
ÄITIYS TUNTUI 
 ULKOAVARUUDELLISELTA 

ASIALTA

ISLANNISSA ASUVA SATU RÄMÖ, 38, 
VIERASTI ÄITIYTTÄ JA RASKAUDEN 
MUOKKAAMAA KEHOAAN. CROSSFITIN 
AVULLA HÄN PALASI OMAKSI 
ITSEKSEEN: ENSIMMÄISTÄ KERTAA OLI 
LÖYTYNYT LAJI, JOSTA HÄN PYSTYI 
AIDOSTI NAUTTIMAAN. MYÖS ARJESSA 
JAKSAMINEN HELPOTTUI.

NIINA LINNA  
kuvat BJÖRGVIN HILMARSSON

J
ärkytys oli suuri, kun kirjailija ja 
yrittäjä Satu Rämö tuijotti raskaus-
testinsä tulosta uuden  Islannin - 
kotinsa kylpyhuoneessa. Mies oli 
töissä jäätiköllä ja Sadun valta-
si pakokauhu. Ei hän halua olla 
 raskaana!

– Soitin itkuisen paniikkipuhe-
lun miehelleni, että nyt se lapsi sitten olisi tulos-
sa, Satu muistelee. 

Vaikka uutisista iloinen puoliso sai Sadun rau-
hoittumaan, oli tämä se hetki, kun hänen koko 
elämänsä kääntyi  päälaelleen.

 –En koskaan ajatellut, että haluaisin lapsia. 
Ajatuskin tuntui vieraalta.

Satu oli 30-vuotias, mutta hän ei ollut ennen 
edes pidellyt vauvaa sylissään. Miten hän selviäisi 
raskaudesta ja erityisesti äitiydestä, kun rooli on 
täysin vieras? Ja vielä vieraassa maassa.

Islanti vei mukanaan
Reykjavik teki lähtemättömän vaikutuksen Sa-
tuun hänen ollessaan siellä opiskelijavaihdossa. 
Kaupunki veti puoleensa sen jälkeenkin ja hän 
palasi lomailemaan sinne 26-vuotiaana. Silloin 
räväkkä Satu tapasi rauhallisen jäätikköoppaan 
Björgvinin. Miehen huumorintaju ja islantilai-
nen elämänasenne hurmasi.

–  Islantilaiset asuvat keskellä jatkuvaa tuulta 
ja tuiskua, mutta elämänasenne pysyy positiivise-
na. Se kiehtoi. 

KÄÄNNEKOHDASSA

Satu Rämö on 
crossfit-salilla kuin 
kotonaan. Oman 
lajin hän löysi vasta 
33-vuotiaana ja 
vihdoin hän nauttii 
liikunnasta.
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OIVALLUS 1:
JAA TUNTEMUK-
SESI MUIDEN 
KANSSA, KOSKA 
VERTAISTUEN 
KAUTTA VOI 
SAADA OMAAN 
TILANTEE-
SEEN UUTTA 
NÄKÖKULMAA.

Perhe on islantilaisille tär-
keä. Björgvin ilmoitti heti suh-
teen alussa haluavansa perheen. 
Satu ei innostunut ajatuksesta 
ja ohitti asian nopeasti.

Kaukosuhde epäilytti ensin 
kumpaakin, mutta pian he huo-
masivat suhteen toimivan väli-
matkasta huolimatta. 

He päättivät muuttaa het-
keksi Barcelonaan, neutraalille 
asuinalueelle, ja testata toimii-
ko arki yhdessä. Kaikki sujui 
hyvin ja yhteenmuutto Reykja-
vikiin tapahtui pian. He oli-
vat juuri päässeet asettumaan 
aloilleen uuteen kotiinsa, kun 
lapsi ilmoitti tulostaan.

Äitiys kauhistutti 
Monelle raskaus on toiveiden 
täyttymys, mutta Sadulle ei. 
Päässä risteili kysymyksiä. On-
ko minusta äidiksi? Osaanko pi-
tää huolta lapsesta? Ja erityises-
ti, muutunko niin eri ihmiseksi, 
etten enää tunnista itseäni enkä 
kehoani?

– Äitiys tuntui ulkoavaruu-
delliselta asialta. Mutta kos-
ka en voinut asialle mitään, 
aloin ottaa asioista selvää ja ja-
kaa huoliani Salamatkustaja- 
blogissani. 

Sadulle blogin kirjoittami-
nen oli eräänlaista terapiaa. Sitä 
kautta hän käsitteli päälaelleen 
muuttunutta elämäntilannet-
taan. Sadun avoimen rehellinen 
ja hiukan itseironinenkin teks-
ti sai monen huokaisemaan hel-
potuksesta: joku muukin pelkää 
raskausaikaa ja äitiyttä. Kävi il-
mi, ettei vaaleanpunaisessa ras-
kauskuplassa elänytkään niin 
moni kuin Satu ensin ajatteli.

Kun raskauteen ei ollut ehti-
nyt mitenkään valmistautua, oli 
odotusaika rankka. Satu toivoi 
vain, että se olisi pian ohi. Oma 
keho muuttui ja lista asioista, 
joita ei saanut tehdä, piteni päi-
vä päivältä. 

– Menetin yhtäkkiä kont-
rollin kehostani ja mielialani 
heittelivät. Se oli minulle täy-
sin uutta, enkä pitänyt siitä 
 yhtään.

Vauva-aika ei ollut sekään 
juhlaa. Vaikka Björgvin ja Satu 
hoitivat vauvaa yhteistuumin, 
Sadun turhautuminen kasvoi. 
Eniten ärsytti se, että kaikki oli 
niin ennalta-arvaamatonta ja 
epäloogista. 

– Sanotaan, että äiti op-
pii tunnistamaan vauvan it-
kun merkityksen. Minä en kyllä 
osannut tunnistaa mitään, vaan 
kaikki oli yhtä arvailua.

Satu pelkäsi kotiin eristäyty-
mistä ja vauvakuplassa elämistä 
niin paljon, että hän pakotti it-
sensä ihmisten ilmoille. Vaikka 
liikkeellelähtö vaati säätöä rat-
taiden ja vaippakassien kanssa, 
oli se silti Sadulle elintärkeää. 
Vain siten hän sai oman elämän-
sä edes jotenkin  hallintaansa.

– Välillä tuntui, että olin kuin 
eri ihminen. Kehoni oli vitural-
laan ja kärsin lapsen kahden en-
simmäisen vuoden ajan lyhyt-
pinnaisuudesta, vitutuksesta ja 
 voimattomuudesta.

Kun vauva kasvoi, elämästä 
tuli yhtäkkiä ihanaa. Satu huo-
masi, että arkikin alkoi vih-
doin tuntua tutulta. Ylimääräis-
tä painoa oli kuitenkin kertynyt 
10 kiloa, eikä peilistä katsonut 
enää tuttu ihminen. Jotain oli 
tehtävä, mutta mitä? Liikunta 
kiinnosti, mutta laji oli valittava 
tarkkaan. Sadulla on nimittäin 
tyypillisten koululiikuntatrau-
mojen lisäksi urheiluhistorias-
saan kausi, jota hän ei kovin 
mielellään enää muistele.

Sata lasissa 
 fitness-kisoihin
Lapsena liikunta ei kiinnos-
tanut Satua ollenkaan ja kou-
lun kilpailuissa hän jäi aina 
 viimeiseksi. 

– Olen kotoisin maatilalta. 
Ei niistä hommista kukaan eh-
tinyt lähteä spinningiin. Har-
rastin ratsastusta, mutta ei se 
kasvattanut kuntoa, jota taas 
koulussa arvostettiin. Kartan 
edelleen joukkueurheilulajeja 
kuin ruttoa.

Satu muutti omilleen Fors-
saan jo 16-vuotiaana ja halusi 

KÄÄNNEKOHDASSA

SATU AJAUTUI FITNESS-PIIREIHIN  
JA SE OLI MENOA. TEKO RUSKETUKSET, 
SPANDEX-LEGGINSIT JA SAIRAALLOISET 
DIEETIT VEIVÄT MENNESSÄÄN.

aloittaa urheilemisen. Vaikka 
kunto oli nolla, etsi hän netis-
tä juoksukouluohjelman ja al-
koi treenata. Pian hän olikin jo 
juossut puolimaratonin. 

– Opin, että määrätietoisesti 
treenaamalla voi kehittyä. Siinä 
oli jotain, mikä kiehtoi.

Kun Satu myöhemmin muut-
ti Helsinkiin opiskelemaan, hän 
alkoi pyöriä Töölö Gymin boda-
reiden kanssa. Satu ajautui fit-
ness-piireihin ja se oli menoa. 
Tekorusketukset, spandex-leg-
ginsit ja sairaalloiset dieetit vei-
vät mennessään.

– Töölö Gymillä harva mimmi 
treenasi tavoitteellisesti silloin 
2000-luvun alussa. Ei fitness ol-
lut silloin yhtään trendikästä. 
Kisoihin oli helppo päästä, ja si-
joituinkin niissä ihan hyvin.

Analyyttisenä ihmisenä Satu 
halusi testata, kuinka pitkälle 
homman voi vetää.

– Tiesin kaiken aminoha-
poista, suolatasapainosta ja ka-
nanmunan proteiinimääristä. 
Vaikka se oli silloin hauskaa, ei 
siinä hommassa ollut mitään 
järkeä. Paino nousi ja laski, ei 
se ollut terveellistä.

Kun lähipiiri alkoi käyt-
tää muutakin kuin proteiini-
lisiä, lopetti Satu treenaamisen 
 seinään. 

– Sen jälkeen en treenannut 
mitään kuuteen vuoteen. Ennen 
treenasin 2–3 kertaa päivässä. 
Olen siinä mielessä ehkä hiu-
kan kaikki tai ei mitään -ihmi-
nen, naurahtaa Satu.

Ulkonäkökeskeinen treenaa-
minen aiheutti Sadulle myös to-
taalisen kyllästymisen salilla käy-
miseen. Tuo rankka treenikausi 
kuitenkin opetti Sadulle kehon-
sa rajat ja miten hänen pitää 
liikkua, että kunto kehittyy.

OIVALLUS 2:
VAIKKA KEHON 
ÄÄRIMMILLEEN 
VIEMINEN 
EI OLEKAAN 
TERVEELLISTÄ, 
SAATTAVAT 
ÄÄRITILAN-
TEET ANTAA 
PERSPEKTIIVIÄ 
SIIHEN, MITEN EI 
AINAKAAN JAT-
KOSSA KANNATA 
TOIMIA.

Box jump on yksi 
Sadun lempit-
reeneistä, koska 
siinä saa käyttää 
jalkavoimaa, jota 
häneltä löytyy. 
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MOTIVOIVAN LIIKUNTALAJIN TAKIA 
SATU JAKSAA PALJON PAREMMIN JA 
ENERGIAA RIITTÄÄ KOKO PÄIVÄKSI.

OIVALLUS 3:
MOTIVOIVAAN 
LAJIIN VOI 
RAKASTUA. 
 ITSELLE 
HYVÄLTÄ TUN-
TUVA LIIKUN-
TA AUTTAA 
VOIMAAN 
PAREMMIN KAI-
KILLA ELÄMÄN 
OSA-ALUEILLA.

Taaperonsa kasvua katselles-
sa Satu pohti, mikä sitten voisi 
olla se laji, joka täyttäisi tietyt 
tavoitteet, mutta ei aiheuttaisi 
lisää epämieluisia kokemuksia.

Unelmalaji löytyi 
 sattumalta
Crossfitiä Satu kokeili miehensä 
poliisina työskentelevän siskon 
kehotuksesta. Hän innostui, kä-
vi alkeiskurssin vuonna 2013 ja 
rakastui lajiin.

– Halusin olla vahva ja ener-
ginen. Kilpailla itseäni, en muita 
vastaan. Crossfitin kautta herä-
sin tavallaan uudestaan henkiin 
ja olin vihdoin oma  itseni. 

Crossfitissa valmentajan te-
kemä treeni vaihtuu  päivittäin. 

– Joka aamu herään innos-
tuksen tunteeseen, että pian 
pääsen taas treenaamaan uu-
sia liikkeitä. Olen ihmisenä 
sellainen, että minun on käy-

tävä treeneissä melkein päivit-
täin, muuten lipsun enkä käy 
 ollenkaan.

Reykjavikin iso varastohal-
limainen crossfit-sali on lajin 
harrastajien keskuudessa lähes 
nähtävyys. Islannissa tyyppil-
listen kuumavesialtaiden lisäk-
si kiinnostavaa paikassa on, et-
tä salilta on lähtöisin moni lajin 
huippuammattilainen. Yksi sa-
lin omistajista, Annie Thoris-
dottir, on crossfitin kaksinker-
tainen maailmanmestari.

Vaikka Satu ei ammattilai-
seksi tähtääkään, kunto lähti 
nousemaan lajin avulla kohis-
ten. Satu ehti treenata puoli-
toista vuotta, kunnes hän tu-
li uudelleen raskaaksi. Pelot 
oman kehon muuttumisesta ja 
vauva-ajan vaikeudesta nousi-
vat jälleen pintaan.

Kunto oli nyt  parempi ja 
vauva-arki jo tuttua,  silti ke-

– Arki muuttuu päivä päiväl-
tä hauskemmaksi. Mun ei enää 
tarvitse olla yhtä aikaa maali-
vahti ja palokunta, vaan lap-
set osaavat jo ottaa itse vastuu-
ta asioista.

Äidiksi kutsuminen tuntui 
ensin omituiselta, mutta nyt Sa-
tu osaa jo reagoida siihen. Vaik-
ka hän ei olisi niin aiemmin us-
konut, on perhe-elämä tuonut 
hänelle paljon iloa.

– Kun ajattelee 30 vuotta, ettei 
musta ikinä tule äitiä, niin aluksi 
äidiksi kutsuminen aiheutti sen, 
että mietin kenen äidistä nyt pu-
hutaan, naurahtaa Satu.

Lasten kasvatuksessakin on 
löytynyt oma linja. Pariskun-
ta kokee tärkeäksi sen, ettei 
aikuisten ja lasten tekemistä 
erotella. Sadun kuudes kirjajul-
kaisu Islantilainen kodinonni 
käsitteleekin juuri sitä, millais-
ta perhearki on Islannissa. 

– Lapset ovat oppineet pitä-
mään niistä asioista, mistä me 
nautimme, ja näin koko perhe 
voi harrastaa yhdessä. Lapset 
voivat tulla kanssamme kaik-
kialle ja se on Islannissa ihan 
normaalia.

Joku saattaa lasten myötä 
jättää urheilun kokonaan. Sa-
tu taas urheilee nykyään entis-
täkin enemmän. Hän myöntää, 
että motivoivan liikuntalajin ta-
kia hän jaksaa niin töissä kuin 
äitinä paljon paremmin ja ener-
giaa riittää koko päiväksi.

Lapsuudessa syntynyt rak-
kaus hevosiin ei ole laantunut. 
Kesäisin Satu vetää Islannissa 
suosittuja maastoretkiä islan-
ninhevosilla. Kukapa ei nauttisi 
upeissa maisemissa ja raikkaas-
sa ulkoilmassa ratsastamises-
ta, varsinkin kun sen jälkeen voi 
rentoutua kuumissa luonnonläh-
teissä, joita maa on pullollaan. 

Tänä vuonna vanhempi tytär 
osallistui maastoretkelle ensim-
mäistä kertaa.

Satu kokee, että on tärkeää 
näyttää lapsille hyvää esimerk-
kiä siitä, että liikunnasta voi 

nauttia ilman kilpailemista. 
– Kun tyttäreni menee tans-

sitreeneihin, menen itse silloin 
lenkille. Lapset näkevät, että 
me nautimme aidosti urheilus-
ta, ja se innostaa myös heitä 
liikkumaan. Aion myös aina pi-
tää linjan, etten puhu koskaan 
kehostani negatiivisesti lasten 
kuullen. 

Ennätykset rikki
Hú! on islantilainen viikinki-
huuto, joka kaikuu urheiluken-
tillä. Crossfit-salille huuto ei so-
vi, mutta kelloa saa soittaa, kun 
saavuttaa oman ennätyksen. 
Kellon soittamiseen Sadulla oli-
si nyt aihetta, vaikkei suomalai-
nen vaatimattomuus sitä salli-
kaan. Satu nimittäin teki juuri 
henkilökohtaiset ennätyksensä: 
hän nostaa 100 kiloa maasta ja 
pystyy tekemään 10 leuanvetoa 
 peräkkäin.

Sadulle tuloksia tärkeämpää 
on kuitenkin hyvä olo. Hän aset-
ti toisen lapsen syntymän jäl-
keen, 35-vuotiaana, tavoitteen, 
että on 40-vuotiaana parem-
massa kunnossa kuin 30-vuo-
tiaana. Nyt 38-vuotiaana hän 
on jo ylittänyt tuon rajan ja on 
elämänsä kunnossa. Ja lisäksi 
 onnellisempi.

OIVALLUS 4:
POSITIIVISEN 
ESIMERKIN 
ANTAMINEN 
LAPSILLE ON 
ÄÄRIMMÄISEN 
TÄRKEÄÄ. UL-
KONÄKÖKESKEI-
SESSÄ MAAIL-
MASSA LASTEN 
TULISI OPPIA 
RAKASTAMAAN 
KEHOAAN PIE-
NESTÄ LÄHTIEN.

KÄÄNNEKOHDASSA

honkuva oli jälleen kauan 
 kadoksissa. 

– Vaikka lapsi oli jo synty-
nyt, maha oli edelleen pienen 
pesukoneen kokoinen. Mietin, 
palaako kehoni koskaan ennal-
leen, kun maha oli venynyt jo 
kaksi kertaa  jättimäiseksi.

Satu aloitti kuitenkin sisuk-
kaasti vaunukävelylenkit pa-
ri viikkoa synnytyksen jälkeen, 
ja crossfit-salille hän palasi 
kun vauva oli neljän kuukauden 
ikäinen. 

Arki muuttui 
 hauskemmaksi
Nykyään Satu viihtyy äidin roo-
lissa, vaikka se onkin vain yk-
si rooli monen joukossa. Muun 
muassa kirjailijana, bloggaaja-
na, Suomi PRKL -kaupan pitä-
jänä ja hevosretkioppaana tun-
nettu Satu ei ole hiljentänyt 
vauhtia.

Satu liikkuu paljon 
Islannin luonnossa 
vuoristo-opas-
miehensä kanssa. 
Nykyään myös 
 lapset otetaan 
mukaan retkille.

Patikoinnin jälkeen 
voi kuumaan 
 lähteeseen pulah-
taa rentoutumaan 
koko perhe. 
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