HETKEN lähestyessä mie-
leen hiipi ristiriitainen tun-
ne siitä, onko kaikki tehty tar-
peeksi hyvin. Eväskasseihin oli 
pakattu monenlaista syötävää, 
jotta edes joku maistuisi kehon 
joutuessa äärirajoille. Oli suk-
laata, energiageeliä ja edellisil-
tana naapurihuoneessa pais-
tettuja korvapuusteja.

– Jotain on tehty oikein, kun 
olemme ainakin juoksukun-
toisia ja palautuneessa tilassa. 
Loppua kohti on kevennetty. 
Matalalla sykkeellä paljon ke-
vyttä liikuntaa, pari kuvaili val-
mistumistaan. 

Puoliltapäivin Sundström ja 
Uusivirta astuivat lähtöviivalle 
vajaan 80 muun urheiluhullun 
kanssa.

– En tiedä onko tuossa ke-
lissä realistista päästä maaliin. 
Lähdön hetkellä tunnelma 

on kuitenkin ihan mieletön, 
kun on kaltaistensa seurassa. 
Saattaa mennä roska silmään, 
Sundström sanoi.

Lisää kuvia ja video 
tapahtumasta Koillissanomien 
nettisivuilla www.
koillissanomat.fi

”Kaikki 
tsemppaavat 
toisiaan 

reitin varrella.

Satu Uusivirta ja Sami Sundström 
muassa nännien teippaaminen.

Sami Sundström ja Satu Uusivirta lähtivät 
160 kilometrin lenkille Karhunkierrokselle

Ensimmäinen 
koettelemus 
parisuhteelle

Jenny Halvari

■ Sami Sundström ja Satu 
Uusivirta juoksivat kaikki-
aan 142 kilometriä, eli Hau-
tajärvelle ja takaisin Juu-
maan saakka, jonne he kes-
keyttivät.

– Sitten alkoi olla voimat 
loppu. Ei ole pettynyt, vaan 
hyvin tyytyväinen. Se oli mo-
lempien ennätys, Sundström 
kommentoi.

Sundströmin mielestä olo-
suhteet eivät olleet aivan niin 
kovat  kuin etukäteen vaikut-

ti. Ensimmäiset seitsemän ki-
lometriä olivat vaikeita ja yöl-
lä kivet ja pitkokset liukkaita. 
Yöhön liittyy myös hyviä het-
kiä, kun he Hautajärvellä pi-
detyn pidemmän tauon jäl-
keen lähtivät taas taivalta-
maan.

– Reissun parhaat hetket. 
Ne yötunnit, vain muutamia 
juoksijoita ja juoksu kulki.

Tuore parisuhde vain vah-
vistui juoksun aikana.

– 30 tunnin aikana voi tulla 
vastaan hätä sun toinenkin, 
mutta toinen ei viereltä läh-

de minnekään. Minulla ei vä-
lillä energia imeytynyt ja oli 
pakko yrittää oksentaa. Satu 
söi vieressä Snickersiä, Sund-
ström sanoi.

SUNNUNTAINA molemmilla 
oli jalat jäykkinä ja Sundströ-
min akillisjänne kaipasi lisäk-
si lääkärin arviota. Silti paris-
kunta oli jo kaivanut kalente-
rit esiin ja suunnitellut seu-
raavia ultrajuoksuja. Myös 
NUTS Karhunkierrokselle he 
haluavat tulla uudestaan.

– Jäi selkeä revanssihenki.

Jaksaminen riitti Juumaan

Aleksanteri Pikkarainen

■ Ruka Storen myymälän Pin-
ja Ojanen oli hyvin tyytyväi-
nen yhä isommaksi kasvaneen 
Nuts Karhunkierroksen veto-
voimaan.

– Kauppa käy ja olemme va-
rautuneet tapahtumaan juok-
sijoille suunnatuilla tuotteilla. 
Tosi hyvä viikonloppu tämä on 
meille. Avasimme jo keskiviik-
kona, hän kertoo.

Maanantaista alkaen urhei-
luliike on pari viikkoa kiinni ja 
avautuu taas 12. kesäkuuta ke-
säkauteen.

OJANEN odottaa erityises-
ti pyörämatkailun kasvavan. 
Läskipyöräily on lisääntynyt 
kovasti.

– Viime kesänä läskipyörien 
vuokrauksemme viisinkertais-
tui ja odotan että kasvu jatkuu. 
Tänä kesänä uutena vuokraam-

me sähköpyöriä ja niillekin me-
nekkiä odotan. Ylipäätään us-
kon että tulossa on pyöräilyke-
sä. Säällä ei ole väliä, olemme 
varautuneet keliin kuin keliin.

Ruka Storen ohella monet ra-
vintolat ja muut palvelut Rukal-
la olivat avanneet ovensa juok-
sutapahtuman osallistujia ja 
yleisöä varten. Tapahtuma ke-
räsi tuhansia matkailijoita tou-
kokuussa, joka normaalisti on 
hiljaisempi aika turismissa.

Rukan kauppias 
odottaa pyöräilykesää


