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1 Johdanto 
 
 
Olen viettänyt lapsuus- ja nuoruusvuoteni telinevoimistelun parissa. Lukuisat 

vuodet huippu-urheilijana nuorten ja seniorien maajoukkueissa ovat jättäneet 

persoonaani ja elämääni lähtemättömän vaikutuksen. Opiskeluni alkuvaiheessa 

pääsin tutustumaan professori Kari Uusikylän tutkimuksiin lahjakkuudesta ja 

kiinnostukseni heräsi tätä tutkimuskenttää kohtaan. Niinpä päätin ryhtyä tutki-

maan aihepiiriä tarkemmin. Tutkimukseni lähtökohtina pidän nykyistä tutkimus-

tietoa ja teoriaa urheilulahjakkuuksien kehittymisestä. Entisenä huipputeline-

voimistelijana, valmentajana ja tuomarina, koin tutkimusaiheeni erittäin mielen-

kiintoiseksi ja motivoivaksi.  

 

Tutkimukseni on laadullinen, narratiivinen tapaustutkimus, jossa selvitän neljän 

huippuvoimistelijan kokemuksia heidän matkastaan kohti lajinsa huippua. Tut-

kimuksessani keskityn urheilijan kannalta tärkeisiin käännekohtiin ja koko hänen 

elämänkulkuunsa. Yritän selvittää urheilijoiden lapsuuden ja nuoruuden merkit-

täviä vaiheita, tärkeiden ihmisten rooleja sekä koulun, urheiluseurojen ja liikun-

tapaikkojen merkitystä. Selvitän urheilijoiden elämän käännekohtia, kuten louk-

kaantumisia, oivalluksia tai muutoksia ulkoisissa sekä sisäisissä olosuhteissa. 

Pyrin kuvaamaan urheilijan asennoitumista jokapäiväiseen harjoitteluun, keskit-

tymiseen ja kilpailemiseen, ja sitä kautta jäljitän sitä, mistä urheilusta nauttimi-

nen ja motivaatio päästä huipulle kumpuavat. Tutkimukseni tarkoitus on selvit-

tää urheilijan identiteetin rakentumisprosessia ja urheilun vaikutuksia urheilijan 

persoonallisuuteen. 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu neljästä haastattelusta. Haastattelin maamme 

tämänhetkisiä ja jo lopettaneita maajoukkuetason huippunaistelinevoimistelijoi-

ta, joista yksi voimistelee edelleen ja kaksi on juuri lopettanut aktiiviuransa voi-

mistelijana sekä yhden aktiiviurasta on kulunut jo useita vuosia. Tutkimukseni 

rakenne on poikkeava, sillä se noudattelee narratiiviselle tutkimukselle ominai-

sempaa tapaa esitellä tutkimustuloksia rinnan tutkimusteorian kanssa. Olen li-

sännyt paljon suoria sitaatteja haastatteluaineistostani kappaleiden lomaan, 
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elävöittämään tutkimustani ja antamaan sen lukijalle mahdollisimman autentti-

sen kuvan tutkimukseni kohteena olleista huipputelinevoimistelijoista.  

 

Urheilevan lapsen ja nuoren elämä on hyvin säännöllistä, ja sitä ohjaavat opis-

kelu ja harjoitukset sekä omat tavoitteet. Motivaatiolla, kunnianhimolla ja halulla 

menestyä on keskeinen merkitys voimistelu-uralla pärjäämiseen ja vastoin-

käymisten voittamiseen. Kuvaan tutkimuksessani niitä tekijöitä ja ilmiöitä, jotka 

vaikuttavat kehittymiseen huippuosaajaksi eli talenteiksi. Tutkimukseni lähtö-

kohtina pidän nykyistä tutkimustietoa ja teoriaa urheilulahjakkuuksien kehittymi-

sestä. Olen syventänyt tutkimukseni viitekehystä myös motivaatioteorioiden ja 

identiteettiteorioiden suuntaan. 

 

Rönkkö ja Suokko (2009) pohtivat tutkimuksessaan, että urheilulahjakkuus (gif-

tedness) on moniulotteinen käsite. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lahjak-

kuuden kehittymiseen vaikuttavat psyykkiset voimavarat, fyysinen vahvuus, 

rakkaus ja sitoutuminen lajiin sekä harjoitteluun. Lahjakkuuden kehittyminen 

huippu-urheilijaksi vaatii lisäksi mm. lukemattomia tunteja harjoittelua, suotuisia 

ympäristötekijöitä sekä ripauksen onnea. (Rönkkö & Suokko, 2009, 5,12.)  

 

Hakkarainen (2009) mukaan lahjakkuutta on arvostettu monilla aloilla jo pitkään. 

Poikkeuksellisia yksilöitä on eri aloilla pyritty seulomaan erilaisten testien ja 

haastattelujen sekä määritelmien avulla. Lahjakkuuden määrittely ei ole kuiten-

kaan helppoa. Se on hyvin monen asian summa, ja se voi ilmetä monin eri ta-

voin erilaisissa olosuhteissa. Monet lahjakkuudeksi katsotut ominaisuudet ovat 

perityn kehityspotentiaalin, harjoitusärsykkeiden sekä kehitystä tukevan kasvu-

ympäristön tulos. Lahjakkuudesta puhuttaessa erotetaan toisistaan käsitteet 

lahjakkuus (taipumus, giftedness) ja taipumuksen kehittyminen erityislahjakkuu-

deksi (talent). (Hakkarainen, 2009b, 10.)  

 

Piispan ja Huhdan (2012) mukaan tärkeitä teemoja huippu-urheilijaksi kehitty-

misessä ovat lapsuuden monipuolinen urheilutausta, vanhempien taloudellinen 

ja henkinen tuki, urheilun nautinto ja pakottomuus. Itse huippu-ura on vaativa, 

mutta palkitseva polku, jonka aikana motivaation tärkeimmiksi lähteiksi määrit-

tyvät nautinto, itsensä kehittäminen ja kilpailullisuus. (Piispa & Huhta, 2012, 10.)  
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Huippu-urheilu on elämäntapa, ja lahjakkaan huippu-urheilijan arkea määrittävät 

monet eri tekijät. Näitä ovat mm. asetetut tavoitteet, motivaatio, valmennus, so-

siaaliset suhteet (perhe ja ystävät), koulu, kilpailutilanteet, itseluottamus ja tark-

kaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen. Lahjakas urheilija on hakeutunut lajin 

piiriin omasta kiinnostuksesta ja kokee pätevyyttä eli luottaa omiin kykyihinsä. 

Koettu pätevyys on yhteydessä itsearvostukseen. Geneettisellä perimän merki-

tys näkyy urheilu-uran aloittamisen vaiheessa, mutta kehittyäkseen huippu-

urheilijaksi tulee urheilijan pystyä nauttimaan harjoittelusta ja kestämään ras-

kastakin harjoittelua. 

 

Liukkonen ja Jaakkola (2012) kuvaavat urheilijan motivaatiota seuraavasti. Mo-

tivaatio saa urheilijan harjoituksiin kerta toisensa jälkeen ja se ohjaa urheilijaa 

suuntaamaan kaiken energiansa jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Toisin sa-

noen voimakas motivaatio ohjaa urheilijaa yrittämään muita enemmän, sitoutu-

maan harjoitteluun, keskittymään paremmin ja suoriutumaan harjoituksissa ja 

kilpailuissa parhaalla mahdollisella tavalla. Motivaatio on monimutkainen pro-

sessi. Siinä yhdistyvät ihmisen persoona ja sosiaalinen ympäristö. Urheilija si-

toutuu toimintaan niin, että koko elämäntapa tukee harjoittelua ja urheilu-uraa. 

(Liukkonen & Jaakkola, 2012, 48-49.) 

 

Lahjakkuuden vaikutuksia telinevoimistelussa on tutkittu maassamme verrattain 

vähän. Pyrin tutkimuksellani kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti ja to-

tuudenmukaisesti lahjakkuutta ilmiönä, telinevoimistelun näkökulmasta katsot-

tuna. Tutkimukseni tarkoitus on perehdyttää sen lukijat huipputelinevoimistelijan 

elämänkulkuun ja huippu-urheilijan arkeen. Tutkimukseni tuo näkyväksi huippu-

urheilijan koko monimuotoisen kehitysprosessin lajiin aloittamisvaiheesta aina 

huipulle asti. Tutkimuksestani hyötyvät maamme telinevoimisteluväki: urheilijat, 

valmentajat, seuratoimijat ja vanhemmat. Tämän lisäksi tutkimuksesta on hyötä 

kaikille huippu-urheilun parissa toimiville ja niille jotka tekevät kasvatustyötä lah-

jakkaiden parissa.  
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat  
 

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on kerätä tietoa huippuvoimistelijan 

elämänkaaresta kaikille kiinnostuneille ja erityisesti niille, jotka ovat päivittäin te-

kemisissä huippuvoimistelun kanssa joko valmentaen, tuomaroiden, itse urheil-

len tai voimistelijan vanhemman roolissa. Maassamme on tehty hyvin vähän yli-

opistotason tutkimuksia telinevoimistelusta ja erityisesti telinevoimistelijoiden 

lahjakkuutta on tutkittu vain muutamassa aiemmassa opinnäytetyössä. Tässä 

tapaustutkimuksessa tavoitteenani on kuvata mahdollisimman totuuden mukai-

sesti ja moniulotteisesti maamme neljän huippuvoimistelijan kokemuksia heidän 

arjestaan ja ympäristöllisten tekijöiden yhteydestä heidän urheiluunsa ja lahjak-

kuuspotentiaalinsa kehittymiseen. Olen jaotellut tutkimusongelmani viiteen pää-

kysymykseen, jotka ovat samalla koko tutkimukseni viisi pääteemaa. 

 

1. Miten haastateltavat huippuvoimistelijat kuvaavat liikunnallista kyvyk-

kyyttään sekä fyysisten, että psyykkisten kykyjensä osalta? 

 

2. Millaisia kokemuksia haastateltavilla on ympäristöllisten tekijöiden yh-

teydestä huippu-urheilijaksi kehittymiseen? 

 
3. Miten haastateltavat kuvaavat urheilijaidentiteetin syntyprosessia ja 

miten huippu-urheilu on vaikuttanut heidän mielestään heidän oman 

persoonansa kehittymiseen? 

 

4. Miten motivaatio on vaikuttanut haastateltavien mielestä kehittymi-

seen huipuksi eli talentiksi?  

 
5. Miten haastateltavat ovat kokeneet sattuman ja merkityksellisten ta-

pahtumien (critical insidents) vaikuttaneen matkalla huipulle? 
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3 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kannalta keskeisimmät menetelmälliset 

näkökulmat. Aloitan tutkimuksen osallistujien lyhyellä esittelyllä. Kuvaan tutki-

muksen toteutusta ja tämän jälkeen jatkan narratiivisen tutkimusotteen esitte-

lyyn. Tämä jälkeen pohdin tapaustutkimusta yleisellä tasolla ja pureudun hiukan 

elämänkertatutkimusten erityispiirteisiin sekä elämänkerrallisen identiteetin ra-

kentumisprosessiin. Lopuksi pohdin vielä haastattelua tiedonkeruumenetelmä-

nä. 

 

3.1 Haastateltavien esittely 

 
Tutkimukseni haastateltavat ovat kaikki huippu-urheilijoita. Termi huippu-urheilu 

määritellään useimmiten kansainväliselle mestaruuskilpailutasolle tähtääväksi ja 

yltäväksi urheilutoiminnaksi. Kansainvälisillä mestaruuskilpailuilla tarkoitetaan 

mm. Euroopan mestaruus- (EM), Maailman mestaruus- (MM) ja olympialaiset. 

Huippu-urheilijoita on sekä amatööri, että ammattitasolla. Suomessa telinevoi-

mistelumaajoukkueen voimistelijat ovat pääsääntöisesti amatööriurheilijoita. 

Heillä on kuitenkin mahdollisuus hakea valtion avustamaa urheilija-apurahaa 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Apuraha on verotonta tuloa ja suuruudeltaan 

5000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti 

yksilölajien urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmen-

tautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa 

urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa. Apurahan tavoitteena on luoda urhei-

lijan ammattimaiselle tai päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edelly-

tykset. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä. (sport.fi, 

2015.) 

 

Kaikki haastateltavani täyttävät edellä esitetyn huippu-urheilun määritelmän. 

Kolme neljästä haastateltavasta oli jossakin uransa vaiheessa saanut myös val-

tion urheilija-apurahaa. Kaikki haastateltavani ovat menestyneet kansallisella 

tasolla ja saavuttaneet SM mitaleita. Heillä on saavutuksia Pohjoismaiden mes-

taruuskilpailuissa (PM) ja Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailuissa (PEM). Kaik-

ki haasteltavat ovat kilpailleet myös Euroopan mestaruuskilpailuissa (EM). 
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Tutkimukseni haastateltava 1 on vielä koulua käyvä nuori voimistelijalupaus. 

Haastateltava 1 on tämän aineiston ainoa vielä aktiivisesti voimistelua harrasta-

va huippuvoimistelija. Haastatteluvaiheessa (2013) tämä nuori voimistelijatar oli 

alaikäinen. Tutkimusprosessin aikana haastateltava 1 on kuitenkin saavuttanut 

täysi-ikäisyyden. Haastateltava 1 ei ole vielä osallistunut maailmanmestaruus-

tason (MM) kilpailuihin. 

 

Haastateltava 2 on urallaan edustanut Suomea myös MM -kilpailuissa ja maa-

ilmancupeissa. Nyt aikuisikään ehtineenä entisenä huippuna hänellä on laaja 

näkemys sekä huippuvoimistelijaksi kehittymisestä, että koko voimistelun ken-

tästä urheilijan, valmentajan ja seura-aktiivin rooleissa. 

 

Haastateltava 3 on juuri aktiivisen urheilu-uransa päättänyt voimistelija. Hän on 

edustanut Suomea maajoukkuetasolla MM-kilpailussa ja maailmancupeissa. 

Lukiosta valmistuttuaan tämä nuori urheilija vietti välivuotta, keskittyen urheiluun 

ja tähdäten MM-kilpailuihin. Hänellä on telinevoimistelun tuomarikortti ja hän 

käy tuomaroimassa telinevoimistelukilpailuja kansallisella tasolla.  

 

Haastateltava 4 on voimistelu uransa lopettanut entinen maajoukkuetason voi-

mistelija, joka pitkän voimistelu-uransa aikana on myös edustanut Suomea MM 

-kilpaluissa ja maailmancupeissa. Hänellä on telinevoimistelun tuomarikortti ja 

hän käy tuomaroimassa telinevoimistelukilpailuja kansallisella tasolla. 

 

Olen luvannut säilyttää haastateltavieni anonymiteetin, joten en julkista heidän 

nimiään tutkimuksen yhteydessä. Pyrin säilyttämään anonymiteetin myös sitee-

ratessani haastatteluja. Suomalainen telinevoimisteluväki saattaa tutkimustani 

lukiessa aavistamaan, kenestä henkilöistä on kyse. Sitaateissa esitetyt katkel-

mat ovat kuitenkin olennainen osa tutkimukseni sisältöä, enkä halunnut karsia 

niitä liikaa, jottei sitaatin merkitys muuttuisi. Olen tutkijan ominaisuudessa muut-

tanut joitakin kohtia haastatteluaineistosta, nimien ja paikkojen osalta, jotta 

haastateltavien yksityisyys säilyisi paremmin. Muutokset eivät ole vaikuttaneet 

sitaattien muuhun sisältöön. 
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3.2 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimusaineistoni koostuu neljästä haastattelusta, joista kaksi ensimmäistä 

ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja (haastateltavat 1 ja 2) ja kaksi jäl-

kimmäistä avoimia narratiivisia haastatteluja (haastateltavat 3 ja 4). Puolistruk-

turoidut teemahaastattelut tein Kandidaatin -tutkielmaani varten syksyllä 2013 ja 

narratiiviset elämänkerralliset avoimet haastattelut tein syksyllä 2014 syven-

tääkseni haastatteluaineistoani. 

 

Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa käytin mukaelmaa nuorisotutkimus-

verkoston teettämästä tutkimuksesta ”Epätavallisia elämänkulkuja, Huippu-

urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa”, löytämästäni valmiista haastattelu-

rungosta (kts. liite 1). Poistin alkuperäisestä haastattelurungosta joitakin epä-

olennaisia kysymyksiä ja kysymykset, jotka oli suunnattu monikulttuurisille ur-

heilijoille. Toimin näin, koska tutkimukseni kannalta en pitänyt mielekkäänä ke-

rätä näihin kysymyksiin vastauksia. Haastateltavat saivat ennakkoon tutustua 

haastattelurunkoon, haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja haastattelutilanteet 

olivat luonteeltaan välittömiä ja innostuneita. Haastateltavat kokivat tutkimusai-

heen tärkeäksi.  

 

Tutkimukseni alkuvaiheessa aloin pohtia entistä tarkemmin tutkimusaineistoni 

analyysitapaa ja sitä miten voisin syventää tutkimustani käsittelemään juuri niitä 

asioita, mitä halusin tutkia. Samaan aikaan tutustuin menetelmäkirjallisuuteen ja 

narratiiviseen tutkimusotteeseen. Tutkimukseni johtoajatukseksi alkoi muodos-

tua huippu-urheilijan ja vielä tarkemmin huipputelinevoimistelijan tarinan kerto-

minen mahdollisimman totuudenmukaisesti heidän itsensä kertomana. Tutki-

muksen viitekehyksenä toimivat eri teoriat lahjakkuudesta, motivaatiosta sekä 

urheilijaidentiteetin muodostumisesta. Jälkimmäiset kaksi haastateltavaa (haas-

tateltavat 3 ja 4) saivat ennakkoon tutustua Kandidaatin -tutkielmassani käyttä-

määni teemahaastattelurunkoon. Ennen haastatteluja korostin haastateltavilleni 

kuitenkin, että en tule haastattelussa käyttämään heille lähettämääni teema-

haastattelun runkoa, vaan haastattelut toteutetaan avoimina haastatteluina ja 

voimistelijat saavat vapaasti kertoa oman henkilökohtaisen voimistelullisen elä-
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mäntarinansa sellaisena kuin he sen näkevät. Teemahaastattelu toimi vain aja-

tusten herättäjänä tutkittavaa aihepiiriä kohtaan. Haastattelutilanne muodostui 

haastateltavan ja haastattelijan väliseksi dialogiksi eri aihepiirien ympärille. 

Haastattelijana pyrin tietoisesti antamaan haastateltavilleni vapauden valita ne 

aihepiirit, joista he halusivat kertoa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haas-

tattelutilanteissa molemmat haastateltavat kertoivat hyvin innostuneesti ja pe-

rusteellisesti oman voimistelullisen elämäntarinansa. Haastateltavien valitsemat 

aihepiirit erosivat jonkin verran toisistaan ja kahdesta ensimmäisestä puolistruk-

turoidusta teemahaastattelusta, mutta monia yhteisiä teemoja esiintyi varmasti 

juuri siitä syystä, että olin käyttänyt teemahaastattelun runkoa ajatusten herättä-

jänä.  

 

Aineiston analyysissä teemoittelen aineistoani kaikista neljästä haastattelusta 

löytyvien yhteisten aihepiirien ympärille. Nämä viisi pääteemaa ovat:  

 

1) Lahjakkuus suhteessa liikunnallisiin fyysisiin ja psyykkisiin kykyihin,  

 

2) Lahjakkuuden taustatekijät eli ympäristötekijöiden vaikutus huippu-urheilijaksi 

kehittymisessä  

 

3) Henkilön sisäinen kasvu ja urheilijaidentiteetin kehittyminen huippu-urheilun 

myötä,  

 

4) Motivaation vaikutukset huippu-urheilijaksi kehittymisessä ja 

 

5) Merkitykselliset tapahtumat ja sattuman vaikutus huippu-urheilijan uralla.  

 

3.3 Narratiivisuudesta 

 
Kiinnostuin narratiivisesta tutkimusotteesta opintojeni edetessä ja havaitsin, että 

se voisi parhaiten soveltua tutkimukseni tutkimusmenetelmäksi. Oma voimiste-

lutaustani asettaa minut haastattelijana siihen tilanteeseen, että pystyn helposti 

samaistumaan haastateltavana olevan henkilön kokemuksiin ja havaintoihin tut-

kittavana olevasta ilmiöstä. Tunnen haastateltavani, mutta en kuulu heidän lä-
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himpään ystäväpiirinsä. Haastateltavien valintaan vaikutti ensisijaisesti se seik-

ka, että kaikki haasteltavani täyttivät erityislahjakkaan (talentin) määritelmän. 

Toinen syy juuri näiden haastateltavien valintaan oli tutkimusekonomistiset syyt, 

kuten asuminen pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä.  

 

Tutkimuskirjallisuus määrittää elämänkertomuksen (life story) haastattelutilan-

teessa syntyväksi henkilön vapaamuotoiseksi kertomukseksi omasta elämäs-

tään. Elämänkerta rakentuu useista pienistä kertomuksista eri aihepiirien ympä-

rille. Elämänkerrallisessa haastattelutilanteessa haastateltavat voimistelijat poh-

tivat omaa voimistelullista elämänkertaansa ja kertovat omin sanoin itselleen 

merkittävistä tapahtumista ja havainnoistaan. 

 
Halmio (1997) Hänniseen (2002) viitaten toteaa, että tarinallinen, narratiivinen 

lähestymistapa tarkoittaa näkökulmaa, jossa nähdään ihminen ajallisena olen-

tona, jonka elämässä läsnä ovat nykyhetki, menneisyys ja tulevaisuus. Koke-

mushistoria määrittää sitä, kuinka ihminen kokee nykyisen elämäntilanteensa. 

Halmion (1997) mukaan narratiivinen tutkimus etsii vastausta kysymykseen, mi-

ten ihmiset ovat sitä, mitä he ovat, ja miten heistä on sellaisia tullut. Kun tutki-

muskirjallisuudessa usein muut selittävät tutkittavien puolesta, elämäkertatutki-

mus painottaa sitä, miten tutkittava itse ajattelee, kokee ja ymmärtää. (Halmio, 

1997, 2.) 

 

Heikkisen (2001) mukaan narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu sii-

hen, millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä asioille tarinoidensa kautta. Tieto 

muodostuu usein dialogisesti, keskustellen, joka mahdollistaa yhteisen ymmär-

ryksen syntymisen käsiteltävästä asiasta. Narratiivisessa tutkimuksessa koros-

tuukin yksilön subjektiivinen merkityksenanto ja tietäminen. Tässä suhteessa 

narratiivinen tutkimus poikkeaa muusta laadullisesta tutkimuksesta, koska se ei 

pyri yleiseen, objektiiviseen tietoon, vaan paikalliseen, subjektiiviseen tietoon. 

(Heikkinen, 2001, 51.) 

 

Heikkisen (2001) mukaan Bruner (1986 ja 1987) käsittää kertomuksen mahdol-

lisuudeksi ”ymmärtää maailmaa eri tavoin kuin paradigmaattisen tietämisen 

muoto: dialektisesti vähitellen kehkeytyvänä juonellisena tarinana, jossa par-
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haimmillaan on vahva todentuntu. Todentuntu (verisimilitude) ei perustu perus-

teluihin tai väitelauseisiin, vaan siihen, että lukija eläytyy tarinaan ja kokee sen 

ikään kuin todellisuuden simulaationa.” (Heikkinen, 2001, 52-53.)  

 
Heikkisen (2001) mukaan Robert Rinehart (1998) pitää narratiivisen todentun-

nut keskeisenä sisältönä sitä, että ”lukijalle avautuu tarinan kautta kokemus ho-

listisena tunnekokemuksena.” (Heikkinen, 2001, 56.) 

 
Olen sisällyttänyt tutkimukseeni paljon haastatteluistani keräämiä sitaatteja. Täl-

lä keinoin lukija pääsee samaistumaan haastateltavien elämäntarinoihin ja tut-

kittavasta aineistosta muodostuu kokonaiskuva. Toivon, että lukiessaan haasta-

teltavieni kertomia tarinoita, lukija saa kokemuksen todentunnusta (verisimitu-

de). 

 

3.4 Tapaustutkimus 

 
Tapaustutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tut-

kia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta. Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2007) mukaan tapaustutkimuksissa (case study) 

kerätään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pie-

nestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. (Hirsjärvi, Remes, & Saja-

vaara, 2007, 130.) Tulevassa tutkimuksessani tapauksen muodostavat tapaus-

ten ketju, urheilullinen elämänkaari, tie huipulle. Hirsjärvi ym. (2007) kuvaa kir-

jassaan tapaustutkimuksille tyypillisiksi piirteiksi sen, että kiinnostuksen kohtee-

na on joko yksittäinen tapaus tai joukko tapauksia, joita tutkitaan yhteydessä 

ympäristöönsä. Kiinnostuksen kohteina ovat usein prosessit ja tavoitteena on 

tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. (Hirsjävi, ym. 2007, 131.) 

 
Erikssonin ja Koistisen mukaan Stake (1995) määrittelee yhdeksi tapaustutki-

muksen tyypiksi kollektiivisen tapaustutkimuksen (collective case study). Tällai-

nen tutkimus muodostuu useista tapauksista ja oleellista siinä on yksittäisten 

tapausten välinen koordinaatio tai rinnasteisuus. Kyse on tapaustutkimuksen 

laajentamisesta usean tapauksen tutkimukseksi, jonka avulla yritetään päästä 

parempaan ymmärtämiseen tai parempaan teorian rakentamiseen. (Eriksson & 

Koistinen, 2005, 10.) Tutkimukseni haastattelut muodostavat kollektiivisen ta-
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pausten joukon. Näiden tapausten kuvaaminen ja liittäminen ympäröivään kon-

tekstiin ovat tämän tutkimukseni keskiössä.  

 

Tutkin tapauksia suhteessa ympäristöön eli kontekstiin ja olemassa olevaan tut-

kimuskirjallisuuteen. Tutkimukseni pyrkii kuvaamaan prosessia ja ilmiötä sekä 

erilaisten tapausten ketjua. Tapaustutkimuksia on kritisoitu heikosta yleistettä-

vyydestään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistää tai pohtia syy-

seuraussuhteita. Tutkijana muodostan oman tulkintani haastateltavien kerto-

muksista pyrkien kuitenkin kuvaamaan niitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

ja perustellen tekemäni valinnat ja valitsemani teemat. Tutkimukseni taustalla 

näkyy henkilökohtainen kiinnostukseni ja ennakkokäsitykseni tutkittavaa aihetta 

kohtaan. Haastattelutilanteet ovat olleet vuorovaikutteisia yhteisiä keskustelu-

tuokioita yhteisen molempia kiinnostavan aihepiirin äärellä. Olen tutkijana pyrki-

nyt kuvaamaan tapausten ketjua mahdollisimman seikkaperäisesti lukuisten 

haastatteluista poimittujen sitaattien avulla, jotta tutkimukseni lukija pääsee itse 

muodostamaan oman näkemyksensä kuvattujen tapausten ketjusta ja haasta-

teltavien voimistelijoiden voimistelullisista elämäntarinoista.   

 

3.5 Elämänkerrallinen lähestymistapa ja elämänkerta-

tutkimus 

 
Halmion (1997) mukaan elämäkerrallisen tutkimuksen tutkija on kiinnostunut tie-

tyn ihmisen tai ihmisten tavasta ajatella, toimia ja kokea elämänsä. Voidaan pu-

hua elämänkertatutkimuksesta tai elämänkerrallisesta lähestymistavasta.  Hä-

nen mukaansa narratiivisen tutkimuksen ennakoimattomuus ja avoimuus pakot-

tavat tutkijan itsenäiseen työskentelyyn ja oman tutkimisen tavan kehittämiseen. 

Tutkijalle ei ole tarjolla valmiita ratkaisuja missään vaiheessa, ja tieltä on raivat-

tava ennen kaikkea omaa epäilyä, kysymyksiä ja epävarmuutta. Halmion mu-

kaan omaelämäkerrallista aineistoa voidaan käyttää hyvin ihmiskuvan ja henki-

lökohtaisen kasvatusteorian hahmottamisessa. (Halmio 1997, 11.) Tutkimukseni 

luotettavuusosuudessa pohdin tarkemmin omaa osuuttani kertomusten kuvaa-

jana ja rooliani eri kertomusten valinnassa.  
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Honkonen (1995) toteaa, että elämänkerrallisen lähestymistavan -käsitteen si-

jasta voisi käyttää yksinkertaisempaa ilmaisua ”elämänkertametodi”. Honkosen 

mukaan ”ihmisen toimintaa ohjaavat vaistojen ohella hänen tavoitteensa, reflek-

tionsa ja muistonsa. Ihmisen elämänkertoja – menneisyyttä ja tulevaisuutta – on 

tutkittava, jota ihmisen toimintaa ja hänen tekemiään ratkaisuja voidaan ymmär-

tää.” (Honkonen 1995, 168.)  

 

Tutkimukseni kannalta kiinnostavaa on saada tietää haastateltavien oma näke-

mys siitä, miksi heidän mielestään heistä tuli sellaisia huippu-urheilijoita kuin he 

omasta mielestään ovat. Elämänkerrallinen tutkimusote soveltuu tähän tarkoi-

tukseen hyvin. Haastattelijana olin haastattelutilanteessa keskustelun alulle pa-

nija ja keskustelun virittäjä. Omat kokemukseni ja näkemykseni vaikuttivat haas-

tattelutilanteeseen ja siihen mitä haastateltavat itsestään halusivat kertoa. 

Haastateltavieni kertomukset eivät ainoastaan perustuneet menneiden tapah-

tumien kuvailuun vaan myös siihen mitä haastateltavat aikovat tehdä tulevai-

suudessa ja siihen mihin he elämässään pyrkivät. Voimistelijoiden elämäntari-

nat ovat siis ikään kuin ”strukturoituja minäkuvia”, jotka muokkaantuvat kerron-

nan kuluessa. Elämäntarina tai kertomus on henkilön sisäinen kognitiivinen pro-

sessi, mutta samaan aikaan vuorovaikutuksessa dialogisesti syntyvä kertomus. 

Kerrotuissa elämän käännekohdissa voimistelija tuo esiin hänen elämänsä kan-

nalta tärkeimmät ulottuvuudet. Tämän vuoksi tutkimukseni keskittyy haastatel-

tavan elämän kannalta merkityksellisten tapahtumien (critical insidents) tarkas-

teluun. Näitä merkittäviä tapahtumia eli avaintapahtumia käsittelen tutkimukseni 

pääluvussa 9. 

 

3.6 Identiteetti elämänkerrallisessa tutkimuksessa 

 
Honkosen (1995) mukaan ihmisellä on, sosiaalisten rajoitteiden puitteissa, taito 

tehdä omaperäisiä ratkaisuja ja valintoja ja rakentaa haluamaansa identiteettiä. 

(Honkonen, 1995, 170.) Identiteetti mahdollistaa kysymykset kuka sinä olet, mil-

lainen sinä olet, miten sinusta tuli se, mitä olet, mitkä asiat vaikuttivat sinun 

elämänkulkuusi, niin että sinusta tuli se mikä tuli, tai kuka ja missä sinä olet tu-

levaisuudessa. (Honkonen, 1995, 173.)  
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Ihmisen identiteetin määritteli runsaat sata vuotta sitten yhteiskuntaluokka johon 

ihminen syntyi. Nykyihmisen tilanne on erilainen. Honkosen (1995) mukaan ih-

minen joutuu entistä enemmän itse rakentamaan ja määrittelemään oman iden-

titeettinsä. Ihminen joutuu sopeutumaan ja muuttumaan ja samalla on pakotettu 

muuttamaan ja pohtimaan identiteettiään, sitä kuka hän on. (Honkonen, 1995, 

174.) Honkosen (1995) mukaan Goffman (1990) jaottelee identiteetin persoo-

naliseksi identiteetiksi ja sosiaaliseksi identiteetiksi. Sosiaalinen identiteetti ja-

kautuu kategorioihin joiden avulla ihmisiä luokitellaan esim. ammatti, koulutus ja 

edelleen attribuutteihin kuten esim. rehellisyys ja epärehellisyys. (Honkonen, 

1995, 174.) Goffman kuvailee persoonallista identiteettiä siten, että henkilöiden 

tutustuessa toisiinsa paremmin kategorinen identifiointi vähenee ja empatia ja 

ymmärrys sekä realistisempi persoonallisuuden piirteiden arviointi korvaa kate-

gorioinnin. Jokainen ihminen on ainutkertainen, oma persoonallisuutensa. 

(Honkonen, 1995, 174.) 

 

Honkosen mukaan Goffman (1990) on määritellyt sosiaalisen ja persoonallisen 

identiteetin seuraavasti: ”Sosiaalinen ja persoonallinen identiteetti ovat ennen 

kaikkea osa toisten ihmisten käsityksiä ja määritelmiä, jotka koskevat yksilöä, 

jonka identiteetistä on kysymys. - - Koska henkilöllä on kyky olla objektiivinen it-

selleen, hän luokittelee myös itsensä johonkin luokkaan (sosiaalinen identiteetti) 

ja on tietoinen omasta ainutkertaisuudestaan ja siitä, mistä tämä muodostuu 

(persoonallinen identiteetti).” (Honkonen, 1995, 175-176.) 

 

Tutkimukseni yhdeksi pääteemaksi määrittyi itsestään selvästi identiteetti ja eri-

tyisesti urheilijaidetiteetti, jota käsittelen tarkemmin luvussa 7. Voimistelijat ku-

vasivat voimistelun määrittävän sitä, miksi he olivat kasvaneet ja kehittyneet 

ihmisinä. Urheilu oli haastateltavien mukaan ollut määrittämässä heidän per-

soonallisen identiteettinsä muodostumista, mutta toisaalta myös sosiaalista 

identiteettiä. Voimistelijoiden oli vaikeaa pohtia, millaisia he olisivat ihmisinä il-

man urheilua ja urheilun mukanaan tuomaa sosiaalista ympäristöä. Voimistelijat 

kokivat että voimistelu oli kehittänyt heidän persoonallisuuttaan tiettyyn suun-

taan, mutta kukaan haastateltavista ei osannut täysin varmasti sanoa, olisiko 

kehitys ollut samansuuntainen ilman huippu-urheilua. Urheilun vaikutuksen 

identiteettiin nähtiin pääsääntöisesti positiivisina.  
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3.7 Hermeneuttis fenomenografinen tutkimusote 

 
Tutkimukseni on narratiivinen tapaustutkimus, mutta siinä on fenomenolgis-

hermeneuttisen tutkimuksen piirteitä. Fenomenologis-hermenteuttiselle tutki-

mukselle tyypillistä on yksilön kokemusten, eletyn elämän ja kokemusten ainut-

kertaisuuden tavoittaminen. Pyrkimyksenä on tavoittaa tutkimuskohde sellaise-

naan kuin se itsessään on tai kuin se ilmenee maailmassa. Tutkimuskohteena 

ovat inhimillinen kokemus, elämismaailma, eletty kokemus ja se muodostaa tut-

kimuksen ainutkertaisen laadullisen ytimen. Kaikki kokemukset ovat oikeutettuja 

ja tutkijan tulee pitää mielensä avoimena tutkimuskohteelleen, sillä tutkimus-

kohde on aina teoreettiselta kannalta ennalta määräämätön. Tutkijan ennakko-

käsitykset ja näkemykset on nostettava esiin, jotta ne voidaan hyväksyä tai hy-

lätä. Tutkijan sensitiivisyys ja eettisyys tutkittavia subjekteja ja aineistoa kohtaan 

korostuu sillä tutkimus syntyy tutkijan ja aineiston välisen dialogin seurauksena. 

Tutkijan esiymmärryksen merkitys aineiston tuottamisessa, kuvaamisessa ja 

tulkinnassa on keskeinen. (Rouhiainen, 2015.) 

 

Hermeneutiikassa mitään asiaa ei ymmärretä vain itsensä avulla, vaan aina 

kontekstissaan. Tämä tarkoittaa ymmärtämisen metodologiassa sitä, että koko-

naisuus on luettava ensin läpi yksittäisten asioiden ymmärtämiseksi. Kun astu-

taan hermeneuttiseen kehään, on olemassa jo esiymmärrys aiheesta. (Niska-

nen, 2005, 91.) Tutkimuksessani oleellista ovat yksilöiden kokemuksien esille 

saattaminen ja tulkinta. Tämän pohjalta tutkimuksessani on fenomenologis-

hermeneuttisia piirteitä.  

 

3.8 Haastattelu menetelmänä  

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta puolisturkturoidusta teemahaastattelusta 

ja kahdesta avoimesta narratiivisesta elämänkerrallisesta haastattelusta. Haas-

tattelin neljää suomalaista naishuippuvoimistelijaa. Haastateltavien valintaan 

vaikutti heidän asuinpaikkansa ja menestyksensä, sekä tietysti se seikka, että 

tunnen henkilökohtaisesti kaikki haastateltavani. Koska henkilökohtainen suh-

teeni haastateltaviin ei ole kovin läheinen, vaan pikemminkin tuttavatasolla, us-

kon siihen, että haastattelutilanteessa pystyin pysyttelemään uskottavasti haas-
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tattelijan ja tutkijan roolissa, eikä niinkään kaverin roolissa. Kaikki haastateltavat 

suostuivat heti haastateltavakseni. Ensimmäisen haastateltavan vanhemmilta 

pyysin tutkimusluvan hänen ikänsä vuoksi (17 v.). Haastattelu tehtiin (2013) en-

simmäisen haastateltavan ollessa alaikäinen. Kandidaatin -tutkielmassa haas-

tattelemiltani kahdelta voimistelijalta kysyin luvan käyttää heidän haastattelu-

jaan myös tämän tutkimuksen aineistona. Kaikki haasteltavat saivat ennakkoon 

tutustua haastattelun teemoihin heille lähettämäni haastattelurungon avulla. 

Haastattelurungon alussa pyrin kuvaamaan haastattelun kulkua ja siihen käytet-

tyä aikaa. Haastattelurungossa kerroin haastateltavilleni, että vaalin heidän 

anonymiteettiään, eivätkä henkilökohtaiset yksityiskohdat ole tutkimuksessani 

varsinaisen kiinnostuksen kohteena. 

 

3.8.1 Puolisrtukturoitu teemahaastattelu 

 
Teemahaastattelu on avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa haastattelun teemat ja aihepiirit ovat ennakkoon tiedossa, 

mutta puolistukturoidussa teemahaastattelussa aiheiden käsittelyjärjestys saat-

taa muuttua ja kysymysten asettelu syntyy itse haastattelutilanteessa spontaa-

nisti. Avoimen haastattelun vastakohta on strukturoitu haastattelu, jossa haas-

tattelu tapahtuu valmista lomaketta noudatellen ja kysymykset esitetään juuri si-

ten kun ne ovat lomakkeessa. Puolistrukturoitu haastattelu on strukturoidun ja 

avoimen haastattelun välimaastossa. Tässä tutkimuksessa käyttämäni puo-

listrukturoidut teemahaastattelut (haastateltavat 1 ja 2) ovat olleet luonteeltaan 

melko avoimia. Haastattelutilanteessa kävimme kaikki rungossa esitetyt aihepii-

rit läpi, mutta järjestys muuttui ja keskustelu eteni luontevasti aihepiiristä toi-

seen.  

 
3.8.2 Avoin elämänkerrallinen haastattelu 

 
Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan tutkimusmenetelmällisesti haastattelun 

etuna on se, että ”haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on kokemusta tut-

kittavasta ilmiöstä.”(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 74.) Tuomen ym. (2009) mukaan, 

vain ”ilmiö, mistä keskustellaan on määritelty. - - Avoimessa haastattelussa sal-

litaan tutkijan intuitiiviset ja kokemusperäiset lähestymiset ja väliintulot. Tutkijan 
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tehtävä on pitää haastattelu koossa, mutta antaa haastateltavan puhua vapaas-

ti.” (Tuomi ym. 2009, 76.)  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007) kuvaavat avointa haastattelua seuraavas-

ti: ”Avoimessa haastattelussa haastattelija selvittelee haastateltavan ajatuksia, 

mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan kun ne tulevat aidosti vastaan 

keskustelun kuluessa. Aihe voi muuttuakin keskustelun kuluessa.” (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2007, 204.) 

 

Avoimen haastattelun synonyymeinä käytetään syvähaastattelua, vapaata 

haastattelua, informaalista haastattelua, ei-johdettua haastattelua ja strukturoi-

matonta haastattelua. Tavallisesti avoin haastattelu vie myös paljon aikaa ja 

vaatii useita haastattelukertoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 204.) 

 

Haastatteluaineiston keruu kahdella eri menetelmällä on perusteltua tutkimus-

tehtävän näkökulmasta katsottuna. Olen aikaisempien lukujen aikana esitellyt 

menetelmällisesti erilaisia lähestymistapoja tutkimukseeni narratiivisesta feno-

menologis-hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Kaikkien lukujen johtoajatukse-

na on ollut selvittää tutkimuksen lukijalle niitä keinoja, joilla pyrin vastaamaan 

tutkimustehtävääni. Haluan tutkimuksellani kuvata mahdollisimman totuuden 

mukaisesti ja moniulotteisesti maamme neljän huippuvoimistelijan kokemuksia 

heidän arjestaan, ja ympäristöllisten tekijöiden yhteydestä heidän urheiluunsa ja 

lahjakkuuspotentiaalinsa kehittymiseen. Kaksi ensimmäistä puolistukturoitua 

teemahaastattelua liittävät tutkimukseni olemassa olevaan lahjakkuustutkimus-

ten kenttään, sillä käytin haastatteluissa pohjana ennakkoon testattua ja toises-

sa tutkimuksessa käytössä ollutta mittaria. (kts. liite 1). Avoimet narratiiviset ja 

elämänkerralliset haastattelut syvensivät näkemyksiäni tutkittavasta aihepiiristä 

ja koko aineiston pohjalta pystyin tekemään jaottelun tutkimukseni viiteen pää-

luokkaan, jotka esittelin jo edellä. Nämä viisi pääluokkaa käsittelen omina pää-

lukuinaan ja ne noudattelevat myös edellä esitettyjen tutkimuskysymysteni viittä 

pääteemaa.  
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3.9 Aineiston analyysimenetelmät 

 
Narratiivisen ja elämänkerrallisen aineiston analyysiä voidaan lähestyä monelta 

eri kannalta. Kysymys on enemmänkin tiedon perimmäisestä luonteesta. Kon-

struktivismi korostaa näkemystä, jossa ihminen rakentaa identiteettiään, konst-

ruoi tietoa omiin aikaisempiin kokemuksiin perustuen, tarinoiden välityksellä. 

Tieto itsestä ja ympäröivästä maailmasta on alati jatkuva ja muuttuva kertomus. 

Tieto rakentuu vuorovaikutuksessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstis-

sa. Konstruktivistinen tiedonkäsitys edustaa Heikkisen (2001) mukaan ” tieto-

teoreettista relativismia, jonka mukaan tietäminen on suhteellista – ajasta, pai-

kasta ja tarkastelijan asemasta riippuvaa.” (Heikkinen, 2001, 50.) 

  

Tietäminen on aina jostakin perspektiivistä, jostakin näkökulmasta tietämistä. 

Modernistinen ”yleispätevä tietäminen” hylätään ja tilalle otetaan postmodernis-

tinen tietämäinen joka on sidoksissa aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään.  

(Heikkinen, 2001, 50-51.)  

 

Heikkinen (2001) Polkinhorneen (1995) viitaten esittelee kaksi narratiivisen ai-

neiston käsittelytapaa. Nämä ovat narratiivien analyysi ja narratiivinen analyysi. 

Ensimmäinen (narratiivien analyysi) keskittyy kertomusten luokitteluun niiden 

tapaustyyppien, kategorioiden ja metaforien avulla. Jälkimmäinen (narratiivinen 

analyysi) pyrkii tuottamaan uuden kertomuksen aineiston pohjalta. (Heikkinen, 

2001, 52.)  

 

Heikkinen (2001) toteaa, että tämä jaottelu pohjautuu Jerome Brunerin (1986) 

tapaan erotella kaksi erilaista tietämisen muotoa, pragmaattinen tietämisen 

muoto ja narratiivinen tietämisen muoto. Pragmaattinen tietämisen muoto pe-

rustuu loogisuuteen, käsitteiden täsmälliseen määrittämiseen ja luokitteluun. 

Narratiivinen tietäminen taas temaattisesti ja johdonmukaisesti etenevään ker-

tomukseen. Heikkinen (2001) esittelee Polkinhorneen (1995) viitaten yhteyden 

Brunerin kahden tietämisen muodon sekä narratiivien ja narratiivisen analyysin 

välillä. Narratiivien analyysissä sovelletaan pragmaattisen tietämisen tapaa ja 

narratiivisessa analyysissä narratiivisen tietämisen tapaa. Jälkimäisessä kyse 
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on enemmänkin synteesin tekemisestä, ehjän juonellisen tarinan synnyttämi-

sestä. (Heikkinen, 2001, 53.)  

 

Heikkinen (2001) toteaakin että ”oman luovan ajattelun käyttäminen on ensisi-

jaista ja metodien ja materiaalin ”oikein käyttäminen” on toissijaista. - - Erilaisten 

tutkimustapojen ja kirjoittamistapojen yhdistämistä voi pitää luontevana seu-

rauksena siirtymisestä modernistisesta tieteenihanteesta postmoderniin, kon-

struktivistiseen tiedekäsitykseen.” (Heikkinen, 2001, 54.)  

 

Hyvärisen (2010) mukaan kertomuksen analyysistä puhuttaessa ei ole yhtä va-

kiintunutta metodia, joka etenisi alusta loppuun sovitusti, vaihe vaiheelta. Ky-

seessä onkin pikemminkin tutkijan toiminta ja erilaisten analyyttisten välineiden 

soveltaminen juuri kyseiseen aineistoon sopivaksi. Tavallisimmat tavat analy-

soida kerronnallista aineistoa ovat: aikakehys -analyysi, prosessianalyysi ja 

odotusanalyysi. Huomioon tulee ottaa myös kertomuksen muotoon eli siihen 

onko kyseessä yksi yhtenäinen kertomus vai joukko pieniä kertomuksia. Tutki-

jan tulee tuntea erilaisia analyysitapoja, jotta voi soveltaa analyysiaan omaan 

työhönsä sopivaksi. (Hyvärinen, 2010, 90.)  

 

Tutkijan tulee lähteä tutustumaan aineiston kertomuksiin ja Hyvärisen (2010) 

mukaan ”ensimmäinen tehtävä on paikantaa, missä kohtaa aineistoa kertomuk-

sia ylipäätään on. Miksi elävä ja vakuuttava kertomus kerrotaan juuri tällä koh-

taa? Mitä tämä kertomus tekee juuri tässä, mikä on sen funktio?” (Hyvärinen, 

2010, 91.) Hyvärisen (2010) mukaan ”kertomus etenee kahdella tasolla, ajalli-

sella tasolla ja tapahtumien tasolla. Nämä jaksot eivät usein etene samaan tah-

tia.”(Hyvärinen, 2010, 93.) Kertomusten perusongelma on Hyvärisen mukaan 

se, että ”kertomuksissa on paljon muutakin kuin kertovia lauseita. - - kerrotta-

vuus (tellability) viittaa ennen muuta kuvattujen tapahtumien yllättävyyteen.” 

(Hyvärinen, 2010, 95.)  

 

Haastattelun odotusanalyysi tarkoittaa Hyvärisen mukaan sitä, että haastattelu-

tilanteessa haastateltava pyrkii suhteuttamaan sanomansa olettamiinsa haas-

tattelijan odotuksiin. Haastateltava ei Hyvärisen mukaan toisin sanoen kovin 

useinkaan ”raportoi kaikkia mahdollisia tapahtumia jonossa, vaan reagoi kerto-
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malla siihen, mikä poikkeaa tavalla tai toisella odotuksista.” (Hyvärinen, 2010, 

111.)  

  

Analysoin aineistoani kvalitatiivisella sisällönanalyysillä. Sisällön analyysissä 

Metsämuurosen (2005) mukaan Syrjälään (1994) viitaten tutkija ”herkistyy” ai-

neistolleen eli tuntee keräämänsä aineiston läpikotaisin ja ottaa keskeiset käsit-

teet haltuun teoreettisesta kirjallisuudesta. Aineisto sisäistetään ja teorisoidaan. 

Aineistoa luokitellaan erilaisiin teemoihin ja käsitteitä täsmennetään. Tutkijan 

ajattelutoiminnalla on analyysin synnyssä keskeinen merkitys. (Metsä-

muuronen, 2005, 235).  

 

Syrjälän (1994) mukaan aineiston analyysi perustuu useimmiten haastattelu-

runkoon, mutta ennen kaikkea se on tutkijan ajattelua ja pohdintaa. Tutkimusai-

neisto luokitellaan teemojen ympärille. Luokitteluvaiheessa asioille etsitään yh-

teyksiä ja ristiriitaisuuksia, eli luokituksia puoltavia ja kumoavia ilmiöitä. Teorian 

avulla ei pakoteta aineistoa, vaan teorian avulla rikastutetaan aineistoa. Analyy-

sin kautta syntyy näin tulkinta, joka nousee pelkän tapauskuvauksen yläpuolel-

le, ilmiöiden ja teemojen tasolle. (Syrjälä, 1994, 89-90.) 

 

Tavoitteenani on kuljettaa tutkimustuloksia rinnan teorian kanssa ja käsitellä 

asioita omina aihekokonaisuuksinaan. Seuraavassa luvussa pyrin kasaamaan 

tutkimustulokset vielä kerran tutkimusongelmien ympärille, pohtien vastauksia 

alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin. Olen analysoinut kaiken haastatteluaineiston 

ryhmittelemällä asioita luomani rungon ympärille. Analyysissä olen pyrkinyt ku-

vailemaan minulle välittynyttä kokonaiskuvaa tutkimukseni aihepiiristä. Aineis-

toni on suppea otos ja vain neljän huippuvoimistelijan näkemys tutkimuksen 

kohteena olleista ilmiöistä. Olen kuitenkin tästä suppeastakin aineistostani löy-

tänyt paljon yhteneväisyyksiä tutkimuskirjallisuuden ja oman tutkimukseni välil-

lä. 
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3.10 Metodologisten seikkojen pohdintaa 

 

Olen edellä esitellyt seikkaperäisesti tutkimukseni keskeisintä metodista viiteke-

hystä sekä pyrkinyt kuvaamaan työskentelyprosessiani ja tapoja, joilla toteutin 

tutkimukseni aineiston keruun ja analyysin.  

 

Metodologisia seikkoja pohtiessani yhdeksi ongelmaksi näen henkilöiden ano-

nymiteetin säilymisen ja omien ennakkokäsitysteni vaikutuksen kirjoitusproses-

sissa. Pyrin toimimaan tutkijana mahdollisimman objektiivisesti. Esitän lukijalle 

tutkittavien subjektiiviset näkemykset heidän omasta elämästään niin, että tut-

kimukseni lukija pystyy ymmärtämään syvällisemmin huippuvoimistelijan elä-

mää ja elämäntapaa. Sclater (2004) pohtii artikkelissaan narratiivisuuden ja 

subjektiivisuuden problematiikkaa ja tulee siihen lopputulemaan, että narratiivi-

sessa analyysissä tärkeää ei ole vain löytää ihmisten merkityksiä asioille, tai 

kuvata miten he muistavat ja kertovat asioita, vaan myös luoda tietoa, joka ra-

vistelee vanhoja totuuksia ja antaa meille mahdollisuuden nähdä vilaukselta jo-

tain monimutkaista ihmisten elämästä, itsestämme ja pyrkimyksistämme. Narra-

tiivinen analyysi tuo esiin ihmisten elämän ja siinä esiintyvät sosiaaliset proses-

sit. Se avaa kiinnostavia mahdollisuuksia ajatella luovasti ja olla yhteydessä tut-

kittaviin sekä tuo rikasta ja monipuolista tietoa. (Sclater, 2004, 115.)  

 

Olen koko tutkimusprosessin ajan joutunut ravistelemaan omaa tutkijan ajatte-

lumaailmaani ja suhtautumaan tutkimukseeni luovasti ja avoimin mielin. Mieles-

täni tutkimukseni antaa sen lukijalle paljon mielenkiintoista ja yksityiskohtaista 

tietoa huipputelinevoimistelijan elämästä, arjesta ja ajatuksista. 
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4 Telinevoimistelu 

 
Tässä luvussa esittelen yleisesti telinevoimistelun historiaa ja lajin nykytilannet-

ta Suomessa. Määrittelen myös maajoukkuetta käsitteenä ja kuvaan lyhyesti 

Suomen naisten telinevoimistelumaajoukkuetoimintaa sekä urheilijan urakehi-

tystä naisten telinevoimistelussa. 

 

4.1 Telinevoimistelun historiaa 

 

Telinevoimistelu on yksi vanhimmista urheilulajeista, ja on myös ollut mukana 

olympialaisten yhtenä lajina olympialaisten modernin aikakauden alusta asti. Jo 

Antiikin olympialaisissa kilpailijat kilpailivat suorituksissa, jota voidaan kuvata 

termillä voimistelu. Nimi ”gymnastics” tulee antiikin Kreikan sanasta ”gumnos”, 

joka kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa alastomuutta. Tämän takia naisilla ei 

ollut osallistumisoikeutta Antiikin olympialaisten voimistelukilpailuihin, ei edes 

katsojina. (Svoli, 2014.) 

 

Naisten telinevoimistelu sai modernin versionsa myöhemmin 1900-luvulla, josta 

se lähti kehittymään naisellisesta voimistelusta akrobaattiseksi taituruudeksi. 

Kansainvälisenä kattojärjestönä ja voimisteluliittona telinevoimistelulle toimii 

The Fédération Internationale de Gymnastique, FIG. Suomessa telinevoimistelu 

toimii Suomen Voimisteluliiton alaisuudessa. Miehet kilpailevat telinevoimiste-

lussa kuudella telineellä, jotka ovat permanto, renkaat, nojapuut, hyppy, rekki ja 

hevonen. Naisten telineet ovat hyppy, nojapuut, puomi ja permanto. (Vilenius, 

2010, 6-8.)  

 

Naisten telinevoimistelu oli ensi kerran virallisena kilpailulajina Amsterdamin ki-

soissa 1928. Alun perin ohjelmassa oli pelkkä joukkuekilpailu. (Svoli, 2014.) En-

simmäisistä modernin kauden olympialaisista vuoteen 1948 telinevoimistelu ke-

hittyi ja laajeni voimakkaasti. Telinevoimistelukilpailut pidettiin yleensä ulkona ja 

voimistelutelineiden tekniset säännöt puuttuivat. Nykyinen telinekilpailujärjes-

telmä muotoutui Helsingin 1952 olympialaisiin mennessä. Nämä olympialaiset 
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olivat ensimmäiset, joissa naiset saivat kilpailla yksilöinä neljällä telineellä: hyp-

py, eritasonojapuut, puomi ja permanto. (Vilenius, 2010,6.)  

 

Suomen voimisteluliiton mukaan naisten telinevoimistelu on kansainvälisen 

voimisteluliiton (FIG) virallinen kilpaurheilulaji. Kansainvälinen lajiliitto Fédérati-

on Internationale de Gymnastique (FIG) perustettiin vuonna 1881, ja se on van-

hin kansainvälinen lajiliitto. (Svoli, 2014.) 

  

Telinevoimistelu on yksi monimutkaisimmista, ellei jopa monimutkaisin ihmisen 

harjoittama fyysinen urheilulaji. Telinevoimistelussa tarvitaan nopeutta, voimaa, 

ketteryyttä, liikkuvuutta, koordinaatiotaitoja sekä tasapainoa. Näiden kaikkien 

fyysisten ominaisuuksien lisäksi telinevoimistelu vaatii uskallusta ja rohkeutta. 

Jokaisen liikkeen oppiminen vaatii useita satoja toistoja. Liikkeen oppiminen 

edellyttää liikekehittelyitä ennen varsinaisen liikkeen opettelua ja oppimista. 

Näiden taitojen oppiminen olisi mahdotonta ilman valmentajan neuvoja ja avus-

tusta. Taitolajin vaativan luonteen vuoksi voimistelijoiden omatoiminen harjoitte-

lu onkin melko vähäistä. (Vilenius 2010, 13.) 

 

4.2 Telinevoimistelun nykytilanne ja lajin kuvaus 

 
Vileniuksen (2010) lajianalyysin mukaan telinevoimistelu nauttii laajalle levinnyt-

tä suosiota varsinkin olympialaisten aikaan. Muut voimistelukilpailulajit ovat ryt-

minen voimistelu, trampoliinivoimistelu, aerobic ja akrobatiavoimistelu. (Vilenius, 

2010, 6.) Vilenius (2010) Salmelaan (1976) ja Holopaiseen (1997) viitaten, ku-

vailee telinevoimistelua monipuoliseksi lajiksi, joka vaatii mm. voimaa, liikku-

vuutta, nopeutta, kestävyyttä sekä ennen kaikkea taituruutta. Voimistelijan tär-

keimmät hermolihasjärjestelmän ominaisuudet ovat nopeus, nopeusvoima, 

maksimivoima, liikkuvuus ja kestävyys. Taidon osa-alueista telinevoimistelussa 

painottuvat liiketaju, käsien ja jalkojen varassa tapahtuva tasapaino, koordinaa-

tio- ja orientaatiokyky sekä ajan arviointikyky. Vileniuksen mukaan Hicks (2005) 

taas puolestaan analysoi, että telinevoimistelun kehityksen myötä voimistelijan 

fyysiset ominaisuudet ovat kehittyneet ja voimistelijat ovat kooltaan yhä pie-

nempiä ja kevyempiä. (Vilenius, 2010, 13.) 
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Vileniuksen (2010) mukaan Bale & Goodway (1990) määrittelevät telinevoimis-

ten lajiksi, jossa menestyminen vaatii noin 10 vuoden tiivistä harjoittelua, joka 

pitää aloittaa hyvin nuorena. Huippumaissa voimistelijat aloittavat harjoittelun 

yleensä 5-6-vuotiaina ja harjoittelevat noin 20-30 tuntia viikossa. Naistelinevoi-

mistelijoiden huippusuoritusikä on nykyään noin 16-17 vuotta (Vilenius, 2010, 

14.) 

 

 4.3 Naisten telinevoimistelu Suomessa ja maajoukkue-

toiminta 

 

Vileniuksen (2010) mukaan Kalaja (2008) toteaa, että telinevoimisteluharjoitte-

lun vahvuus Suomessa on runsas ohjattujen lajiharjoitusten osuus. Tämä var-

mistaa toisaalta turvallisen harjoittelun, toisaalta takaa oikean suoritustekniikan 

kehittymisen. Lajiharjoittelun suuri määrä muokkaa voimistelijoiden liikevaras-

tosta laajan ja monipuolisen. Nuorten ikäluokan vahvuus on ohjattu taitoharjoit-

telu, jota täydentää vahva lihaskuntoharjoittelu (Vilenius, 2010, 24.) 

 

Suomen voimisteluliitto kuvaa sivuillaan maajoukkueen ja maajoukkuerinkien 

toimintaa. Maajoukkuerinkien tavoitteena on tukea voimistelijoiden valmentau-

tumista ja kehittymistä lajin huipulle. Maajoukkuerinkitoimintaa on sekä naisten 

että tyttöjen sarjoissa. Naisten ja tyttöjen maajoukkuerinkiin nimetään voimisteli-

jat kilpailumenestyksen perusteella. Maajoukkueeseen kuuluvat arvokilpailujen 

edustusvoimistelijat. Ryhmät tarkistetaan sekä kevät- että syyskilpailukauden 

päätyttyä. (Svoli, 2014.) 

 

 4.4 Naisten telinevoimistelun urakehitys 

 
Côtén, Bakerin ja Abernethyn (2007) artikkelissa todetaan selvästi, että lajeissa, 

joissa huippusuoritukset sijoittuvat varhaiseen vaiheeseen (ennen murrosiän 

loppumista), on usein välttämätöntä erikoistua aikaisin omaan lajiinsa saavut-

taakseen lajin huipun. Näitä varhaisen huipullaoloiän lajeja kutsutaan taitola-

jeiksi. Lajeille on yhteistä myös suoritusten arviointi paremmuusjärjestyksen 

muodostamiseksi ja urheilun taiteellinen puoli. Suoritus tehdään suhteellisen 
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vakioiduissa olosuhteissa ilman kontaktia vastustajiin. Esimerkkilajeina ovat 

rytminen voimistelu, telinevoimistelu sekä taitoluistelu, mutta tietoja voidaan so-

veltaa myös balettiin ja tanssiin. (Côtén, Bakerin & Abernethyn, 2007.) Hakka-

raisen, Jaakkolan, Kalajan, Lämsän, Nikanderin, ja Riskin (2009) julkaisun mu-

kaan tulevat huippu-urheilijat ja kansallisen tason urheilijat erottuvat suoritusky-

vyiltään vasta myöhään murrosiässä. Naisten voimistelussa ja taitoluistelussa 

tutkimustulokset ovat kuitenkin poikkeavia. Näissä ryhmissä eroja tulevien huip-

pujen ja kansallisen tason urheilijoiden kesken on löydetty jo 7-vuotiailla. (Côté 

ym. 2007; Hakkarainen, Jaakkola, Kalaja, Lämsä, Nikander, & Riski, 2009a, 

246–247.) 

 

Arkaevin ja Suchilin (2004) haastattelemien venäläisten telinevoimisteluvalmen-

tajien mukaan tytöiltä vie 8–10 vuotta saavuttaa huipputulokset ja pojilla vastaa-

vasti 10–12 vuotta. Olympialaisissa saa kilpailla 16-vuotiaasta lähtien, joten op-

timaalinen ikä harjoittelun aloittamiseksi on molemmilla 5–6 vuotta. (Arkaev & 

Suchilin, 2004, 33–36.) Venäläisten telinevoimistelijoiden naisten keski-ikä oli 

vuoden 2000 olympialaisissa 17 vuotta kun miesten oli 21 vuotta. On siis to-

dennäköistä, että urheilija pääsee osallistumaan korkeintaan yksiin olympialai-

siin. (Arkaev ym. 2004, 33–36.) 

 

Telinevoimistelu on laji, jossa toisaalta pitää opetella runsaasti erilaisia liikkeitä 

sekä liikemalleja ja toisaalta pitää levätä paljon. Liikkeiden suorittaminen ja 

opettelu ei väsyneenä ole turvallista tai edes mahdollista. Kalajan (2009) mu-

kaan huipputason telinevoimistelijan harjoitusajasta ainoastaan kymmenen pro-

senttia on aktiivista telineillä voimistelua. Palautumisaikaa käytetään mielikuva-

harjoitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harjoittelu vie runsaasti ai-

kaa. Runsaimmillaan harjoitusmäärät ovat kun voimistelija on siirtymässä huip-

putasolle ja opettelee vielä uusia liikkeitä. Oikotietä huipputasolle ei ole. Käy-

tännössä tason saavuttaminen edellyttää noin kymmenen vuoden määrätietois-

ta harjoittelua ja sitä, että voimistelu aloitetaan hyvin nuorella iällä. (Kalaja, 

2009, 454.)   

 

Law, Côté ja Ericsson (2007) tutkivat lahjakkaita rytmisiä voimistelijoita vertailu-

tutkimuksessaan, missä he selvittivät olympiatason urheilijoiden ja kansainväli-
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sellä tasolla kilpailevien rytmisten voimistelijoiden eroja. Rytmisen voimistelun 

tutkimuksessa saatiin selville, että olympiatason voimistelijat mielsivät tervey-

tensä heikommaksi ja olivat kokeneet enemmän vammoja kuin kansainvälisen 

tason voimistelijat. Molemmat ryhmät tosin kokivat terveytensä huononevan 

uran lopulla. Monipuolisen harjoittelun yhteydessä on todettu tapahtuvan vä-

hemmän urheiluvammoja kuin aikaisen erikoistumisen yhteydessä. (Law, Côté 

& Ericsson 2007, 20.) Rytmiset voimistelijat kokivat myös, että aikaisin (nuorella 

iällä) asetetut tavoitteet ja ympäristön (vanhempien, valmentajan ja urheilijan it-

sensä) asettamat paineet vähensivät voimistelun leikillisyyttä ja hauskuutta, mi-

kä monissa tapauksissa johtavat sosiaalisiin ja psykologisiin ongelmiin. Tässä 

on vaarana koko urheilu-uran lopettaminen (drop out) vaikka voimistelijat olisi-

vatkin urakehityksensä huipulla. (Law ym. 2007, 20-21.)  

 

Tutkimukseni haastateltavat olivat kaikki aloittaneet telinevoimistelun harrasta-

misen nuorena ja erikoistuneet myös nuorella iällä. Aikaisella erikoistumisella 

tarkoitetaan urheilullista urapolkua, joka eriytyy jo 6-7 vuoden iässä kehittyen, 

kovan ja päämäärätietoisen harjoittelun tuloksena kohti mahdollista huippu-

urheilijan uraa. Urheilijan urapolkua kuvaavasta kuviosta (kts. kuvio 1) voidaan 

havaita, että huippu-urheilijaksi aikaisen erikoistumisen kautta polkua 3 etene-

vät urheilijat ovat tutkimusten mukaan kokeneet oman fyysisen terveytensä ja 

urheilussa viihtymisensä heikommaksi kuin polkuja 2 ja 1 edenneet huippu-

urheilijat. Haastateltavani olivat omalla kohdallaan kokeneet myös loukkaantu-

misia ja terveysongelmia. Harjoittelun psykososiaalisista tekijöistä haasteltavat 

mainitsivat kuitenkin, että harjoitteluilmapiiri oli heidän kohdallaan ollut positiivi-

nen ja valmentajasuhde oli hyvä ja kannustava sekä voimistelijan etua ajattele-

va.  

 
”Niitä on paljon. Rasitusvammoja hyvin paljon. Sillon pienempänä oli niin paljon 
että mä olin koko ajan tauolla. Polvet, nilkat, kyynärpää, olkapää, kaikki vuoro-
tellen. Se on se isoin tyssäys tässä lajissa. Tosi paljon on ollut taukoo. On voi-
nut tehdä vaikka vaan nojapuita. - - Koko aika tulee joku uus kipu niin on se 
rankkaa. Välillä on vaikeeta jaksaa jos on ollu pitkä tauko. Sitä huomaa, että nyt 
ei meekään niin hyvin kun ennen meni. Se on taas tavallaan mulla ollu hyvä, et-
tä mä oon tosi nopeesti päässy takas kuntoon. Monella se vie aikaa. Tässä la-
jissa se on vaikeeta et jos sä et oo tehny nojapuita vaikka neljään viikkoon niin 
se tuntuu ihan mahdottomalta. Nyt mä oon päässy onneks takas.” (haastatelta-
va 1) 
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KUVIO 1. Urheilijan urapolku. Teoksessa: Liukkonen, J. (2009, 38) Lahjakkuus 

lasten ja nuorten urheilussa. Kanadalaisen tutkijan Jean Côtén (2007) mukaeltu 

teoria siitä, millaisia reittivalintoja urheilijalla on valittavinaan 

 

Ulkomailla vietetyn opiskelija-ajan loppupuolella haastateltavalla 2 tapahtui va-

kava loukkaantuminen, jonka yhteydessä valmentajat toimivat epäeettisesti ja 

pimittivät urheilijalta oleellisia ja tärkeitä tietoja, liittyen hänen terveydentilaansa 

ja lääkärilausuntoihin. Tässä tilanteessa vasta oikeustoimilla uhkaamalla urheili-

ja sai haltuunsa urheilu-uran lopettamispäätökseen johtavat lääketieteelliset do-
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kumentit. Tämä oli tietenkin yksittäistapaus ja onneksi tämän kaltaisia vakavia 

loukkaantumisia sattuu harvoin. 

 

”Kun mul on semmonen juttu et mä en oo tähän päivään mennessä halunnu lo-
pettaa. Se lopetus oli niin ku pakko. Selkä hajos niin pahasti et se oli joko pyö-
rätuoli tai lajin lopettaminen. Siin ei ollu niin ku vaihtoehtoja. Mä en pystyny kä-
veleen sillä hetkellä ja se oli jenkeis.” (haastateltava 2) 
 

Kaikki haasteltavat kertoivat loukkaantumisten vaikeuttaneen urheilu-uraa jos-

sakin vaiheessa. Viihtyminen lajissa oli kuitenkin koettu hyväksi, vaikka louk-

kaantumisten aiheuttamia notkahduksia motivaatioon oli tullutkin eteen matkan 

varrella.  
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5 Lahjakkuus suhteessa liikunnallisiin kykyihin 
 
Seuraava luku käsittelee lahjakkuutta teoreettisesti, ensin yleisellä tasolla ja tä-

män jälkeen tarkemmin urheilulahjakkuuden tuntomerkkeihin keskittyen. Tutki-

musaineistoa analysoidessani lahjakkuus määrittyi yhdeksi viidestä pääteemas-

ta. Yleisen lahjakkuuden määrittelyn jälkeen esitän saamiani tutkimustuloksia 

rinnan urheilulahjakkuusteorioiden kanssa. Haastateltavieni voimistelulliset 

elämäntarinat alkoivat kaikkien haastateltavien kohdalla lajin valinnasta ja 

omien liikunnallisten kykyjen analysoinnista. Olen liittänyt teorian ja tulosten lo-

maan poimintoja suoraan haastatteluaineistosta. Näiden sitaattien tarkoitus on 

lisätä tutkimuksen lukijan ymmärrystä kunkin haastateltavan ajatuksista ja ko-

kemuksista jokaisen yksittäisen ilmiön kohdalla.   

 

5.1 Lahjakkuuden määrittelyä 

 
Lahjakkuus on terminäkin epäselvä ja moniselitteinen. Englanninkielisestä kirjal-

lisuudesta löytyy useita lahjakkuuteen viittaavia termejä kuten talent, prodigy, 

gifted, expert ja genious, joille kaikille on kuitenkin olemassa pienet merkitys-

erot. Lisäksi usein puhutaan yleisestä tai spesifistä älykkyydestä (intelligence) ja 

luovuudesta (creativity). (Gardner, 2000, 78–79.)  Lahjakkuuden tutkimuskenttä 

on laaja. Siksi pyrin rajaamaan tutkimukseni käsittelemään urheilulahjakkuuteen 

liittyvää tematiikkaa ja teorioita. Seuraavaksi esittelen joitakin mielestäni tämän 

tutkimuksen kannalta keskeisimpiä teorioita ja käsitteitä. Tutkimukseni keskei-

simpänä viitekehyksenä toimii Francoys Gagnén luoma mallin lahjakkuuden ke-

hittymisestä. Tämän lisäksi käsittelen hieman muuta nykyistä tutkimustietoa lah-

jakkuudesta ja erityisesti urheilulahjakkuudesta.  

 

Uusikylän (2009) mukaan ”Lahjakkaan yksilön muista ominaisuuksista motivaa-

tio on keskeinen. Vain rakkaus lajiin vie huipulle. Jos yksilöllä ei ole halua opis-

kella ja harjoitella, hänen kyvykkyytensä ei kehity pitkälle. On tehtävä töitä, jos 

haluaa kasvaa erityislahjakkuudeksi. Urheilijan tulee osata iloita harjoittelusta, 

ymmärtää sen tarkoitus. Ketään ei voi kovin pitkään viedä kahleissa harjoittele-

maan. Toisaalta kannustavien ihmisten tuki on äärimmäisen tärkeää.” (Uusikylä, 

2009, 6.) 
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Tutkimukseni yksi pääluvuista, luku 8 käsittelee motivaation käsitettä ja sen 

merkitystä huippu-urheilijaksi kehittymisessä. Lahjakkuudesta puhuttaessa tulee 

ottaa huomioon myös muut urheilijan sisäiset tekijät kuten itseluottamus, itsear-

vostus, tunne-elämän kypsyys jne. Urheilijan synnynnäisten liikunnallisten kyky-

jen lisäksi tarvitaan monia muitakin kykyjä, jotta voidaan kehittyä erityislahjak-

kaaksi (talentiksi).  

 

Uusikylän (2009) mukaan ”Jokainen erityislahjakas on synnynnäisesti riittävän 

lahjakas, mutta jokainen, jolla olisi mahdollisuuksia synnynnäisesti, ei lähes-

kään aina kehitä kykyjään erityislahjakkuudeksi. Tähän vaikuttavat sekä sisäiset 

tekijät että ympäristötekijät, joiden ansiosta lahjakkuuden kehittyminen joko hel-

pottuu tai vaikeutuu. Ympäristötekijöitä ovat muun muassa koti, koulu, yhteis-

kunta ja sen arvomaailma, ajan henki ja lahjakkuuden tunnistamiseen käytettä-

vät keinot. Urheilijan lahjakkuuden kehittämisessä koti ja valmentajat ovat 

avainasemissa. Ne voivat toimia tehokkaasti sekä lahjakkuuden kätilöinä että 

pyöveleinä.” (Uusikylä, 2009,6.)  

 
Käsittelen tarkemmin urheilulahjakkuuden ympäristötekijöitä sekä urheilijaidenti-

teettiä tulevissa pääluvuissa 6 ja 7. Erilaiset teoriat lahjakkuudesta osoittavat et-

tä sattumalla on myös suuri merkitys erityislahjakkuudeksi kehittymisessä. Sat-

tumasta ja merkityksellisistä tapahtumista, avaintapahtumista (critical insidents) 

kerron tarkemmin pääluvussa 9. 

 

5.1.1 Francoys Gagnén malli lahjakkuudesta 

 

Francoys Gagnén (2000, 2004) malli lahjakkuuden kehittymisestä toimii tutki-

mukseni keskeisimpänä teoriapohjana. Malli valikoitui haastatteluaineistosta 

nousseiden teemojen perusteella. Gagnén mallin tärkeimmiksi muuttujiksi ilme-

nevät lahjakkuuden kehittymistä helpottavat tekijät. Harrastukset ja ympäristö 

suuntaavat yksilön mielenkiintoa kohti tiettyjä erikoisaloja; motivaatio vaikuttaa 

yhdessä kykyrakenteen kanssa kiinnostuksen voimakkuuteen. (Gagné, 2004.)  

 

Gagnén lahjakkuusteoria kuvaa luonnollisen lahjakkuuden muuttumista kehite-

tyksi lahjakkuudeksi. Kahden eri lahjakkuuskomponentin lisäksi teoriaan kuuluu 
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neljä muuta muuttujaa, katalyyttiä. Ne ovat Gagnén mukaan tapahtumaan vai-

kuttavia tekijöitä. Nämä tekijät ovat henkilön sisäinen katalyytti (intrapersonal, 

IC), ympäristökatalyytti (environmental, EC), oppimis- ja harjoittelutekijä (lear-

ning/practising, LP) sekä sattuma (chance, CH). (Gagné,  2003, 60-64.) (kts. 

kuvio 2.) 

 

KUVIO 2. Gagnén lahjakkuusmalli. Differentiated Model of Giftedness and 

Talent (DMGT) (Gagné, 2003, 61). 

 

Luonnollisen lahjakkuuden (NAT) Gagné jakaa neljään pääluokkaan: 

1) älylliseen, 2) luovaan, 3) sosioemotionaaliseen ja 4) sensomotoriseen 

osaan.  

Kaikilla lapsilla on näitä ominaisuuksia vaihteleva määrä, mutta lahjakkuus- 

termiä käytetään vasta, kun määrä nousee merkittävän suureksi.  

 

Erityislahjakkuus (SYSDEV) on jaettu alueisiin, jotka ovat keskenään hyvin eri-

laisia. Erityislahjakkuuden osa-alueita ovat:  
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1) akateeminen, 2) taiteellinen, 3) liike-elämään liittyvä, 4) vapaa-aikaa liit-

tyvä, 5) sosiaalinen, 6) urheilullinen ja 7) teknologiaan liittyvä erityislah-

jakkuus. (Gagné 2003, 61-63.) 

 

Lahjakkuuden kehitysprosessiin vaikuttavat kolme muuta katalyyttia. Henkilön 

sisäinen katalyytti (IC) on jaettu fyysisiin tekijöihin ja psykologisiin tekijöihin, joita 

ovat motivaatio, tahto, itsehallinta ja persoonallisuus. Ympäristökatalyytti (EC) 

voi vaikuttaa kehitysprosessiin joko negatiivisesti tai positiivisesti. Sen tekijät 

ovat miljöö, henkilöt, järjestelyt ja tapahtumat. Kolmas katalyytti on sattuma 

(CH). Sattuma vaikuttaa prosessin osatekijöistä erityisesti ympäristötekijöihin, 

mutta myös luonnollisen lahjakkuuden osa-alueisiin ja henkilön sisäiseen kata-

lyyttiin. (Gagné,  2003, 63-66.) 

 

Uusikylän (2009) mukaan syntymälahjakkuus kapenee yleensä harjoituksen 

myötä yhden tai muutaman alan erityislahjakkuudeksi. Ihminen ei useinkaan ole 

lahjakas kaikessa vaan erikoistuu johonkin. Uusikylän (2009) mukaan Gagné 

jakaa lahjakkuuden käsitteellisesti kahteen päätyyppiin: 1. synnynnäinen lahjak-

kuus (giftedness) 2. erityislahjakkuus (talent). ”Synnynnäinen lahjakkuus tarkoit-

taa keskitason yläpuolella olevaa kykyä tai potentiaalia (competence) jollain ky-

kyalueella. Erityislahjakkuus ilmenee suorituksina (performance) toiminnan alu-

eella. Jos yksilöllä ei ole riittävästi synnynnäistä lahjakkuutta, ei voi kehittyä ta-

lentiksi. Erityislahjakkuudeksi kehittyminen vie vuosia ja edellyttää aina harjoit-

telua ja opiskelua. Jos haluaa maailmamestariksi, pitää harjoitella enemmän 

kuin tulevat piirinmestarit. Kenestäkään ei tule huippu-urheilijaa pelkästään sat-

tumalta. Synnynnäisistä lahjoista jalostuu erityslahjakkuuksia sisäisten tekijöi-

den ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta.” (Uusikylä, 2009, 6.) 

 

Gagné on tutkimustensa myötä rajannut lahjakkuuden ulottamaan kymmenen 

prosenttia väestöstä kunkin lahjakkuuden osa-alueen kohdalla. Lahjakkuuden 

määritelmissä lahjakkaiden osuuden prosenttilukemat koko väestöstä vaihtele-

vat yhdestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin. Gagné käyttää kym-

menen prosentin rajaa, mutta on jakanut sen vielä viiteen osaan; lievään, kohta-

laiseen, korkeaan, poikkeukselliseen ja äärimmäiseen lahjakkuuteen. (Gagné, 

2003, 66.) 
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Tutkimukseni viitekehyksen runko rakentuu Francoys Gagnén lahjakkuusmallin 

(Kuvio 2.) ympärille. Haastatteluissa esiin tulleet aihepiirit noudattavat edellä 

esitettyä Gagnén lahjakkuusmallin rakennetta. Tulevassa luvussa 5.2 käsittelen 

urheilulahjakkuuden tuntomerkkejä ja tarkemmin liikuntakykyä, taitotekijöitä, 

biologisia lahjakkuustekijöitä, psyykkisiä lahjakkuustekijöitä ja persoonallisuutta.  

 

5.1.2 Erityislahjakkuus huippu-urheilussa 

 

Hakkaraisen (2009a) mukaan urheilussa erityislahjakkuuden (talent) kehittymi-

seen tarvitaan yleensä: 1) useita lahjakkuuden osa-alueita samanaikaisesti 2) 

sopiva persoonallisuus, jotta harjoitteet ymmärretään oikein ja niihin motivoidu-

taan 3) motivaatio, joka on yksilön sisäisistä tekijöistä tärkein, koska se aktivoi 

yksilön omistautumista tehtävään tai harjoitteluun ja ylläpitää kiinnostusta 4) ky-

kyä sitoutua tehtävään sekä 5) itseluottamusta, itsearvostusta, autonomisuutta 

ja tunne-elämän kypsyyttä. (Hakkarainen, 2009a.) 

 

Piispan ym. (2012) mukaan huippu-urheilijoilla nautinto, kilpailullisuus ja itsensä 

kehittäminen olivat tärkeimpiä motivaatiotekijöitä matkalla huipulle. 

1. Urheilusta nauttiminen – jakautui kahtia: niihin, jotka nauttivat ”päivittäi-

sestä tekemisestä” ja niihin, jotka nauttivat kilpailuista ja voittamisesta sekä ur-

heilun antamista hurmoksellisista kokemuksista (flow -tilan kaltainen tila). 

2. Kilpailuvietti ja voitontahto toimivat merkittävänä motivaation lähteenä – 

kilpailullisuus heijastuu usein myös muuhun elämään (”jos ei halua voittaa, on 

väärällä alalla”). 

3. Itsensä kehittäminen – urheilijan intensiivisen harjoittelun kautta tapahtu-

va kehittyminen ja suoritustason nostaminen. Kilpailuissa menestyminen on tä-

män sivutuote, eikä voittamisen tarve saa viedä keskittymistä pois omasta suo-

rituksesta ajatuksella: ”parhaani teen ja katson, mihin se riittää”. (Piispa ym. 

2012, 27-28.) 

 

 

 



 34 

5.1.3 Howard Gardnerin yhdeksän intelligenssin teoria 

 

Howard Gardnerin (2004) mukaan ihmisillä on yhdeksän erilaista älykkyydenla-

jia, jotka kuvastavat erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. 

Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen ja yksilöllinen yhdistelmä näitä yhdeksää 

intelligenssiä. Niiden ilmenemiseen vaikuttavat yksilön persoonallisuus ja kogni-

tiiviset kyvyt. Gardnerin mukaan älykkyys on kykyä luoda kulttuurin arvostamia 

tuotteita tai palveluja. Älykkyys on joukko taitoja, jotka mahdollistavat elämässä 

eteen tulevien ongelmien ratkaisun, luovasti ja uutta luoden. Gardnerin luomia 

yhdeksää intelligenssiä kutsutaan myös lahjakkuusalueiksi.  

 

Lahjakkuusalueet ovat: 

1. Kielellinen,  

2. Matemaattis-looginen,  

3. Musiikillinen,  

4. Avaruudellis-visuaalinen,  

5. Liikunnallinen,  

6. Intrapersoonallinen (intrapsyykkinen),  

7. Interpersoonallinen (interpsyykkinen),  

8. Eksistentiaalinen eli olemassaoloon liittyvä,  

9. Naturalistinen eli luonnonmukainen lahjakkuus.  

(Gardner, 2004.) (kts. kuvio 3, s. 35) 

 

Kuvion 3 mukaan (s. 35) liikunnallisesti älykäs eli liikunnallisesti lahjakas on ke-

terä ja notkea. Liikunnallisesti lahjakas osaa hallita oman kehonsa asentoja, 

liikkeitään ja kehoaan hyvin sekä nauttii liikkumisesta. Hän ilmaisee itseään 

mm. liikkeen, ryhdin ja tanssin ym. avulla. Liikunnallisesti lahjakas osaa tulkita 

omaa ja muiden kehonkieltä. Tutkimukseni keskittyy liikunnallisen lahjakkuuden 

eri ominaispiirteiden esittelyyn, määrittelyyn ja kuvailemiseen. Pureudun tutki-

muksessani liikunnallisen lahjakkuuden ilmenemiseen huippu-urheilijan urakehi-

tyksen alkuvaiheessa ja erilaisiin persoonallisuuden piirteisiin sekä kognitiivisiin 

taitoihin, liikunnallisen lahjakkuuden taustatekijöinä. Näitä esittelen tarkemmin 

luvussa 5.2 Urheilulahjakkuuden tuntomerkkejä. 
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KUVIO 3: Howard Gardnerin (2004) yhdeksän intelligenssiä (suom. Linna, 

2015) 

 

5.1.4 Ericssonin teoria taitojen oppimisesta 

 

Anders Ericsson (1996) on yksi eniten lahjakkuutta tutkineista henkilöistä. Hän 

on määrittänyt lahjakkuuden ”hankituksi eksperttiydeksi”, johon voi päästä kuka 

tahansa. Eksperttiys vaatii kuitenkin kymmenen vuoden tai 10 000 tunnin har-

joittelua, joten matkan varrella keskeisiksi tekijöiksi määrittyvät: urheilijan sisäi-

nen motivaatio, kasvu- ja urheiluympäristö, valmennussuhde sekä läheisten ih-

misten tuki. Ericssonin mukaan suorituksen määrä ei yksinään riitä, vaan hui-



 36 

pulle tähtäävän henkilön on lisäksi harjoiteltava tehokkaasti. Ericsson & ym. ha-

vaitsivat tutkiessaan eri alojen asiantuntijoita, että jotkut suoriutuivat toisia sel-

västi paremmin, vaikka harjoitusolosuhteet olivat olleet kaikille samanlaiset. Ko-

kemuskaan ei näyttänyt olevan selittävä tekijä. Erottelevaksi tekijäksi he löysivät 

ns. tarkoituksenmukaisen harjoittelun (deliberate practice) määrän. (Ericsson, 

1996.) 

 

Uusikylän (2009) mukaan lahjakkuustutkijoiden keskuudessa vallitsee sangen 

suuri yksimielisyys siitä, että lahjakkuus on sekä perittyä että hankittua. Anders 

Ericsson kieltää synnynnäisten kykyjen merkityksen miltei täysin. Hän ei halua 

edes puhua ”lahjakkuudesta”, vaan asiantuntijuudesta. Myös harjoituksen ja le-

von rytmittäminen on olennaista. (Uusikylä, 2009, 5-8.) 

 

Francoys Gagnén lahjakkuusmalli toimii tutkimukseni pääasiallisena viitekehyk-

senä ja tutkimukseni ”tukirankana”. Gardnerin intelligenssiteoriaan viitaten ra-

jaan tutkimuskenttäni käsittelemään liikunnallista älykkyyttä eli urheilulahjak-

kuutta. Ericssonin käsitys hankitusta eksperttiydestä tukee tulososassa esitte-

lemiäni tuloksia. 

 

Haastattelemieni huippu-voimistelijoiden kohdalla voimistelijat kokivat oman 

huippuutensa kumpuavan kovan harjoittelun tuloksena tehdystä työstä, mutta 

myönsivät synnynnäisillä ominaisuuksilla olevan kuitenkin vaikutusta siihen, 

mitkä edellytykset heillä on ollut esim. lajin valintaa ajatellen. Ympäristötekijät 

määrittyivät myös keskeisiksi matkalla huipulle. 
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5.2 Urheilulahjakkuuden tuntomerkkejä  

 

Geneettinen perimä luo Hakkaraisen (2009) mukaan mahdollisuudet kehittyä 

fyysiseltä kehon koostumukselta, rakenteelta ja suorituskyvyltä tiettyyn suun-

taan, mutta ilman lapsuuden ja nuoruuden ympäristön liikunnallista ärsykkeistöä 

tämä potentiaali voi jäädä ilmenemättä, ja näin ollen esimerkiksi urheilussa 

hyödyntämättä. Yksilöllä voi siis esimerkiksi olla suotuisa geeniperimä nopeutta 

ajatellen, mutta jos näitä nopeita lihassoluja aktivoivia geenejä ei aktivoida, jää 

optimaalinen hyöty saavuttamatta. Lahjakkuusgeenit peritään vanhemmilta, 

mutta merkittäviltä osin niitäkin pystytään muokkaamaan. Se, miten geenit 

huippu‐urheiluiässä ilmenevät, riippuu merkittävästi kasvuympäristöstä ja fyysi-

sestä kuormituksesta eli geenejä aktivoivasta vaikutuksesta. Tähän tarvitaan 

monipuolista yleistaitojen ja lajitaitojen opettelua sekä fyysisten ominaisuuksien 

monialaista kehittämistä. (Hakkarainen, 2009b, 10.) 

 

”No me perheenä liikuttiin itseasiassa tosi paljon. Kumpikaan vanhempi ei oo ite 
urheillu mitään lajia mut siis pihalla meil oli kiipeilypuut. Meidän iskä rakensi ne 
itte. Siel oli köydet jotka roikku puista. Mul oli leikkimökki ja pikkuveljellä oli 
puumaja. Puumajaan pääsi vaan niin että piti kiivetä aluksi leikkimökin katolle, 
sit puuhun ja sit simmosta köysirataa pitkin puumajaan. Siin tuli paljon liikuttuu. 
- -  Sit pihapiirissä oli paljon saman ikäisii kavereita ja paljon sit leikittiin. Sit siel-
lä lähellä oli viel semmonen pieni metsäkaistale, jossa oli semmosii kallioita. Me 
tehtiin sellaisii kallioretkiä pienenä sinne. Sit aina talvella meil oli kilpailu ain 
naapurustossa et kenen isä tekee parhaimman luistinkentän. Luistinkentän ko-
ko oli tyyliin viis metriä kertaa viis metriä. Pihall oli luistinkentät ja ain luisteltiin 
siel kavereitten kaa. Ja sit ne teki ain hiihtoladun meiän talon ympäri. Ei se ollu 
pitkä mut se oli lapsille pitkä. Sit meil oli lähellä pururata ja me käytiin ain joskus 
siel hiitämässä. Sit iskän kans käytiin ain sunnuntaiaamusin uimassa. Uinnin 
kohokohta oli et sai hartsprorttia ja munkin. Ja kesäl käytiin yleisurheilemassa 
iskän kaa. Ei missää seurassa mut silleen vaan. Sit me oltiin paljon isovanhem-
pien luon, jotka asuu maalla. Sit siel maalla pihalla siel oli sit kaiken maailman 
hyppynarut ja sulkiskentät pappa rakensi meil. Siin oli myös metsä, niil on niinku 
mettätontti siin, niin me oltiin sit mettäs. Erilaiset kiipeilypuut siel. Pururata vie-
res ja yleisurheilukenttä siin. Siel oli aina kilpailui ja sit siel oli simmoset osuus-
pankin kilpailut mihin sai osallistua ihan niin et ei ollu missään seurassa. Kesäl 
oli ain yleisurheilukilpailut. Aika paljon tuli.” (haastateltava 2)  

  

Kokonaisvaltaisia teorioita nimenomaan urheilulahjakkuudesta ei ole montaa, 

vaan eri teoreetikot ovat keskittyneet enemmänkin tietyn osa-alueen tutkimi-

seen. Morgan ja Giacobbi (2006) muodostivat ”ankkuroidun teorian A” (Groun-
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ded Theory A) urheilulahjakkuuden muodostumisesta ja sosiaalisen tuen vaiku-

tuksesta siihen. (Morgan & Giacobbi, 2006, 302.) (kts. kuvio 4). 

 

KUVIO 4. Morgan & Giacobbi  (2006, 302) Mukaellen Grounded Theory A: Me-

nestyneen urheilijan kehitysprosessi. 

 

Morganin ja Giacobbin (2006) mukaan lahjakkuuden kehittymisen tekijät ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Mallin keskiössä on sosiaalinen tuki ja tutkijat 

korostavat tämän asian huomioimista osana valmennusta. Urheilijan geneetti-
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nen perimä mahdollistaa tietyt valmiudet urheiluharrastuksen aloittamiselle. 

Perheen, valmentajan ja harjoittelutovereiden merkitys korostuu harrastuksen 

alkuvaiheessa, mutta myös nuoruusiässä. Erikoistumisvaiheen ohitettuaan ur-

heilija kohtaa mitä todennäköisimmin vastoinkäymisiä, joista hän selviytyy vah-

van tukiverkostonsa (perhe, valmentaja, harjoittelutoverit) avulla. Myönteiset 

saavutukset motivoivat urheilijaa jatkamaan ja kehittymään edelleen urheilu-

urallaan. Tutkimukseni huippuvoimistelijoiden elämäntarinat noudattelivat lähei-

sesti Morganin ja Giacobbin (2006) luomaa menestyneen urheilijan kehityspro-

sessia.  

 

5.2.1 Liikuntakyky  

 

Motorista lahjakkuutta tarkasteltaessa on erotettava toisistaan kyvyt ja taidot. 

Kyvyt ovat osittain perittyjä eli geneettisiä ja taidot ovat kokemuksiin perustuvia, 

eli harjoittelun tulosta. Taitavan liikkumisen yhteydessä mainitaan yleensä aisti-

nelinten (analysaattorit) toiminta ja laaja liikemallivarasto. Kun arvioidaan moto-

rista lahjakkuutta, on aistinelimillä (näkö, kuulo ym.) suuri merkitys. Aistinelinten 

toimivuudella on yhteyttä liikuntakykyjen oppimiseen. Liikevaraston laajuus mm. 

voimistelussa puolestaan liittyy urheilijan kokemustaustaan ja siihen kuinka 

häntä on valmennettu, eikä näin ollen suoranaisesti ole liitettävissä motorisen 

lahjakkuuden piiriin. Tehokas aistinelinten toiminta ja laaja liikemallivarasto 

mahdollistaa tehokkaan lajitaitojen oppimisen, jalostamisen ja vakioinnin. (Hak-

karainen, 2009a.) 

 

Kehittyäkseen erityislahjakkuudeksi lahjakkuusominaisuudet tarvitsevat kasvua 

stimuloivia ärsykkeitä ja erilaisia vaikutteita. Ilman näitä sisäisiä ja ulkoisia kehi-

tystekijöitä lahjakkuus ei ole juuri minkään arvoista, vaan se jää hyödyntämät-

tömäksi potentiaaliksi. Erityisosaamisen saavuttamisen kannalta voi olla jopa 

merkityksellisempää, että yksilö saa määrällisesti paljon oikeanlaisia ärsykkeitä 

ja vaikutteita kuin se, että yksilö omaa paljon kehityspotentiaalia. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että motivoitunut ja ahkerasti harjoitteleva, vähemmän lahjak-

kuutta omaava yksilö voi kehittää urheilullisen osaamisensa korkeammalle kuin 

vähän harjoitteleva, mutta paljon lahjakkuutta omaava yksilö. (Hakkarainen, 

2009b, 17.)  
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Fyysisistä lahjakkuustekijöistä merkittävimpinä haastateltavat pitivät voima- ja 

notkeusominaisuuksia. Lisäksi he mainitsivat hyvän liiketajun ja koordinaation.  

 

”Mulla on voimaominaisuudet aina aika hyvät. Voima on tarttunu itellään. Toki 
mä oon myös tehny ihan hirveesti voimaa, mä en oikeen tiedä. Mä oon myö-
hemmin yrittäny vähän jopa analysoida että miten mut mä en oikeen tiedä onks 
se ollu siitä että voimaa on tehty paljon vai et se on vaan tarttunut vai onks se 
ollu niiden molempien kombinaatio. - - Mulla on ollu aina suht koht hyvä koordi-
naatio ja mä oon aina ollu aika uhkarohkea. Mä oon halunnu aina kokeilla kaik-
kee.” (haastateltava 2) 

  

5.2.2 Taitotekijät 

 

Jaakkolan (2010) mukaan Côtéen, Bakeriin & Abernethyyn (2007) viitaten tuki-

muksissa on havaittu, että huippu-urheilijat ovat lapsuudessaan osallistuneet 

huomattavasti enemmän luonnollisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin verrattuna 

kansalliselle tasolle tai juuri huipun ulkopuolelle jääneisiin urheilijoihin. Luonnol-

listen aktiviteettien merkitystä huippu-urheilijoiden menestymisen taustatekijänä 

on selitetty kolmella tavalla. Ensinnäkin luonnollisissa aktiviteeteissa lapset 

saavat huomattavasti enemmän oman taitotason mukaisia toistoja verrattuna 

organisoituun valmennustoimintaan. (Jaakkola, 2010, 82-83.) Toinen selitys 

Jaakkolan (2007) mukaan Soberlakiin & Côtéen (2003) viitaten on organisoi-

mattoman harjoitelun motivoivuus. Lapset motivoituvat sisäisesti luonnollisia ak-

tiviteetteja kohtaan, sillä osallistumisen syitä eivät ole ulkoiset motiivit, kuten 

esim. voittamisen pakko tai lopputulokset. (Jaakkola, 2010, 84.) Jaakkola 

(2010) mainitsee myös kolmannen syyn Pellegriniin & Smithiin (1998) viitaten, 

joka on organiosoimattoman liikunnan monipuolisuus suhteessa organisoituun. 

Organisoimaton liikunta kehittää lasten havaintomotorisia taitoja monipuoli-

semmin kuin organisoitu. (Jaakkola, 2010, 84.) 

 

Aikaista erikoistumista ja urheiluseuratoimintaan osallistumista perustellaan sil-

lä, että ainoastaan omaan lajiin erikoistuneet harjoitteet vievät urheilijan huipul-

le. Näin ei kuitenkaan ole nykytutkimuksen valossa. Huipulle päästään monista 

lähtökohdista käsin. Ratkaisevaa ei ole erikoistumisen ajankohta, vaan keskeis-

tä on kokonaisliikunnan määrä ja laatu. (ks. Jaakkola, 2010.) Oma tutkimukseni 
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tukee myös tätä teoriaa jollakin tasolla. Vaikka kaikki haastateltavani ovat aloit-

taneet lajin harrastamisen verrattain aikaisin ja harrastaminen on ollut tavoitteel-

lista jo hyvin nuorella iällä, ei liikunta ole rajoittunut pelkästään voimisteluun.  

 

Haastateltava 2 kertoi viettäneensä hyvinkin liikunnallisen lapsuuden. Perheen 

yhteinen puuhastelu oli pääosin liikunnallista ja pienet matkat taitettiin pyörällä 

ajaen. Haastateltavan 1 kohdalla liikunnallisuus perheessä oli normaalilla tasol-

la. Perhe kävi yhdessä uimassa ja ulkoilemassa, joten suhde liikuntaan oli 

myönteinen. Haastateltavat 1 ja 2 mainitsivat, etteivät olleet harrastaneet varsi-

naisesti mitään toista urheilulajia. Haastateltava 2 kuitenkin kertoi perheen osal-

listuneen kesäisin läheisellä urheilukentällä järjestettyihin avoimiin yleisurheilu-

kisoihin. Tanssi mainittiin myös yhtenä liikuntamuotona, josta haastateltava 1 ja 

2:lla oli kokemuksia. Haastateltava 2 oli harrastanut balettia ennen voimistelu-

uransa aloittamista, ja haastateltava 1 oli tanssinut yläasteella, koska kävi tans-

sipainotteista koulua. Haastateltava 3 kertoi perheen harrastaneen paljon erilai-

sia liikunnallisia aktiviteetteja hänen ollessa lapsi. Yhteisiä harrastuksia olivat ol-

leet mm. tennis, pihajalkapallo ja laskettelu. Haastateltava 3 oli harrastanut 

myös vuoden verran koripalloa, mutta laji ei ollut tuntunut sopivalta. Haastatel-

tava 4 kertoi, että perheen suhtautuminen liikuntaan on ollut aina myönteinen ja 

että nuorempana monet koulu ja treenimatkat taitettiin pitkien välimatkojen 

vuoksi pyörällä.  

 

Haastateltavat eivät suoranaisesti pohtineet lapsuusvuosien liikunnallisen elä-

mäntavan vaikutusta huippu-urheiluun, mutta muutama mainitsi saaneensa ur-

heilusta itselleen elämäntavan, jonka toivoo jatkuvan läpi aikuisiän. Samalla 

haastateltavat pohtivat huippu-urheilu-uransa aikana saamiaan fyysisiä vammo-

ja sekä niiden vaikutusta tulevien vuosien terveydentilaan. Liikunnallinen lahjak-

kuus nähtiin yhtenä tärkeänä tekijänä voimistelu-uran alkuvaiheessa ja lajivalin-

nassa. Yhtä tärkeänä haastateltavat pitivät kuitenkin sattumaa. Tietynlainen lii-

kunnallinen lahjakkuus ei siis yksin selittänyt haastateltavien valikoitumista juuri 

telinevoimistelun pariin. Haastateltavat mainitsivat keskeisimmiksi lahjakkuuste-

kijöiksi psyykkiset taitotekijät kuten hyvän itsetunnon, päättäväisyyden, pai-

neensietokyvyn, keskittymiskyvyn, esiintymistaidon ja itsekurin. Tämän lisäksi 

fyysisistä taitotekijöistä merkittävimpinä pidettiin täsmällistä kehon hallintaa ja 
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ajoitustarkkuutta, nopeutta, voimaa, kestävyyttä, hyvää koordinaatiokykyä ja 

notkeutta. 

”Ehkä sillon ihan pienenä joo. Mutta sitten taas en mä oo kyl mun omasta mie-
lestä ollu mikään lapsitähti. Varmaan sitten kun oli voittanut junnu SM-kisat niin 
ehkä sitten vasta tajus että mä oon ehkä hyvä. Se oli sillon yläasteella. Se on se 
juniori-ikä. Sillon vasta tajus että okei, Suomen paras junnuissa. Olihan niitä hy-
viä sennuja sillonkin mutta tavallaan tiesi siitä missä mennään.” (haastatelva 1) 

  

5.2.3 Biologiset lahjakkuustekijät  

 

Hakkaraisen (2009b) mukaan biologisella kypsyysasteella eli biologisella iällä 

on käytännössä suuri merkitys urheilulahjakkuuksien määrittelyssä, varsinkin 

jos fyysisiä ominaisuuksia arvotetaan korkealle. Sen sijaan tilastollisesti taitola-

jeissa kansainvälisellä huipulla näyttävät menestyvän pääsääntöisesti hieman 

hitaammin kypsyvät yksilöt. Taidon oppimisen ja lajitekniikan vakioinnin kannal-

ta kevyt keho ja vakiopituiset vipuvarret ovat hyödyllisiä. (Hakkarainen, 2009b, 

10.) Hakkarainen kuvailee geenejä, eli perintötekijöitä niin, että ne ovat tiettyä 

proteiinia koodaavia DNA-pätkiä, jotka ovat peräisin biologisilta vanhemmilta. 

Ne sisältävät muun muassa tietyn kehon pituuden, somatotyypin eli kehon ra-

kenteen, kasvuaikataulun ja kehon koostumuksen ”rakennusohjeet”, joiden poh-

jalta ihminen kehittyy, jos kasvuympäristö sen mahdollistaa. Geneettinen peri-

mä luo siis mahdollisuuden kehittyä fyysiseltä kehon koostumukselta, rakenteel-

ta ja suorituskyvyltä tiettyyn suuntaan, mutta ilman lapsuuden ja nuoruuden 

ympäristön liikunnallista ärsykkeistöä tämä potentiaali voi jäädä ilmenemättä, ja 

näin ollen esimerkiksi urheilussa hyödyntämättä. Lapsi voi esimerkiksi periä pit-

käraajaisuus-geenit ja nopeiden lihassolujen kehittymiseen mahdollistavan ge-

neettisen potentiaalin. Hänestä tulee todennäköisesti pitkäraajainen, mikäli ra-

vinto ja terveys sen mahdollistavat, mutta nopeiden lihassolujen suhteen lopulli-

nen solujakauma riippuu myös lapsuus- ja nuoruusvaiheen liikunnallisen aktiivi-

suuden tyypistä. Nopeutta, rytmitajua, ketteryyttä jne. korostavat leikit ja harjoit-

teet aktivoivat juuri nopeita lihassoluja koodaavia geenejä, jolloin odotettu solu-

jakauma toteutuu. Jos lapsi taas osallistuu ympäristössään enemmän kestä-

vyystyyppiseen toimintaan, aktivoituvat enemmän hitaita lihassoluja koodaavat 

geenit ja hänestä voi tulla kohtuullisen nopea, mutta kestävä. (Hakkarainen, 

2009b, 9-10.) 
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”Jonkin aikaa mä olin siinä ryhmässä mut sitten mut nostettiin. Ne katto että toi 
näyttää niin innokkaalta ja menee hyvin kaikki, et sit ne nosti mut sellaseen 
ryhmään mis oli joku yks venäläinen valmentaja - - Mä muistan kun se venäläi-
nen otti mut siihen eteen ja se sano että kattokaa tätä tyttöä. Tämä tekee näin. 
Sit mä olin ihan että (mmm). - - Et ihan pienenä tää oli. Mut huomattiin ainaskii 
tai mut nostettiin heti tavallaan ylöspäin.  - - Silloin mä kävin siellä niinku harras-
tin ja oli kivaa. Sit alko pikku hiljaa kilpaileminen. En mä vielä ollut niin tosis-
saan. Mä en ollu mitenkään niinku sairaan hyvä sillon pienenä. En mä tiedä, 
ehkä mulla oli sitten kova into tai jotakin.” (haastateltava 1) 

 

5.2.4 Psyykkiset ominaisuudet 

  

Vileniuksen (2010) mukaan Liukkonen (1997) kuvailee maajoukkuetason urhei-

lijoita lähes aina hyvin kilpailuorientoituneiksi. Menestyksen kannalta avainky-

symyksessä on kuitenkin tehtäväorientaation voimakkuus. Tehtäväsuuntautu-

neella urheilijalla pätevyyden tunne syntyy tehtävän suorittamisen tai henkilö-

kohtaisen suorituksen parantumisen kautta. Kilpailuorientoitunut urheilija keskit-

tyy kilpailulliseen tulokseen ja kyvykkyyden tunne on yhteydessä kilpailusuori-

tuksen ja sen tuloksen sosiaaliseen vertailuun. (Vilenius, 2010, 20.)  

 

Hakkaraisen (2009) mukaan eri urheilumuodot pitävät sisällään lajille ominaisia 

psyykkisiä vaatimuksia. Tämän lisäksi on joitakin kaikkia urheilulajeja koskevia 

ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä ja merkityksellisiä. Näitä ominaisuuksia ovat: 

1. vahva itseluottamus,  

2. vastuullinen itsensä toteuttaminen,  

3. kyky pitkäjänteiseen toimintaan,  

4. periksi antamattomuus ja Ioppuun asti yrittäminen,  

5. rentoutumiskyky,  

6. kyky oman toiminnan hallintaan,  

7. stressinsietokyky,  

8. keskittymiskyky sekä  

9. onnistuminen painetilanteessa. (Hakkarainen, 2009b.) 

 

Haastateltavani kuvasivat suhdettaan voimisteluun hyvin monin eri sanakään-

tein. Kaikille yhteistä oli, että kilpaileminen oli tullut kuvaan mukaan vasta myö-

hemmin, lajin harjoittelun muodostuttua vakavammaksi ja tavoitteellisemmaksi. 
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Aluksi voimistelu oli vain tuntunut kivalta ja mielekkäältä tekemiseltä, jossa 

kaikki voimistelijat olivat olleet hyviä heti alkumetreiltä lähtien (lapsena). Kaikki 

hastateltavat oli karsittu melko pian harrasteryhmästä tehokkaamman valmen-

nuksen piiriin jo harrastuksen alkuvaiheessa. Haastateltava 1 suhtautui kuiten-

kin kriittisesti omaan hyvyyteensä vaikkakin valmentajien suhtautuminen hä-

neen voimistelijana oli ollut heti alusta alkaen kiinnostunutta.  

 
” Mä pienenä jumppasin varmaan enemmän sen takia että se oli kivaa. Myö-
hemmin se rupes oleen sitä että mä haluun olla koko ajan parempi. Mun pitää 
näyttää että mä oon näin ja näin hyvä. Oli sit myös se, se tuli vähän siinä sivus-
sa, että piti voittaa. Sit oli myös se että kun Suomessa ei oltu tehty niin vaikeita 
temppuja ennen, niin halus ne temput oppii. Halus ne näyttää et hei mä oon se 
ensimmäinen joka tekee jonkun vaikeen liikkeen permannolla ja mä olinkin en-
simmäinen. - - Vähän niin kun koulussakin piti olla aina paras.” (haastateltava 2) 
 

Tutkimuksessani haastateltavat kuvailivat itseään hyviksi kilpailijoiksi, mutta 

samaan hengenvetoon myös kertoivat nauttivansa harjoittelusta.  

 

”Mä oon aina ollu tosi hyvä kilpailemaan. Mä oon kilpailussa pystynyt ylittämään 
sen mun oman tasoni oikeastaan aina. Oikeestaan on ollu semmosii et mä 
meen yli oman tason tai sit jos on menny pilalle esim. nuorempana niin sitten 
meni kyllä kaikki ihan läskiksi. Siit ei sitten kyllä tullu yhtään mitään. Sitten kui-
tenkin, kun pienenäkin meni kisoihin niin aina piti voittaa. Sieltä ei tultu kotiin 
koskaan ilman mitalia.” (haastateltava 2) 

 

Tutkimuksessani selväksi lahjakkuustekijäksi voimistelussa nousi hyvin voima-

kas tehtäväorientoituminen. Kaikki haastateltavat kertoivat olleensa hyvin omis-

tautuneita lajilleen ja harjoitelleensa äärimmäisen kurinalaisesti. 

 

Vileniuksen mukaan Gould ym. (1993) kirjoittaa, että menestyneillä urheilijoilla 

on positiivisempi tapa ajatella asioita ja he käyttävät usein positiivista mieliku-

vaharjoittelua. He ovat erittäin päättäväisiä toimissaan ja hyvin sitoutuneita ur-

heiluun. Kilpailutilanteissa menestyneillä urheilijoilla on yleensä vähemmän häi-

ritsevää jännitystä ja hermoilua kuin muilla. (Vilenius, 2010, 20.) 

 

Tutkimuksessani haasteltavat kuvailivat kykyjään hallita jännitystä ja tapaansa 

käyttää mielikuvaharjoittelua apuna. Kaksi neljästä haastateltavista mainitsi, et-
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tä mielikuvaharjoittelua harjoiteltiin systemaattisesti. Haastateltava 2 ei ollut 

varma oliko tämä puhdas lahjakkuustekijä vai harjoittelun tulosta. 

 

” Se on niin kun aika paljon siitä että sitä harjotettiin sitä mielikuvaharjottelua sil-
loin. Varmaan on jotain lahjakkuuttakin mutta aika paljon on kyllä harjotettukin.” 
(haastateltava 2) 
 

Uusikylä ym. (2009) pohtivat, että lahjakkuuskeskustelu kääntyy harmittavan 

usein keskusteluun siitä, kuka on lahjakas yksilö, sen sijaan, että keskusteltai-

siin yksilön lahjakkuusominaisuuksien kehittymisestä. Lahjakkuuden kehittymi-

sessä keskeisintä on, että kyseinen lahjakkuustaipumus saa riittävästi ärsykkei-

tä aktivoituakseen. Mitä vaihtelevammin ja säännöllisemmin ominaisuutta har-

joitellaan, sen monipuolisemmin hallittavissa oleva taito kyvyn päälle kehittyy. 

Etenkin lapsille ja nuorille on olennaista saada monipuolista, fyysismotorisesti 

kehoa ja elimistöä kuormittavaa harjoittelua riittävien ärsykemäärien ja mahdol-

lisimman monien potentiaalisten kykyjen aktivoimiseksi. Lahjakkuusominai-

suuksien aktivoiduttua alkaa vaihe, jossa lahjakkuus kehittyy ja jalostuu erityis-

osaamiseksi, jolla omassa urheilulajissa pärjätään. Tässä prosessissa kehityk-

seen vaikuttavat niin suunnitelmallisuus kuin sattumakin, molemmat sekä posi-

tiivisessa että negatiivisessa mielessä. (Uusikylä, 2009, 31.) 

 

” Mulla on pitkäjänteisyyttä, notkeutta, voimaa, taitoa. Taito on aika iso osa. Se 
on tosi tärkee. Sitten se, että sä tajuut miten nää liikkeet menee. Että sä opit ne 
liikkeet. Mä nään mielessäni ne liikkeet. Ja sitten jos on kattonu jotakin videoita 
niin niistäkin on ymmärtäny miten ne liikkeet tehdään ja miten se menee se lii-
ke.” (haastateltava 1) 
 

Yhtenä tärkeimmistä psyykkisinä ominaisuuksina voimistelussa haastateltavat 

pitivät pitkäjänteisyyttä. 

 

”Sitä oppi että kaikkeen pitää olla tosi pitkäjännitteinen. Ensin pitää rakentaa pe-
rusta ja sitten pitää tehdä tietyt harjoitteet ja vasta sit tulee sieltä se. Kaikki vai-
heet pitää tehdä kunnolla että voi päästä siihen omaan päämäärään. On se 
varmasti vaikuttanu persoonaan.” (haastateltava 2) 
 

Kaikki haastateltavat kertoivat olleensa hyviä ilmaisussa ja esiintymisessä.  
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”Mä oon ollu hyvä esittämään. Ehkä siinä se balettipuoli ei oo lahjakkuustekijä-
nä ollu mulla hyvä. Sitä niin kun tehtiin paljon ja työstettiin. Meillä oli balettia jo-
ka viikko. Esittää mä oon kyllä aina permannolla osannu. Oon osannu hymyillä 
ja mulla on ollu lavasäteilyä ja karismaa. Semmosta löytyy kyllä permannolla. 
Se on kyl tullu ihan itellään ihan pienenä jo. Sitä ei oo tarvinnu väkisin puser-
taa.” (haastateltava 2) 
 

5.2.5 Oppiminen ja harjoittelu – psyykkinen lahjakkuus 

 

Nikanderin (2009) mukaan urheilijan psyykkisten ominaisuuksien arviointi voi ol-

la avuksi ja hyödyksi yksilöllisten kehitysalueiden ja lahjakkuuden määrittelyssä. 

Jokaisella urheilijalla on yksilöllinen toimintatapa tai järjestelmä, joka määrittelee 

sen, millä tavalla ja toiminnoilla urheilija kustakin suoritustilanteesta selviytyy. 

Toimintajärjestelmä rakentuu urheilijan iän ja kokemusten myötä käsittämään 

erityisesti sen ympäristön ja ihmiset, joiden kanssa urheilija on eniten tekemi-

sissä. Pelkkä kokemus ja vuorovaikutus eivät riitä kehittämään sellaista toimin-

tatapaa, joka on paras erityisesti urheilun kannalta. Muiden osa-alueiden mu-

kaisesti psyykkiset ominaisuudet vaativat pitkäjänteistä harjoittelua ja harjoitte-

lun säännöllistä arviointia. (Nikander, 2009, 133-134.) 

 

Tutkimuksessani haastateltavat kertoivat harjoittelun merkityksestä ja tärkey-

destä lajissa pärjäämiseksi. Haastateltavat kertoivat olleensa nopeita oppimaan 

ja omaksuivat vaikeita liikkeitä nopeasti. Yritin tarkentaa kysymystä haastatte-

lussa ja pyysin heitä pohtimaan, olivatko he olleet jotenkin poikkeuksellisen no-

peita oppimaan. Haastateltava 1 myönsi varovasti nopean oppimiskyvyn olleen 

ehkä jopa lahjakkuustekijä hänen kohdallaan, mutta samassa lauseessa hän 

mainitsi tarvinneensa myös paljon harjoitusta uusien taitojen oppimiseen. Haas-

tateltava 2 painotti kovaa treenaamista ja työn tekemistä. Hän oli omien sano-

jensa mukaan todella kova harjoittelija ja jäi usein salille vielä valmentajan läh-

dettyä pois salilta. Haastateltava 2 mainitsi keskittymiskyvyn kehittyneen harras-

tuksen myötä. Hän analysoi kilpailumenestystään ja sitä, miten mielikuvaharjoit-

telua käytettiin harjoittelussa. Keskittyminen ei siis ollut puhdas lahjakkuustekijä, 

vaan enemmänkin harjoittelun tulos. Haastateltava kolme kertoi olleensa jo pie-

nestä pitäen hyvä oppimaan. Haastateltava 4 kertoi muista poiketen kokeneen-

sa, että voimistelulliset saavutukset olivat hänen kohdallaan olleet miltei pelkäs-

tään päättäväisen ja ahkeran työn tulosta. Haastateltava 4 ei mielestään ollut 
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oppinut mitään helposti vaikka myönsikin että voima ja nopeus olivat hänen 

parhaita ominaisuuksiaan.  

 
”Saatto se olla vähän lahjakkuuttakin. Sillon aluks mulla oli vähän kokemattomat 
valmentajat, että ei välttämättä toi valmennus ollu niin kovin hyvää. Mä en tiedä 
oikeestaan. Varmaan se oli sitä että mä opin nopeesti ja tajuan telinevoimistelu-
liikkeitä hyvin. Sit oli notkeutta ja muitakin ominaisuuksia: pitkäjänteisyyttä, not-
keutta, voimaa, taitoa. Taito on aika iso osa. Se on tosi tärkee. Sitten se, että sä 
tajuut miten nää liikkeet menee. Että sä opit ne liikkeet.- - Jotkut tekee kauheen 
pitkään jotain liikettä eikä opi sitä millään niin tavallaan. - - Mä nään mielessäni 
ne liikkeet. Ja sitten jos on kattonu jotakin viedoita niin niistäkin on ymmärtäny 
miten ne liikkeet tehdään ja miten se menee se liike. Sitten tietysti on kakkii har-
joitteita. Niitä liikkeitä vähän niin kun mallaillaan. Sitten ne liikkeet vaan tulee.- - 
Se on varmaan niin että kaikkee sekaisin. Ei oo mitään tiettyy tapaa.” (haasta-
teltava 1) 
 

”Mä tein aina ylimääräistä kuin suinkin pysty tekemään.- - Mä olin ite sellanen 
yliaktiivinen urheilija et valmentaja kun lähti salilta niin mä jäin vielä sinne vem-
puttamaan jotain kuminauhaa, kun mä olin jostakin nähny et kun jenkit teki tätä 
huoltavaa niin mäkin teen koska musta tulee parempi. Mä asuin siellä salilla.- - 
Keskittyminen varmaan on yks. Mä oon ollu aika vilkas lapsi, oon ollu varmaan 
aika haaste valmentajille sillon pienenä.” (haastateltava 2) 

 

5.2.6 Onnellinen lahjakkuus vai raatava kilpailija  

 
Piispan ym. (2012) tutkimuksessa huippu-urheilevat nuoret voidaan jakaa kah-

teen ryhmään: onnellisiin lahjakkuuksiin ja raataviin kilpailijoihin. Onnelliset lah-

jakkuudet ovat kerta kaikkiaan niin lahjakkaita, että heistä lähes väistämättä tu-

lee huippu-urheilijoita. Heillä on fyysistä lahjakkuutta ja taipumusta liikuntaan ja 

urheiluun. Heillä on intoa ja halua urheilla ihan pienestä pitäen. Motivaatio kum-

puaa nautinnosta ja itsensä kehittämisestä. Omaa lajia ei haluta valita, vaan ”laji 

valitsee urheilijan”. Laji määrittyy toisin sanoen kutsumukseksi, vaikka toisiin la-

jeihinkin olisi saattanut olla eväitä. Raatavat kilpailijat ovat kasvaneet samassa 

liikunta- ja urheilukulttuurissa kuin onnelliset lahjakkuudetkin. Tyypillinen piirre 

heille on selkeä lahjakkuus. Menestymisen kannalta on kuitenkin vielä merkittä-

vämpää valmius todella kovaan ja määrätietoiseen harjoitteluun. Motivaatio ur-

heiluun kumpuaa kilpailuvietistä ja halusta olla paras. Heillä on kokemus siitä, 

että urheilumaailma on raaka ja siinä vallitsee ja pitääkin vallita kilpailemisen ja 

voittamisen logiikka. Heistä tulee usein ylikuormittuneita ”voittajatyyppejä”. Tä-

hän suomalainen tasa-arvoa ja hyvinvointia suosiva ”pehmeä” kulttuuri ei usein-
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kaan kannusta. Kysymys onkin siinä, voisiko näitä ajattelutapoja sovittaa yh-

teen. Voisiko hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen lapsuuden kautta kehittyä urheilusta 

nauttivia nuoria, jotka kuitenkin aikuisuuden kynnyksellä vielä oppisivat harjoit-

telemaan kovaa ja voittamaan? (Piispa ym.2012, 47.)  

 

Riittääkö yksin se, että on ”lahjakas”? 

 
”Moni on hyvä treeneissä mutta sitten kun tulee kisat niin aina mokaa. Moni 
ryhmäläinenkin, kisoissa ne ei ikinä onnistu. Tavallaan se on vähän väärin kos-
ka ne on treenannu hyvin ja sit ne tulee kisoihin eikä ne ikinä onnistu. Sitten mä 
vaan pysyn puomin taas. Tässä lajissa jos aikoo pärjätä niin hyvä kilpaileminen 
on tosi olennainen juttu.” (haastateltava 1) 

 

On mielenkiintoista, että kun huippumuusikoilta kysyttiin, että kuinka paljon he 

ovat harjoitelleet, niin usealla muusikolla vastaus on tyrmistyttävä: ”En ole har-

joitellut yhtään”. Ilmeisesti huipulle on mahdollista päästä myös viettämällä ai-

kaa soittimen / pallon kanssa ilman tietoista pyrkimystä kehittyä maailman par-

haaksi. Tarkoituksellisen leikin käsite liittyy tähän ilmiöön. On kiehtovaa leikitellä 

ajatuksella, että mitäpä jos harkoissa olisikin niin kivaa, että niihin mentäisiin il-

man kehittymistavoitteita. Palkitseva toiminta itsessään olisi riittävän motivoi-

vaa. Ja “sivutuotteena” sitten karttuisivatkin maailmanluokan taidot. (Kalaja, 

2014.) 

 

5.2.7 Persoonallisuus ja identiteetti 

 

Kangaspuntan (2009) mukaan tietoisuus omasta persoonasta, omista henkisis-

tä sekä fyysisistä vahvuuksista ja heikkouksista on urheilijan kannalta tärkeää. 

Tutkimuksissa on havaittu, että menestyvillä urheilijoilla on usein keskimääräis-

tä suurempi itseluottamus, joka osittain johtuu hyvästä itsetuntemuksesta ja 

osittain hieman positiiviseen suuntaan vääristyneestä itsetuntemuksesta. Jäl-

kimmäinen tarkoittaa sitä, että menestyvä urheilija kokee olevansa parempi kuin 

kanssakilpailijansa, vaikkei suorituskyvyllisesti todellisuudessa sitä olisikaan. 

Vahvan itseluottamuksen kautta hän pystyy saamaan itsestään paremman tu-

loksen irti kuin heikomman itseluottamuksen omaava yksilö. (Kangaspunta, 

2009, 18.) 
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Viimeaikaisten tutkimusten perusteella persoonallisuuden piirteet jakautuvat 

Liukkosen ym. (2009) mukaan McCrae & Costaan (2003) viitaten viiteen pää-

alueeseen, jotka ovat: 

1) neuroottisuus eli tunne - elämän epätasapainoisuus,  

2) ulospäin suuntautuneisuus,  

3) avoimuus uusille kokemuksille,  

4) sovinnollisuus ja  

5) tunnollisuus  

 

Temperamenttipiirteet  jakautuvat taas kolmeen  pääalueeseen:   

1) helppo (muuttuviin tilanteisiin helposti sopeutuva),     

2) haastava (helposti ärsyyntyvä/innostuva) ja     

3) rauhallinen (hitaasti lämpenevä) 

(Liukkonen, 2009, 27)  

 

Liukkonen ym. (2009) mukaan laajoissa tutkimuksissa on todettu, että kansain-

välistä menestystä saavuttaneet urheilijat ovat omanneet seuraavia keskeisim-

pinä pidettyjä psyykkisiä kykyjä. Nämä kyvyt erottavat kansainvälisisesti menes-

tyneet urheilijat heitä vähemmän menestyneistä urheilijoista. Persoonallisuuden 

piirteet on esitelty kuviossa 5. (s. 50)  
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Huippu-urheilijan personallisuuden piirteet: 

 Korkea itseluottamus 

 Voimakas päättäväisyys ja sitoutuminen, sisäinen motivaatio 

 Voimakas optimismi 

 Vireystilan säätelykyky 

 Hyvä keskittymiskyky 

 Hyvä mielen/tarkkaavaisuuden kohdentamiskyky 

 Kyky kontrolloida suoritustilanteita vapautuneesti 

 Kyky eläytyä positiivisiin mielikuviin ja itsepuheluun mm. kilpailuun val-

mistauduttaessa ja kilpailun aikana 

 Tehokkaat tavoitteenasettelustrategiat 

 Ajatusten kontrollointistrategiat 

 Tarkat kilpailusuunnitelmat 

 Stressitilanteiden hallinta 

 Valmennettavuus, kyky omaksua ja hyödyntää valmentajan asiantunte-

musta 

 Joustava perfektionismi 

 Automaattisuus: kyky päästä flow-tilaan suoritustilanteissa 

 Emotionaalinen kontrolli: kyky rentoutua ja ”psyykata” itsensä  

 

Kuvio 5. Huippu-urheilijan personallisuuden piirteet. Teoksessa: Liukkonen, J. 

(2009, 28) Lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa.  

 

”Mä oon varmaan muuttunut ehkä jopa vähän ihmisenä tän lajiin ansiosta. 
Tämmönen perfektionisti kun mä oon. Mä oon koulussa ollu sitä kymppilinjaa ja 
oon ollu salillakin tosi ankara itselle. Se vähän niin kun kuuluu siihen lajiin, että 
mä en osaa ihan tarkkaan sanoa kun oon pienestä pitäen pyrkinyt täydellisyy-
teen. Onko tää juttu siirtynyt kouluun vai oonko mä tän mun luonteen takia me-
nestyny. Onko tää sellanen laji joka tukee sitä että on tällainen täydellisyyteen 
pyrkivä luonne. On se varmasti vahvistanut ainakin sitä. Paineensietokykyä se 
on lisänny, esiintymistä mä en oo ikinä pelänny. Se et on pienestä pitäen ollu 
siellä edessä ja ihmiset on katsonu. Koulussa ei oo ikinä ollu ongelmaa pitää 
mitään esitelmiä. Pitää osata ottaa haltuun yleisö. Se on tullu voimistelusta. Ja 
se että ei pelkää. Ja jos pelkää niin silti tekee. Oon kans vähän yllytyshullu. Sii-
nä pitää vähän olla sellanen luonne että haluu kokeilla kaikkea. Oikeesti mä oon 
aina ollu kumminkin tosi kiltti tyttö ja tosi kunnollinen.” (haastateltava 4) 
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Haastateltavat pohtivat persoonallisuutensa kehitystä ja sitä, onko laji vaikutta-

nut heidän henkiseen kehitykseensä jollakin lailla. Voimistelu nähtiin elämän 

tärkeimpänä asiana ja monista asioista luopuminen oli ollut urheilijan oma valin-

ta. 

 

”Se on vaikuttanu hyvinkin paljon. Oon tullu ahkeraksi. En luovuta helposti ja 
mulla on ehkä enemmän sellasta itsevarmuutta koska sun täytyy, toi laji on 
semmonen että sä oot yksin siellä esillä ja sä oot se jota katotaan. Tietynlaista 
itsevarmuutta on tullu, ei sellasta huonoo itsevarmuutta vaan sellasta että ei 
mee pää alhaalla.- - Sitten on se onnistumisen ilo ja se et oon saanu kavereita 
ja menestystä. Oon kehittyny henkisesti aika paljonkin. (haastateltava 1) 
 

”On se varmasti vaikuttanu persoonaan. Aika paljon oli aluks luopumista siitä et-
tä ei voinu mennä kavereiden kanssa leffaan tai ostarille. Kavereitten synttäreis-
tä joutu tosi paljon luopumaan, sillon pienempänä kun valmentaja oli tiukka. Jo-
ko synttärit tai harkat. Sit ei tarvii tulla koko viikkona harjoituksiin jos menee 
synttäreille. Se on ehkä semmonen mistä on luopunut mut nytten kun, mä olin 
sen verran onnekas et mä pääsin sinne huipulle tai sinne maailmancuppeihin ja 
EM-kisoihin, MM-kisoihin ja jenkkeihin niin jotenkin enemmän se. Vaikka sitä on 
joutunut luopumaan paljosta niin sitä on saanu paljon enemmän. Mä oon sitten 
vanhemmiten ymmärtäny sen että mä lopetan jossain kohtaa et sit mä voin 
mennä sinne leffaan tai muuta mut en mä oo kyllä ihan vieläkään.” (haastatelta-
va 2) 
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6 Urheilulahjakkuuden taustatekijät 
 
 
Tulevassa kappaleessa raportoin haastatteluaineistoni analyysistä saatuja tut-

kimustuloksia teoriasidonnaisen tarkastelun avulla. Kuljetan lahjakkuusteorioita 

ja aiempia alan tutkimustuloksia omien tutkimustulosteni rinnalla nostaen haas-

tatteluaineistosta kuhunkin aihepiiriin keskeisimpiä sitaatteja. 

 

6.1 Ympäristölliset tekijät urheilulahjakkuuden virittäjinä  

 

Uusikylän (2009) mukaan jokainen erityislahjakas on synnynnäisesti riittävän 

lahjakas, mutta jokainen, jolla olisi mahdollisuuksia synnynnäisesti, ei lähes-

kään aina kehitä kykyjään erityislahjakkuudeksi. Tähän vaikuttavat sekä sisäiset 

tekijät että ympäristötekijät, joiden ansiosta lahjakkuuden kehittyminen joko hel-

pottuu tai vaikeutuu. Ympäristötekijöitä ovat muun muassa koti, koulu, yhteis-

kunta ja sen arvomaailma, ajan henki ja lahjakkuuden tunnistamiseen käytettä-

vät keinot. Urheilijan lahjakkuuden kehittämisessä koti ja valmentajat ovat 

avainasemissa. (Uusikylä, 2009, 6-7.) 

 
Hakkaraisen (2009) mukaan merkittävien henkilöiden, kuten vanhempien, opet-

tajien tai valmentajien, vaikutusta erityislahjakkuuden kehittymiseen pidetään 

erittäin tärkeänä. Yksilöä lähellä olevilla vanhemmilla, sisaruksilla, muulla per-

heellä on kiistaton vaikutus yksilön persoonan kehittymiseen. Muita yksilön vai-

kuttavia tekijöitä on asuinympäristö, psyykkinen-, sosiaalinen- ja kulttuuriympä-

ristö, liikuntapaikkojen läheisyys ja harjoittelumahdollisuudet sekä seurat. Per-

heen lisäksi yksilöön vaikuttavat myös muut ympäristön henkilöt kuten ystävät, 

kaverit, sukulaiset, opettajat, valmentajat ja ohjaajat. (Hakkarainen, 2009, 126.) 

 

”Kun mun kaverit kysyy et mitä sä harrastat. Sit mä sanon, että telinevoimiste-
luu. Ne on heti että vau. Se on niin siisti laji. Muutenkin kun oppii uutta ja tulee 
semmoisia onnistumisia. Se on vaan niin siistii. Se on vaan se kun sä opit jon-
kun uuden jutun tai vihdoin opit jotain. Oot vaikka tehnyt jotain tosi kauan. Sä 
oot vaikka tehny jotain irrotusta tosi kauan ja et saa kiinni ja et saa kiinni ja sit 
sä saat sen kiinni niin se on hienoa. Nyt kun pääsee matkustaan paljon ja nä-
kee uusia paikkoja ja maailmaa. Se on tietty myös että pysyy hyvässä kunnossa 
ja että kaikki arvostaa sitä. Iso tekijä on tietty se että siellä on ne kaverit. Mul on 
siellä treeneissä kivaa. Vaikka se on yksilölaji mut sitten kun treenaa niin tuntuu 



 53 

siltä, että se on joukkuelaji. Kaikki on niin siinä mukana ja kaikki tsemppaa toisi-
aan ja meillä on niin hyvä henki.” (haastateltava 3) 

 

Yksilöä lähimpänä on perhe, jonka arvot ja asenteet vaikuttavat itseluottamuk-

seen, motivaatiotekijöihin ja persoonan kehittymiseen. Samoihin asioihin vaikut-

tavat miljööhön kuuluvat psyykkinen‐, sosiaalinen‐, ja kulttuuriympäristö. Aineel-

liseen ympäristöön lasketaan kuuluvaksi asuinympäristö liikuntapaikkoineen ja 

sitä kautta tarjoutuvine harjoittelumahdollisuuksineen. Ympäristössä olevat hen-

kilöt, eli perheen lisäksi ystävät, kaverit, sukulaiset, opettajat, valmentajat ja oh-

jaajat sekä erilaiset vertaisryhmät ja esikuvat toimivat suurina vaikuttajina.  

 
6.1.1  Varhaisten vuosien ja perheen vaikutus 

 
Liukkosen ja Kangaspuntan (2009) mukaan heti syntymästä lähtien lapsi omak-

suu kotoa asenteita ja arvoja urheilua kohtaan. Kotoa saatavat esimerkit vapaa-

ajalla liikkumiseen ja urheilun harrastamiseen sekä seuraamiseen liittyen voivat 

olla ratkaisevassa roolissa, kun nuori urheilija myöhemmin tekee valintoja ura-

kehityksensä suunnasta. Vanhempien näyttämä esimerkki tukee nuorta erilai-

sissa päätöksentekotilanteissa niin liikunnan, ruokavalion kuin muutenkin ter-

veellisten elämäntapojen suhteen. Perheen roolin merkitys urheilijaksi kasvami-

selle korostuu entisestään tilanteissa, joissa nuori urheilija kaipaa henkistä tu-

kea keskustelun muodossa tai omien päätösten tekemiseen rohkaisemisessa. 

Perheeltä tai lähipiiristä saatu rohkaisu omien unelmien tavoittelemiseen ja suo-

ritusrajojen kokeilemiseen sekä vaikeiden jaksojen yli kannustaminen ovat asi-

oita, joissa perheen roolia on vaikea korvata. (Liukkonen & Kangaspunta, 2009, 

44.) 

 

Piispan ym. (2012) mukaan yksi merkittävistä yhdistävistä tekijöistä urheilume-

nestyjien elämänkulussa on lapsuudessa ja nuoruudessa kotona saatu henki-

nen tuki ja kannustus, riippumatta perheen demografisista ja sosioekonomisista 

taustoista. Eritellymmin tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat kannustivat liikun-

nallisuuteen ja antoivat vapauden valita mieluisat lajit ilman painostusta mihin-

kään suuntaan. Urheilijanalut saattoivat siis kokeilla useita eri lajeja, ja tätä 

kautta omaksi lajiksi valikoitui useimmiten se, mistä lapsena ja nuorena eniten 
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nautti. Tämä mahdollisti myös monipuolisen liikuntataustan muodostumisen. 

(Piispa ym. 2012, 22.) 

 
” Yhdessä liikkuminen on ollu sellasta perus kaikkea. Pelejä ollaan palattu pie-
nenä tai  pienestä pitäen. Kaikkia ulkoleikkejä ja mun äiti oli aika kova just että 
keksi kaikkia leikkejä että nyt juostaan metsässä.- - Uimassa tosi paljon ja tehty 
paljon kaikkee kivaa yhdessä” (haastateltava 1) 
 
” Mun äiti, se on harrastanut urheilua, mutta ei sellasta että jotain tiettyä. Et ta-
vallaan se kävi uimassa ja et se teki meidän kaa.” (haastateltava 1) 
 
”Mun isosisko harrasti korista ja mun veli fudista. Mä olin aina kattoon mun sis-
kon pelejä ja aina kun oli se puoliaika tai mikä se nyt onkaa niin aina mä menin 
heitteleen siinä välissä iskän kaa ja mä innostuin koriksesta. Ehkä kymmenen 
vuotiaana mä pelasin vuoden ja sitten se jäi. Mun isä on ollu jääkiekkoilija ja äiti 
on ollut hiihtäjä. Perheen kanssa pienempänä pelattiin tennistä, sellaista vähän 
mökkitennistä, mut kuitenkin. Me lasteketellaan ja käydään usein Levillä. Ihan 
pienenä mä pelasin fudista mun veljen ja mun veljen kavereiden kaa, poikien 
kaa. Sit me hiihdettiin perheen kaa. Vähän kaikkee.” (haastateltava 3) 
 
” Mun vanhemmat on tukenu mua niin paljon vaan kun on mahdollista. Ne heit-
tää treeneihin, tai heitti kun mulla vielä ei ollu ajokorttia, niin treeneihin. Haki ja 
iha kaikkea. Vei mua kisoihin ja on kattomassa melkein aina. Vaikka isä ei niin 
hirveesti ymmärrä. Se on silleen vähän taustalla enemmän. Äiti ymmärtää aika 
paljon enemmän. Se tuli tonne MM-kisoihin mukaan. Isäkin on kyl kans muka-
na. Jos mun vanhemmat ei ois ollu tässä mukana niin en mä varmaan enää 
harrastais tätä. Kun mulla on ollu sellaisii että mä en jaksais tänään mennä 
treeneihin, tai just puhuu jostakin lopettamisesta, niin ne on silleen, että sä oot 
kuitenkin harrastanu tätä niin kauan. Sulla on nyt vaan tämmönen vaihe me-
nossa. Koita nyt vaa tsempata. Ne on tosi tosi tukevia.” (haastateltava 3) 
 
”Varsinkin  mun äiti on ollu tosi paljon mukana. Se on ollu aktiivinen seuratyös-
sä. Ne on aina ollut tosi kiinostuneita siitä mitä mä teen. Jossain vaiheessa ylä-
asteella se jopa vähän häiritsikin kun olis halunnu omaa rauhaa. Mun vanhem-
mat ei oo ikinä niin sanotusti ”valmentanut” mua. Joskus mä oon itkeny mun 
huolia niille ja sanonu niille, että mä en jaksais enää treenaa niin ne on aina sa-
nonu vaan että ne toivois että mä jatkaisin. Ei ne oo koskaan painostanut. Se 
on lähtenyt musta itestäni.” (haastateltava 4) 
 
 

6.1.2 Harrastuksen aloittaminen ja liikuntapaikkojen läheisyys 

 
Voimisteluharrastuksen alkamista kaikki haastateltavat kuvasivat melko sattu-

manvaraiseksi tapahtumaksi. Haastateltava 1:n äiti oli vienyt hänet lähialueella 

sijaitsevaan jumppaan, josta haastateltava 1 oli pitänyt kovasti. Jumppa oli ollut 

jo heti tällöin se, mitä odotettiin joka viikko. Hyvin pian haastateltava 1 kertoi 

siirtyneensä ryhmään, jossa oli tavoitteellisempaa valmennusta, mutta tästä hän 
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ei aluksi pitänyt. Perheen muutettua toiselle alueelle hakeutui haastateltava 1 

yhteen lähialueen seuroista, joissa lajin harrastamista oli mahdollista jatkaa. 

Jumppa muuttui tällöin jälleen kivaksi. Harrastuspaikan vaihdos tuli haastatelta-

van 1 kohdalla eteen jälleen seuran vaihdoksen jälkeen. Paikka sijaitsi kauem-

pana kodista ja sinne piti itse kulkea julkisilla. Tämä oli raskasta nuorelle voimis-

telijalle, mutta jälkeenpäin hän kertoi olleensa päätökseensä tyytyväinen. Uusi 

seura ja uusi valmentaja mahdollistivat kehittymisen lajissa. Haastateltava 2 

taas kertoi olleensa pienenä tyttönä katsomassa serkkunsa jumppakisoja, ja 

serkku sattui menestymään kyseisissä kisoissa hyvin. Palkinnoksi menestyk-

sestä leipoi serkun äiti tälle muumikakun. Muumikakun motivoimana haastatel-

tava 2 aloitti voimisteluharrastuksen paikallisessa seurassa. Aivan alussa van-

hemmat veivät häntä jumppaan, mutta jo koulun alettua haastateltava alkoi kul-

kea itsenäisesti treeneihin pyörällä ja bussilla. Haastateltava 3 aloitti voimistelu-

harrastuksen äiti-tytär jumpassa, johon mentiin pitämään vain hauskaa. Jump-

paryhmän ohjaaja oli puolen vuoden jälkeen ehdottanut, että voimistelijan olisi 

hyvä hakea kilparyhmään ja kilparyhmään testin jälkeen haastateltava 3 valittiin 

jo heti 6 vuotiaana tavoitteellisesti voimistelevaan kilparyhmään. Harjoitusmää-

rät olivat tässä ryhmässä jo heti alkuun 3 kertaa viikossa ja lisääntyivät nopeasti 

4-5 kertaan viikossa voimistelijan ollessa 7-8 vuoden ikäinen. Haastateltava 3 

koki voimistelu-uransa alussa näinkin suuren harjoitusmäärän olleen hänelle 

ehkä vähän liikaa. Jälkeenpäin ajatellen hän ymmärtää miksi näin tehtiin ja kiit-

teli kuitenkin ensimmäisen valmentajansa tekemää perusteellista pohjatyötä.  

 
”Treenit oli lähellä meidän kotii mutta sitten kun mä vaihdoin seuraa niin treenit 
vaihto paikkaa. Ja sitten se oli oma päätös et mä halusin vaihtaa et mä jouduin 
ite sitten kulkeen sinne. Sinne on aika pitkä matka. Joku vähän alle tunti. Mut sit 
mä halusin kumminski vaihtaa ja se oli kyl vähän rankkaa kyl kulkee sinne” 
(haastateltava 1) 
 
” Vanhempien ei auttanu muuta kun viedä sinne. Mä menin ensin jonnekin har-
rasteryhmään. Oli just esikilparyhmän karsinnat ollu ja sit se valmentaja oli siel 
kattomassa siel harrasterymissä. Sit mut bongattiin suoraan sielt harrastery-
mästä - - No aluks mä olin koululla. No se koulu oli kyl niin että sinne piti viedä. 
Mut sitten sen jälkeen se sali oli kyl kaupungin keskustassa niin et mä pääsin 
yhdellä bussilla sinne keskustaan. Ihan heti ekalla mun iskä opetti mut pyöräi-
lemään. Meil oli kans pyörät ja me pyöräiltiin joka paikkaan ja käveltiin. Niin ihan 
ekast luokast lähtien pyöräilin. Se oli kaks ja puol kilometrii et ihan kohtuu. Ja sit 
pääsi yhellä bussilla kotiin. ” (haastateltava 2) 
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”mä aloitin X:n (valmentajan) ryhmässä joskus kuus vuotiaana. Aluks mulla oli 
treenejä joku kolme kertaa viikossa. Sit ne lisäänty tosi nopeesti. Äkkiä mulla 
olikin jo viis kertaa viikossa. Mä olin jotain seitsemän, kahdeksan vuotta sillon. 
Meillä oli Au pair hoitamassa meitä. Se aina haki mut päiväkodista ja vei mut 
treeneihin. Sit se joskus soitti mun äidille, ehkä pari kertaa kuussa, että mä it-
ken. Se soitti mun äidille että tämä (haastateltava 3) itkee täällä eikä haluu 
mennä treeneihin. Mitä tehdään että pitääkö se viedä treeneihin. Äiti oli niinku 
vaan että jos se itkee niin älä vie. Siinä saatto olla se että mä pelkäsin mun 
valmentajaa kun se oli niin tiukka. Ehkä se treenaaminen myös. Mä olin kuiten-
kin vasta kuus. Se oli vähän paljon se treenimäärä sen ikäiselle. Jälkeenpäin 
ajatellen ymmärtää sen. Me tehtiin tosi paljon töitä jo ihan pienestä asti. Ehkä 
se oli kuitenkin vähän paljon niin nuorena. Olis ehkä voinut vähän hitaampaa 
tahtia lisätä treeniä tai lisätä leikinomaisuutta.” (haastateltava 3) 
 
”Yläasteella mä poljin aina sellasella taitettavalla pyörällä sinne treeneihin. Oli 
kesä tai talvi tai pakkasta. Meillä oli yläasteelta joku neljä kilsaa matkaa sinne 
salille.- - Mä menin sinne yläasteelle koska se oli lähellä treenisalia. Mun muut 
ala-astekaverit meni toiseen suutaan eri yläasteelle kun mä. Äiti oli siinä kou-
lussa töissä. Suhteilla mä pääsin siihen kouluun. Ei se olis kyllä onnistunut 
muuten.” (haastateltava 4)  
 
 

6.1.3 Koulun merkitys ja suhde opiskeluun 

 
Piispan ym. (2012) mukaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on havaitta-

vissa merkkejä kiristyneestä kilpailusta. Kilpailua käydään niin oppilaiden kuin 

koulujenkin välillä. Piispa näkee Professori Hannu Simolaan (2001) viitaten niin 

kutsutun erinomaisuuden eetoksen periytyneen suomalaiseen koulutusjärjes-

telmään: hyvä ei riitä, täytyy olla paras. Kilpailuasetelma koulutuspolulla jättää 

siinä menestyjille vain rajallisesti tilaa panostaa muihin elämäntilanteisiin. Täl-

laisessa asetelmassa huippu-urheilu asettuu kilpailevaksi valinnaksi koulutuk-

selle. Elämässä pärjäämisessä tarvittavat pääomat ovat nykynuorten ja heidän 

vanhempiensa valintojen prioriteetti. Tässä piileekin yksi nykyisen huippu-

urheilun valintojen dilemma. On kyettävä selviämään kaikesta siitä, mitä nykyai-

ka heittää eteen ja vieläpä pystyttävä harjoittelemaan huipulle päästäkseen se-

kä siellä pysyäkseen. (Piispa ym. 2012, 70-71.) 

 

Haastateltavat kuvasivat suhdettaan kouluun melko ristiriitaisesti. Haastateltavil-

la 1 ja 2 yhteistä olivat kuitenkin ongelmat poissaolojen kanssa. Harrastuksen 

viemä aika ja pitkät leiri- ja kisamatkat aiheuttivat ongelmia erityisesti yläaste-

vaiheessa. Toisen asteen opintoihin ja urheilupainotteeseen kouluun pääsemi-
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nen oli haastateltaville 1, 2 ja 3 suuri helpotus. Joustava järjestelmä takasi näille 

voimistelijoille aikaa sekä opiskelulle että treenaamiselle. Koulu jousti poissa-

oloissa ja opiskelijan oli mahdollista suunnitella opintonsa omassa aikataulussa 

ja jaksottaa omaa jaksamistaan sen mukaan, miten esimerkiksi kilpailukausi 

eteni. Haastateltava 2 mainitsi, että valmentaja ja vanhemmat olivat jo ala-

asteelta asti ilmoittaneet koululle aamuharjoituksista ja poissaoloista. Haastatel-

tava 2:n isä oli myöhemmässä vaiheessa jopa itse opettanut lastaan niissä op-

piaineissa, joiden tunneilta hänellä oli tullut suuria määriä poissaoloja. Haasta-

teltava 2 oli käynyt tenttimässä oppiaineet pelkillä kokeilla tai osallistunut vain 

joihinkin pakollisiin tunteihin. Koulut oli valittu sen mukaan, että ne olivat sijain-

niltaan helpoissa paikoissa. Haasteltava 1 kuvasi suhdettaan opiskeluun päin-

vastaiseksi kuin haastateltava 2. Haastateltava 1 koki koulun vaikeana, eikä lu-

keminen ollut hänen juttunsa. Tosin kielten opiskelu kiinnosti häntä mahdollises-

ti myös siitä syystä, että hänellä oli ajatuksena jonakin päivänä suunnata ulko-

maille. Haastateltava 2 taas puolestaan oli luokkansa priimus läpi peruskoulun. 

Uran huippuvaihe ajoittui lukiovaiheeseen, ja tässä vaiheessa haastateltava 2 

päätti panostaa enemmän voimisteluun ja keventää koulua. Lukio käytiin nel-

jässä vuodessa ja voimistelu rytmitti opiskelua. Lukion jälkeen haastateltava 2 

suuntasi Yhdysvaltoihin yliopistoon opiskelemaan liikuntatiedettä. Haastateltava 

3 kertoi koulunsa sujuneen aina normaalisti. Lukiovalinnaksi oli itsestään sel-

västi valikoitunut urheilulukio. Omien sanojensa mukaan urheilu vei valtaosan 

haastateltava 3 ajasta ja kouluun panostus olisi hänen mukaansa voinut olla pa-

rempaakin. Lukion jälkeen oli kuitenkin selvää, että urheilu ei johda ammattiin 

vaan voimistelijan tulee hankkia itselleen myös toinen ammatti. Haastateltava 4 

kuvasi itseään koululaisena ”kympin oppilaaksi”. Perfektionistinen suhtautumi-

nen kouluun ja harjoitteluun olivat olleet itsestään selviä hänelle jo pienestä pi-

täen. Haastateltava 4 oli vaihto-oppilaana vuoden ulkomailla, kesken lukio-

opintojensa ja tämä vuosi merkitsi hänelle rennomman asenteen omaksumista 

koulutyötä kohtaan. Haastateltava 4 koulutuksellinen tähtäin on edelleen korke-

alla. Hän pyrkii tänä keväänä lääketieteelliseen tiedekuntaan ja suhtautuu opis-

keluunsa hyvin päämäärätietoisesti. Urheilu-uran lopettamisen osasyynä oli 

haastateltavan 4 kohdalla opiskelun ja huippu-urheilun yhteensovittaminen. 

Haastateltava 4 mainitsi monia muitakin syitä, jotka vaikuttivat lopettamispää-

tökseen, joten opiskelu ei ollut ainoa syy lopettamiselle.  
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Huippu-urheilija joutuu miettimään jatkuvasti ajankäyttöään ja panostustaan se-

kä koulun että urheilun suhteen. Koulu nähdään välttämättömänä tulevaa elä-

mää ajatellen, sillä huippu-urheilijat ymmärtävät uran loppuvan jossakin vai-

heessa. Urheilijan täytyy tehdä viisaita päätöksiä läpi elämän ja pyrkiä selviyty-

mään koulusta mahdollisimman hyvin. Huippu-urheilu on äärimmäisen vaativa 

urapolku. Kaikesta huolimatta haastateltavat korostivat ”elävänsä unelmaansa”. 

Vaikka urheilija tekee uhrauksia ja luopuu paljosta, ei ”normaalin” elämän pariin 

ole kiire, sillä he ymmärtävät, että lopettamisen jälkeen ehtii vielä nähdä muuta-

kin elämää.  

 

”No yläasteella ainanski. Siel oli tosi vaikeeta. Mut meinattiin jättää luokallekin 
kun mä olin EM-kisoissa niin että mul tuli niin paljon poissaoloja niin sanottiin et-
tä ei pääse, tavallaan tosi huonosti suhtauduttiin, vaik se oli tanssipainotteinen 
ja sielki oli paljon urheilijoita niin ei yhtään tuettu - - Nyt tässä mun nykyisessä 
koulussa koulupäivät on aika lyhyitä että pääsee harjotuksiin. On aamutreenei-
hin tilaisuus” (haastateltava 1) 
 
”Ala-asteen mä oli ekan ja tokan mun lähikoulussa, puolentoista kilsan päässä. 
- - Koulu ei häirinny niin ku mitenkään. Se oli ainoastaan hyvä et me liikuttiin. 
Käveltiin aina kouluun ja takas ja siin ehti käymään jotain palloo potkimas tai 
lehtikasoihin hyppimässä tai puihin kiipeilemäs. Sitähän me kaikkee välissä teh-
tiin aina enne kun harkat alko. - - Mä valitsin sitten saksan ja oli pakko vaihtaa 
kouluu koska siin lähikoulussa ei ollu saksaa. Sit me vaihdettiin keskustan kou-
luun ja siellä sitten koulu ei varmaan tukenu juuri yhtään mutta sillon meiän 
vanhemmat ja valmentaja ilmotti kouluun että mä oon poissa nämä aamut ja 
piste. Mä olin vaan poissa ja kävin aamutreeneissä ja sitten valmentaja ilmoitti 
vielä liikunnan opettajalle et jos meillä tulee liikuntatunteja iltapäivällä niin mä 
olin vaan pois. En mä tiiä mitä koulu siit tykkäs mut vanhemmat ja valmentaja 
hoiti sen.- - Yläasteella oli sellanen mentaliteetti et kouluun vaan ilmotettiin että 
mä oon pois. Sielt ei niin ku kysytty mitään. - - Joku kotitalouden opettaja oli vä-
hän tyytymätön, kun mä just tietenkin olin siitä kotitaloudesta pois ku ne ei ollu 
niitä ”tärkeitä” aineita.” (haastateltava 2) 
 
”Mä tein sen valinnan et se oli keskustassa se koulu ja meil oli sali keskustassa 
niin se oli niin ku matkojen takia helpompi ja jumppakaverit meni sinne kouluun 
niin oli tuttu ympäristö ja mä menin sit sen koulun ainoolle tavalliselle luokalle. 
Ja sit kun se oli keskustan koulu niin ja siel on niitä keskustan lapsia ja ainut ta-
vallinen luokka. Siel oli tosi paljon näit ongelmanuoria. Meil oli päihdeongelmia 
ja muuta niin siit sitten ei katottu hirveen pahalla et mä olin aamutreeneissä.” 
(haastateltava 2) 
 
”Liikunnanopettajan kanssa jouduttiin sit kyllä tekemään tai valmentaja joutu 
soittaa sille. Ysillä kun oltiin niin se anto mulle syksyllä seiskan liikunnasta sen 
takia ku mä en ollu siellä paikalla ja sit joutu valmentaja soittaan et tää tyttö ei 
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pääse urheilulukioon muuten jos et sä anna sille kunnon numeroo. Se ei oikeen 
tykänny et en käyny. Ymmärrän kyllä kun itekin oon opettaja, mä ymmärrän kyl-
lä sitäkin mut kun silloin ei ollu olemassa urheilupainotteista yläastetta. Voimis-
telu kun on niin semmonen laji et on tehtävä nuorena niin se oli pakko tehdä.” 
(haastateltava 2) 
 
”Mul on menny koulu ihan ok. Olisin mä lukiossa voinu panostaa vähän enem-
män kouluun. Ne läksyt tehdään aina sitten joskus ilta yhdeksältä ja sillen vä-
hän. Mä olin kuitenkin urheilulukiossa. Olis tietty voinu paremminkin panostaa, 
tai muut meni koulun jälkeen kirjastoon koko päiväks ylppäreiden aikaan niin 
mä menin neljäks tunniks treeneihin. Illalla sit luettiin. Mut kyllä me pyydettiin 
muutamia lauantaitreenejä vapaaks meidän valmentajalta, et voitais vaan lukee. 
Toi koulu kyl autto tosi paljon. Ei olis voinu olla mitään muuta vaihtoehtoa. Sieltä 
sai aamutreeneistä kursseja ja sai jättää pakollisia kursseja pois. Jos sul oli leiri 
tai kisamatka niin sun piti vaan viedä reksille sellanen lappu ja se oli ok. Kun mä 
olin ihan tavallisella yläasteella niin en mä saanu tulla edes aamutreeneihin. Se 
reksi oli vaan silleen, että sitten kaikki muutkin haluu. Se oli aika nihkeetä. Sit 
kun mä pääsin sinne urheilulukioon niin näin jälkikäteen vois ajatella että mä 
aloin kehittyy. Tuli voimaa enemmän ja nojapuut alko kulkee. Fysiikka kehitty 
paljon kun mä kävin niissä aamutreeneissä.” (haatateltava 3) 
 
”Koulu ala-asteella ja yläasteella. Mä oon tehny ihan älyttömästi duunii sen 
eteen. Se on oikeesti ollu sitä, että oon ollu koulussa, treeneissä ja sitten illalla 
tehny läksyjä. Lukion ykkösellä sama homma. Mä tein usein yhteentoista illalla 
läksyjä. Vaihdon jälkeen se meni sitten kuitenkin silleen, et kyl mä ne läksyt tein 
mut esim. kokeeseen mä saatoin lukee edellisenä iltana. Silti mä oon edelleen 
saanu niitä kymppejä. Ei oo ollu ongelmaa. Tuli sitä muutakin elämää siihen ja 
se itsestään jäi vähemmälle se lukeminen. Sit mä huomasin, että hetkinen tää 
vähempikin riittää mulle. Nyt tietysti tietää, että tän vuoden täs joutuu aika pal-
jon panostaan. On mulla tavoitteena päästä jatko-opintoihin ihan ykkösellä si-
sään vaikka mä tiedän et se ei helppoo oo. Mulla on kuitenkin edellytykset sii-
hen.” (haastateltava 4) 
 
 
6.1.4 Kavereiden ja urheilutoverien merkitys 

 
Piispan ym. (2012) mukaan tyypillisesti urheilun ja muun elämän kaverisuhteet 

olivat tutkimuksen huippu-urheilijoilla selvästi päällekkäisiä: samoja kavereita 

nähtiin koulussa, vapaa-ajalla ja harjoituksissa. Siirryttäessä huippu-

urheiluvaiheeseen nuoren urheilijan ”siviilielämän” kavereiden merkitys muut-

tuu: he ovat usein urheilun ulkopuolelta ja heidän roolinsa on enemmänkin tu-

keva ja urheilijan elämää tasapainottava. Yksilölajien harrastajat kuvasivat har-

joittelevansa usein yksin ja näkevänsä kilpatovereitaan vain kilpailuissa sekä 

leireillä. Useimmat nuoret urheilijat korostivat kuitenkin kaverisuhteiden merki-

tystä harjoittelussa, esimerkiksi leireillä. Kaverisuhteisiin huippu-urheilulla on 
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kaksisuuntainen vaikutus. Yhtäällä monet urheilun ulkopuoliset kaverit jäävät 

vähemmälle huomiolle, mitä tutkimuksen haastateltavat usein valittelivat. Toi-

saalta urheilun parista saa uusia kavereita. Yksilöurheilija joutuu usein tinki-

mään sosiaalisesta elämästä. Urheilijat itse tiedostavat tämän seikan – sosiaa-

linen elämä ei ole ”tavallista”, mutta eipä ole toisaalta uranvalintakaan. (Piispa 

ym. 2012, 29.) 

 

”Alussa sillon pienenä mulla oli kavereita molemmissa sekä voimistelussa, että 
koulussa. Sit kun mä siirryin yläasteelle niin se meni vähän silleen et kaikki ala-
astekaverit, jotka asu meidän lähellä. Ne lähti sinne toiseen suuntaan, siis toi-
seen kouluun ja mä menin toiseen suuntaa, eri kouluun. Mä en sit niihin enää 
pitänyt yhteyttä kun mul meni kaikki aika siellä koulussa tai treeneissä ja illalla 
tein sitten läksyjä. Yläastekavereita mä en sitten nähny oikeestaan muualla kun 
koulussa. En mä koulussa yksin joutunu oleen mutta mulla oli aina treenejä. 
Treeneissä oli sit kuitenkin vielä yläasteellakin kavereita. Sit se meni siihen et 
muilta kiinnostus lopahti ja mä halusin jatkaa. Mä sitten itsekseen treenasin. Se 
oli kyl vähän ongelma. Me tehtiin joskus niin, että mä en menny treeneihin vaan 
valmentajan kanssa sovittiin, että mun pitää joltakin kaverilta kysyä et mä meen 
sen kanssa jonnekin. Se oli kyl vähän semmosta se ysiluokka ja lukion eka. Sit-
ten oli se vaihtovuosi ja kun sieltä tuli takas niin mä tosi nopeesti ystävystyin 
koulussa niitten uusien kavereitten kanssa. Treeneissä salilla kyl ei ollu ketään, 
mut se ei enää haitannu koska mul oli sitten koulussa kavereita.” (haastateltava 
4) 
 

Haastateltavat kuvasivat sosiaalista elämäänsä edellä kuvatun kaltaiseksi. Ka-

vereita ei ollut paljon ja vain parhaimmat kaverit jäivät. Treenikaverit olivat tär-

keitä, mutta urheilun muuttuessa yhä vakavammaksi muu sosiaalinen elämä ku-

tistui aivan ymmärrettävistä syistä. Haastateltava 2 kertoi myös saaneensa ko-

kea piikittelyä omasta menestyksestään yläasteaikaisilta kavereiltaan.  

 
”Niit ei ihan hirveesti ollu. No koulusta, nyt tost koulusta (nykyinen urheilupainot-
teinen oppilaitos) mä oon saanu pari tosi hyvää kaveria et niinku me ollaan va-
paa-ajallakin nähty. Mut ei oikeestaan oo ulkopuolisia kavereita niin paljoo. Sel-
lasii ketä mä näkisin viikottain. Ei oo sellasta. Yläasteella kaikilla oli ne omat po-
rukat ja sit ne oli aina koulun jälkeen ja tavallaan mä menin harjotuksiin, niin se 
vähän jäi et tavallaan mä en saanu sellasii tosi hyviä kavereita ollenkaan.” 
(haastateltava 1) 
 
”Jäi vaan ne parhaat kaverit. Ei niitä kavereita ole niin paljoo. Koska niitä ei ker-
kii nähdä. Ne parhaat vaan jää, tavallaan ne jotka pystyy kestään sen että mä 
aina harjotuksissa et mulla ei oo niin paljon aikaa. - - Tavallaan ne kaverit on 
siellä treeneissä. En mä kyl kaveeraan treenin aikana ja siks se on varmaan 
kärsinykin. Jotkut halus jutella ja mä oon sitten vähän enemmän semmonen et 
mä vaan sitten teen. ” (haastateltava 1) 
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”Lapsuudessa pihakaverit on ollu siinä lähinnä. Tarhakaverit sit kun ne asu siinä 
lähellä ja sit me mentiin samalle ekalle ja tokalle luokalle niin sielt on yks kaveri 
pysyny ihan tähän päivään asti parhaana ystävänä. Sit muuten no treenikave-
reita oli sillon mut sit kun ne kaikki hävis niin siinä neljätoista vuotiaana niin oi-
keestan enää yks on paras kaveri jääny siihen. Ketä tuli oikeastaan vast siinä 
vaiheessa se oli kakstoista kun se muutti toiselta paikkakunnalta. Se on niin kun 
pysyny tähän päivään asti hyvänä ystävänä. Sit voimistelusta maajoukkuekave-
rit ympäri Suomea. Ne on tosi läheisiä edelleen.” (haastateltava 2) 
 
”Nuoren elämä on aika raastavaa kun silloin mä olin lehtien sivuilla ja televisios-
sa. Sitä ei katottu kauheen hyvällä kaveripiirissä kun mä olin siin tavallisessa 
koulussa. Aika paljon sai tuta. Jos oli lehtijuttu niin ei tehny mieli mennä kouluun 
seuraavana päivänä ollenkaan. Sillon piikiteltiin ja sitä vähän niin kun häpes sitä 
omaa menestystään. Enemmän kun mä sitten menin sinne lukioon niin ihmiset 
tuli taputtaan selkään niin mä olin aluks vähän että onks tää nyt hyvä vai huono 
juttu. Tuleekohan tuolta taas niin kun jotain. Tytöt on aika koviin niin kun jossain 
kohtaa. Lukiossa jäi siis sitten joitain kavereita.” (haastateltava 2) 
 
”Pieneä oli muitakin kun jumppakavereita. Koulus oli joo niitä muita kavereita, 
mut en mä nähny niitä hirveesti koulun ulkopuolella. Nyt vanhempana voi sillen 
mennä kahville päivällä. Nyt mä oon jo viikonloppusin aika paljon kavereiden 
kanssa. Jos ei oo treenejä niin mä oon aina tekemäs jotain ja näkemässä kave-
reita. Nuorempana ei sitä jaksanut. Piti levätä enemmän. Silleen ne kaverit on 
kuitenkin tullut ehkä enemmän täältä. Samaa lajia harrastavista ja esim. mun 
lukiokavereita joiden kans käytiin aamutreeneissä. On mulla sieltä yläasteelta-
kin ihan tosi hyviä kavereita. Kaverit kyselee et lähtis viikonloppuna ulos mut mä 
usein sanon et en tuu ku mul on esim. seuraavana aamuna treenit. Mun kaverit 
kyl kyselee tosi paljon, et hei miten sulla menee ja oot sä vielä voimistelussa. Ja 
kun me sovitaan että nähään niin me sovitaan niitä mun treenien mukaan.” 
(haastateltava 3) 
 
 

6.1.5 valmentajan merkitys 

 
Liukkonen ym. (2009) mukaan motivaatioilmastoa ja kilpailuorientaatiota kuvaa-

va TARGET -malli tarjoaa valmentajille käytännön didaktisen työkalun, jonka 

avulla valmentaja voi parantaa tehtäväsuuntautuneisuutta omassa valmennuk-

sessaan. TARGET -mallin nimi koostuu kuuden pedagogisen osa-alueen eng-

lanninkielisten nimien alkukirjaimista: Task, Authority, Rewarding, Grouping, 

Evaluation ja Timing. Malli sisältää kuusi pedagogista ja didaktista osa-aluetta:   

 

1) tavat, joiden mukaan toiminnan tehtävät toteutetaan,   

2) opettajan auktoriteetti,   

3) tavat, joiden mukaan toiminnasta annetaan palautetta,   
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4) toiminnan tehtävien ryhmittelyperusteet,   

5) toiminnan arviointiperusteet sekä   

6) ajankäyttö.   

 

Liukkosen ym. (2009) mukaan TARGET -malliin perustuvien tutkimusten avulla 

on pyritty selventämään valmentajan vaikutusmahdollisuuksia urheilijoiden lii-

kuntamotivaatioon. Tärkein havainto on ollut, että valmentajalla on mahdollisuus 

vaikuttaa myönteisesti urheilijoiden kognitiivisiin, affektiivisiin sekä käyttäytymi-

seen liittyviin motivaatiotekijöihin luomalla harjoituksiin tehtäväsuuntautunut mo-

tivaatioilmasto. Tämä on vaikuttanut myönteisesti urheilijoiden mielenkiintoon 

harjoittelua kohtaan, asenteisiin kavereiden auttamista kohtaan sekä uskomuk-

siin siitä, että yrittäminen johtaa menestymiseen ja tyytyväisyyteen. (Liukkonen, 

2009, 35-36.)  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valmentaja eriyttää harjoittelua erilaisiin 

tehtäviin urheilijoiden taitotason mukaan. Lisäksi urheilijoille annetaan mahdolli-

suus itse asettaa tavoitteitaan oman taitotasonsa ja toiveidensa mukaisesti.  It-

se asetetut oman taitotason mukaiset tehtävät ovat urheilijoiden omassa kont-

rollissa ja tällöin heidän motivaationsa toimintaa kohtaan kasvaa. Omien tavoit-

teiden valitseminen ja oman tasoiset harjoitteet tarjoavat osallistujille autonomi-

an kokemuksia, koska ne eivät ole ulkoapäin kontrolloituja. Tehtävien eriyttämi-

nen taitotason mukaan tukee myös urheilijoiden pätevyyden kokemuksia, koska 

tällöin kaikilla on mahdollisuus harjoitella omalla tasollaan. (Liukkonen, 2009, 

35-36.) 

 

Haastateltavat kuvastivat valmentajiaan ja valmennussuhdettaan positiivisesti. 

Valmentaja oli tärkeä henkilö kaikkien voimistelijoiden elämässä ja oma menes-

tyminen oli monen mielestä oikeanlaisen valmennuksen ansiota.  

 

”Mun valmentaja. Se on vähän niin kun mun toinen isä. Mä nään sitä joka päivä 
ja se tuntee mut niin hyvin. Se tietää tavallaan et millon musta saa kaiken irti. 
Se tietää milloin mua väsyttää ja sillon mun ei kannata tehdä ihan niin paljon 
esim. jotain uutta. Me pystytään neuvottelemaan hyvin ja se joustaakin jossakin 
tietyissä tilanteissa. Kyl se tietää sit että millon pitää tehdä töitäkin et ei anneta 
periks.” (haastateltava 1) 
 



 63 

”Meidän valmennussuhde on oikeastaan aina ollu sellainen, että mä en kau-
heesti jaa mun omii juttuja sen kanssa. Se ei hirveesti tiedä mun muusta elä-
mästä. Kyllä se kysyy miten koulussa on menny ja tietysti on kiinnostunut esim. 
miten kirjoituksissa meni. Mut ei muuten hirveesti. Musta tuntuu siltä, että sa-
malla salilla oleva toinen valmentaja haluu paljon enemmän tietää niiden tyttö-
jen elämästä. Se kyselee niiltä kaikkea. oisko se sitten se kulttuuri kun se on 
suomalainen ja mun valmentaja on venäläinen. Ehkä se ei kuulu vaan niiden 
kulttuuriin. Musta se on vaan ihan hyvä. Mä oon tottunut siihen kyllä jo ihan pie-
nenä. Meillä ei kyl oo koskaa mitän riitoja. Se jotenkin tietää. Mä oon jo niin 
vanha. Kyllä mä joskus vähän kiukuttelen jos on huono päivä tai jotain, mutta 
yleensä se sitten vaan antaa olla. Se tietää että mun kaa ei kannata kinata. Mä 
olen aika jääräpäinen. Mun valmentaja tuntee mut niin hyvin, että se näkee 
musta päällepäin onks mulla huono päivä. Sitten se sanoo, et tee vähän vä-
hemmän tai tänään tehdään eri juttuja. Mun valmentaja antaa mulle paljon neu-
voja mutta esim. kisoissa se antaa mun olla aika rauhassa. Mua enemmänkin 
ärsyttäis jos se kisoissa koko ajan sanois jotain. Se tuntee mut niin hyvin.” 
(haastateltava 3) 
 
”Mun ekat valmentajat. Ne ei oikeastaan valmentanu mua psyykkisesti. Oli sel-
lanen venäläinen valmennustyyli. Sitten meille tuli sellain psyykkinen valmentaja 
erikseen. Se auttoi meitä siinä henkisessä valmennuksessa. Toisesta valmenta-
jasta tuli vähän sellainen kaveri. Mä olin kyllä siinä vaiheessa jo vähän van-
hempi. Sen kanssa kommunikoitiin ja otettiin huomioon näitä psyykkisen val-
mennuksen juttuja. Pidin treenipäiväkirjaa ja muitakin juttuja. Seuraavalla val-
mentajalla taas ei ollu sitä psyykkistä valmennusta. Vaihdossa ei juurikaan ollu 
myöskään. Vaikka olisi ehkä ajatellut että olisi ollu. Mulla kävi vähän sillä tavalla 
että siinä psyykkisessä valmennuksessa mul meni aivot vähän jumiin. Mä oon 
aina ollu sellainen että mä mietin liikaa ja analysoin liikaa kaikkea. Sitten se 
meni vähän yli. Valmentajat on yrittänyt mulle sanoa että sun pitäis vaan tehdä. 
Mä olisin tarvinnut sitä henkistä valmennusta vähän toiseen suuntaan. - - Olis 
opetettu olemaan itselle armollisempi. Sitten kun viimeisten vuosien aikana ta-
juttiin että kaikkia telineitä ei kannata tehdä. Kun pystyi keskittymään niihin asi-
oihin joissa oli hyvä.” (haastateltava 4) 
 
”Pienenä mä vihasin nojapuita kun mä oon ollu vähän sellanen heikko. Mä oon 
enemmän sellanen jalkatyyppi. Mun oli hirveen vaikee oppii irrotuksia. Joitain ir-
rotuksia mä pelkäsin tosi paljon. Mun valmentaja vaan oli, että mä avustan sua. 
Tehdään niin paljon avulla että sä tunnet et sä pystyt tekeen niitä itse. Mun val-
mentaja ei laita mua ikinä tekemään jos mä oon epävarma. Mun valmentaja on 
tosi ajatteleva ja viisas valmentaja. Se haluaa välttää tosi paljon loukkaantumi-
sia ja sellaisia turhia loukkaantumisia. Mulla helpotetaan esim. volttipätkiä jos 
permanto on liian kova. Sillä on tähtäimet tiedossa. Me jutellaan kyllä niistä aika 
vähän. Me ei kyllä istuta alas ja puhuta niistä. Se on jotenkin itsestään selvyys 
että on ne EM kisa ja MM kisat jotka on tulossa.” (haastateltava 3) 
 
Haastateltava 2 opiskeli ja voimisteli urheilu-uransa loppupuolella Yhdysvallois-

sa yliopistojoukkueessa. Hän kuvasi yliopistojoukkueen valmennusta erilaiseksi 

Suomen systeemiin nähden.  
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”No jenkkivalmentajat. Mun täytyy tässä kyl sanoo että se valmennus on ihan 
mielettömän hyvää. Kun siellä joukkueessa on 18-23 vuotiaita niin se valmen-
nus on täysin erilaista kun siellä on otettava huomioon et sulla on siellä oikeesti 
naisia. Et siellä ei valmennettu niin kun Suomessa. - - Siellä otettiin huomioon et 
okei että ei voi kuormittaa kroppaa näin paljoo. Oli tosi tarkat suunnitelmat et 
vuotta ennen meillä oli voimakansiot seinällä et tiedettiin tasan tarkkaan mitä 
voimaa meidän piti tehdä ja missäkin kuussa ja kaikki oli suunniteltu. Sit se 
henkinen valmennus oli siellä niin ku. Se on niin loppuun asti viilattu. Se ryhmä-
hengen luominen ja se miten sä niin kun sitä kilpailutilannetta harjoteltiin ihan 
hirveesti. Esim. puomisarjaa. Valmentajat käänsi siellä musiikkia täysille ja 
joukkuekaverit buuas ja hyppi ja soitti rumpuu ja juoksi puomia ympäri ja alta 
niin et siellä oikeesti opeteltiin et siel kisassa ei tuu yhtäkään virhettä. Se oli 
asia jonka on oppinut sieltä. Se oli myös positiivista se valmennus. Siellä ei niin 
kun rytätty ketään seinää vasten. Jos sä tietysti käyttäydyit huonosti niin siellä ei 
suvaittu yhtään käytöshäiriöitä. Jos sä käyttäydyit huonosti niin se oli suoraan et 
ota tavarat pukuhuoneeseen ja tuu uudestaan huomenna. Tottakai se oli erilais-
ta kun oli aikusia ihmisiä” (haastateltava 2) 
 
 

6.1.6 Urheilun taloudelliset kustannukset 

 
Piispan ym. (2012) mukaan huippu-urheilevat nuoret saavat paljon taloudellista 

tukea vanhemmiltaan ja perheiltään. Lasten urheiluharrastuksiin on riittänyt ra-

haa ja aikaa, silloinkin kun harrastukset ovat olleet kalliita. Hekin, joiden kotona 

ei ylimääräistä rahaa ollut, kertoivat vanhempiensa usein asettaneen lastensa 

harrastukset etusijalle. (Piispa ym. 2012, 20.) Piispan ym. (2012) mukaan van-

hempien tuki ei ollut pelkästään harrastusmaksujen kattamista, vaan usein 

myös ajallista panostusta. Harjoituksiin kuljettaminen vaati vanhemmilta aikaa ja 

energiaa. Harrastuksen muuttuessa tavoitteellisemmaksi ja harjoitusmäärien 

kasvaessa vanhempien ajallinen panos saattoi olla ratkaisevankin tärkeä. Piis-

pan ym. (2012) tutkimuksessa huippu-urheilijat mainitsivat monien lajien olleen 

halpoja harrastaa, mutta mikäli halusi päästä huipulle asti, vaativat ne suuria 

panostuksia jo nuorena. Vanhemmat olivat juniori-iässä sponsoreiden ja urheili-

ja-apurahojen vielä puuttuessa kustantaneet leirejä ja kilpailumatkoja. Urheilijat 

kokivat itse, että nämä panostukset eivät olleet menneet hukkaan, mutta myön-

sivät toki myös, että taloudellisesti hyvinvoivien perheiden lapset olivat sikäli 

etuoikeutetussa asemassa, että heillä oli paremmat mahdollisuudet katsoa ”ur-

heilukortti” loppuun. (Piispa ym.2012, 21.) 

 
Tutkimuksessani haasteltavat kertoivat saaneensa vanhemmiltaan valtavasti ta-

loudellista tukea harrastukselleen. Kaikki leirit ja kilpailumatkat oli saatu järjes-
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tettyä, tavalla tai toisella, vaikka perheen taloudellinen tilanne oli aika-ajoin ollut 

haastava. Haastateltava 1 mainitsi, että vanhemmat luopuivat omista menois-

taan mahdollistaakseen lapsensa harrastamisen. Haastateltava 2 taas kertoi 

tienneensä, että häneen panostettiin, mutta mainitsi myös, että yhtään laskua 

hän ei ollut koko urheilu-uransa aikana nähnyt, eikä raha-asioista tai leirien kal-

leudesta edes puhuttu. Kaikki tarpeellinen hankittiin ja järjestettiin, niin kuljetuk-

set kilpailuihin kuin kalliit kisamatkat ulkomaille. Haastateltava 3 ja 4 kertoivat 

vanhempiensa maksaneen ja tukenee heitä kaikella mahdollisella tavalla.  

 

Haasteltava 1 kertoi saaneensa viimeiset vuodet olympiakomitean myöntämään 

urheilija-apurahaa. Tällä kustannettiin pääasiassa maajoukkueleiritykset ja mat-

kat, sekä fysioterapia ja hierojakustannukset. Haastateltava 1 oli sitä mieltä, että 

apurahasta on ollut suuri apu urheilulle ja kehittymiselle. Apuraha on motivoinut 

häntä, mutta myös toisaalta asettanut paineita menestyä. Haastateltava 2 sai 

myös olympiakomitealta apurahaa, millä katettiin harrastuksen kustannuksia. 

Apurahan päätyttyä loukkaantumisten kustannukset olivat haaste perheelle. 

Haastateltava 3 oli myös saanut lyhyen ajan urheilija-apurahaa, mutta pohti 

samalla olleensa jo todella pitkään maajoukkueessa ilman apurahaa. Suurin tu-

ki oli siis tullut vanhempien kukkarosta. Haastateltava 3 oli saanut myös pientä 

rahallista tukea seuralta. Haastateltava 4 mainitsi eri seurojen tukeneen tietyillä 

prosenttiosuuksilla sekä kilpailumatkoja ja leirejä, mutta myös hänen kohdallaan 

vanhempien tuki oli ollut merkittävin.  

 

Haastateltavat mainitsivat voimistelun olevan vielä laji, jossa sponsoreiden 

hankkiminen on todella vaikeaa. Kukaan haastateltavista ei ollut saanut raken-

nettua pysyvää sponsorisuhdetta, mutta joitakin yksittäisiä tuotesponsoreita oli 

matkan varrella ollut. Haastateltava 1 mainitsi kyllä yrittäneensä saada sponso-

reita, mutta yritykset eivät vielä olleet onnistuneet. Haastateltava 2:n vanhem-

mat olivat myös tehneet paljon töitä sponsoreiden hankkimiseksi, mutta mitään 

isompia yhteistyökuvioita ei ollut onnistuttu luomaan. Rahallisen tuen lisäksi 

haastateltava 2 kertoi perheen äidin panostaneen urheilijan huoltoon ja oikeaan 

ruokavalioon.  
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”No varmaan rahallisesti mä oon saanu kaikki. - - on maksanu niitä harrastus-
maksuja. Toki ne on ollu tosi pienii. Kaupunki tukee aika hyvin niin ne on ollu 
pienii ne maksut eikä seuras ollu mitään ammattivalmentajii vaan se oli sellasta 
et saatiin seura pyörimään. Niin ihan pienenä ei ihan hirveesti ollu ja sit myö-
hemmin liitto tuki ihan suht hyvin. Jossain kohtaa. Et mä en oon koskaa elä-
mässäni nähny yhtään ainoota laskuu. En tuu kyl mistään varakkaasta perhees-
tä mut aika paljon vanhemmat on nähny vaivaa siihen, tai ottanu jopa lainaa et 
mä saan kaikki. Mut sit mä olin olympiakomitean tukiurheilijana, ollu neljätoist 
viistoist vuotiaasta asti, niin siitä oli tosi iso apu rahallisesti. Rahallisesti siin on 
paljonkin, niin mä en oo ikinä nähny kyl laskuja ja ikinä ei oo marmatettu et tää 
maksaa näin paljon tai muuta. Kisamatkat maksettiin mut sillon ei onneks ollu 
muotii et oli hienot merkkipuvut ja semmosta. Meil oli tosi halvat treenivaatteet 
ja niihin ei menny.” (haastateltava 2) 
 
”No X-yritykseltä (tutkijan muuttama) mä sain jonkun tuotestipendin. Se ei ollu 
mitenkään iso. Y-yritykseltä (tutkijan muuttama) mä sain viime vuonna tuhannen 
euron stipendin, aika vähän kyllä on ollu. Niin aina jos tulee joku tommonen niin 
kyl mä yritän aina hakee. Niit pitää aina hakee koska ei niitä muuten voi saada.” 
(haastateltava 1) 
 
”Mun isä yritti sillon saada paljon mut jotain semmosii tuotepsonsoreita oli. Jon-
ku puvun saatto sillon tällön saada ilmaseks ja räpsät tai jonku urheilukassin.- - 
Niitä sponsoreita oli tosi hankala saada. Semmosii ei ollu koskaan. Mut se oli 
varmaan se et se rahallinen tuki tuli sielt kotoota.. Ei ollu vanhemmilla helppoo. 
Oon monta kertaa kiittäny niit myöhemmin et ne on maksanu.” (haastateltava 2) 
 
”Mul ei oo mitään sponsoreita. Mä sain sen urheilija-apuran vasta nyt. Se tuli sii-
tä menestymisestä. Mut monilla maajoukkuessa on ollu se jo tosi kauan. Seura 
ei kauheesti tue. Kevät ja joulujuhlissa on tietty aina joku rahallinen tuki esim. 
SM voitoista. Mä maksan harrastusmaksuja ihan normaalisti vieläkin. Kyl mun 
valmentajalle seura maksaa matkat. Jos me mennään kisoihin niin ei mun tarvii 
mun valmentajan matkaa maksaa. Mut siis mun vanhemmat on maksanu ihan 
kaikki. Ne on kyllä tukenu tosi paljon.” (haastateltava 3) 
 
”Ei meillä oo ollu ylimääräistä rahaa ikinä, mut aina on jostain saatu sen verran, 
kun kisareissu on tullu niin aina ne on tukenu. Seuran tuki. Siinä on ollu aina tie-
tyt prosentit riippuen seurasta ja riippuen kisasta. Leirejä on myös tuettu. Oon 
saanu jonkunnäköistä rahallista tukee.” (haastateltava 4) 
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7 Urheilijaidentiteetti tutkimuskohteena 
 
Tässä kappaleessa tarkastelen ensin yleisemmin identiteettiä käsitteenä ja tä-

män jälkeen urheilijaidentiteettiä osana moniulotteista minäkuvaa. Päätän kap-

paleen urheilijaidentiteetin kannalta merkittävän ajankohdan eli murrosiän haas-

teiden tarkempaan selvittämiseen sekä huippu-urheilijan tukiverkoston merki-

tyksen tarkasteluun. 

 

7.1 Identiteetin käsitteen tarkastelua  

 
Nykyään vallitsevan käsityksen mukaan ihmisen minäkuva on rakenteeltaan 

moniulotteinen, ja se koostuu kaikista niistä tunteista ja ajatuksista, joita ihmisel-

lä itsestään on. Moniulotteisen rakenteen ansiosta ihminen voi aktivoida eri ulot-

tuvuuksia minäkuvastaan eri tilanteissa. Tämä mahdollistaa sopeutumisen eri-

laisten tilanteiden ja roolivaatimuksien mukaisiin käyttäytymismalleihin. Sama 

ihminen voi käyttäytyä hyvin eri tavalla kilpaillessaan urheilussa ja ollessaan 

esim. kotiäiti ilman, että se aiheuttaa sisäistä ristiriitaa. Molemmissa tilanteissa 

ihminen toimii omana itsenään. Urheilijaidentiteetti on yksi minäkuvan ulottu-

vuuksista. (Horton & Mack 2000, 102.) 

 

Yksilön identiteetti voidaan jakaa kahteen osaan myös sen mukaan, kuka sen 

määrittelee. Paitsi itse, myös muut voivat luoda identiteetin eli identifioida yksi-

lön. Tällöin voidaan puhua minäidentiteetistä ja julkisesta identiteetistä. Kun ih-

minen itse tarkastelee itseään, on kyse minäidentiteetistä, ja kun taas muut ar-

vioivat tätä ihmistä, on kyse julkisesta identiteetistä. (Jokinen 2002, 79.) Tutki-

muksessani arvioin juuri urheilijan minäidentiteettiä, sillä tarkoituksenani on sel-

vittää, miten urheilijat itse näkevät oman voimistelunsa ja voimistelullisen elä-

mänkaarensa suhteessa oman identiteetin muodostumiseen. Tästä syystä ra-

jaan julkisen identiteetin tutkimukseni ulkopuolelle. 

 
Jokisen (2002) mukaa 1990 - luvun tunnetuimpia identiteetti-käsitteen kehittäjis-

tä on ollut mm. Giddens (1991). Hän käyttää käsitettä minäidentiteetti tarkoitta-

maan ihmisen omaa käsitystä itsestään hänen elämänsä tarinaa vasten. Selkeä 

tietoisuus omasta minäidentiteetistä edellyttää tiettyä ”elämäkerrallista” jatku-

vuutta, toisin sanoen sitä, että ihminen on tietoinen siitä, miten hänestä on tullut 
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sellainen kuin hän on, sekä sitä, että hän myös kykenee arvioimaan, mihin hän 

on menossa. Giddens (1991) korostaa – ”1990-luvun muodin mukaisesti – 

myös identiteetin refleksiivisyyttä. Hän sanoo, että minän rakentaminen on jat-

kuvasti uudelleenarvioivaa koostuen elämänkertomuksista, joita kootaan yh-

teen. Tämä ”projekti” tapahtuu ihmisen monenlaisten valintojen kontekstissa, ja 

että juuri näiden valintojen kautta identiteetti muotoutuu.” (Jokinen, 2002, 88.) 

 

7.2 Urheilijaidentiteetti osana moniulotteista minäkuvaa 

 
Horton ja Mack (2000, 113) tutkivat huippumaratonjuoksijoita. Heidän tutkimuk-

sisensa osoittivat joitakin negatiivisia vaikutuksia urheilijaidentiteetin kehittymi-

selle, mutta suurin osa urheilijaidentiteetin vaikutuksista oli positiivisia. Näitä 

positiivisia vaikutuksia olivat ainakin parantunut fyysinen minäkuva, lisääntynyt 

itsevarmuus ja vähentynyt levottomuus. Lisäksi korkeamman urheilijaidentitee-

tin urheilijat olivat sitoutuneempia urheilemiseen ja nauttivat siitä enemmän. 

 

”Varmaan se päättäväisyys. Kun mennään kisoihin niin sitten mennään kisoihin. 
Ei mennä vähän leikkimään sinne. Kurinalaisuus. Se on varmaan tullut mun 
ekalta valmentajalta tai siis on tullut. Se tulee kans tästä lajista. Se on vaikutta-
nut ihan mun luonteeseenkin.” (haastateltava 3) 

 
Vahvaan urheilijaidentiteettiin kuuluu hyötyjä, mutta tutkimuksissa sillä on todet-

tu olevan myös haittavaikutuksia. Liiallinen sitoutuminen urheilijarooliin voi joh-

taa kahdenlaisiin ongelmiin: haitat voivat liittyä urheiluun tai muuhun elämään. 

Urheiluelämän ongelmat voivat liittyä pakonomaiseen harjoitteluun, ylikuntoon 

tai kiellettyjen aineiden käyttöön. Muussa elämässä ongelmia ilmenee, kun ur-

heilijarooliin sitoutuminen haittaa muun minäkuvan moniulotteista rakentumista. 

Mikäli yksi osa-alue, kuten urheilijaidentiteetti, on huomattavan vahva, voivat 

muut osa-alueet alikehittyä. Tästä voi seurata esimerkiksi sosiaalista eristäyty-

mistä, henkisen terveyden ongelmia, vaikeuksia tehdä uraan liittyviä päätöksiä 

ja sopeutumisvaikeuksia urheilu-uran jälkeiseen elämään. (Horton & Mack 

2000, 102)  

 

Itsenäiset minäkuvan osa-alueet myös suojelevat minäkuvaa, sillä jos jollakin 

osa-alueella epäonnistutaan, epäonnistuminen kohdistuu vain siihen osa-

alueeseen, ei koko minäkuvaan. Vahvan urheilijaidentiteetin ongelmista puhut-
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taessa on kuitenkin huomioitava se, että tutkijat ovat vahvistaneet, ettei vahva 

urheilijaidentiteetti välttämättä aiheuta näitä ongelmia. (Horton, Mack 2000, 

102). 

 
Vaikka vahvaan urheiluidentiteettiin liittyy urheilun kautta laajentunut ystäväpiiri, 

se voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin myös negatiivisesti. Horton ja Mack 

(2000) havaitsivat maratonjuoksijoita tutkiessaan, että juoksuharrastus vähen-

tää sosiaaliseen kanssakäymiseen käytettyä aikaa, minkä seurauksena etenkin 

urheilun ulkopuolisille ystäville tai perheelle ei ehkä jää riittävästi aikaa. Vah-

vemman urheilijaidentiteetin omaavilla urheilijoilla urheilulla havaittiin olevan 

enemmän negatiivisia vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin kuin niillä, joiden urheili-

jaidentiteetti oli heikompi. Toisaalta esimerkiksi hyvän itsetunnon, energisyyden 

ja positiivisen kehonkuvan todettiin olevan yhteydessä vahvaan urheilijaidenti-

teettiin. Vahvan urheilijaidentiteetin omaavat urheilijat kokivat myös urheilun 

myönteisiä vaikutuksia useammin kuin urheilijaidentiteetiltään heikot maraton-

juoksijat. Hortonin ja Mackin (2000, 101) tutkimuksessa todettiin, ettei vahva ur-

heilijaidentiteetti aiheuta laiminlyöntejä muilla elämän osa-alueilla. Myös useissa 

muissa kansainvälisissä tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä vahvan urheili-

jaidentiteetin ja urheiluun sitoutumisen välillä (Horton & Mack 2000, 103.)  

 

”Meillä oli aluks sellanen porukka. Aluks mä menin sinne leireille yksin mut sit-
ten ne muutkin alko tulee parin vuoden jälkeen sinne leireille. Sitten alko menee 
silleen, että ne ei enää harjoitellu samaan malliin. Ne muut ei enää vaan ollu sil-
lon kun mä olin kasilla enää niin paljon kiinnostuneita siitä treenaamisesta ja mä 
halusin treenata. Se meni sitten siihen et mä treenasi yksin siellä salilla mut ne 
muut sitten jutteli ja teki jotain muuta. Ei se mua haitannu.” (haastateltava 4) 

 

”Vaikka siellä uudessa seurassa kun mä aloitin sen jälkeen kun mä olin jo pit-
kään yksin treenannu. En mä oiken kunnolla tutustunut niihin. Ne oli sen verran 
nuorempia ja erilaisia. Se ei haitannu mua. Se oli niin kun tietoinen valinta, että 
mä meen salille treenaamaan. Mä olin ihan tyytyväinen mun valintaan. Mulla oli 
onneksi se kaikki muu elämä niiden muiden kavereiden kanssa,  jotka mä olin 
saanu sen vaihtovuoden jälkeen. ” (haastateltava 4) 
 

Kaikki haastateltavat määrittivät saaneensa lajilta paljon positiivisia asioita 

oman elämänsä ja identiteettinsä kannalta. Negatiivisia vaikutuksia toki oli 

myös, mutta kukaan haastateltavista ei kokenut niitä ylitsepääsemättömiksi. 
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Voimistelu oli kaikkien kohdalla elämäntapa ja yksi tärkeimmistä asioista elä-

mässä.  

 

”Se on mun koko elämä. Mun ystävät on edelleen sieltä. Selvästikkään en osaa 
olla ilman voimistelua kun edelleen oon, tuol salilla ja asun siellä. Jotenkin siitä 
on tullu koko elämä eikä sitä osaa ilman olla. Silloin kun loukkaannuin ja mä lo-
petin niin sillon mä olin kokonaan pois vähän aikaa. - - Sitten taas valmentajat 
pyysi että lähtisitkö leirille valmentamaan. He maksaa sulle palkkaa. Mä olin et-
tä mä en haluu mennä salille mut oli pakko mennä koska aikuinen ihminen tar-
vitsee rahaa - - Sellasta se on. Koko elämä se on. Se on meiän koko perheen 
elämä.” (haastateltava 2) 

  

7.3 Identiteetti narratiivisena käsitteenä 

 
Tutkimusprosessin alkuvaiheessa, tutustuessani tutkimuskirjallisuuteen törmä-

sin narratiivisen identiteetin käsitteeseen. Heikkinen (2001) mukaan vallitsevan 

käsityksen mukaan ihmisen identiteetti rakentuu kertomuksina. Kertomus on tie-

tämisen muoto. Kertomusten kautta pystymme ymmärtämään niitä merktityksiä 

joita ihminen antaa omille kokemuksilleen ja elämäntapahtumilleen. Heikkinen 

(2001) mukaan narratiivisen ajatteluteorian kehittäjänä tunnettu Jerome Bruner 

(1996) kuvailee narratiivista ajattelua ihmisen luonnolliseksi tavaksi ajatella. Yk-

sittäiset tapahtumat saavat tarinoiden kautta merkityksen. Niissä yhdistyvät ko-

kemukset, tunteet ja ajatukset. Nämä narratiivit luovat kertomuksia, joiden avul-

la kokemukset ikään kuin saavat konkreettisen muodon. Usein kokemusten 

myötä tarina kehittyy ja muuttuu ajatteluprosessin myötä. Ihminen hahmottaa it-

seään ja ympäristöään narratiivisen ajatteluprosessin kautta ja se luo sillan 

menneen, nykyisen ja tulevan välille. (Heikkinen, 2001, 118.)  

 
 

7.4 Urheilijaidentiteetin muodostuminen murrosiässä ja tuki-

verkoston merkitys huipuksi kehittymisessä 

 
Nuoren urheilijan identiteetin muodostumiseen vaikuttavat ympärillä olevat yh-

teisöt ja ihmiset. Nuori samaistuu tuntemiinsa ihmisiin, kavereihin, perheenjäse-

niin, ystäviin, valmentajiin ja seuratovereihinsa. Ympäröivä ryhmä muokkaa 

nuoren identiteettiä. Yksi voimakkaasti vaikuttava ryhmä nuoren urheilijan elä-

mässä on perheen lisäksi urheiluseura, johon nuori kuuluu. Urheiluseurasta voi 
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muodostua osaltaan perheen merkittävä lisä tai jopa joissakin tapauksissa per-

heen korvike. Urheiluseurasta ja ryhmästä voi muodostua nuorelle urheilijalle se 

ryhmä, josta hän hakee itselleen identifioitumisen kohteet. Urheiluseuralla ja 

valmentajalla sekä urheilutovereilla on siis suuri merkitys urheilevan nuoren 

identiteetin kehittymiselle.  

 

Nuoruus määritellään usein siirtymävaiheena aikuisuuteen. Nuori kasvaa ja hä-

nelle avautuu mahdollisuus muokata itseään ja elinympäristöään aikuisuuteen 

sopivaksi. Nuori urheilija kohtaa monia muutoksia itsessään ja joutuu tekemään 

tulevaisuuteensa vaikuttavia päätöksiä ja valintoja. Nuori kehittyy fyysisesti, 

psyykkisesti ja sosiaalisestikin. Ystäväpiirin merkitys kasvaa yhä suuremmaksi, 

nuoren etsiessä erillisyyttä vanhempiinsa nähden. Nuoren urheilijan sosiaalinen 

ympäristö rakentuu perheestä, koulusta, kavereista ja liikuntaharrastuksesta.  

 

Liukkosen ym. (2009) mukaan perheen ja ympäristön merkitystä urheilijaksi 

kasvamisessa on vaikeata arvottaa. Koti on joillekin urheilijoille korvaamaton 

apu ja toisilla kodin vaikeat olosuhteet saattavat olla taas lähtökohta oikeanlai-

sen urheilumotivaation heräämiselle. Etenkin kyvykkäiden lasten perheissä il-

menee joissakin tapauksissa negatiivisena vaikuttajana myös vaikeus tunnistaa 

oikeat rajat tukemisen, innostamisen ja vaatimisen kohdalla. Perheen tulisi en-

nen kaikkea toimia nuoren kannustajana, henkisenä tukena ja turvana. Lapsi 

omaksuu syntymästään asti kodin asenteet ja arvot urheilua kohtaan. Vanhem-

pien antaman esimerkki vapaa-ajan liikkumisesta ja urheilun harrastamisesta 

saattaa olla ratkaisevassa roolissa kun nuori tekee valintoja oman uransa suh-

teen. Ruokavaliolla ja terveellisillä elämäntavoilla on itsestään selvä merkitys 

nuoren urheilijan arkeen. Perheen roolin merkitys urheilijaksi kasvamiselle ko-

rostuu entisestään tilanteissa, joissa nuori urheilija kaipaa henkistä tukea kes-

kustelun muodossa tai omien päätösten tekemiseen rohkaisemisessa. Perhe tai 

lähipiiristä saatu rohkaisu omien unelmien tavoittelemiseen ja suoritusrajojen 

kokeilemiseen sekä vaikeiden jaksojen yli kannustaminen ovat asioita, joissa 

perheen roolia on vaikea korvata. (Liukkonen ym. 2009, 44.) 

 

Perustarpeiden tyydyttämisestä huolehtiminen on Liukkosen ja Kanaspuntan 

(2009) mukaan perheen keskeisimpiä tehtäviä nuoren urheilijan arjesta huoleh-
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timisessa. Yhteistyössä urheilijan ja valmentajan kanssa perhe voi olla myötä-

vaikuttamassa kehitykseen ja ottaa myös laajempaa vastuuta esimerkiksi ravin-

tohuollon ja riittävän unen ja levon takaamisesta nuorelle. (Liukkonen ym. 2009, 

44.) 

 

”Varmaan äiti on eniten tukenu siinä ruokavalio puolessa. Se oli aina kotona 
käyny siel kaupassa ja tehny. Se otti selvää kun sillon ei vielä ollu mitään ravit-
semusterapeutteja niin se otti ite selvää ja soitti olympiakomitealle et saisko jo-
tain vihkosii mis olis jotain ohjeita. Et äiti on kans ollu tukena paljon siel puolella. 
” (haastateltava 2) 
 
Liukkosen ja Kangaspuntan (2009) mukaan lahjakkaan ja motivoituneen urheili-

jan perhe voi erityistoimenpiteillään vaikuttaa, mahdollisuuksiensa mukaan, har-

joitusolosuhteisiin tai henkilökohtaisen harjoittelun tukemiseen.  

 
”Elinympäristön tuki erityislahjakkuudeksi kehittymisessä näkyy usein vaikutuk-

sina lajivalinnassa tai suhtautumisena urheiluun. Ei ole sattumaa, että talvilajien 

huiput tulevat maista, joissa on talvilajeille soveliaimmat olosuhteet ja esimer-

kiksi maailmanluokan kestävyysjuoksijoita kehittyy maista, joissa kulttuuriin ja 

tapoihin kuuluu pitkien koulumatkojen kulkeminen juosten.” (Liukkonen ym. 

2009, 44.) 

 

”Meil on aina siinä asiassa ollu aika kova kuri. Mein isä on ain ollu semmonen et 
jos jotain alottaa niin se tehdään loppuun asti. Ala-asteella joskus yritti jäädä 
kaupungille. Et mul oli koulus alle puol kilometrii matkaa salille niin kun mä me-
niin keskustan kouluun just siks et se oli lähellä niin yritti mennä kavereitten kaa 
paupungille niin iskä sano et ei. Treeneihin mennään et sähän meet kotiin. Sit 
mentiin kotiin ja siit salille. Se on ollu semmonen vähän niin ku pakko. Nyt sitä 
arvostaa et ei oo päästetty siihen et ei mennä. Et kyl mä sitte kahdeksantoista 
vuotiaana kun olympiakarsinnoissa jäi viisi sadasosaa olympiapaikasta ja sitä 
enne oli pitkä stoori, olin ollu loukkaantuneena ja mun ei pitäny tehdä neliotteluu 
mut mulle ilmotettiin kilpailuaamuna et mä teen neliottelun ja mä en ollu hypän-
ny. Se oli mielenkiintoista ja sit kun se jäi niin pienestä kiinni se olympiapaikka 
niin sillon mä olin kolme kuukautta ihan. Mä heitin hanskat tiskiin et tää oli mun 
koko elämäni unelma mut se jäi näin vähästä kiinni. Mä en kyl jaksa. Mä olin 
kolme kuukautta pois mut sit valmentaja ja meiän iskä rupes vähitellen houkut-
teleen et tuu kaks kertaa viikossa ja näin ja näin ja sit se into taas löyty ja sit 
olinki kohta elämäni parhaassa kunnossa. Se vaati vaan sen semmosen henki-
sen. Ja sit ku oli just sen ikänen et kahdeksantoista ja piti vähän päästä kokei-
lemaan et mitä se on ku on vapaata. Sehän oli kauheen hienoo aluks ku pysty 
menee koulun jälkeen kaupungille hengaan ja. Kuitenkin kolme kuukautta mut 
sit huomas et ei se ookkaan niin kauheen hienoo.” (haastateltava 2) 
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8 Motivaatio 
 
Liukkosen ja Jaakkolan (2012) mukaan motivaatio toimii urheilijalla energian 

lähteenä saaden urheilijan toimimaan tietyllä tavalla ja tietyllä innokkuudella. 

Motivaatio saa urheilijan harjoittelemaan ja saavuttamaan asettamansa tavoit-

teet. Motivaatio ohjaa urheilijan käyttäytymistä ja elämän suuntaa. Motivaatio on 

monimutkainen prosessi, jossa yhdistyvät urheilijan persoona ja sosiaalinen 

ympäristö. Persoonallisella tasolla motivaatio näyttäytyy innokkuutena ja sitou-

tumisena harjoitteluun. Sosiaalisella ympäristöllä on vaikutus motivaatioon si-

ten, että harjoittelua tapahtuu aina jossakin ympäristössä ja vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. (Liukkonen, ym. 2012, 48.)  

 

”Kun matka huipulle on pitkä, pitää oppia nauttimaan matkan teosta”  

(Liukkonen ym. 2009, 20.) 

 

8.1 Motivaatio ja lahjakkuus 

 

Motivaatio ja tahtotekijät kuuluvat lahjakkuutta virittäviin vaikuttajiin. Motivaation 

synnyttävät luontaiset mieltymykset, kiinnostuminen eri asioista ja henkilökoh-

taiset tarpeet, kuten koettu pätevyys sekä omat elämänarvot.  Fyysismotoristen 

tekijöiden kehittyminen lapsena liittyy vahvasti siihen, kuinka monipuolisesti ja 

aktiivisesti lapsi pääsee kokeilemaan ja yrittämään erilaisia liikkumistapoja ja 

harjoittelumetodeja. Motivaatioon liittyvät myös läheisesti tahtotekijät, joita suo-

malaisessa kulttuurissa kuvaa käsite ”sisu”. Sisulla tarkoitetaan periksiantamat-

tomuutta, loppuun asti yrittämistä ja valmiutta sekä rohkeutta antaa itsestään 

kaikki tai jopa hieman enemmän suorituksen aikana. Päättäväisyys, oma halu ja 

tahto kehittyä ovat nuoren urheilijan kehittymisen kannalta erittäin merkittävässä 

roolissa. (Kangaspunta ym. 2009, 17-18.) 

 

”Mulla on ollu oikeastaan ylämäkee ja alamäkee koko mun ura. Vaikka sillon 
nuorempana oli niitä alamäkiä. Mä itkin varmaan joka päivä treeneissä, mut silti 
mulla ei ikinä tullu sellasta oloo että mä haluaisin lopettaa. - - Mulla oli niitä eri 
tähtäimiä, joita kohti mä ponnistelin. - - Aika monta viimeistä vuotta mulla oli ta-
votteena saada niitä SM mitaleja. Mulla oli motivaatiota jos keho olis vaan kes-
tänyt.” (haastateltava 4)  
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” Se on mun koko elämä. Mun ystävät on edelleen sieltä. Selvästikkään en osaa 
olla ilman voimistelua kun edelleen oon, tuol salilla asun. Jotenkin siitä on tullu 
koko elämä eikä sitä osaa ilman olla.” (haastateltava 2) 
 
Vanhemmat ja valmentajat eivät voi luoda ja ylläpitää urheilijan motivaatiota, 

vaan sen täytyy syntyä urheilijan sisältä, aluksi rakkaudesta liikuntaa kohtaan ja 

myöhemmin rakkaudesta lajiin. Olennaista sisäisen motivaation kehittymiselle 

on, millaisia kokemuksia lapselle on syntynyt erilaisista urheilutilanteista. Tavoi-

teorientaatioteorian mukaan nuorten liikuntamotivaation kannalta oleelliseksi te-

kijäksi muodostuu se, syntyykö tunne fyysisestä tai taidollisesta pätevyydestä 

itsevertailuun vai normatiiviseen vertailuun perustuen. Edellisestä käytetään ni-

mitystä tehtäväsuuntautuneisuus ja jälkimmäisestä kilpailusuuntautuneisuus. 

Tehtäväorientoituneet urheilijat kokevat pätevyyttä silloin, kun he kehittyvät 

omissa taidoissaan, yrittävät kovasti ja oppivat uusia asioita. Tällöin oma kehit-

tyminen ja yrittäminen riittävät kyvykkyyden ja onnistumisen kriteereiksi. Kilpai-

luorientoituneet urheilijat kokevat pätevyyttä silloin, kun he pystyvät voittamaan 

toiset, saavuttamaan hyvän lopputuloksen normitaulukon mukaisesti tai suoriu-

tuvat tehtävästään muita vähemmällä työllä. Pitkäjänteisen motivaation säilymi-

sen, harjoittelun mielekkyyden, luovuuden ja joustavuuden kannalta tehtä-

väorientoitunut motivaatioilmasto on parempi. Keskimääräisesti myös tehtä-

väorientoituneet urheilijat kehittyvät huomattavasti korkeammalle tasolle. Toki 

jokaisessa yksilössä eri piirteet sekoittuvat. Se, kumpi orientaatiomalli yksilölle 

sopii parhaiten, riippuu hänen todellisesta urheilullisesta kyvykkyydestään. Esi-

merkiksi koetun urheilullisuuden kyvykkyyden ollessa alhainen, kilpailuorientaa-

tio heikentää motivaatiota. (Liukkonen ym. 2009, 19-20.) 

 

Kolme neljästä haastateltavasta kuvasivat itseään melko voimakkaasti kilpailu-

suuntautuneiksi urheilijoiksi. Heidän motiivinsa ja voimistelun päätarkoitus oli 

kilpailussa menestyminen ja voittaminen. Haastateltava 1 kuvasi toisaalta tun-

nistavansa itsessään molemmat suuntaukset, sekä tehtäväorientoituneen että 

kilpailuorientoituneen urheilijan. Haastateltava 4 taas koki uransa alkuvaiheessa 

olleensa enemmän tehtäväorientoitunut kun kilpailuorientoitunut. Huippu-

urheilu-uran loppuvaiheessa haastateltava 4 kuitenkin myönsi että isojen arvo-

kisojen tullessa mukaan kuvioihin, alkoivat kilpailut enemmän olla syy koko 

voimistelulle.  
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” Tykkään kilpailla, varsinkin sillon kun tietää että on treenannu paljon. Kun mä 
oon siinä kunnossa että mä haluun kilpailla. Sit se on kyllä tosi kivaa ja jännittä-
vää. Paineita on tietty aina paljon.- - Se on se pääosassa, mihin sä valmistaudut 
aina. On joku juttu mitä varten sä treenaat. Mä kyl tykkään toisaalta myös tree-
nata. Tykkään oppii liikkeitä ja tykkään tehdä. Tietysti kisoissa on hienot puvut 
ja kaikkea. Kisassa on aina se oma tunnelma. Tosi isot kisat on kaikkein hie-
noimmat. Mä tykkään ihan hirveesti. Vaikka ne on ihan sairaan jännittäviä niin 
mä tykkään ihan hirveesti niistä. ” (haastateltava 1) 
 
”Mä en oo ikinä sinällään, tai no viimeiset vuodet mä tykkäsin kilpailla, mut mul-
la oli tosi usein sellainen olo ettei edes haluis kilpailla. Sillon vaan ajatteli et mä 
haluun vaan treenata. Sitten menis kisoihin vasta kun ois parempi. Kun olis sar-
jat kunnossa. Oli koko ajan sellanen olo, et mä oon vähän liian huono. Sitten 
kun tuli noi isot kisat MM ja EM ja PEM ym. niin sitten tietysti motivoi noi kisat. 
Se vähän niin kun kehitty. Oli niitä kaikkia yhdessä. - - Urheilu on kun huumetta. 
Jos jäi treenejä väliin niin oli heti huono fiilis. Kyl se oli varmaan ne kaikki.” 
(haastateltava 4) 
 

8.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 
Sisäisellä motivaatiolla urheilun kontekstissa tarkoitetaan Liukkosen ja Jaakko-

lan (2012) mukaan sitä, kun toiminnan motiiveina ovat ilo ja myönteiset tunne-

kokemukset, joita toiminta saa aikaan. Urheilija on motivoitunut harjoittelemaan, 

hänellä on tunne itsemääräämisestä ja autonomiasta. Sisäisesti motivoitunut 

urheilija jaksaa harjoitella vaikka harjoittelu olisi raskastakin ja eteen tulisi vas-

toinkäymisiä ja jopa loukkaantumisia. Sisäisesti motivoitunut urheilija sitoutuu 

toimintaan niin, että hänen koko elämäntapansa tukee urheilua. Urheilu tuottaa 

urheilijalle myönteisiä kokemuksia ja positiivista vahvistusta omasta kehosta ja 

taidoistaan. Fyysisen minäkäsityksen kautta tämä on yhteydessä yleiseen it-

searvostukseen. Viihtyminen on tärkein tekijä sisäisen motivaation synnyssä ja 

tällä on merkittävä vaikutus myös urheilusta luopumisen eli drop-outin eh-

käisyssä. (Liukkonen & Jaakkola, 2012, 49.)  

 

Liukkonen ym. (2012) Decin ja Ryaniin (1985) viitaten toteavat, että urheilijan 

viihtymiseen harjoitus- ja kilpailutoiminnassa, kyvykkyyden ja autonomian ko-

keminen sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ovat ensisijaisen tärkeitä 

sisäisen motivaation kehittymisessä. (Liukkonen ym. 2012, 49.) Terve ja turval-

linen kasvu- ja kehitysympäristö merkitsee urheilijan viihtymistä toiminnassa ja 

sitä, että itsetuntoa ei koeta uhatuksi eikä harjoitus- ja suoritustilannetta ahdis-
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tavaksi. Tasapaino on mahdollista tavoittaa kun urheilija on ”riittävän itsenäinen, 

sosiaalinen ympäristö ei painota liikaa suoritusodotuksia ja kun harjoituksissa ja 

kilpailuissa korostetaan itsevertailua ja uuden oppimista eikä niinkään vertailua 

toisiin normatiivisesti. Myönteisten tunnekokemusten on osoitettu olevan merkit-

täviä huippu-urheilu-uraa ennustavia tekijöitä.” (Liukkonen ym. 2012, 49-50.)  

 

Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan Liukkosen ym. (2012) mukaan toimintaa, 

johon urheilija osallistuu palkkioiden tai pakotteiden vuoksi. Palkkioina voivat 

toimia maine tai kunnia, arvostuksen lisääntyminen, menestyminen kilpailuissa. 

Pakotteina voivat toimia puolestaan rangaistuksen tai kasvojen menettämisen 

pelko, valmentajan tai vanhempien paheksunta tai kielteinen palaute. (Liukko-

nen ym. 2012, 51.) 

 

Sisäisen motivaation Liukkonen ym. (2012) Decin & Ryaniin (1999) viitaten ku-

vailee koostuvan kolmesta henkilökohtaiseen kokemukseen liittyvästä tekijästä, 

jotka ovat inhimillisen psykologian perustarpeita. Nämä ovat 1) koettu pätevyys, 

2) koettu autonomia ja 3) koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. (Liukkonen ym. 

2012, 51-54.) 

 

”Kun mä voitin mun ekat kisat kerran niin sitten mä melkein voitin aina. Siinä 
kun oli se systeemin, että oli pakkonousu, että ei saanut enää kisata siinä sa-
massa kilpailuluokassa kun oli saanut ne tietyt pisteet, niin mä etenin seuraa-
vaan luokkaan ja sitä seuraavaan. Mä voitin sielläkin. Sitten omavalintaisissa oli 
vähän sellasta, mä olin yleensä kumminkin kymmenen parhaan joukossa. Mus-
ta tuntuu et voittaminen on ollut yks tärkeä tekijä. Pienenä mä en kyllä aluks 
ajatellu, et mä haluun voittaa. Mä menin kisaan vaan koska se oli niin hauskaa. 
Ei se tietty oo aina ollu sellaista, niinku hauskaa. Ehkä sit kun alko pärjää.” 
(haastateltava 3) 
 

 

8.3 Tavoiteorientaatio 

 

Jaakkola (2010) kuvaa tavoiteorientaatiomallia yhdeksi taitojen oppimisen kul-

makiveksi yhdessä edellä esitettyjen sisäisen ja ulkoisen motivaation eri tekijöi-

den kanssa. Tavoiteorientaatiomallin lähtökohtana on, että kaiken tavoitteellisen 

toiminnan taustalla on tarve osoittaa pätevyyttä. Pätevyyttä voidaan osoittaa jo-

ko tehtävä- tai kilpailusuuntautuneesti. Tehtäväsuuntautunut urheilija kokee pä-
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tevyyttä ja onnistumisia silloin kun hän kehittyy taidoissaan, yrittää kovasti, te-

kee yhteistyötä tai oppii esim. uuden tekniikan. Pätevyyden kokeminen ei ole 

riippuvainen toisten suorituksesta vaan onnistumisen kokemukset riittävät saa-

maan urheilijan suuntaamaan ajatukset ja toiminnan kohti uuden oppimista ja 

harjoittelun laatua. (Jaakkola, 2010, 120-121.) 

 

Kilpailusuuntautunut urheilija kokee pätevyyttä pystyessään saavuttamaan mui-

ta paremman tuloksen esim. kilpailuissa tai erilaisissa testeissä. Urheilija saat-

taa myös pyrkiä suoriutumaan tehtävistä vähemmällä yrittämisellä kuin muut. 

Kilpailusuuntautuminen urheilussa ei välttämättä ole tehokasta taitojen oppimi-

sen kannalta, sillä urheilija suuntaa toimintansa lopputuloksen saavuttamiseen 

ja muita paremmin menestymiseen eikä itse suoritukseen ja suorituksen kehit-

tämiseen. Nämä kaksi suuntausta eivät kuitenkaan usein ole toisiaan poissul-

kevia. Monet huippu-urheilija myöntävät omaavan elementtejä molemmista 

suuntauksista. Motivaation ja taitojen oppimisen kannalta oleellista onkin näiden 

kahden suuntauksen välinen suhde. Mikäli tehtäväsuuntautuneisuus on samalla 

tasolla kilpailusuuntautuneisuuden kanssa, ei urheilija todennäköisesti koe mo-

tivaatio-ongelmia. Kilpailusuuntautuneisuuden kasvaessa suhteessa tehtä-

väsuuntautuneisuuteen, saattaa urheilija kohdata motivaatio-ongelmia varsinkin 

silloin kun taitotaso ei vastaa kilpailullisia tavoitteita. Halu osoittaa pätevyyttä on 

ristiriidassa sen kanssa miten urheilija menestyy kilpailuissa. Taidon oppimisen 

alkuvaiheessa urheilijalla tulisi olla enemmän tehtäväsuuntautuneisuutta suh-

teessa kilpailusuuntautuneisuuteen. Urheilijan on tärkeää saada koko ajan ko-

kemuksia pätevyydestä ja siitä, että harjoittelu ja yrittäminen johtavat onnistu-

neisiin suorituksiin. (Jaakkola, 2010, 120-121,155-156.) 

 
”Ehkä mun paras vahvuus on ollu toi työn tekeminen. Mä oon aina kokenut sen, 
tai mä oon tiedostanut sen, että mun pitää tehdä paljon töitä oppimisen eteen. 
Välillä se sitten harmitti tosi paljon kun toiset joille oppiminen oli helppoo ja ne 
oli vaan tosi lahjakkaita niin yhtäkkii ne vaan päättää ruveta tekeen jotain ja se 
onnistuu heti. Mut mulla kesti sitten pitempään oppii niitä liikkeitä. Mut mä tein 
töitä enkä antanu periksi. Sitten jälkikäteen ajatellen. Se oli ehkä se mun lahjak-
kuus se, että jos mä oon joskus ruvennu treenaamaan jotain tai ihan mitä ta-
hansa mä päätän tehdä niin mä teen sen loppuun asti ja täysillä. Se on niin kun 
koulussa ja muussakin elämässä. Missä vaan. Se on osa mun persoonaa. Se 
on sitä täydellisyyteen pyrkimistä. Mitään ei jätetä puolitiehen. Mä oon ollu kans 
tosi voimakas. Voima on tarttunut ja oon nopee. Urheilupsykologin kanssa mä 
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opettelin käyttää mielikuvaharjoitteita. Mä tunsin itseni tekemässä niitä liikkeitä. 
Mä käytin sitä tosi paljon.” (haastateltava 4) 
 

8.4 Motivaation vahvistaminen ja motivaatioilmasto 

 

Huippu-urheilija on vuosien saatossa kehittynyt oman urheilunsa parhaaksi asi-

antuntijaksi. Jaakkolan (2010) mukaan urheilijalle on kasvanut tietoisuus omas-

ta fyysisestä ja psyykkisestä ”päivän kunnosta”, joka tarkoittaa sitä, että huippu-

urheilija pystyy itse päättämään, minkälaista harjoittelua hänen on järkevää ku-

nakin päivänä tehdä. Urheilija tietää kokemuksesta minkälaiset harjoitteet hyö-

dyttävät häntä parhaiten ja urheilija pystyy tietoisesti pohtimaan eri mahdolli-

suuksia harjoittelun toteuttamisen kannalta. Tällöin onkin tärkeää, että urheilijal-

la on mahdollisuus muuttaa harjoittelusuunnitelmaa ja tehdä omaa harjoittelu-

aan koskevia päätöksiä. Tietoisuus päätöstentekomahdollisuudesta jo itsessään 

motivoi urheilijaa. Valmentajan ei kuitenkaan tule jättää urheilijaa yksin harjoitte-

lua koskevien päätöstensä kanssa. Vastaan voi tulla tilanteita, joita urheilija ei 

pysty ratkaisemaan ja tähän tarvitaan asiantuntevan valmentajan apua. Huippu-

urheilijan valmentaja on enemmänkin konsultti ja tukihenkilö, joka luo ja valvoo 

harjoitteluolosuhteita suotuisiksi harjoittelun kannalta, mutta joka antaa huippu-

urheilijan itse ratkaista omia haasteitaan niin paljon kuin toiminnan kehittymisen 

kannalta on järkevää. (Jaakkola, 2010, 181-182.) 

 

Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella on Jaakkolan (2010) mukaan ratkaiseva 

merkitys urheilijan motivaatioon. Ryhmässä harjoittelu, sekä yksilö- että jouk-

kuelajeissa, motivoi tehokkaaseen harjoitteluun, mikäli ryhmätovereiden taidot 

kannustavat toisiaan ja ryhmähenki on tasa-arvoinen sekä tehtäväsuuntautunut. 

Ryhmässä harjoittelu opettaa yksilöä ymmärtämään paremmin myös omaa 

psyykkistä kuntoaan ja vireystilaansa, sillä urheilijat toimivat toistensa kannusta-

jina ja ymmärtäjinä myös huonoina päivinä. (Jaakkola, 2010, 182-183.) 

 

”Jossakin vaiheessa nuorempana se oli kaverit. Iso osa siitä, että musta oli kiva 
mennä treeneihin, oli kaverit. Sitten niitä kavereita alko tippuun siitä. Se oli elä-
mäntapa. Hyvinä kausin oli tosi hienoo oppii niitä temppuja ja se oli ihan mahta-
va fiilis kun pelkää jotain ja sit saa sen tehtyä. Huonoina kausina usein vaan jat-
ko niiden hyvien kausien avulla. Oli tietty niitä tavotteita ja sit vaan paino niiden 
huonojen kausien läpi niiden tavotteiden ohjaamana.”(haastateltava 4) 
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Jaakkolan (2009) mukaan pienet lapset ovat synnynnäisesti luotuja liikkumaan. 

Heillä on sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan. Myöhemmin murrosiän kyn-

nyksellä, ulkoiset tekijät kuten palkinnot, vertailu toisiin ja häviämisen pelko, 

muodostuvat yhä tärkeimmiksi syiksi osallistua urheilutoimintaan. Tässä vai-

heessa moni urheilija lopettaa harrastuksen (drop out), koska kokee ulkoiset 

motiivit ja paineet liian suuriksi kykyihinsä nähden. Lukuisat eri junioriurheiluun 

liittyvät tutkimukset ovat osoittaneet, että liiallinen kilpailullisuus ja pakonomai-

suus ovat olleet suurimpia syitä urheilijoiden lopettamispäätöksissä. Valmenta-

jien ja erityisesti juniorvalmentajien olisikin syytä muistaa synnyttää harjoituksiin 

onnistumisia tukeva, kannustava ja sisäiseen motivaatioon tukeutuva toiminta-

kulttuuri. Ilo ja positiiviset kokemukset, sekä sisäisen motivaation korkein muoto 

flow-tila, vaikuttavat positiivisesti urheilijan suorituksiin, harjoitteluun ja hyvin-

vointiin. Tätä kutsutaan motivaatioilmastoksi. Motivaatioilmaston muodostumi-

seen vaikuttavat: kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt, urheilijat, valmentajat, 

tukijoukot, seura jne. Valmentajien on syytä muistaa tämä sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden merkitys. Kilpaurheilun luonteeseen kuuluu yrittäminen ja erehty-

minen. Kilpailut, vertailu ja häviöt voivat olla urheilijoille erittäin kasvattavia ko-

kemuksia. Valmentajan ei tulekaan karsia kaikkea kilpailusuuntautuneisuutta 

toiminnastaan, vaan kiinnittää erityistä huomiota harjoittelun tehtäväsuuntautu-

neeseen motivaatioilmastoon. (Jaakkola, 2009, 333-336.) 

 

8.5 Flow-tilan saavuttaminen 

 
On aika tavallista, että huippusuorituksen jälkeen huippu-urheilija ei pysty tark-

kaan analysoimaan juuri tapahtunutta suoritusta. Urheilijan keskittyminen on ol-

lut täydellistä ja tässä flow-tilassa hänen suoristustaan on ohjannut automaatio. 

Jaakkolan (2010) mukaan kyseisessä tilassa urheilija ei pysty järkeilemään 

taikka analysoimaan suoritustaan. Flow-tilaan on mahdollista päästä, mikäli ur-

heilijan kyvyt ja tehtävän haasteet ovat tasapainossa. Kykyjen ja haasteiden ta-

sapaino motivoi henkilöä äärimmilleen. Flow-tilaa kuvataan voimakkaimpana 

mahdollisena sisäisen motivaation muotona. Huippu-urheilija tavoittelee flow-

tilaa kaikissa urheilu-uransa merkittävimmissä kilpailuissa mutta sen syntymi-

nen ei välttämättä useinkaan ole mahdollista. Mitä taitavammasta suorittajasta 
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on kyse, sitä kehittyneemmät psyykkiset kyvyt urheilijalla on. Huippu-urheilijan 

psyykkinen valmius ja mielen säätely ovat menestymisen tärkeimpiä ennustajia. 

Ketään ei voi pakottaa huippusuorituksiin, mutta määrätietoisella toiminnalla nii-

den todennäköisyyttä voidaan kasvattaa. Huippu-urheilijan merkittävimpiä 

psyykkisiä piirteitä ovat päättäväisyys, viihtyminen ja hauskuus, vähäinen ahdis-

tuneisuus, optimismi ja positiivinen ajattelu, kova keskittyminen ja kontrollin tun-

ne. (Jaakkola, 2010, 186-187.) 

 

”Että oppii uutta. Että opin uusia liikkeitä ja menestyn kilpailuissa. Se on tietysti 
hienointa kun sä saat sen mitalin kaulaan tai se että sä onnistut. Sä oot tehny 
paljon töitä ja sitten sä onnistut. Ei sen parempaa fiilistä voi olla. Parasta on on-
nistumisen ilo ja oon saanu kavereita ja menestystä. Oon kehittyny henkisesti 
aika paljonkin.” (haastateltava 1) 
 

Haastattelujen lopussa kysyin kaikilta haastateltavilta, mitä he olivat saaneet 

voimistelulta. Haastateltava 1 kuvaili sekä voittamisen että uuden oppimisen 

olevan hienointa koko lajissa. Haastateltava 2 puolestaan kertoi voimistelun 

olevan koko elämä. Voimistelu oli ollut tärkeä osa hänen lapsuuttaan, nuoruut-

taan ja aikuisuuttaan ja on edelleenkin. Suhde voimisteluun oli haastateltava 2 

kohdalla joitakin jaksoja katkollakin loukkaantumisten ja kilpailupettymyksen 

vuoksi, mutta jollakin tavalla laji imi hänet takaisin lajin pariin. Haastateltava 3 ja 

4 kuvailivat uuden oppimista ja kilpailuissa onnistumista hienoimmiksi koke-

muksiksi lajissa. Haastateltava 4 mainitsi myös nauttineensa kovan työn teke-

misestä ja itse harjoittelusta. 

 
”Mä oon tiedostanu sen, et mun pitää tehdä tosi paljoon töitä mun menestymi-
sen eteen. Se osa mussa on sitä lahjakkuutta. Välillä oli sellanen tunne, et ei 
haluis mennä edes kilpailuihin, et haluis vaan treenata.” (haastateltava 4) 
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9 Tärkeiden ja merkityksellisten tapahtumien vaikutus 
huipuksi kehittymisessä 

Tirri & Koro-Ljungberg (2002) ovat tutkineet suomalaisia huipputiedenaisia ja 

heidän elämänsä merkityksellisten tapahtumien vaikutusta eksperttiyden syn-

nyssä. Merkitykselliset tapahtumat ovat yksilön omia valintoja ja kompromisse-

ja, joita tehdään matkalla kohti huippua. Eksperteille tavallista on tasapainoilu 

muun elämän ja urakehityksen välillä. (Tirri & Koro-Ljungberg 2002, 154.) 

Tirrin ja Koro-Ljungberin (2002) tutkimuksessa merkityksellisillä tapahtumilla oli 

sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia tutkittavien elämään ja urakehityk-

seen. Esittelen tässä joitakin positiivisia valintoja ja niiden merkityksiä. Kannus-

tava aviomies määrittyi tärkeimmäksi valinnaksi elämässä. Toiseksi tärkeim-

mäksi valinnaksi osoittautui usko siihen, että naisilla on oikeus ja mahdollisuus 

molempiin: sekä hyvään perhe-elämään että toisaalta hyvään työelämään ja 

urakehitykseen, itsensä kehittämiseen. Naiset halusivat haastaa itseään ja oli-

vat kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä. Naiset pitivät huolen omista oikeuksis-

taan ja osasivat hyvin priorisoida ja organisoida elämäänsä. Tärkeänä pidettiin 

myös hyvän terveyden ja itsestä huolehtimisen merkitystä niin fyysisellä kuin 

psyykkiselläkin tasolla. (Tirri & Koro-Ljungberg 2002.) Näen hyvin paljon yhte-

neväisyyksiä huippuvoimistelijan urakehityksen ja huipputiedenaisen urankehi-

tyksen välillä. 

9.1 Merkitykselliset tapahtumat eli avaintapahtumat voimisteli-

jahuipuksi kehittymisessä 

 
Hakkaraisen (2009) mukaan merkittävät tapahtumat ovat olennaisia erityislah-

jakkuuden kehittymisprosessissa. Tällaiset tapahtumat ovat yksittäisiä, erityisen 

merkittäviä hetkiä ihmisen elämässä, ja niillä on pysyvää merkitystä hänen am-

matinvalintansa tai harrastuksensa suuntautumisen kannalta. Sattuman osuus 

erityislahjakkuuden kehittymisessä voi myös olla yllättävän suuri. Yksilö esimer-

kiksi kohtaa tärkeän henkilön juuri sopivalla hetkellä, tai yksinkertaisesti onni 

suosii häntä tärkeälIä hetkellä (Hakkarainen, 2009,126).  
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”MM kisat ja sen jälkeen SM mitalit ja muut. - -  Totta kai kaikki ulkomaan kisat 
ja matkat, leirit. Ne ollu tosi iso osa siitä. Ilman niitä mä en varmaan olis edes 
jatkanut näin pitkään. Ne on ollu oikeastaan nää viimeset vuodet se isoin syy 
miksi mä oon jatkanut tätä voimistelua. Ja just se että mä oon ollut jo tosi pie-
nenä tasasin väliajoin ulkomaan leireillä. Ulkomailla vietetty vaihtovuosi oli kans 
tosi tärkee. Asiat meni siellä tosi paljon eteenpäin.” (haastateltava 4) 
 

Tirrin & Koro-Ljungbergin (2002) tutkimuksen tiedenaiset osasivat priorisoida 

aikansa hyvin, heillä oli kannustava perhe, he pitivät huolta itsestään sekä fyy-

sisellä että psyykkisellä tasolla ja ennen kaikkea he olivat kunnianhimoisia ja 

kilpailuhenkisiä. (Tirri & Koro-Ljungberg, 2002, 155-160.) Tarkasteltavana olevat 

huipputelinevoimistelijat ovat luonteeltaan kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä. 

Arvokilpailuja pidettiin merkittävimpinä yksittäisiä tapahtumina koko voimistelu-

uraa ajatellen. Haastatellut olivat hyvin omistautuneita ja ahkeria harjoittelijoita. 

Voimistelijan täytyy priorisoida jatkuvasti ja käyttää aikansa tehokkaasti. Haas-

tateltavat mainitsivat, että olivat luopuneet monista tavallisille nuorille tyypillisis-

tä aktiviteeteistä jopa kaverisuhteiden kustannuksella. Yksinäinen puurtaminen 

salilla ei ole kaukana tiedenaisen ”tutkimuskammiossa” tekemästä ahkerasta 

työskentelystä. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen on itsestään 

selvyys huipulle tähtäävälle urheilijalle.  

 

Haastateltavat mainitsivat harrastavansa mielikuvaharjoittelua, harjoittelevansa 

keskittymistä ja purkavansa turhautumista ja pahaa oloa sekä valmentajaan että 

perheeseensä. Voimistelupiiristä nousseet ystävät koettiin myös merkittäviksi. 

Samat kokemukset ja yhteinen rakkaus lajiin yhdistivät vaikka harjoittelu ei ta-

pahtunutkaan aina edes samalla salilla. Haastateltava 1 kertoi ryhmänvaihdok-

sen johtuneen pääasiassa kavereiden vaikutuksesta. Haastateltava 2 kertoi pi-

tävänsä yhteyttä vieläkin maajoukkueaikaisiin ystäviinsä. Haastateltava 3 koros-

ti myös urheilusta saamiensa ystävyyssuhteiden merkitystä. Haastateltava 4 oli 

harjoitellut valtaosan huippu-urheilu-urastaan yksin, joten urheilun ulkopuolinen 

ystäväpiiri oli korvannut urheilun parista uupuneet ystävyyssuhteet. 

 

Hakkaraisen (2009) mainitsema sattuma näyttelee tärkeää roolia kaikissa 

avaintapahtumissa. Jotkut tapahtumat ovat olleet urheilijan tietoisia valintoja, 

mutta ovat osoittautuneet vasta myöhemmin ratkaiseviksi päätöksiksi. Seura-

vaihdokset ja valmentajan vaihdokset tuntuvat ensi alkuun melko harkituilta 
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päätöksiltä, mutta ovat osittain kuitenkin sattuman aikaansaamia. Optimaalisen 

valmentajasuhteen aikaansaaminen ja hyvän treeniympäristön löytyminen ei ole 

koskaan itsestäänselvyys, vaan siinä tarvitaan myös rutkasti onnea. (Hakkarai-

nen, 2009, 126.) 

 

Pääasiallisina avaintapahtumina urallaan haastateltavat kuvailivat valmentajan 

ja seuran vaihdoksia. Toisaalta myös monet tietoset valinnat, kuten koulujen va-

linta perustuen harjoitussalin läheisyyteen, ovat olleen ratkaisemassa kehitystä 

tiettyyn suuntaan. Kilpailukokemukset ulkomailla ja menestyminen SM-kisoissa 

mainittiin myös avainkokemuksiksi. Loukkaantumiset koettiin suurimpina nega-

tiivisina tekijöitä, joista toipuminen on ollut haastateltavien mielestä henkisesti 

raskasta, mutta myös opettavaista. Haastateltavat mainitsivat persoonansa ke-

hittyneen erilaisten loukkaantumisten myötä. He näkivät oppineensa kärsivälli-

syyttä ja vaikeuksien voittamista. Seuraavat sitaatit haastatteluista kuvaavat hy-

vin sitä maailmaa, missä huippuvoimistelijat elävät. Huippu-urheilijan elämä on 

veitsen terällä taiteilua ja onnestakin on moni asia kiinni. Olen jaotellut avainta-

pahtumat tutkimusaineistosta nousseisiin kolmeen pääryhmään:  

1) valmentajavalinta avaintapahtumana, 2) kilpailukokemukset avaintapahtu-

mana ja 3) loukkaantumiset avaintapahtumana.  

  

9.1.1 Valmentajavalinta avaintapahtumana 

 

”Kymmenvuotiaana tuli venäjältä kaks valmentajaa, nainen ja mies. Sillon mä 
kehityin tosi paljon. Silloin mä sain sellasta, niillä on se oma tyyli, ne on paljon 
tiukempia ja sillon tehään niin sillon huomasin että kehityin. Jos niitä ei olis ollu 
niin mä olisin varmaan tavallaan jääny sille tasolle. Se kehitys tapahtu sillon 
pienenä ihan. Tapahtu paljon yhtäkkii. Se oli aika ratkaseva.- - Ehkä se tai sitten 
se kun mä vaihdoin seuraa. Mun valmentaja vaihtu silloin. - - Sen jälkeen mä 
aloin vähän enemmän tosissaan jumppaamaan. Mä olin sillon vitosella. Mä 
vaihdoin tavallaan ensiks sen takii että siellä oli kavereita. Mä vaihdoin niitten 
mukana. Se oli ihan hyvä ratkasu. Muita mun ryhmäläisiä ei vaihtanu. Mä vaih-
doin yksin mutta me oltiin leireillä tutustuttu ja tää valmentaja oli myös valmen-
tanu mua niillä leireillä. Tavallaan mä olin vähän tutustunu siihen. Sieltä löyty se 
oikee ryhmä. Se oli mulle hyvä ryhmä. Siellä oli saman tasoisia kun mä.- - Aika-
semmassa seurassa ei valmentajia oikein ollu ja ei ollu sellasta hyvää ryhmää. 
Tavallaan mä olin menny eteenpäin ja ne mun ikäiset jäi. Ne ei vaan noussu sii-
tä ylöspäin. Se vähän jarrutti. Mä vähän niin kun jäin odottelemaan. Sillon kyl 
mulla vähän innostuskin lähti. Uudessa ryhmässä mä sain taas vähän haastet-
ta.” (haastateltava 1) 
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”Syy varmaan miks mä ylipäätänsäkään pääsin koskaan niin pitkälle siinä lajis-
sa oli se että mul on ollu ihan mielettömän hyvä se mun ensimmäinen valmen-
taja. Se valmensi mua siitä seitsemän vuotiaasta sinne ykstoista vuotiaaksi. Se 
on ollu tosi tiukka ja napakka ja me sillon pienenä puhuttiin et se mun valmenta-
jan katse vois tappaa. Se osas olla tarpeeksi tiukka ja vaatii oikeita asioita. Ra-
kentaa sen perustan. - - Merkittävä asia oli se, et kun mun toinen valmentaja 
valmensi mua, niin se oli naisten maajoukkueen päävalmentaja niin mä lähdin 
mukaan jokaiselle naisten maajoukkueleirille. Sit mä olin siellä niin kun että noi-
kin tekee tota. Mäkin haluun tehdä. Jotenkin pääsi sisälle niihin piireihin. Vaikka 
siellä ei ollu muita junnuja niin mä pääsin kasvamaan siihen. Mä olin aina vähän 
semmonen että oon halunnu kokeilla kaikkee.-.- Sit mä olin tän uuden valmen-
tajan kanssa vähän aikaa ja siltäkin rupes loppuu taidot, kun piti harjotella irro-
tuksia ja tupliin kierteitä ja muuta niin sitten meidän isä lähti venäjänkielen taito-
sena Venäjälle hankkimaan meille valmentajaa. - - Yks naisvalmentaja tuli ensin 
Suomeen. Oli kolme kuukautta ja kolmen kuukauden aikaan alotettiin irrotus ja 
saatiin se sarjaan se irrotus, nojapuille. Sitten tuli toinen valmentaja Suomeen ja 
se on ollu se joka on tehny sen viimeisen noston sinne ihan maailman kärjen 
lähelle. - - Se on oikeasti ollu mulle ihan mieletön henkinen tuki ja valmentajana 
se on ihan mieletön fysiikkavalmentaja ja tekniikkavalmentaja.” (haastateltava 
2) 
 
 
9.1.2 Kilpailukokemukset avaintapahtumana 

 
”Ihan yllätyksenä tuli kun mä pääsin junior EM-kilpailuihin. Se oli mun ensim-
mäinen kansainvälinen kisa. Ulkomaankisa ja se oli niin iso kisa että mä olin 
ihan shokissa siellä. Mä en tavallaan ollu henkisesti niin valmis todellakaan. 
Sehän meni ihan pilalle se koko kisa. Ei nyt ihan koko kisa mutta sähläsin siellä 
ja olin ihan paniikissa. Mä olin ekaa kertaa ja jouduin suoraan podiumille ja mä 
en koskaan edes tienny koska pitää alottaa teline. Se meni ihan säädöksi. Sen 
jälkeen mä varmaan päätinkin että ens kerralla mä haluun olla hyvässä kunnos-
sa kun mä meen sinne.” (haastateltava 1) 
 
”Mä olin sen verran onnekas et mä pääsin sinne huipulle tai sinne maailman-
cuppeihin ja EM-kisoihin, MM-kisoihin ja jenkkeihin.”(haastateltava 2) 
 
”Kahdeksantoista vuotiaana kun Olympiakarsinnoissa jäi viisi sadasosaa olym-
piapaikasta ja sitä ennen on pitkä stoori, niin olin ollu loukkaantuneena ja mun 
ei pitäny tehdä neliotteluu. Mulle ilmotettiin kilpailuaamuna et mä teen neliotte-
lun ja mä en ollu hypänny. Se oli mielenkiintoista ja sit kun se jäi niin pienestä 
kiinni se olympiapaikka niin sillon mä heitin hanskat tiskiin, et tää oli mun koko 
elämäni unelma mut se jäi näin vähästä kiinni. Mä en kyl jaksa. Mä olin kolme 
kuukautta pois mut sit valmentaja ja meiän iskä rupes vähitellen houkutteleen et 
tuu kaks kertaa viikossa ja näin ja näin ja sit se into taas löyty ja sit olinki kohta 
elämäni parhaassa kunnossa” (haastateltava 2)  
 
 
 
 



 85 

9.1.3 Loukkaantumiset avaintapahtumana 

 
”Rasitusvammoja on hyvin paljon. Sillon pienempänä oli niin paljon että mä olin 
koko ajan tauolla. Polvet, nilkat, kyynärpää, olkapää, kaikki vuorotellen. Se on 
se isoin tyssäys tässä lajissa. Tosi paljon on ollut taukoo. On voinut tehdä vaik-
ka vaan nojapuita. - - Se on tavallan myös kasvattanu että se motivaatio tippuu 
siinä välillä. Aina kun tapahtuu joku juttu niin sitä on aina että:  Ei taas. Tässä si-
tä taas ollaan. Valmentaja on kyllä aina tukenu. Se on sanonu että sulla on ai-
kaa.” (haastateltava 1) 
 
”Iso asia on ollu että mulla on ollu aika pahoja loukkaantumisia niin se on ollu 
varmaan semmonen et kun niistä on päässy yli niin se on jotenkin kasvattanut 
aika paljon. Sit on pystyny välillä itsensä repimään ylös sieltä kuilusta ja on 
saanut itsensä parempaan kuntoon niin sillä on ollu iso merkitys.” (haastateltava 
2) 
 
”Tietty pidemmällä tuli aika paljon loukkaantumisia, jo nuorena joskus 10-11 
vuotiaana jo. Myöhemmin murrosiässä 13-14 vuotiaana tuli jopa lopettamisaja-
tuksia. Äiti sai mut kuitenkin jäämän ja kaikki kaiveritkin oli siellä. Sit mä jäin. 
Mul on ollu ne nilkat ja mut on kerran leikattu ja kerran tähystetty. Reisi on kans 
revenny. Mulla on vähän semmonen luonne että mä kestän kyl aika hyvin kipua. 
Mä hyppäsin sil jalalla ja sitten jälkikäteen äiti soitti valmentajalle et tällasta on 
tapahtunut. Nyt vanhempana on sen tajunnu, et jos vähänkin johonkin sattuu nii 
ehkä se on parempi olla se yksi päivä tekemättä kun tehdä kipeillä paikoilla. 
Lääkärikin mietti sitä että miten sä oot voinut hypätä ja juosta sillä jalalla. On-
neks kaikki on kuntoutunut tosi hyvin. Mä loukkaannuin just ennen viimeisiä 
SM-kisoja mut sain jalan silleen kuntoon et pystyin kisaa helpotetuilla sarjoilla ja 
pääsin sitten tonne MM-kisoihin.” (haastateltava 3) 
 
 
”Mulla on ollu epäonnea sen kanssa, että aina syksyn alussa mä oon sairastel-
lu. Kun kisakauden alku aina menee köhiessä. Syksyn alussa kun on koulut al-
kanu niin mä oon aina heti tullu kipeeksi. Sitä on sitten kestäny se puolitoista 
kuukautta. Se on kuitenkin se vaihe kun tullaan kesän treenikaudelta kohti kisa-
kautta ja just siinä kohtaa sitten sairastaa. Se ei ole yksittäinen juttu mutta kun 
se on toistunut joka vuosi ja se on ollu aina yhtä pitkäaikainen jakso. Se on vie-
ny intoo ja jaksamista. - - Se on se stressi. Mä oon ollu aina aika kova stres-
saamaan. Siitä se varmaan tulee.” (haastateltava 4) 
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10 Tutkimuksen luotettavuus 
 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ei voida käyttää samoja 

kriteereitä kuin määrällisen tutkimuksen yhteydessä, sillä laadulliset aineistot 

ovat yleensä pieniä, huomio kiinnitetään merkityksiin ja tutkimuksen tulkinnalli-

suutta korostetaan. Vaikka mitattavuuden ja toistettavuuden kriteereitä ei 

laadullisessa tutkimuksessa voitaisikaan käyttää, aineiston koko, keräämistapa 

ja erityisesti laatu nostetaan avainasemaan luotettavuutta arvioitaessa. 

Olennaista on, onko aineisto tarkoituksenmukainen ja järkevä suhteessa tutki-

muskysymyksiin. (Jokinen, 2008, 243-245.) 

 

Hirsjärven ym. (2000) mukaan tapaustutkimuksissa tutkimuksen tekijä voi ai-

heellisestikin ajatella, että kaikki ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset ovat 

ainutkertaisia, eikä kahta samanlaista tapausta ole, joten perinteisen luotetta-

vuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen. Hostein ja Gubrium 

ovat Hirsjärven mukaan päässeet haastattelututkimuksia arvioidessaan saman-

tapaisiin ajatuksiin (Hirsjärvi ym. 2000.) Hirsjärvi ei tietenkään tarkoita tällä, että 

laadullisissa tapaustutkimuksissa luotettavuuden tarkastelu jätetäisiin kokonaan 

tekemättä. Yritänkin kuvailla mahdollisimman tarkkaan prosessia alusta loppuun 

luotettavuuden näkökulmasta.  

 

Olen tietoisesti pyrkinyt pitämään itseni tutkijan roolissa ja olen yrittänyt tarkas-

tella itselleni hyvinkin tuttua tutkimuskenttää objektiivisesti. Omat ennakkokäsi-

tykseni vaikuttivat vahvasti tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimuskysymysten 

muodostamiseen ja siihen, miten lähdin etsimään tietoa aiheestani. Tutkimuk-

sen myötä ja kirjallisuuteen tutustuttuani huomasin ennakkokäsitysteni muuttu-

neen. Tässä vaiheessa löysin sattumalta aineistoja selaillessani nuorisotutki-

musseuran julkaisun: ”Epätavallisia elämänkulkuja: Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 

2000-luvun Suomessa.” Tutkimushaastattelu tehtiin kaikkiaan 125 urheilijalle, 

joista 81 oli huippu-urheilijoita ja 15 monikulttuurisia urheilijoita. Lopettaneiden 

urheilijoiden osuus haastateltavista oli tutkimuksessa 15 urheilijaa ja heistä viisi 

oli monikulttuurisia. Tutkimuksen teki mielenkiintoiseksi se, että suhteellisen 

samantapaisella haastattelupohjalla oli haastateltu myös 29 kulttuurialan huip-
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puosaajaa tai taiteilijaa. Tutkimusraportissa näitä kahta ryhmää myös vertailtiin. 

Tutkimukseni validiutta lisää mielestäni se, että käytin haastattelujeni pohjalla 

tätä valmiiksi suunniteltua teemahaastattelurunkoa. Luettuani tämän tutkimuk-

sen, olin jo siinä määrin vaikuttunut raportin annista, että päätin käyttää rapor-

tissa käytettyä valmista haastattelurunkoa pohjana kandidaatin -tutkielmani 

haastattelurungolleni. Tutkimukseni avoimet haastattelut pohjautuivat myös tälle 

samalle haastattelurungolle vaikka en itse haastatteluvaiheessa käyttänytkään 

enää samaa teemahaastattelun runkoa. Haastateltavat olivat tutustuneet tee-

mahaastattelun runkoon etukäteen ennen haastattelujen suorittamista, jotta 

heillä oli jonkinlainen käsitys siitä mistä tutkimuksessani oli kysymys.  

 

Luokitellessani aineistoani ja löytämääni tutkimustietoa löysin paljon yhteisiä 

piirteitä monista eri lahjakkuutta käsittelevistä teoksista. Sisällysluettelo ja työn 

rakenne määrittyi pitkälti näiden yhteisten aihepiirien ympärille. Alkuperäisten 

tutkimuskysymysten ympärille nivoutui suuri joukko pienempiä aihe-alueita, joita 

halusin tarkastella. Aineistoa analysoidessani olen antanut oman ääneni paikka 

paikoin kuulua. Mielestäni on teennäistä ajatella että entisenä huippuvoimisteli-

jana ja lajin parissa pitkään toimineena minulla ei olisi yhtä lailla annettavaa 

kuin haastateltavillani. Suoraa omaa pohdintaa en ole halunnut tähän työhöni li-

sätä, kuin ihan muutamissa kohdissa. Ovathan haastateltavani sentään pää-

osassa tässä tutkimuksessa. Aiheiden jaotteluun ja aineiston analyysiin olen to-

ki omalla persoonallani vaikuttanut. Toivottavasti tämä tuo lisäarvoa tutkimuk-

selleni.  

 

Tutkimukseni luonne edellyttää tapaustutkimuksellista suhtautumista 

haastateltaviin ja käytännössä otoskoon kasvattaminen olisi edellyttänyt suu-

rempia resursseja, kuin mitä minulla opinnäytetyön puitteissa on käytettävissä. 

Tutkimusekonomisista syistä en lähtenyt paisuttamaan haastateltavien määrää 

suuremmaksi. Neljä haastattelua osoittautui sopivaksi määräksi juuri tämän tut-

kimuksen kannalta. Joiltakin osin aineistoni saavutti kyllääntymispisteen, eli 

samat asiat toistuivat kaikissa tai lähes kaikissa haastatteluissa, minkä ansiosta 

tutkimukseni rakenne alkoi muodostua edellä esitettyjen viiden pääteeman ym-

pärille. Toisaalta hermeneuttisen tutkimuksen luonteisesti yksilölliset erot toivat 



 88 

lisäarvoa aineistolle, ja laajemmalla haastateltavien joukolla juuri näitä yksilölli-

siä piirteitä olisi varmasti tullut lisää. 

 

Identiteetti itsessään on jatkuva ja muuttuva prosessi. Tutkimuksen kohteena 

oli urheilijan haastatteluhetkellä olemassa oleva narratiivinen identiteetti. 

Urheilija kokee identiteettinsä sellaiseksi kyseisellä ajanhetkellä. Yleisesti haas-

tattelun ongelmana pidetty sosiaalisesti suotavien vastausten antaminen, on 

voinut vaikuttaa aineistooni. (Hirsjärvi ym. 2008, 35.) 

 

Haastatteluissa pyrin muotoilemaan haastattelukysymykset siten, etten johdat-

telisi haastateltaviani. Tämä ei keskustelevassa haastatteluotteessa täysin ole 

mahdollista. Olin tietoinen ongelmasta haastattelujen aikana, enkä pystynyt to-

teuttamaan haastatteluja niin narratiivisesti kuin olisin halunnut. Tutkimuskysy-

mysten kannalta ihanteellista olisi mielestäni ollut, jos minun ei olisi tarvinnut 

käydä asioita läpi teemoittain laisinkaan. Omat kokemukseni lajista ovat muo-

kanneet myös omaa identiteettiäni. Tutkimukseni kannalta on vaikeaa arvioida 

tarkalleen kuinka paljon tämä vaikutti keskustelujemme kulkuun ja tulkintojen 

tekoon. Toisaalta samanlaisten kokemusten omaaminen ja jonkinasteinen 

esiymmärrys lajin luonteesta ovat arvioni mukaan auttaneet minua haastateltu-

jen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä, mikä sopii hyvin tapaustutkimuksen 

luonteeseen. 
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11 Tutkimustuloksia 
 
 
Hakkaraisen ym., (2009) mukaan ensimmäinen asia, johon huipulle tähtäävän 

nuoren urheilijan tulee harjoittelussaan kiinnittää huomiota, on riittävän urheile-

misen ja liikkumisen kokonaismäärä. Se, että urheilijalla on olemassa olevia 

lahjakkuustaipumuksia, on vasta huippu‐urheilijaksi kasvamisen mahdollistava 

osatekijä. Jotta lahjakkuus kehittyy erityisosaamiseksi ja keho ja mieli saadaan 

kokonaisvaltaisesti huippu‐urheilun vaatimalle tasolle, urheilijalta edellytetään 

määrätietoista ja lukuisia harjoitustunteja vaativaa työntekoa. Harjoitusmäärien 

lisäksi huipuksi kasvu edellyttää myös muista harjoitteluun liittyvistä tekijöistä 

huolehtimista. Oppimisen ja jaksamisen kannalta ehdottoman tärkeää on har-

joitteluilmapiiri, joka on urheilijaa motivoiva, rohkaiseva ja kannustava. Ilman 

oppimisen halua, joka voi syntyä joko sisäisestä tai ulkoisesta motivaatiosta, ei 

kehittymistä tapahdu samassa määrin kuin aidosti harjoittelusta innostuneella ja 

kehittymisestä kiinnostuneella yksilöllä. (Hakkarainen ym., 2009, 31.) 

 

Edelliset Hakkaraisen viisaat sanat ovat hyvä pohjustus tutkimustulosteni esitte-

lylle. Viisi tutkimuskysymystäni odottavat vastausta.Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Lahjakkuus suhteessa liikunnallisiin fyysisiin ja psyykkisiin kykyihin, 2) Lah-

jakkuuden taustatekijät eli ympäristötekijöiden vaikutus huippu-urheilijaksi kehit-

tymisessä 3) Henkilön sisäinen kasvu ja urheilijaidentiteetin kehittyminen huip-

pu-urheilun myötä, 4) Motivaation vaikutukset huippu-urheilijaksi kehittymisessä 

ja 5) Merkitykselliset tapahtumat ja sattuman vaikutus huippu-urheilijan uralla. 

Olen edellisissä luvuissa esitellyt jo tutkimustuloksiani rinnan teorian kanssa. 

Tässä luvussa kokoan tärkeimpiä havaintojani jokaisesta haastateltavastani 

erikseen. 

 

Lähtiessäni tekemään tutkimustani syksyllä 2013 minulla oli joitakin ennakkokä-

sityksiä lahjakkuudesta yleensä ja tarkemmin vielä telinevoimistelulahjakkuuk-

sista. Käsitykseni pohjautuivat pitkälti omaan henkilökohtaiseen historiaani lajin 

parissa ja niihin käsityksiin, jotka ovat vielä tälläkin hetkellä vallalla yleisesti 

voimisteluväen piirissä. Yksi keskeisin ennakkokäsitys oli synnynnäisten lahjak-

kuustekijöiden merkitys yksilön kehittymisessä huippu-urheilijaksi. Tutkimusky-
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symyksiä muotoillessani en osannut nähdä vielä laajemmin ilmiön taakse. Tu-

tustuttuani kirjallisuuteen ja nykyiseen tutkimustietoon lahjakkuudesta sekä 

haastateltuani neljää huippu-voimistelijaa voin todeta, että synnynnäisillä lah-

jakkuustekijöillä on toki vaikutusta siinä, minkä tyyppisiin lajeihin motorisesti tai-

tavat lapset hakeutuvat. Ilman synnynnäistä liikuntakykyä tai lahjakkuutta ei voi 

kehittyä talentiksi. Pelkät synnynnäiset lahjakkuusominaisuudet eivät kuiten-

kaan yksistään riitä. Tarvitaan määrätietoista harjoittelua, sopivat ympäristöolo-

suhteet, halua, motivaatiota ja kannustusta. Sattumallakin on lusikkansa tässä 

sopassa. Tämän lisäksi tarvitaan hyvä harjoitteluporukka ja hyvä valmentaja eli 

hieman kliseisestikin pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tarvitaan siis 

onnea ja onnistumisia, mutta ennen kaikkea paljon työtä, ennen kuin lahjak-

kaasta (giffted) voimistelijasta tulee huippu-urheilija (talent).  

 

Mielenkiintoinen lisämauste aiheeseen tulee varhaisen lapsuuden liikunnallises-

ta taustasta. Talentiksi eli huipuksi ei useiden tutkimusten mukaan voi päästä 

kuin sellaiset yksilöt, jotka ovat jo varhaisessa lapsuudessaan harrastaneet run-

saasti oikeanlaista ja monipuolista liikuntaa. Tutkimukset korostavat, että vapaa 

pihaleikki ja hyötyliikunta (kävely ja pyöräily) sekä muut perheen kanssa tehdyt 

vapaamuotoiset liikunnalliset aktiviteetit kehittävät lapsen motoriikkaa ja liikun-

takykyä jopa monipuolisemmin kuin ohjatut liikuntaharrastukset. Tämä on erit-

täin mielenkiintoista ajatellen tutkimukseni aiheena olevaa varhaisen erikoistu-

misen lajia. Voimistelu on toki lajina itsessään monipuolinen, mutta suunnitelta-

essa pienten lasten harrastustoimintaa ja erityisesti seulottaessa voimistelijoita 

tavoitteelliseen valmennustoimintaan hyvin nuorella iällä, tulisi tämä asia tuoda 

pontevammin valmentajien tietoon. Harjoittelun pitäminen mahdollisimman mo-

nipuolisena ja voimistelijoiden motorisia taitoja rikastavana voisi tuoda jopa uu-

sia potentiaalisia huippuja telinevoimistelun piiriin. Monissa lajeissa lahjakkaat 

yksilöt löytyvät vasta murrosiän kynnyksellä. Sellaiset urheilijanuoret, joiden ta-

voitteellinen harjoittelu on alkanut näihin aikoihin, ovat usein selvinneet parem-

min myös drop out -ilmiöstä.  

 

Haastateltava 1 kertoi aloittaneensa voimisteluharrastuksen hyvin varhain. Hä-

net valikoitiin jo pienenä parempaan ryhmään. Omien sanojensa mukaan val-

mennus ei tuolloin vielä ollut kuitenkaan kovin tasokasta vaan enemmän ama-
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tööritasoista. Harjoituksissa oli kivaa ja motivaatiota riitti. Vasta murrosiän kyn-

nyksellä haasteltava 1 havaitsi olevansa merkittävästi ryhmän muita voimisteli-

joita parempi. Hän ei itsekään osannut analysoida, miksi voitti kilpailuita, vaikka 

valmennuksen taso ei ollutkaan korkea. Paikallaan junnaus ja kehityksen hidas-

tuminen vaikuttivat haastateltava 1:n motivaatioon ja hän alkoi itse aktiivisesti 

pohtia seuran vaihdosta. Uusi ryhmä ja tietysti myös ammattivalmentaja nosti-

vat urakehityksen selkeästi uuteen nousuun. Vasta tässä vaiheessa haastatel-

tava 1 ryhtyi suhtautumaan harjoitteluun vakavammin. Haastateltava 1 on ikän-

sä puolesta vielä nuori aikuinen, mutta voimistelun mittapuulla hän elää tällä 

hetkellä (kansainvälisestikin katsottuna) uransa huippukautta ja huippuikää. 

Hän kertoi useiden voimistelukavereidensa lopettamisesta. Omalla kohdalla lo-

pettamisajatukset eivät olleet millään tasolla vielä mielessä, sillä suunta oli sel-

västi ylöspäin ja tavoitteet oli asetettu korkealle aina Rion olympialaisiin asti. 

Jää nähtäväksi, miten pitkäksi hänen uransa kehittyy, mutta merkit ovat ainakin 

hyvät. 

 

Haastateltava 2 on edellisestä poiketen aloittanut tehokkaan harjoittelun jo hy-

vin nuorella iällä. Määrätietoinen harjoittelu ja valmentajien suunnitelmallinen 

työ yhdistettynä omaan motivaatioon, liikuntakykyihin sekä perheen tukeen sai-

vat aikaiseksi huippu-urheilijan hyvinkin nuorella iällä. Harjoitusmäärät olivat 

Suomen mittakaavassa todella huikeita. Ala-asteella haastateltava 2 kertoi har-

joitelleensa sekä aamuisin että iltaisin jopa niin, että koulutunteja käytettiin aa-

muharjoituksiin. Haastateltava 2 kertoi päässeensä leireilemään seniorimaa-

joukkueen kanssa juniori-ikäisenä ja esikuvien merkitys oli hänen uransa kan-

nalta suuri. Määrätietoinen valmentajien rekrytointi ulkomailta ja kilpailuttaminen 

ulkomailla nousivat myös keskeisiksi kehitystekijöiksi. Haastateltava 2 mainitsi 

omaavansa monia lahjakkuusominaisuuksia kuten notkeutta, voimaa, koordi-

naatiokykyä, rohkeutta, ilmaisullisuutta, päättäväsyyttä, pitkäjänteisyyttä ja kes-

kittymiskykyäkin. Samassa lauseessa hän kuitenkin ääneen pohti sitä, kuinka 

paljon näitä kaikkia koko ajan määrätietoisesti harjoitettiin. Aivan selväksi ei siis 

tullut, miten paljon synnynnäisellä lahjakkuudella oli lopulta tekemistä huipuksi 

kehittymiselle. Keskeisimmäksi tekijäksi hänen kohdallaan näkisinkin perheen 

panostuksen ja tietynlaisen liikunnallisen elämäntavan lapsuuden aikana. Suuri 

määrä vapaaehtoista ja leikinomaista liikuntaa mahdollistivat monipuolisten lii-



 92 

kuntataitojen oppimisen jo ennen kouluikää ja voimistelu-uran aloittamista. Per-

hekeskeinen elämäntapa ja perusturvallisuus kotona olivat tärkeimmässä roo-

lissa läpi koko voimistelu-uran. Vanhemmat panostivat ja mahdollistivat kaiken. 

Vanhempien tuki oli taloudellista panostamista, kuskaamista, kannustamista, 

mahdollistamista, patistamista, rajojen määrittämistä, ruokavaliosta huolehtimis-

ta, huoltamista, välittämistä, keskustelua ja rakastamista. Omistautuminen lajille 

näkyi koko perheen harrastustoiminnassa.  

 

Haastateltava 3 oli valikoitunut sattumalta voimistelun pariin, mutta harjoitellut jo 

tavoitteellisesti hyvin nuoresta. Harrastamisen vakavuus ja haastavuus olivat 

aluksi olleet pienelle lapselle jopa hieman liikaa ja haastateltava 3 olisikin toivo-

nut lisää leikillisyyttä varhaisten vuosien treenaamiseensa. Hän ymmärsi kyllä 

miksi valmentaja teki asioita niin kuin teki ja painotti haastattelussa hyvän poh-

jaosaamisen tärkeyttä. Oliko haastateltava 3 miettinyt tätä asiaa koskaan aikai-

semmin? Tästä asiasta en saanut varmaa selvyyttä. Haastateltava kertoi, että 

hänellä oli koko uransa aikana ollut vain kaksi valmentajaa. Ensimmäinen val-

mentaja oli venäläistaustainen naisvalmentaja, joka teki heidän seurassaan pe-

rustyötä pienten tyttöjen kanssa. Kehittyminen oli ollut nopeaa ja kilpailumenes-

tystä oli alkanut tulla pian kilpailu-uran aloittamisen jälkeen. Haastateltavan 3 

perhe oli harrastanut paljon liikuntaa ja molemmat vanhemmat sekä sisarukset 

harrastivat urheilua. Vanhempien tuki oli ollut alusta lähtien tärkeässä merkityk-

sessä. Vanhemmat jopa hankkivat Au pairin viemään haastateltavan 3 päiväko-

dista treeneihin, tämän ollessa vielä alle kouluikäinen. Vanhemmat olivat kus-

kanneet leireille ja kisoihin ja hakeneet treeneistä. Henkinen kannustus oli ollut 

myös merkittävää lopettamisajatusten putkahtaessa silloin tällöin esiin. Haasta-

teltava 3 kuvasi omaavansa monia eri lahjakkuustekijöitä. Tärkeimpinä hän piti 

psyykkisiä ominaisuuksia kuten pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä ja esiintymis-

taitoa. Fyysisistä ominaisuuksista haastateltava 3 mainitsi olevansa ”jalkatyyppi” 

ja pohti urallaan olleita vaikeuksia joidenkin telineiden kohdalla. Vaikeudet olivat 

helpottuneet koulun vaihdoksen myötä kun haastateltava 3 oli aloittanut aamut-

reenaamisen. Aamuharjoittelu paransi voimaharjoittelua merkittävästi ja tätä 

kautta myös voimatelineitä, kuten eritasonojapuita. Haastateltava 3 kertoi val-

mentajasuhteestaan ja sen merkityksestä uransa kehittymiselle. Hän piti val-

mentajaansa viisaana ja ajattelevana valmentajana, joka pyrki välttämään louk-
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kaantumisia viimeiseen asti. Haastateltavan 3 mukaan valmentaja yritti miettiä 

harjoittelun monipuoliseksi niin, että se ei kuormita kehoa liikaa. Haastateltava 3 

kertoi myös valmentajan antavan hänelle tilaa ja keskittymisrauhaa kilpailutilan-

teissa.  

 

Haastateltava 4 oli aloittanut voimisteluharrastuksen harrasteryhmästä, josta 

kilparyhmän valmentaja oli hänet löytänyt. Harrastuksen alkuvaiheessa haasta-

teltava 4 oli ollut seuran ensimmäisiä edustustason voimistelijoita, joten uransa 

alkuvaiheessa hän leireili liiton järjestämille leireillä pitkälti yksin. Seuran muiden 

nuorempien voimistelijoiden kehittyessä, joitakin muitakin voimistelijoita pääsi 

leirityksiin mukaan ja harrastuksen alkuvaiheessa haastateltava 4 oli kavereita 

treeneissä. Kova treenaaminen ja parhaansa yrittäminen määrittyivät haastatel-

tava 4 tärkeimmiksi lahjakkuustekijöiksi. Hän kertoi omistautuvansa täydellisesti 

asioille, jotka on päättänyt tehdä. Tämä päti myös koulunkäyntiin ja haastatelta-

va 4 mainitsikin olevansa ”kympin oppilaita”. Uusien asioiden oppiminen ei kos-

kaan ollut haastateltava 4:lle helppoa ja jokaisen asian eteen tuli tehdä paljon 

töitä. Psyykkiset ominaisuudet kuitenkin edesauttoivat kehittymistä jopa aivan 

huippu-urheilutasolle asti. Haastateltava 4 kertoi olevansa rohkea, jopa ylly-

tyshullu (hyvässä mielessä), päättäväinen, määrätietoinen ja ahkera. Hänellä oli 

hyvä itsetunto ja esiintymisvarmuutta. Fyysisiksi lahjakkuustekijöiksi haastatel-

tava 4 mainitsi voiman ja nopeuden. Tästä syystä hänen parhaiksi telineikseen 

valikoituivatkin hyppy ja permanto. Kahden muun telineen eritasonojapuiden ja 

puomin tekeminen oli aivan huipulle asti ollut koko ajan hieman hankalaa. Aivan 

huipuilla voimistelija olikin päättänyt keskittyä parhaiden telineidensä tekemi-

seen.  

 

Vaikka alkukäsitykseni tutkimuskentästä ohjasi minua tutkimaan yksilön sisäisiä 

rakenteita ja lahjakkuustekijöitä, huomasin tutkimuksen edetessä, että tutkimuk-

sen keskiön muodostivatkin ympäristötekijät ja niistä löytyvä mielenkiintoinen 

tutkimuskenttä. Olen aikaisemmissa luvuissa selvittänyt melko seikkaperäisesti 

perheiden ja valmentajan osuutta harjoitteluun. Taloudellisten resurssien vaiku-

tusta huipuksi kehittymiselle ei voida tässä yhteydessä myöskään vähätellä. 

Omakohtaiset kokemukseni ja havaintoni ohjasivat minua myös tässäkin asias-

sa. Ennakkoaavistukseni osoittautuivat oikeaan ja pystyin monessa asiassa 
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samaistumaan haastateltaviini. Huippu-urheilijan elämä on yksinäistä puurta-

mista. Tämä on tietysti kärjistetty kielikuva ja pätee ehkä enemmänkin yksilöla-

jin harrastajiin, kuin joukkueurheilijoihin. Haastateltavat kertoivat että heillä oli 

kavereita, mutta monet kaverisuhteet olivat kuihtuneet kasaan harrastuksen 

vuoksi. Seurustelusuhteet eivät olleet mahdollisia huippu-urheiluvaiheessa ja 

tämä oli myös urheilijoiden omakohtainen valinta. Ihminen elää sosiaalisessa 

kontekstissa ja sosiaaliset suhteet ovat urheilijalle myös tärkeitä. Määrä ei kui-

tenkaan korvaa laatua. Haastateltavat kuvasivat löytäneensä hyviä ystäviä ai-

van varhaislapsuudessa ja myöhemmällä iällä enimmäkseen harrastuksen pa-

rista. Samanhenkisyys ja yhdessä harjoitteleminen yhdistivät. Koulussa kaveri-

suhteet jäivät pinnalliselle tasolle ja aivan joitakin parhaimpia kavereita jäi mat-

kalta mukaan.  

 

Haastateltava 1 kertoi menneensä yläasteella aina koulusta suoraan treeneihin. 

Kavereilla oli omat porukat, ja koska hänellä ei ollut aikaa viettää aikaansa ka-

vereiden kanssa, jäi hän pitkälti ulkopuolelle kaikesta. Tässä kohtaa tunsin voi-

makkaasti samaistuvani haastateltavani kertomukseen, sillä itselläni oli yläas-

teajoista hyvin samanlaisia kokemuksia. Olin se luokan kummajainen, joka vaan 

jumppaa eikä koskaan ehdi tekemään mitään muuta. Itselläni, kuten myös il-

meisesti haastateltava 1:llä sosiaalinen ympäristö olikin koulun sijaan toisaalla, 

harrastuksen parissa.  

 

Haastateltava 2 kertoi puolestaan harjoitelleensa pitkään yksin, sillä moni hänen 

ikäisensä voimistelija lopetti syystä tai toisesta juuri hänen päästessä huipulle. 

Jotta harjoittelu ei olisi kokonaan muodostunut yksin valmentajan kanssa puur-

tamiseksi, piti keksiä ratkaisuja ja seuran poikaryhmä tuli apuun tässä asiassa. 

Treenit järjestettiin samoihin aikoihin ja ryhmästä löytyi myös haastateltavan ve-

li. Sosiaalinen elämä piti kuitenkin löytää salin ulkopuolelta, joten haastateltava 

2 kertoi käyneensä nuorison kokoontumispaikoissa viikonloppuisin puhtaasti 

sosiaalisia suhteita luomassa. Urheilulukion alettua samanhenkisiä kavereita al-

koi löytyä myös koulusta. Parhaiksi ystäviksi haastateltava 2 mainitsee kuitenkin 

maajoukkuevoimistelijat, joiden kanssa leireiltiin ja kisattiin pitkin vuotta. Voimis-

telijat tulivat ympäri Suomea ja näkeminen ei ollut päivittäistä, mutta yhteiset 

kokemukset ja taustat yhdistivät nuoria naisia. Opiskeluaikana yliopistossa voi-
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mistelun piiristä ei enää löytynytkään samalla tavalla ystäviä. Opiskelukaverit 

osoittautuivat merkittävimmiksi. Liikuntatieteen opiskelu ja yhteiset kiinnostuk-

sen kohteet yhdistivät. 

 

Haastateltava 3 kertoi kaveripiirinsä koostuneen pääasiassa nykyisistä ja enti-

sistä voimistelijoista. Joitakin yläastekavereitakin oli jäänyt vielä hyviksi ystäviksi 

ja näihin haastateltava 3 piti edelleen yhteyttä. Koulu ei ollut joustanut yläaste-

vaiheessa yhtään vaikka haastateltava 3 olikin kysynyt rehtorilta aamutree-

nimahdollisuudesta. Vasta urheilulukion ja aamutreenaamisen alettua alkoi 

huipputasolle vaadittava voimaharjoittelu mahdollistua. Haastateltava 3 oli jou-

tunut joustamaan treenien puolesta mm. lukiessaan ylioppilaskirjoituksiin. Luki-

on jälkeen treenaaminen oli ollut täysipäiväistä haastateltava 3:n valmistautues-

sa MM -kilpailuihin. Kaverisuhteiden ylläpito oli helpottunut lukio-opintojen pää-

tyttyä. Sosiaalisten suhteiden hoitamiseen jäi aikaa vaikka treenaaminen oli 

päätoimista. MM -kilpailuiden jälkeen haastateltava 3 koki, että nyt oli aika siir-

tyä elämässä eteenpäin ja suunnata kiinnostus kohti opiskelua ja tulevaisuutta 

kohtaan. Huippu-urheilu oli haastateltava 3 mukaan antanut hänelle paljon, mut-

ta nyt oli sopia hetki siirtyä elämässä seuraavaan vaiheeseen, opiskeluvaihee-

seen ja tulevaan ammattiin kouluttautumiseen.  

 

Haastateltava 4 kertoi että hänellä oli kavereita molemmissa sekä voimistelus-

sa, että koulussa. Yläasteelle siirryttäessä kaverit olivat jääneet eri kouluun 

haastateltava 4:n siirtyessä treenisalia lähellä sijaitsevaan kouluun. Kavereita oli 

vielä treeneissä, mutta aikaa myöten nekin vähentyivät. Yläastekavereita ei eh-

tinyt näkemään kuin koulussa sillä illat kuluivat salilla treenatessa ja läksyjä 

tehdessä.  Vaihto-oppilasvuosi oli haastateltava 4 kohdalla parantanut hänen 

sosiaalisia suhteitaan. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen kavereiden löytäminen 

omasta koulussa ja omalla kielellä oli ollut helppoa sen jälkeen kun vaihdossa 

oli joutunut löytämään kavereita vieraassa maassa ja vieraalla kielellä. Suo-

meen palattuaanhaastateltava 4 kertoi asenteensa koulua kohtaan myös muut-

tuneen rennommaksi. Perfektionistinen suhtautuminen sekä urheiluun, että kou-

luun olivat määrittäneet pitkälti haasteltava 4:n elämää monien vuosien ajan. 

Lopettamispäätös syntyi useiden syiden summana. Osaltaan siihen vaikuttivat 

loukkaantumiset ja sairastelut, osaltaan opiskelu ja sen tuomat haasteet kuten, 
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ylioppilaskirjoituksiin ja pääsykokeisiin lukeminen. Haastateltava 4 kertoi myös 

löytäneensä poikaystävän uransa loppumetreillä ja myönsi tämänkin vaikutta-

neen joiltakin osin lopettamispäätöksen tekemiseen. Suurimmaksi syyksi lopet-

tamispäätökselle määrittyi kuitenkin uran päätavoitteen MM -kisapaikan luisu-

minen haastateltava 4 ulottumattomiin. Haastateltava 4 kertoi, että olisi jatkanut 

voimistelua vielä mahdollisesti MM kilpailuihin asti ja jopa pitemmälle, jos Suo-

melta olisi lähetetty joukkue MM -kilpailuihin. Joukkueen kasaamisen ongelmat 

ratkaisivat hänen osaltaan MM -paikan, sillä haastateltava 4 vahvuudet olivat 

kahdella telineellä ja neliotteluun osallistuminen yksilöurheilijana ei ollut hänen 

kohdallaan mahdollista. 

 

Huippu-urheilijan sielunmaailmaa on vaikeaa kuvata henkilölle, joka ei ole kos-

kaan huippu-urheilua harrastanut. Tutkimukseni yhtenä lähtökohta olikin tämän 

sielunmaailman ja huippuvoimistelijan elämäntarinan kertominen, mahdollisim-

man totuuden mukaisesti. Tulevassa luvussa kokoan vielä tarkemmin yhteen 

saamani tutkimustuloksen sekä analysoin niiden merkitystä tulevaisuuden tut-

kimusten näkökulmasta. 
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12 Pohdintaa ja yhteenvetoa 
 
 
Telinevoimistelu on varhaisen erikoistumisen laji. Lajin piirissä perinteet ja val-

lalla olevat käsitykset ovat kuitenkin muuttumassa sitä mukaa kun tutkimustieto 

urheilulahjakkuudesta ja taitoharjoittelusta kehittyy. Tutkimuksessani keskei-

simmiksi tekijöiksi huippu-urheilijaksi kehittymiselle määrittyivät lapsuuden aktii-

vinen liikunnallinen tausta, perheen tuki ja kannustus sekä vanhempien antama 

taloudellinen tuki, oikean valmentajan ja sopivan ryhmän löytyminen sekä kilpai-

luissa onnistuminen. Haastateltavat nauttivat harjoittelusta, uusien taitojen op-

pimisesta siinä missä kilpailemisesta ja voittamisesta. Voimistelu oli tuonut pal-

jon positiivista sisältöä haastateltavien elämään. Haastateltavat kokivat urheilun 

vaikuttaneen heidän persoonallisuutensa kehittymiseen, tuoden heille itsevar-

muutta, pitkäjänteisyyttä, periksi antamattomuutta, rohkeutta ja esiintymisvar-

muutta.  

 

Huippu-urheilevan nuoren elämä on hyvin säännöllistä, ja sitä ohjaavat opiskelu 

ja harjoitukset sekä omat tavoitteet. Negatiivisiksi asioiksi huippu-urheilijan ar-

jessa haastateltavat mainitsivat loukkaantumiset sekä sosiaalisten suhteiden ja 

koulunkäynnin sovittamisen yhteen huippu-urheilijan aikaa vievän harjoittelun 

kanssa. Haastateltavat eivät suoranaisesti pohtineet lapsuusvuosien liikunnalli-

sen elämäntavan vaikutusta huippu-urheiluun, mutta muutama mainitsi saa-

neensa urheilusta itselleen elämäntavan, jonka toivoo jatkuvan läpi aikuisiän. 

Samalla haastateltavat pohtivat huippu-urheilu-uransa aika saamiaan fyysisiä 

vammoja sekä niiden vaikutusta tulevien vuosien terveydentilaan. 

 

Liikunnallinen lahjakkuus nähtiin yhtenä tärkeänä tekijänä voimistelu-uran alku-

vaiheessa ja lajivalinnassa. Yhtä tärkeänä haastateltavat pitivät kuitenkin sat-

tumaa. Tietynlainen liikunnallinen lahjakkuus ei siis yksin selittänyt haastatelta-

vien valikoitumista juuri telinevoimistelun pariin. Haastateltavat mainitsivat kes-

keisimmiksi lahjakkuustekijöiksi psyykkiset taitotekijät kuten hyvän itsetunnon, 

päättäväisyyden, paineensietokyvyn, keskittymiskyvyn, esiintymistaidon ja itse-

kurin. Tämän lisäksi fyysisistä taitotekijöistä merkittävimpinä pidettiin täsmällistä 
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kehon hallintaa ja ajoitustarkkuutta, nopeutta, voimaa, kestävyyttä, hyvää koor-

dinaatiokykyä ja notkeutta. 

 

Tutkimustani tehdessäni huomasin monia kiinnostavia aihepiirejä jatkotutkimuk-

sia ajatellen. Kiinnostavaa olisi tutkia valmentajien ja perheenjäsenten näke-

myksiä huippu-urheilun mahdollistajina ja keskeisinä vaikuttajina, haastattele-

malla muutamia huippuvalmentajia ja huippuvoimistelijoiden perheenjäseniä. 

Urheilijan kognitiiviset prosessit ovat myös todella kiinnostava tutkimuskenttä. 

 

Loppuyhteenvetona käytän Kangaspuntan ym. (2009) luomia varhaisen erikois-

tumisen lajien haasteita ja vahvuuksia. Esittelen myös joitakin ohjeita vanhem-

mille ja valmentajille. Olen käsitellyt tässä tutkimuksessa näitä samoja aihepiire-

jä, vaikkakin eri tavalla teemoiteltuna. Jatkotutkimusta ajatellen nämä ovat kes-

keisimpiä kysymyksiä, joita kannattaa edelleen tutkia ja joihin tulisi kiinnittää 

huomiota pohdittaessa lahjakkaiden voimistelijoiden valmentamista.  

 

12.1 Varhaisen erikoistumisen haasteet ja vahvuudet 

 
Erikoistuminen johonkin lajiin tarkoittaa sitä, että urheilija keskittyy harjoittele-

maan ja kilpailemaan tässä urheilulajissa ympärivuotisesti ja etenee määrätie-

toisesti, systemaattisen harjoittelun ja suunniteltujen kilpailujen avulla kohti 

huippusaavutuksia. Varhainen erikoistuminen tarkoittaa sitä, että urheilija valit-

see säännöllisen ja määrätietoisen harjoittelun jo varhaisella iällä keskittyen yh-

teen lajiin, tavoitteena kehittyminen tässä nimenomaisessa lajissa. Erikoistumi-

nen saattaa alkaa jo alle kouluiässä ja harjoittelun määrä kasvaa nopeassa tah-

dissa. Erityisesti lajeissa, joissa taito eri muodoissaan on arvioinnin kohteena 

kuten voimistelussa ja taitoluistelussa varhainen erikoistuminen on tavallista. 

(Kangaspunta, 2009, 37-40.) 

 
Monipuolinen harjoittelu tulee turvata varhaisen erikoistumisen lajeissa. Harjoit-

telusta muodostuu helposti liian yksipuolista ilman ammattitaitoista valmennusta 

ja ymmärrystä kokonaisvaltaisesta lapsen ja nuoren kehittymisestä. Yksipuoli-

sen harjoittelun seurauksena saattaa olla kehittymisen pysähtyminen myöhem-

min ja loukkaantumis- ja vammariskien kasvaminen. Varhaisen erikoistumisen 
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haasteena on pitää motivaatio ja kiinnostus yllä valittuun erikoistumislajiin. Tä-

mä vaatii virikkeellistä ympäristöä ja paljon intohimoa lajia kohtaan. Varhaisen 

erikoistumisen lajeissa sosiaalisia suhteita ja muiden lajien antamia virikkeitä 

harjoitteluun on yleensä vähemmän kuin niillä, jotka harrastavat useampia lajeja 

myöhemmälle iälle. Harjoittelussa tulee muistaa lapsen kokonaisvaltainen sosi-

aalinen ja psyykkinen kehitys. Tutkimukset ovat toisaalta osoittaneet, että var-

haisen erikoistumisen lajeissa lajiharjoittelutunteja kertyy paljon. Tämä takaa 

varmuudella mahdollisuuden riittävään lajiharjoittelumäärään jo nuorena herk-

kyyskausien aikana. Varhaisen erikoistumisen lajeissa sosiaalisista suhteista 

muodostuu usein myös syviä ja kestäviä. (Kangaspunta, 2009, 37-40.) 

 
Menestyneiden urheilijoiden vanhemmat ovat tutkimuksien mukaan omistautu-

neita lapsensa urheiluharrastuksille. Vanhemmat ohjaavat lasta omalla esimer-

killään fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. He tarjoavat lapselle mahdollisuu-

den kokeilla erilaisia urheilulajeja ja osallistuvat lapsen peleihin ja leikkeihin. 

Vanhemmat tukevat ja rohkaisevat lapsen urheilemista ja välttävät voittamisen 

ja normatiivisen menestymisen korostamista. (Kangaspunta, 2009, 37-40.) 

 
Tutkimusten mukaan menestyneiden urheilijoiden valmentajien tulisi korostaa 

sinnikkästä ja tinkimätöntä harjoittelua. Valmentajien tulisi myös pitää mielessä 

viihtymisen ja ilon merkitys harjoittelussa ja kilpailuissa. Valmentajan tulisi naut-

tia urheilijoidensa luottamuksesta. Valmentajien tulee tukea ja kannustaa urhei-

lijoita sekä auttaa urheilijoita kehittämään psyykkisiä taitoja ja ominaisuuksia. 

Valmentajien tulee olla ymmärtäväisiä urheilijoiden yksilöllisyyttä kohtaan erilai-

sissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa. (Kangaspunta, 2009, 37-40.) 

 

Tiellä huipulle tarvitaan onnea ja onnistumisia, mutta ennen kaikkea paljon uh-

rautumista, kovaa työtä ja päättäväisyyttä ennen kuin lahjakkaasta (giffted) voi-

mistelijasta tulee huippu-urheilija (talent). Huippu-urheilu on elämäntapa ja lah-

jakkaan huippu-urheilijan arkea määrittävät asetetut tavoitteet, motivaatio, val-

mennus, sosiaaliset suhteet (perhe ja ystävät), koulu, kilpailutilanteet, itseluot-

tamus ja tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen. Lahjakas urheilija on 

hakeutunut lajin piiriin omasta kiinnostuksesta ja kokee pätevyyttä eli luottaa 

omiin kykyihinsä. Koettu pätevyys on yhteydessä itsearvostukseen. Geneettisen 



 100 

perimän merkitys näkyy urheilu-uran aloittamisen vaiheessa, mutta kehittyäk-

seen huippu-urheilijaksi tulee urheilijan pystyä nauttimaan harjoittelusta ja kes-

tämään raskastakin harjoittelua. 
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LIITE 1  

 
KANDIDAATIN TUTKIELMA 
Tiina Linna 
Helsingin Yliopisto  
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta - luokanopettajan koulutus – kasvatustiede 
Tutkimuksen nimi: 
Tie huippuvoimistelijaksi – Miten lahjakkaiden naistelinevoimistelijoiden syn-
nynnäinen lahjakkuus, ympäristötekijät ja avaintapahtumat ovat vaikuttaneet 
kehittymiseen huipuksi eli talentiksi? 
 
Kiitos kun olet suostunut haastateltavakseni. Tässä hieman ennakkotietoja liit-
tyen tulevaan haastatteluun. Luomani haastattelurungon pohjana on käytetty 
haastattelurunkoa, joka on joiltakin osilta muutettu. Alkuperäinen haastattelu-
runko löytyy nuorisotutkimusseuran teettämästä tutkimuksesta:  
Epätavallisia elämänkulkuja, Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomes-
sa. (Piispa & Huhta 2012) 
Haastattelun kesto on noin 60 min. Haastateltava pysyy anonyyminä ja haastat-
telussa esiin tulleet henkilökohtaiset yksityiskohdat eivät ole tutkimuksessani 
varsinaisen kiinnostuksen kohteina.  Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan. 
(Litterointi on äänitallenteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon.) Haastatte-
luaineistosta tulen ottamaan joitakin poimintoja tekstini tueksi. Näistä poimin-
noista ei tutkimuksen lukija pysty päättelemään ketä tutkimuksessa on haasta-
teltu. Oheisesta haastattelurungosta näkee mitä aihepiirejä haastattelussa käsi-
tellään. Haastateltava saa ennakkoon tutustua haastattelurunkoon ja aihepiirei-
hin, jotta itse haastattelutilanteessa haastattelusta saadaan mahdollisimman 
paljon irti.  
 
HAASTATTELU  
paikka: 
aika: 
sukupuoli: 
Ikä: 
 
Kursiivilla kirjoitettu kysymys on tarkoitettu jo aktiiviuransa lopettaneelle voimis-
telijalle. 
 
Aloittelukysymykset 
-  Kerro omin sanoin ja vapaamuotoisesti urheilullinen elämänkertasi. 
 
Tarkennuksia aihepiireittäin 
 
YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
 
Vanhemmat ja perhe 
- Yhdessä liikkuminen 
- Kuinka aktiivisesti vanhemmat mukana urheilussa 
- Henkinen tuki, rahallinen apu, kuljettaminen ja seuratoimintaan osallis-

tuminen 
- Mahdollinen panostus 
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- Vanhempi valmentajana tai valmentajan roolissa ? 
- Vanhempien mahdolliset urheilu-urat 
- Miten vanhemmat ovat reagoineet lopettamiseen tai lopettamisajatuk-

siin? 
 
Sisarukset 
- Urheilevatko sisarukset? 
- Urheillaanko yhdessä tai samassa lajissa? Isosisarusten esimerkki 
- keskinäinen kilpailu ja/tai kannustus 
 
Kasvuympäristö ja liikuntapaikat 
- Varhaislapsuuden liikunnallinen aktiivisuus ja lapsuuden fyysinen ympä-

ristö (ulkona leikkiminen ja pelaaminen) 
- Läheisyys kodista 
- Laatu 
- Miten olet kulkenut matkat? 
 
Koulu 
- Koulumenestys (urheilijan itsensä arvioimana) 
- Liikunnanopettajien rooli (joko urheiluun innostajana tai päinvastoin) 
- Koulun suhtautuminen urheilijan aikatauluihin 
- Koulupaineet urheilun viedessä paljon aikaa 
- Urheilukoulun merkitys menestykselle: urheiluluokat, -lukiot, ammattikou-

lut jne. 
- Opinnot urheilu-uran ohella ja menestys niissä (urheilijan itsensä arvioi-

mana) 
  
Kaverit 
- Mikä merkitys on kavereilla ollut urheilun aloittamiseen ja jatkamiseen? 
- Onko kavereita lajin parissa ja sen ulkopuolella? 
- Miten urheilu on vaikuttanut kaverisuhteisiin? 
 
Nuoruus 
- Minkälainen nuori olet/olit? 
- Koitko olleesi osa jotain erityistä nuorisokulttuuria? 
- Oliko mahdollisuuksia muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin 
- Oliko tarjolla muita urheiluharrastuksia? 
 
Tyttö-/poikaystävä/ avo-/aviopuoliso? 
- Miten urheilu on vaikuttanut parisuhteisiin? 
- Puoliso harrastuksen motivoijana/kritisoijana 
- urheilijapuoliso 
- perhe-elämän sovittaminen urheilija-uraan 
 
Valmentaja/valmentajat? 
- Urheilijan ja valmentajan välinen suhde 
- Valmentajan ammattimaisuus 
- Joustavuus, neuvotteleminen, hihnan löysääminen tarvittaessa, avoin 

keskustelu lopettamisesta, hienovarainen suosiminen 
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Harrastaminen/urheilun rahalliset kustannukset 
- Urheilun eri rahoituslähteet kuten sponsorit 
 
HENKILÖN SISÄISET TEKIJÄT ja AVAINKOKEMUKSET URAN KANNALTA 
 
Liikuntasuhde 
- Esikuvat ja fanittaminen 
- Penkkiurheilu 
 
Identifiointi ja kehittyminen urheilijana 
- Milloin valitsit päälajin? 
- Jos harrastit muita lajeja, missä vaiheessa lopetit muiden lajien harras-

tamisen? 
- Avainkokemus siitä, että on huippu tai on mahdollisuuksia huipulle. 
- Onko avainkokemuksia ollut useita? 
- Mahdolliset positiiviset kokemukset, jotka ovat vieneet kehitystä eteen-

päin tai ratkaisseet ongelmia. 
- Mahdolliset negatiiviset kokemukset, jotka ovat hidastaneet tai pysäyttä-

neet kehityksen joksikin aikaa. 
- Onko uralla tapahtuneilla avainkokemuksilla ollut merkitystä lopettamisen 

kannalta? 
- Oletko ollut aikainen menestyjä? Miten se on vaikuttanut myöhempään 

urheilu-uraan? 
- Oletko käyttänyt enemmän vai vähemmän aikaa harjoitteluun kuin har-

joittelukaverit tai mitä valmentaja on vaatinut? 
- Miten siirtyminen harjoitteluryhmästä toiseen on sujunut? 
- Psykologinen kasvu: tavoitteiden asettaminen, suoritusten realistinen ar-

viointi, tietoisuus itsestä, keskittymiskyky, häiriötekijöiden alaisena toimi-
minen, suunnittelu, omaan valmennukseen vaikuttaminen 

- Miten voimistelu on vaikuttanut mielestäsi luonteesi kehittymiseen? 
 
Motiivit 
- Perheen vaatimukset, jonkun miellyttäminen, kaverit, ympäristön arvos-

tus, voittaminen, urheilusta saatu nautinto, kapinointi, aktiviteetti, jonka 
avulla pääsee pois kotoa 

- Mitä menestys on ja mitä se merkitsee? 
- Mitä kilpailullisuus merkitsee? Kilpailumentaliteetti 
- Edustatko Suomea, seuraa, itseäsi? 
- Onko motivaatiosta ollut puutetta? Syy 
 
Tulevaisuuden suunnitelmat 
- Elämä urheilu-uran jälkeen 
- Opiskelu & työ 
- Miten lopettaminen on muuttanut elämääsi? Mitä asioita menetit ja sait 

lopettaessa? 
 
Katuminen 
- Jos voisit valita nyt uudestaan, niin lähtisitkö kilpaurheilijaksi? 
- Kokemus siitä, että on joutunut luopumaan jostain tärkeästä. Korvaako 

urheilu nämä uhraukset? 
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- Kokemus siitä, että olisi saattanut menestyä jollakin toisellakin alalla 
- Loukkaantumisten vaikutukset 
- Lopettaminen: syyt 
- Ei-lopettaneet: onko harkinnut lopettamista jossain vaiheessa? Mikä sil-

loin oli syynä? 
- Edellisiin: ajan puute, opiskelu, työ, muut harrastukset, peliajan vähyys, 

hauskuuden puute, kaverit 
- Mitkä ovat olleet urheilukavereiden lopettamisen syitä? 
 
Perimmäinen syy voimistella 
- Mitkä tekijät saavat sinut voimistelemaan? 
- Mitä olet saanut voimistelulta? 


