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J

KUVA Anna Nuotio

Eppu Nuotio 
on Hiittisissä ja 
 Berliinissä asuva 
kirjailija ja kolmen 
lapsen äiti.

Kuka

alkani on moneen kertaan operoitu ja 
tukevasti raudoitettu, mutta kiitos suo-
malaisen kirurgiosaamisen, se toimii 
loistavasti. Vain laskuvarjohypyt ja ri-

verdance eivät jalalle sovi, mutta pystyn hy-
vin elämään ilman niitäkin. Pääasia, että pää-
sen kävelemään.  Sitä taitoa on keppiaikojen 
jälkeen osannut arvostaa aivan eri tavalla kuin 
aiemmin. Jonakin päivänä saatan taas tarvita 
keppiä tai muuta liikkumisen apuvälinettä, jo-
ten siihen saakka kävelen mieluusti ja paljon. 
Ja jalat kiittävät. 

KÄVELEMINEN ON tapa ottaa sekä ulkoinen et-
tä sisäinen maailma haltuun. Mikään matka-
opas ei kerro uudesta paikkakunnasta niin 
hyvin kuin kävelylenkki omassa seurassa. 
Kaupungin ja kylän luonne paljastuu käveli-
jälle nopeasti, sillä kävelyvauhdissa ehtii näh-
dä vastaantulevat ihmiset ja kadunvarren ros-
kakasat, koirat ja aamukahviaan nauttivat 
pariskunnat, bussipysäkeillä seisovat työmat-
kalaiset, korttelileipomossa asioivat ja kulmis-
ta kaiken tietävät alkuperäisasukkaat, remon-
tissa olevat ja myyntiin tulevat huoneistot 
sekä koulunpihat lapsineen. 

KAAVOITAN KÄVELEMÄLLÄ itselleni myös lä-
peensä tutun ja silti kaiken aikaa muuttuvan 
kaupungin. Kävelijä ehtii ihmetellä ja tekee 
niin jokaisella kävelylenkillään: ”Nytkö tuo-
hon rakennetaan talo, ennen siinä oli pelto. Ai 
tuolla on päiväkoti! Minne tuosta on hävinnyt 
se vanha lehmus? Miksi lastenvaunujen kans-
sa kulkeminen on tehty näin hankalaksi, ei-
hän tästä pääse rollaattorillakaan.”

KÄVELEMINEN ON ideaalia liikuntaa kaltaisel-
leni paljon kotona olevalle ihmisille. Kävele-
mään voi lähteä tuosta vain. Kun suljen oven 
takanani ja lähden liikkeelle, annan itselleni 
lahjaksi ajatusrauhaa.  Jalkojen ja pään välillä 
oleva ruumiskin vetreytyy, mutta eniten kyy-

tiä saavat aivot. Ulkoilma tekee ihmeitä: ei ole 
sellaista tukkoa, ettei ulkona oleminen sitä 
avaisi.  Kiireen keskellä käveleminen on suo-
rastaan välttämätöntä: kävellessä ehtii saada 
kiinni itsestään.

KUN SUURET surut saartavat minut, pujahdan 
ulos, lähden kävelemään ja etsin paikan, josta 
näkee kauas. Seisahdan mäelle tai meren ran-
nalle ja katson horisonttiin.  Hengittelen sy-
vään ja annan tuulen tuulla. 

KÄVELEN YKSIN, koirien kanssa, miehen kans-
sa, lapsen, sisareni ja ystävättärien kanssa. Kä-
velen metsässä, meren rannoilla, kaupungeis-
sa, kylien laitamilla. Enkä ole vielä osannut 
päättää sitäkään, pidänkö eniten aamukäve-
lystä, päiväkävelystä, iltakävelystä vai käve-
lystä yöllisessä kaupungissa rakastetun käsi 
omaani lämmittämässä.  

Kävellen

Käveleminen on tapa ottaa 
sekä ulkoinen että sisäinen 
maailma haltuun.


