Baba Ly

”Ilman liikuntaa
kadotan itseni”
Pähkähullu kuntoilija. Silmitön suorittaja. Jotain mätää tuossa
urheiluhulluudessa täytyy olla. Kuka 47-vuotias juoksee yksitoista
maratonia ja huhkii triatlonkisan? Mikä saa Nelosen uutisista
ja Uutisvuodosta tutun Baba Lybeckin urheilemaan?
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Älä vanhene ennen aikojasi.
Vaikka Baba on liikkunut
koko ikänsä, hän tietää, että
harrastuksen voi aloittaa
koska vain. Maratonilla hän
on tavannut 59-vuotiaana
kestävyysjuoksuun
hurahtaneen naisen.
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K

asvoin
kulttuurikodissa,
jossa ruumiin
kulttuuria vieroksuttiin. Olen
siis
perheen
ainoa
hurahtanut, nauraa
Baba.
Elämänasenteen hän on perinyt
äidiltään. Koskaan ei ole liian myöhäistä, viestittää 60-vuotiaana kirjallisuusterapeutiksi valmistunut ja
antikvaarisen kirjakaupan avannut Maria Colliander-Saanio. Nyt
82-vuotiaana hän kulkee yliopistossa
luennoilla ja opiskelee venäjää.
– Äidin ansiosta vanheneminenkaan ei huoleta, sanoo Baba.
Kasvoille ilmestyneet ensimmäiset
rypyt muistuttavat vain nauruntäyteisistä hetkistä. Huumori ravitsee parisuhdetta ja Uutisvuodon ylituomarille siitä jopa maksetaan.
– Liikunnasta taas olen oppinut,
etten tule koskaan valmiiksi. On vain
tämä hetki, nämä salsan askeleet tai
juoksulenkin kulku. Huomenna voi
olla jalka rikki.

kiehtoo mieltä. Millaista elämää hän
elää ja miksi juoksee minun laillani
öisessä kaupungissa?
– Kerran Kaivopuistossa kohtasin
yksipyöräisellä ajavan nuoren miehen, joka ei vilkaisutkaan minuun,
kertoo Baba.
– Jäin miettimään, oliko hän totta
vai kuvittelinko vain.
Epäilyn öisten juoksujen sujumisesta Baba nimeää yhdeksi teini-iän
harhaluuloksi. Miksei yöllä voisi juosta? Tai varhain aamulla? Silloinhan
linnut visertävät ja meri lyö pärskeitä
kasvoille. Ruokailun jälkeenkään ei
tarvitse odottaa sitä myyttistä tuntia,
että voi lähteä lenkille. Vatsa täynnä
on jopa yllättävän miellyttävää juosta. Illallakin juoksu onnistuu. Vaikkei

”Juoksumatolla en ole
huhkinut koskaan,
eikä toivottavasti
tarvitsekaan. “

Pakkasjuoksu sujuu sittenkin
– Juoksumatolla en ole huhkinut
koskaan, eikä toivottavasti tarvitsekaan, sanoo Baba, joka lenkkeilee
luonnossa kaikkina vuodenaikoina.
Juoksu luistaa myös myrskytuulen
puhaltaessa ja taivaan kaataessa
vettä.
Askeleet vievät tyhjillä öisillä
kaduilla risteäville reiteille pöllöjen
ja supikoirien kanssa. Täydenkuun
lenkki kaartaa ohi näyteikkunoiden,
poikki ison risteyksen ja pitkin hiljaisia raitiovaunukiskoja. Vastaan
askeltavan lenkkeilijän nyökkäys
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uni heti sen jälkeen tulekaan, lenkin
luoma hyvä olo kompensoi nukkumatta jääneet tunnit.
– Nukun vähemmän, mutta paremmin.
– Aina Barcelonan maratoniin
saakka uskoin, ettei ole järkeä juosta
yli kymmenen asteen pakkasella, hymähtää Baba.
Koska maaliskuiselle maratonille
treenataan suomalaisen sydäntalven
aikaan, Baba päätti kokeilla pakkasjuoksua. Päälle hän puki paljon vaatetta, alimmaiseksi kosteutta iholta

imevän villaisen alusasun ja jalkaan
tavalliset lenkkitossut. Varmuuden
vuoksi hän suunnitteli reitin kodin lähelle. Kun Baba lopulta kotiutui kasvot huurteessa ja ripset valkoisina,
olo oli mahtava.

Koko perhe liikkuu
Yhdessä puoliso Pekan kanssa treenataan maratoneille ja pyöräillään.
Myös triatlonkisaan pariskunta harjoitteli kimpassa. Yhdessä liikkuminen tarkoittaa myös yhteistä aikaa.
– Vaikka kestävyysurheilu on yksilölaji, nautimme suoritusten jakamisesta. Sanoja ei tarvita, sillä toinen
tietää, mitä olen kokenut.
Baban ja Pekan löytää myös salsatunneilta, minkä lisäksi Baba harrastaa kahvakuulaa.
17-vuotias tytär tanssii ja juoksee.
22-vuotias poika lähtee vanhempiensa mukaan uintiharjoituksiin. Molemmat lapset pyöräilevät. Barcelonan triatlonkisaan he osallistuivat
pyöräilevinä huoltajina.
Yhdessä perhe on liikkunut läpi
vuosien.
– Lasten ollessa pieniä lastasimme
heidän pyöräkoreihinsa juomapullot
ja eväät. Matkalla kävimme kahvilla
ja jäätelöllä, etsimme kauniita kiviä
hiekkarannalta ja tutkimme tienreunan kasveja, kuvaa Baba. Samalla
aikuisille kertyi huomaamatta parikymmentä juoksukilometriä. Sykkeen vahtimisen sijaan viihdyttiin
mutkattomasti yhdessä.
Kerran Baba lenkkeili tyttärensä
kanssa Hangon hiekkaisella kuntoilupolulla ja osui vastakkain ison
uroshirven kanssa. Hiljaisen kohtaamisen jälkeen hirvi jatkoi matkaansa
läpi kesäisen, auringon valaiseman
iltametsän.
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Baba ihmettelee sitä, kuinka paljon asioita teemme
vain mielikuvissa, pelien tai
tietokoneen ääressä. Hän
kannustaa heittäytymään
samaan koko keholla,
siirtymään päässä tapahtuvista liikkeistä koko kropan
käyttöön.
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– Hetki oli unenomainen, muistelee Baba.

Juoksu huuhtoo murheet
mielestä
Siinä missä joku toinen avaa terapeutin oven, Baba painuu metsään.
– Alussa kaikki on tahmeaa. Henki ei kulje ja askel painaa. Päässä
pyörii sata asiaa ja tekemättömät työt
vyöryvät niskaan.
Lyhyt lenkki ei vielä lakaise pois
kärttyisyyttä, sillä juoksu lisää adrenaliinia kehossa.
– Jos juoksen pitkään ja hitaasti,
vaikutus on toisenlainen.
Sen oppimiseen Babalta kului
vuosia.
Kehon käynnistyminen kestää
reilun vartin. Kymmenen kilometrin
kohdalla mieli tasaantuu ja adrena-

”Alan nähdä asiat
valoisammin ja
keksin ratkaisuja
ongelmiin.“
liini korvautuu hyvän olon hormoneilla. Ajatukset siirtyvät pinnalla
olevista työmurheista perheeseen ja
ihmissuhteisiin.
– Alan nähdä asiat valoisammin ja
keksin ratkaisuja ongelmiin.
Kun fyysinen väsymys lisääntyy,
ajatukset vähenevät ja mieli kääntyy
sisäänpäin ja lopulta tyhjenee.
– Lopulta jäljelle jää vain autuas
tyhjyys. Askel, askel, askel….
Sellaisen lenkin jälkeen olo on uudestisyntynyt.
Maratonilla urakka alkaa vasta tuosta hetkestä. Kun keho alkaa
käyttää varaenergiaa, sisäistä vahvuutta tarvitaan eniten. Kyse on
muustakin kuin urheilusuorituksesta. Baba haastaa kehon lisäksi mieltään. Molemmat vahvistuvat siinä
rajatilassa, jossa tuntuu, ettei jaksa ja
jatkaa silti vielä hetken. Liikkuessa
venyvä mieli puolestaan osaa ratkoa
monimutkaisempia ongelmia myös
töissä. Sukuperintönä tullut asenne,
jonka mukaan mikään ei ole niin varmaan kuin epävarmuus, johdattaa
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Babaa tilanteisiin, jotka tarjoavat tilaisuuksia kehittyä.
– Koska maailma ei tottele minun
tarpeitani, teen asioita, joita en vielä
osaa tai joita pelkään. Valmennan itseäni kohtaamaan uusia tilanteita ja
poikkeavia mielipiteitä, hän kuvaa.

Järjen kontrolli hellittää
Triatlontreeneissä vaativinta oli uinti. Kasvojen laittaminen veden alle
pelotti eikä hengitystekniikka meinannut löytyä. Vaikka uimaopettaja ohjasi, suurimman työn Baba teki
ajatuksissaan. Tukehtumisen pelon
hän kesytti päivittäin pitenevillä
uintisessioilla meressä. Ikänsä veneillyt nainen taittaa nykyisin tuttuja venereittejä uimalla. Avovedessä
saattaa vierähtää puolitoista tuntia,
jonka aikana hän kiertää pari saarta.
Pisimmälle psykofyysisessä itsensä tutkailussa Baba pääsi Tanssii tähtien kanssa -kisassa.
– Siinä olin muukalaisena vieraalla planeetalla, koko ajan epämukavuusalueella, kertoo Baba ja jatkaa:
– Kun järjen kontrolli hellittää,
käsiteltäväksi nousevat lapsuuden
unohtuneet tunteet. Liike luo niihin
yhteyden eikä kaikkea tarvitse selvittää sanoilla. Siihen kokemukseen
jäin koukkuun!
Tavallisilla tanssitunneilla samaa
tilaa ei tavoita. Ryhmässä itsensä voi
etäännyttää toisin kuin kilpailun aikapaineessa. Turvaa ja luottamusta
kuitenkin tarvitaan ja tanssiopettaja
Mikko Ahdin kanssa se löytyi.

Cityyn. Lepakon musiikkikulttuuri
imaisi niin, että aktiivinen liikunta palasi elämään vasta viidentoista
vuoden päästä. Sen ajan hän juoksi
vain harvakseltaan.
Uudelleen Baba alkoi liikkua lapsiperhevaiheessa.
– Ensin uskoin olevani liian kiireinen, sillä työpäivien nopea tempo jäi
päälle. Silti vain harhailin ympäri kotia, enkä saanut kotitöitä tehtyä edes
pitkien vapaiden aikana.
Bodil Jönssonin kirja 10 ajatusta
ajasta muutti Baban aikasuhdetta.
Television ääressä lojuminen vaihtui
lenkeiksi. Turhautuminen tallautui
polkujen mutkiin ja juoksun jälkeen
mieli pulppusi ideoita. Aikakin alkoi
riittää, kun Baba uskoi siihen itse.
– Ilman liikuntaa kadotan itseni ja
alan toteuttaa muiden luomaa käsitystä minusta. Jotta voin olla toisten
joukossa kokonaisena, tarvitsen yksinäisiä hetkiä, joissa kukaan ei odota
minulta mitään.
Ne löytyvät juostessa. Siinä missä joku menee meditoimaan tai joogaan, Baba vaihtaa juoksuvarusteisiin. Lopputulos on sama.
Hetken hiljaisuuden jälkeen Baba
kiteyttää ajatuksensa.
– Minä tarkistan aina hätäpoistumistiet ja lasken lentokoneessa
montako penkkiriviä on lähimmälle varauloskäynnille. Teen B- ja
Ö-suunnitelmat. Jos menettäisin kaiken, jäljelle jäisi silti kaksi asiaa, joilla selviäisin vaikka ilman rahaa. Kirjallisuus ja liikunta!		

Oma tila löytyy
– En runnonut itseäni teräsmieskisakuntoon vuodessa, vaikka harjoittelu
vuoden kestikin. Kehityin siihen neljänkymmenen vuoden aikana, summaa Baba suoritustaan, joka monelle
näyttäytyy yksittäisenä rutistuksena.
Koululiikunnassa Baba ei ollut järin hyvä.
– En osannut kiivetä hienosti köysiä pitkin kattoon.
Teini-iässä hän osallistui koulujen
viestikisaan, jossa juoksivat kaikki
kynnelle kykenevät. Lujaa pinkonut
tyttö houkuteltiin IFK:n pikajuoksuvalmennukseen kolmen pojan kaveriksi. Päämatkaksi muotoutui 400
metriä. Lukiovuosien kuuden viikkokerran treenit, leirit ja kisat jäivät,
kun Baba palkattiin abivuonna Radio

Uutta!

BABAN LIIKUNNALLINEN
ELÄMÄNTAPA
Baba Lybeck. Habaa. Iloa,
liikettä, voimaa, 2013 Otava
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Liikkuminen kirkastaa kehon
tarkoitusta. Kun Baba on
löytänyt raajojen luonnolliset
tehtävät juosten, tanssien ja
pyöräillen, ei käsien ja jalkojen
sijoittamista tai niiden luomaa
vaikutelmaa tarvitse nykyään
miettiä missään tilanteessa.
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