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Teet vuoden ajan kaikkesi, annat kisassa annettavasi ja lopulta häviät sekunnilla mitaleilta. Sinne saattoivat 

mennä urheilija-apurahat, mainosbonukset ja kaupungin kukkakimput. Toki podium-paikasta saat sentään 

järjestäjiltä päivänkakkaroita joukkueen iloiselle lääkärille, joka tälläkin kertaa paikkaa vuotavan haavan 

säärestäsi. Viikon kuluttua neljäs sija saattaa tuntua hyvältä. Mutta palautusjuomia se ei silti tuo pöytään. 

Kukatkin ovat jo lakastuneet, kun näytät lääkärille kirraavaa polveasi. 

Huippu-urheilu on karu äärimmäisyyksien maailma, jossa syljetään keskiarvoja ja todennäköisyyksiä päin. 

Jos huippu-urheilu olisi tilastollisesti riittävän pätevää, ei uhkapelejä olisi olemassa nykymuodossaan. Tietyt 

lainalaisuudet kuitenkin pätevät – aina joku voittaa, jotkut toisia useammin. Joillain on se jokin, jota 

huipuksi nouseminen vaatii, toisilla sitä vain ei ole, ainakaan samaan lajiin. 

Tarkastelen tässä artikkelissa huippu-urheilijan maailmaa suunnistuksen puitteissa. Artikkeli pohjautuu 

Huippu-urheilijan elämänkulku: tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa (Salasuo ym., 2015) -teokseen 

sekä tulevan väitöskirjani tausta-aineistoihin. 

 

Leikkivä lapsi liikkuu 

Suomalaisilta huippu-urheilijoilta löytyy monia taustatekijöitä, jotka yhdistävät suurta osaa heistä. On 

itsestään selvää, että kaikki eivät sovi samaan muottiin, mutta on yhtä varmaa, että tietyt asiat tukevat 

huippu-urheilijaksi kasvamista. 

Huippu-urheilijoille urheilusta on tullut elämäntapa, ei mikään irrallinen osa elämää. Siksi myös huippu-

urheilun lopettaminen tuntuu rankalta, muuttuuhan silloin merkittävä osa itseä joksikin muuksi. Uran 

loppua ennen on tapahtunut paljon asioita. 

Suuri osa huipuksi kasvaneista on saanut liikuntakipinän pienenä lapsena. Liikuntainnostus on tarttunut 

useimmiten vanhemmilta tai sisaruksilta, joskus lähimmiltä kavereilta. Pitää myös muistaa, että moni 

muukin asia omaksutaan läheisiltä. Jos vanhemmat näppäilevät älypuhelinta sohvalla jatkuvasti, mitä luulet 

lapsen todennäköisesti oppivan tekemään. 

Tärkeiden läheisten esimerkki ja kannustus johtavat sekä suureen määrään liikunnallisia leikkejä että 

monipuolisiin lajikokeiluihin. Omaan lajiin saatetaan tutustua varhaislapsuudessa, mutta siihen 

erikoistutaan pääasiassa varhaisen erikoistumisen lajeissa, kuten taitoluistelussa. 

Monilajinen harrastaminen ei ole ehdottomuus, mutta korkea monipuolinen liikuntamäärä on tarpeellista 

matkalla huipulle. Liian aikainen harrastuksen vakavoituminen tosimieliseksi kilpailuiksi on yhteydessä 

kilpaurheilun lopettamiseen, joten peruskouluikäisten urheilutoiminnan kanssa tulee olla tarkkana. 

 

 



Taitava liikkuja oppii lajitekniikan 

Oman tulevan huippulajin harjoittelu alkaa nousta määrältään muun liikunnan tasolle noin 15 ikävuoden 

nurkilla. Tässä vaiheessa tulevilla huipuilla on yleensä 1-3 muutakin kilpatasolla harrastettavaa lajia, mutta 

valinta alkaa painottua tulevan huippulajin suuntaan ja lajeja tippua pois. Harjoittelun laatua tukevat 

seuran valmennusryhmä, oma valmentaja, oppilaitos sekä erilaiset lajiliiton valmennustoiminnot. 

Usein harjoittelun lisääntymiseen liittyy jonkinlainen käännekohta. Esimerkiksi Minna Kauppi kuvasi 

tavoitteellisuuden kasvaneen, kun hän päätti päästä nuorten MM-kilpailuihin. Joillain vastaavasti itse 

kisoihin pääsy on vahvistanut tunteen, että ”tätä minä haluan tehdä”. 

Nuorten maajoukkuetoimintaan pääseminen ei ole huippu-uraa ennustava tekijä, mutta ei toisaalta sitä 

estäväkään. Esimerkiksi saksalaisten huippujalkapalloilijoiden osalta on havaittu, että vasta 19–20-

vuotiaana ikäluokkansa kärkeen alkaa nousta enemmän niitä pelaajia, jotka ovat huipulla myös aikuisiässä. 

Tästä syystä valmennusjärjestelmä on vahvasti uudelleenvalintaa painottava, eli aikainen lahjakkuuden 

osoittaminen ei tarkoita automaattista valmennusryhmissä pysymistä.  

Laadukasta valmennusta tulee tarjota mahdollisimman laajalle joukolle nuoria, sillä eritahtinen 

kehittyminen jatkuu läpi nuoruuden. Nuorten valmennustoiminnan tulee olla mahdollistavaa eikä 

poissulkevaa. Tilastoista on kuitenkin helposti nähtävissä, että 19–20-vuotiaana laajasti nuorten 

arvokisoissa menestyvät nousevat usein aikuishuipulle suunnistuksessa. 

 

Itsenäinen ajatusmaailma 

Itseluottamus, motivaatio, määrätietoisuus. Näihin kolmeen käsitteeseen tiivistyy huippu-urheilijan 

tekeminen. Ilman määrätietoista ja motivoitunutta asennetta ei rakennu itseluottamusta. Itseluottamusta 

taas tarvitaan huipputason kilpailemiseen, sillä huipulla suoritukset eivät voi ailahdella liikaa. Urheilu-uraa 

ei synny ilman vakaata tekemistä. 

Tekojen taustalla elämä rakentuu jollekin vahvemmalle. Huippu-urheilijan elämänkulku -tutkimuksessa 

vajaan sadan huippu-urheilijan haastatteluista havaittiin kolme osin lomittain toistuvaa ajatusmaailmaa. 

Ensinnä, huippu-urheilijaksi kasvanut nauttii urheilusta ja siihen liittyvästä elämäntavasta. Toiseksi, huippu-

urheilija haluaa kehittyä koko ajan paremmaksi. Kolmanneksi, huippu-urheilijalla on voimakas kilpailuvietti. 

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että huippu-urheilijoita ei voida tuottaa. Yhteiskunta ja urheilujärjestelmä sen 

osana voivat ainoastaan vahvistaa urheilijan mahdollisuuksia huipulle nousemiseen. Parhaimmillaan 

esimerkiksi seuratoiminta innostaa ja vahvistaa nuoren sisäsyntyistä innostusta huipulle pyrkimiseen sekä 

auttaa häntä saavuttamaan itsellään toimivia asioita, esimerkiksi sopivan valmentajan tai 

harjoitusolosuhteet. 

Vaikka huippu-urheilu on pohjimmiltaan yksilöllistä tekemistä, on yhteisössä voimaa. Lapsuuden, 

nuoruuden ja aikuisiän aikana ihminen kohtaa kenties tuhansia ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa hänen 

toimintaansa. Kohtaamiset ja tapahtumat kumuloituvat. Jos jokainen vastaantulija toteaa, että ei sinusta 

mitään maailmanmestaria tule, alkaa varsin moni jossain vaiheessa uskomaan siihen.  

Jos kuitenkin useammat vastaantulijat, etenkin ne merkittävät läheiset, innostavat liikkumaan ja 

kokeilemaan sekä antamaan lopulta kaikkensa, saattaa vaikutus kumuloitua onnistumisiin, kehitykseen ja 



vaikka maailmanmestaruuteen. On erittäin tärkeää ymmärtää se, että huippu-urheilijan polku on täynnä 

kumuloituvia valintoja, jotka joko lisäävät tai vähentävät mahdollisuuksia kehittyä. Ja on aivan sallittua 

valita myös niin, että haluaa harrastaa eikä kilpailla. 

Tärkeää on sallia kaikkien kukkien kukkiminen, ja siten pitää lajin parissa mahdollisimman suurta määrää 

harrastajia. Tämä johtaa väistämättä siihen, että lajin parissa on myös niitä, joilla on se jokin, jota 

kansainväliselle huipulle nouseminen edellyttää. 


