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Monipuolisten liikuntataidot  
ovat urheilijan polun perusta
Matti Pietilä

H uippu-urheilijan elämänkulku on 
teos, joka nostaa yhteenvetonsa 
lopussa esille suuren ja keskeisen 
arvovalinnan: ”Haluammeko, 

että huippu-urheilumenestys on sivutuote 
hyvin tehdystä kasvatus- ja juniorityöstä vai 
onko se ehdoton itseisarvo, jonka rinnalla 
jopa yhteinen hyvinvointi ja tasa-arvo ovat 
toissijaisia?”

Kirjan kahdestatoista pääluvusta minua 
liikuntakasvattajana kiinnostivat erityisesti 
luvut urheilijoiden lapsuudesta ja kasvuym-
päristöstä sekä urheilijoiden erilaisten eetosten 
tarkastelu.

Tutkimuksessa urheilijoista 2000-luvun 
Suomessa tehtiin eetoksen pohjalta erottelu 
kolmeen tyyppiin, jotka kuvataan kirjassa 
toistensa jatkumona. Harrastuseetoksessa on 
urheilemisen sytykkeenä rakkaus lajiin, ja 
siitä puuttuu halu tehdä suuria uhrauksia 
urheilun vuoksi. Työnteon eetoksessa asetelma 
on päinvastainen: urheilu on ennemminkin 
”kovaa” kuin hauskaa, ja juuri kovat suorituk-
set ja saavutukset motivoivat toimintaa. Kut-
sumuksellinen eetos taas on yhdistelmä edellä 
mainituista. Huippu-urheilun ollessa hyvin 

vaativaa, ei ole ihme, että kutsumuksellinen 
eetos oli aineistossa urheilijoiden puheissa 
selvästi hallitsevin.

Kirsi Hämäläinen on tutkinut urheilijoi-
den kirjoittamia tarinoita urheilun maail-
masta ja löytänyt niistä viisi erilaista eetosta: 
työn, menestyksen, virtuositeetin, hauskuuden 
ja huolenpidon eetokset (2008). Menestyksen 
eetos on esimerkiksi huippu-urheilulle tun-
nusomaista, kun taas hauskuuden ja huolen-
pidon eetokset näkyvät vaikkapa suomalaisessa 
koululiikunnassa tapahtuneessa muutoksessa, 
jossa on nykyisin tärkeää se, miten liikunta 
tukee nuoren kasvua ja kehitystä.

Positiiviseen 
motivaatioilmastoon

Huippu-urheilu on urana henkisesti hyvin 
vaativa. Lopettaneiden urheilijoiden haas-
tattelujen analyysi puhuu karua kieltään; 
yksilajisuus ja hauskuuden puute ovat yksi 
keskeinen syy lopettamisten taustalla.

Suomalaisessa liikunnanopetuksessa ta-
voitellaan tehtäväsuuntautunutta motivaa-
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tioilmastoa, jossa kannustetaan uuden op-
pimiseen, parhaansa yrittämiseen ja omissa 
taidoissa kehittymiseen sekä yrittämisen 
jatkamiseen, vaikka oppija olisi tehnyt vir-
heitä. Tehtäväsuuntautuneessa ilmastossa ko-
rostetaan oppilaiden autonomiaa ja yhdessä 
tekemistä. Tässä kohden urheilujärjestelmällä 
lienee vielä oppimista? Kukaan ei hyödy saa-
ti saane iloa siitä, jos lapsi harjoittelee liian 
varhain ja liian paljon vain lopettaakseen 
ja palaakseen loppuun fyysisen terveyden 
kärsiessä ja stressikokemusten lisääntyessä jo 
varhaisella iällä.

Koska tiedämme, että kaikki lapset eivät 
lähtökohtaisesti ole niin sanotusti kilpavi-
ritteisiä, lieneekin yksi urheiluseuratoimin-
nan eetosta koskeva iso kysymys se, ovatko 
menestyksen vai hauskuuden ja huolenpidon 
eetokset lähtökohtana alle 12-vuotiaiden ur-
heilutoiminnalle. 

Huippu-urheilijuuden 
syntyminen

Kirjan mukaan on arvioitu
1
, että jokaista 

sataatuhatta urheilevaa nuorta kohden vain 
yksi pääsee urheilun absoluuttiselle huipulle ja 
kansainvälisesti suuria joukkuelajeja harrasta-
vista lapsista 0,03 – 0,08 prosenttia saavuttaa 
ammattilaisuuden. 

Kirjassa kuvattua tutkimusta varten on 
haastateltu 96 suomalaista urheilijaa. Kirjan 
vahva viesti on se, että lajinomaisen leikkimi-
sen suurta määrää tulee painottaa ja samalla 
korostetaan, ettei sitä voi korvata ohjatulla 
harjoittelulla. Huippu-urheilijan elämänkul-
ku -tutkimuksen mukaan hyvin myöhäinen 
erikoistuminen on yleisempi tapa saavuttaa 
huippu.

Mielestäni lapsuuden ja varhaisnuoruu-
den aikana liikunnan sisältöjen tulisi olla 
enemmän motoristen perustaitojen ja ominai-
suuksien harjoittelemista kuin siinä, että har-

joitellaan vain spesifejä lajitaitoja. Kotiväen  
onkin syytä huolestua, jos lasten urheiluseu-
ratoiminnassa kapeakatseinen lajifanaattisuus 
johtaa vaatimuksiin lasten aikaisesta erikois-
tumisesta johonkin yksittäiseen lajiin. Kyse 
voi tällöin olla joidenkin aikuisten oman päte-
misen tarpeen jälkijättöisestä tyydyttämisestä 
lasten harrastusten kautta ja avulla.

Sisäiseen motivaatioon

Lapsi kiinnittyy urheilujärjestelmään kes-
kimäärin 6–7 vuoden iässä. Kirjan mukaan 
urheilevan nuoren päätyminen huippu-ur-
heilijaksi on kompleksinen prosessi, jonka 
toteutumista voitaisiin kutsua jopa ihmeeksi. 
Huippu-urheilijuuden saavuttaminen vaatii 
kirjan mukaan sekä huippu-urheilijuuteen 
kasvamista että itsensä sellaiseksi tekemistä 
– kummatkin ovat välttämättömiä. Eräs tut-
kimuksen tärkein tulos on urheilijan elämässä 
ja urheilujärjestelmän puitteissa toteutuvien 
siirtymien oikea-aikaisuuden merkityksen 
ymmärtäminen. Mitään tutkimuksellista 
perustetta ikäkehysten määrittämien siirty-
mien aikaistamiselle ei ole, joten useassa ur-
heiluseurassa on kirjoittajien mukaan syytä 
toiminnan perusteiden uudelleenarviointiin. 
Väärin ajoitetut siirtymät tai liika kiirehtimi-
nen eivät yksinkertaisesti kannattele urheilijaa 
huipulle saakka.

Huippu-urheilijat kokevat itse urheile-
misen mielekkääksi, jopa kutsumukseksi. 
Harva nykynuori kuitenkaan haluaa käyttää 
nuoruuttaan pelkästään hikisissä treenihal-
leissa, varsinkin jos toiminnasta on hauskuus 
kaukana. 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lii-
kunnallisen elämäntavan ja urheilijan polun 
peruselementit luodaan lapsuudessa moni-
puolisten liikuntataitojen ja positiivisten 
kokemusten myötä. Sisäistä motivaatiota 
kehittävässä toimintailmapiirissä virheetkin 
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nähdään osana oppimista, eikä kenenkään 
tarvitse tällöin pelätä tekevänsä niitä. Lasten 
ja nuorten urheilutoiminnan lähtökohtana ei 
aina ole ihmisen kokonaisvaltainen kehittämi-
nen ja ehkä siksi esimerkiksi lahjakkuudesta 
puhuttaessa unohdetaan helposti myös ter-
mit tahto, ahkeruus ja pitkäjänteisyys, joiden 
katson olevan olennaisia urheilijan polun 
menestystekijöitä. 

Lähtökohtaisesti meidän on hyvä muistaa, 
että me vanhemmat, opettajat tai valmentajat 
emme voi luoda lapsen ja nuoren sisäistä moti-
vaatiota liikunnallista elämäntapaa ja urheilijan 
polkua kohtaan. Se syntyy hänen sisällään.
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