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Sokea Outi kiersi
Karhunkierroksen
Tavoitteita, kovaa työtä ja yhteinen sävel. Tällä reseptillä
toteutettiin elokuussa kahden vaeltajan Karhunkierros-unelma. Toinen heistä on Outi Keskinen, joka on vuodesta 2012
asti ollut täysin sokea.
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O

uti Keskinen istuu Oulankajoen rannassa ja
kuuntelee. Joen solina
täyttää mielen. Outista on täydellistä, kun ei
kuule muuta kuin luonnon äänet. Sellaista paikkaa hän on lähtenyt hakemaan, ja
nyt hän on sen löytänyt.
Vielä vuosi sitten hän ajatteli, ettei vaeltaminen olisi hänelle mahdollista. Päättäväisyydellä, kovalla harjoittelulla ja saumattomalla yhteistyöllä haaveesta tuli totta. Elokuussa täysin sokea Outi Keskinen
käveli yhdessä oppaan Heidi Savolaisen
kanssa Karhunkierroksen, 82 kilometriä.
”Olen aina ollut luontoihminen ja pitänyt kävelemisestä, mutta vaeltamisesta
olin pitkään vain haaveillut”, 32-vuotias
helsinkiläinen kertoo.
Sysäys lähteä kokeilemaan siipiään katujen ulkopuolelle tuli toiselta näkövammaiselta, Heidi Koivuselta, joka kyseli eräässä Facebook-ryhmässä, löytyisikö
hänelle opasta luontoon. Monikin innostui ja lopulta koossa oli kolmen näkövammaisen ja heidän henkilökohtaisten avustajien, sekä kahden oppaan ryhmä.
”Tällä kahdeksan hengen porukalla pidimme kesäkuussa 2019 Sokeiden seikkailuviikon Kuusamossa ja Posiolla. Ohjelmassa oli patikointia Riisitunturilla,
koskenlaskua, köysilaskeutumista ja ratsastusta. Lisäksi kävelimme 12 kilometrin
mittaisen Pienen Karhunkierroksen. Sen
päätteeksi Outi tuumasi, että eiköhän me
se isokin vedetä!”, Seikkailuapinat nimellä
toimiva luontomatkailuyrittäjä Heidi Savolainen muistelee.

Vuosi harjoittelua
Seikkailuviikolla nukuttiin lakanoissa ja
päivällä rymyttiin ulkona. Avustajillakaan ei ollut juuri retkeilytaustaa. Vaellusta varten oli vielä paljon opittavaa. Mutta
Heidi otti haasteen vastaan ja asetti ryhmälle tavoitteen: vuosi harjoitellaan retkeilytaitoja ja maastokävelyä ja kohotetaan kuntoa, sitten katsotaan, voidaanko
Karhu selättää.
Harjoitukset aloitettiin heti heinäkuussa. Kaikille hankittiin samanlaiset kahvalliset rinkat, jotka opeteltiin pakkaamaan
samalla tavoin. Kuukausittaisilla viikonloppuleireillä harjoiteltiin teltan pystytystä, makuualustan täyttämistä, alkusammutusta, ensiapua, retkikeitinten käyttöä,
ruoan kuivaamista ja kompuroitiin kivi-

koissa. Tavoitteena oli, että jokainen näkevä-näkövammainen-pari selviää askareistaan itsenäisesti. Harjoituksia jatkettiin koko syksyn ja talven, kunnes korona katkaisi ne, kuten niin monen muunkin toiminnan.
Outilla haave jäi kuitenkin kytemään
ja hän jatkoi harjoittelua kotonaan. Hän
käveli avustajansa kanssa kotinsa lähimaastoissa, Sipoonkorvessa ja Nuuksiossa. Viikko-ohjelmassa oli vähintään yksi
kymmenen kilometrin lenkki ja useita lyhyempiä. Punteilla täytetty rinkka oli matkassa mukana. Kesällä hän koki olevansa valmis ja soitti Heidille – eikö voitaisi
mennä? Koronatilanne oli sen verran helpottanut, että vaikkei ryhmämatkaa pystytty järjestämään, kaksikko päätti ottaa
äkkilähdön. Outi kärsi lentopelosta, eikä
ollut koskaan lentänyt yksin, mutta hän ei
antanut sen jäädä esteeksi unelman toteutumiselle. Hän lensi Helsingistä Kuusamoon, jossa Heidi otti hänet vastaan. Paluulento oli varattu reilun viikon päähän.
”Aikaa meillä oli viikko, mutta maaliin
saakka ei ollut pakko päästä. Itse ajattelin,
että ensimmäinen tavoite täyttyy, jos pääsemme puoleen väliin. Toinen tavoite on
60 kilometriä ja kolmas on tulla maaliin
asti”, Outi kuvailee. Seitsemässä vaelluspäivässä se tietäisi yli kymmenen kilometrin päivämatkoja kivikkoista polkua.

Koodikieltä
Heidi oli toiminut harjoituksissa ryhmäoppaana, ja vain sijaistanut henkilökohtaisena avustajana, joten tilanne oli läh-

töviivalla vähän jännittävä. Edessä oli pitkä matka. ”Yhteistyö tuntui kuitenkin heti
alussa tosi luontevalta, oli kuin olisi tehty
töitä aina”, Outi kiittelee.
Heidi käveli edellä ja Outi piti kiinni
rinkan takana olevasta kahvasta. Oikeassa kädessä Outilla oli vaellussauva. Heidi
selosti, mitä edessä näkyi.
”Aluksi kuvailin laveasti, millainen polku on ja missä on kiviä, mutta matka eteni näin hitaasti. Vähitellen lyhensin lauseita ja opimme kommunikoimaan tehokkaasti. Syntyi yhteinen koodikieli. Kuulostin varmaan rallikartturilta: poikki, kivi
oikea, korkea poikki, pitkos, normiaskel
ylös, kaartuu loiva vasen…” Heidi nauraa.
Tällä tavoin matkavauhti nopeutui ja kaksikko eteni jopa kolme kilometriä tunnissa. Molemmat ihmettelevät, miten he eivät kertaakaan hermostuneet toisiinsa tai
matkan haasteisiin.

Aamu-usvaa ja sadetta
Karhunkierros on tunnetusti kivinen, kulunut ja paikoitellen myös mäkinen reitti. Vaikka maali ei ollut tavoite, halusi pari
edetä niin pitkälle kuin mahdollista. Ansaitusta päivästä tuli molemmille hyvä fiilis. Kävelypäiville tuli siksi pituutta. Aamulla herätys oli aikaisimmillaan 5.30 ja
leiripaikkaan saavuttiin usein vasta kello
18, joskus jopa vasta pimeän tultua.
”Pidän aikaisista aamuista. Viimeisenä päivänä Kumpuvaaralla lähdimme tosi
varhain. Oli sumuista ja hiljaista. Söimme
jäisiä puolukoita. Sellaista rauhaa ei Etelä-Suomessa pääse kokemaan”, Outi muis-
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telee.
Yhtenä päivänä vaeltajat joutuivat antamaan periksi. Sade teki maaston niin
liukkaaksi, että eteneminen tuli mahdottomaksi. Outi kaatui muutaman kerran,
ei onneksi loukannut itseään, mutta Heidi katsoi, että matkaa oli sinä päivänä vaarallista jatkaa. Kohdalle sattui Basecamp
Oulanka, joten vaeltajat saivat vaihtelua
puhtaista lakanoista ja tupaillallisesta.
”Yövyimme välillä teltassa, toisinaan
laavussa ja kerran tuvassa. Oli tosi mukavaa kokea kaikki nämä erilaiset majoitusmuodot yhden vaelluksen aikana”, Outi
toteaa. Karhunkierroksella riitti kesällä kävijöitä, joten majapaikoilla oli ruuh-
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kaa. Positiivisen Outin mielestä oli mukavaa, että sai välillä seuraa. ”Tosin melkein
kaikki olivat jo nukkumassa, kun me vasta
tulimme perille”, hän nauraa.
Pisin päivämatka oli 16 kilometriä, sadepäivänä kaksikko eteni viisi ja muina
päivinä 12–13 kilometriä. ”Eli aika normaali vaellustahti”, Heidi laskee.
Outi ei ollut koskaan ennen tätä vuotta retkeillyt, joten kaikki toimet oli opeteltava alusta.
”Ajattelin vuosi sitten, etten tulisi ikinä
oppimaan kamppeiden käsittelyä, mutta
nyt se sujuu kuin itsestään”, kertoo näpsäkkä retkeilijä, joka on juuri ostanut itselleen uuden kaasukeittimen tulevia ret-

kiä varten. Omaksumista on varmasti helpottanut Outin järjestelmällinen luonne:
jokainen tavara palautuu takaisin sinne,
mistä hän sen on ottanut. Varsinkin ulkona, missä ei ole rajoja, menee tavaroiden etsimiseen muuten aivan turhaa aikaa. Outi huolehti myös leiritoimet, kuten
puutyöt ja tulenteon.

Työllä tavoitteeseen
Hienoja kokemuksia oli Outin mielestä
vaelluksella niin paljon, ettei niitä voi laittaa järjestykseen.
”Kyllä se oli hienoa, kun sai aamulla
lähteä matkaan ja illalla oli jossain muualla, perillä”. Ja sitten se luonnon hiljaisuus
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ja puhtaus. Kosken kuohuminen. Lintujen laulu. Se kun taustalla ei ole mitään,
on vain luonnon ääniä”, Outi luettelee kaihoisa hymy huulilla.
Myös ihmisten kannustus tuntui vaeltajista hyvältä. Aluksi ohittavat kulkijat
eivät ymmärtäneet, mistä on kyse, koska
kaksikon vaellusvauhti oli kuitenkin niin
nopeaa. Kun heille selvisi, että Outi ei näe,
oli arvostus suurta. ”Moni jäi ihmettelemään, miten me selviämme, kun eivät itsekään meinaa jaksaa”, Outi kertoo.
Kulkiessa pari ei voinut juuri jutella,
sillä kävelemiseen piti keskittyä. Sen sijaan leirissä ja tauoilla oli aikaa parantaa maailmaa. ”Kyllä se paljon parempi

on kuin lähtiessä. Ja tämä ystävyyssuhde
on jotain ainutlaatuista. Se tulee varmasti
kestämään loppuelämän”, toteavat 82 kilometriä ”käsi kädessä” kulkeneet vaeltajat.
”Minulle tämä projekti on ollut suuri opin paikka. Se on selkeästi ollut lyhyen urani haastavin, mutta antoisin reissu”, vuodesta 2014 asti oppaan töitä tehnyt Heidi toteaa.
”Toivon, että Outin esimerkki saa ihmiset miettimän omia tavoitteitaan. Jos
unelmien eteen tekee töitä, ne voi saavuttaa. Vuosi sitten Karhunkierros oli Outille
utopiaa, mutta kovalla työllä ja sisulla se
onnistui”, hän jatkaa.

”Kun on tavoite, on helpompi motivoitua. Aina ei olisi jaksanut lähteä treenaamaan, mutta nyt huomaa, että se kannatti”, Outi komppaa.
Kerran vauhtiin päässyttä paria ei varmasti pysäytetä. Uskaltaako seuraavia
suunnitelmia jo paljastaa?
”No nythän on tulossa talvi, joten kyllä ne siihen liittyvät”, paljastaa Heidi. Keskusteluissa vilahtelevat sanat lumikengät, iglu, vaeltaminen… Lukkoon lyötyjä
suunnitelmia ei ole, mutta kuten kaikilla
retkeilijöillä, vain taivas tuntuu olevan rajana, sille mitä kaikkea luonnossa voikaan
tehdä.
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