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teksti Anna Jalkanen kuvat Tuomas Kolehmainen

Nämä naiset eivät juuri ole saaneet palstatilaa tai
tv-sekunteja, mutta he ovat lajeissaan maailman ykkösiä.

Tuntemattomat

MESTARIT
JOUKKUEVOIMISTELIJA

Venla Haverinen

”MM-voitto voimistelun
mahtimaassa Venäjällä oli
makea”

S

”

Venla Haverinen

Joukkuevoimistelija
Venla Haverinen oli
17-vuotiaana voittanut
sekä maailmanmestaruuden että
maailmancupin.
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• 19-vuotias entinen joukkuevoimistelija, asuu Helsingissä.
• Seura Olarin Voimistelijat,
joukkue Deltat, valmentaja
Anneli Laine-Näätänen,
koreografi Anton Laine.
• Joukkuevoimistelun MMkultaa 2008 ja 2009, maailmancupin voitto 2008 ja hopeasija 2009. Deltat ehdolla
vuoden joukkueeksi ja MMkullan uusiminen ehdolla
vuoden sykähdyttävimmäksi
urheilutapahtumaksi Suomen urheilugaalassa 2010.
• Tämän kevään ylioppilas
Mäkelänrinteen urheilulukiosta. Suunnitelmissa
välivuoden pito.

uomi on voittanut joukkuevoimistelun maailmanmestaruuden seitsemän kertaa, joista kuusi on Olarin
Voimistelijoiden saavuttamia. Nuorempana ihailin
suomalaisia MM-voimistelijoita, mutta en uskaltanut
ajatella, että sama tapahtuisi minullekin vielä joskus. Vuosien
saatossa ajatus MM-voiton mahdollisuudesta alkoi tulla realistisemmaksi, etenkin kun siirryin menestyksekkääseen seuraan
Olarin Voimistelijoihin. Tosin en ole koskaan harjoitellut voittamisen takia, vaan siksi, että pidän lajista.
Joukkueemme Deltat voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa toissa vuonna Kanadassa Torontossa. Vielä isommalta
tuntui kuitenkin MM-kullan uusiminen seuraavana vuonna Moskovassa. Silloin kilpailun taso oli kovempi, ja kisa käytiin voimistelun
kantamaassa Venäjällä, jossa yleisö todellakin halusi omiensa
voittavan.
Alkukisan jälkeen olimme vain kahden kymmenyksen edellä
Venäjän juokkuetta Oscaria. Hetki ennen finaalia on jäänyt mieleeni selvästi. Olimme kaikki piirissa kädet yhdessä ja valmentajamme Anneli piti meille tsemppauspuheen. Oikein tunsi, kuinka kaikista meistä nousi positiivista ja vahvaa energiaa. Kukin
oli päättänyt tehdä parhaansa, ja kaikilla oli hyvä fiilis lähteä
suoritukseen.
Kun sitten suorituksen jälkeen pisteemme kuulutettiin,
aloimme kiljua. Ero Venäjään oli kasvanut, ja olimme voittaneet
toisen maailmanmestaruutemme. Aluksi voittoa oli vaikea
uskoa. Se oli ihan mieletön fiilis, ja osalla nousi kyyneleetkin
silmiin. Olimme niin onnellisia, kun kova työ palkittiin.
Saman vuoden syksyllä osallistuimme vielä maailmancupin
viimeiseen osakilpailuun, jonka voitimme. Sen jälkeen joukkueemme lopetti, sillä osa meistä halusi keskittyä enemmän
opiskeluun ja pari tytöistä lähti ulkomaille opiskelemaan. Olisin
kyllä vielä halunnut jatkaa Deltoissa, mutta uudessa joukkuees-

sa aloittaminen ei enää tuntunut houkuttelevalta. On ollut kova
ikävä yhdessä harjoittelua ja kisareissuja. Viimeisestä ohjelmastammekin tykkäsin eniten. Koreografimme Anton oli tehnyt
sen Nino Rotan kappaleeseen La Strada, joka on tuttu samannimisestä elokuvasta.
Mitalini roikkuvat huoneeni seinällä. Kun joskus muutan
pois vanhempien luota, mitalit saavat jäävät sinne. Eivät ne ole
esineinä tärkeitä, mutta niistä tulee hienoja muistoja mieleen.
Kyllä se on hienoa, että olen näin nuorena saavuttanut urheilussa näin paljon. Joukkuevoimisteluhan ei ole olympialaji,
joten maailmanmestaruus ja maailmancupin voitto ovat lajin
korkeimmat tunnustukset. MM-kullan tavoittelu ja saavuttaminen ovat opettaneet haasteisiin tarttumista, määrätietoisuutta ja motivoitumista. En usko, että näistä ominaisuuksista on
ainakaan haittaa tulevaisuudessa.”

Milja Heino

”Lähden aina voittamaan –
silloinkin kun tiedän, ettei se
ole mahdollista”

A

”

loin harrastaa thainyrkkeilyä parikymppisenä vähän vahingossa. Olin
menossa tai chi -kurssille, mutta
koska sellaista ei alkanut, menin
muaythai- eli thainyrkkeilykurssille. Nimi kuulosti samantapaiselta. Yllätyin positiivisesti ja
innostuin niin, että osallistuin kaikkiin mahdollisiin seuran järjestämiin harjoituksiin. Vähitellen aloin haaveilla myös ottelemisesta.
Kun lähdin ensimmäisiin MM-kisoihini
vuonna 2006, kaverit kysyivät, miten luulen
pärjääväni. Vastasin, että aion voittaa. ”Mikä
elvis”, he kommentoivat. Mutta sillä asenteellahan aina pitää mennä. Edelleenkin lähden
jokaiseen otteluun voittamaan. Joskus kyllä
tiedän, ettei niin käy, mutta silti uskottelen
itselleni muuta. Tuon ekan MM-matsini tosin
hävisin, mutta jo samana vuonna voitin ensimmäisen maailmanmestaruuteni amatööriliitto
IFMA:n turnauksessa Thaimaassa.
Myöhemmin olen voittanut muitakin
MM-kultia; tässä lajissa kun on muutama iso
liitto ja joitakin pieniä. Tärkein MM-voittoni oli
kuitenkin se ensimmäinen. Se avasi ovia moniin isoihin kehiin.
Tuo IFMA:n turnaus oli todella rankka, viikon aikana minulla oli neljä ottelua, joista semifinaali ja finaali olivat peräkkäisinä päivinä.
Joka aamu heräsin neljältä jumppaamaan ja
pudottamaan painoa. Loppuviikosta se alkoi
olla jo tosi vaikeaa, kun neste oli kertynyt lihaksiin tiukasti. Vikana aamuna soitin mielessäni
oikein sotatorvia tsemppaukseksi. Finaalimatsi sitten olikin melko vaivaton, mutta silti oli

Milja Heino
• 28-vuotias thainyrkkeilijä,
asuu Tampereella.
• Seura Chitalada Finland,
valmentaja Pertti Nurmi.
• Ottelee painoluokassa
53,5 kiloa.
• Amatöörijärjestö IFMA:n
ja ammattilaisliittojen S1 ja
WPMO MM-kullat sekä ammattilaisliitto WMC:n
EM-kulta vuonna 2006,
Thaimaan Teprasit Stadionin
ja Chonburnin Stadionin
mestaruudet vuonna 2008,
ammattilaisliitto WMC:n
MM-kulta vuonna 2009.
• Thainyrkkeily on levinnyt
laajasti ympäri maailmaa.
Amatöörien MM-kisoihin
osallistui viime vuonna noin
120 maata.
• Ammatti vientiliikenteen
hoitaja.

helpotus, kun lopulta käteni nostettiin voiton
merkiksi ilmaan.
Myöhemmin olen otellut Thaimassa useita
kertoja, myös isoilla stadioneilla, joiden ottelut
on televisioitu. Niiden jälkeen minut tunnistetaan kaduilla. Thaimaalaiset naisnyrkkeilijät
ovat tyyliltään karuhkoja, joten jos olen kukkamekossa ja meikeissä, sitä ihmetellään. Itse
tykkään olla naisellinen myös otellessa, joten
meikkaan kehään.
Suomessa taas on sattunut hauskoja tilanteita, kun joku kuntonyrkkeilyä harrastava

mies kuulee minun treenaavaan thainyrkkeilyä.
Pienen brassailun jälkeen hän saattaa kysyä,
olenko koskaan otellut ja olenko pärjännyt.
Kun vastaan olevani moninkertainen maailmanmestari, ääni muuttuu kellossa.
Vaikka minulla on jo monia titteleitä, kaikkea en ole vielä voittanut. Titteleiden kerääminen on kuitenkin minulle toissijaista, tärkeämpää on kehittyä taitavaksi ottelijaksi. Menen
yhtä innokkaana isoihin ja pieniin matseihin.
Otteleminen ei pelota. Ottelu on aina kuin jouluaatto, jota olen odottanut pitkään.”
▼

THAINYRKKEILIJÄ

Thainyrkkeilijä Milja Heino
ottelee usein Thaimaassa.
Häntä ei helle haittaa;
paikalliset naisnyrkkeilijät
taas hakeutuvat usein
läkähtyneinä varjoon.
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RINGETENPELAAJA

Jessica Kantee
”Olimme reilu minuutti
ennen pelin loppua tappiolla,
mutta uskoimme voittoon”

”

Ringetenpelaaja
Jessica Kantee alkoi
haaveilla MM-kullasta
15-vuotiaana.
Siitä neljän vuoden
kuluttua hänen
unelmansa toteutui.

Jessica Kantee
• 22-vuotias ringetenpelaaja, asuu
Helsingissä.
• Kaudella 2009–2010 seura EKS
Ringette Espoo, jossa pelaa keskushyökkääjänä. Maajoukkueessa pelaa
puolustajana.
• Ringeten MM-kultaa vuonna 2007.
Suomen joukkue puolustaa mestaruuttaan marraskuussa 2010 kotikisoissa
Tampereella.
• Opiskelee bioelintarviketekniikkaa,
pyrkii lukemaan lääketiedettä.
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”Suomi on voittanut
kahdet edelliset
MM-kisat, ja lähdemme
tekemään saman
myös tänä syksynä
Tampereelle.”

K

un kesällä 2007 tuli kirje, että olin
mahtanut MM-kisajoukkueeseen,
itku pääsi. Teini-iästä asti olin haaveillut Suomen edustamisesta,
vaikka pitkään aikaan en uskaltanut sanoa sitä
ääneen. Vuosia olin kuitenkin tehnyt kovasti
töitä asian eteen.
Lähdimme Ottawan-kisoihin hallitsevana
maailmanmestarina, mutta Kanada on kuitenkin jäälajien emämaa, joten haaste oli suuri.
Finaalissa halli oli täynnä yleisöä, 6 500 katsojaa, joista 50 suomalaista. Kun astuimme kentälle, fiilis oli mahtava: musiikki pauhasi ja valot
välkkyivät. Aika erilaista kuin Suomessa, jossa
peleissä käy hädin tuskin sata katsojaa. Yleisö
kannusti kanadalaisia raivoisasti, mutta meillä
oli valtava näyttämisen halu ja usko itseemme.
Vielä vähän yli minuutti ennen viimeisen
erän päättymistä olimme tappiolla 3–4. Mutta
silloinkaan emme ajatelleet, että tämä peli oli
tässä. Missään vaiheessa uskomme voittoon
ei pettänyt. Tasoituksemme jälkeen peli meni
jatkoajalle. Sen kymmenminuuttisen aikana ei
enää ollut epäselvää, kummat vievät mestaruuden.
Tehtyämme jatkoaikamaalin ryntäsimme
kentälle suuna päänä yhteen kasaan. Päässä ei
ollut hirveästi ajatuksia, voittoa ei meinannut
millään tajuta. Onnellisuuden tunne oli aivan
valtava.
Ei puhettakaan, että yksi maailmanmestaruus riittäisi. Kun on kerran päässyt maistamaan voittoa Suomen paita päällä, sen haluaa
kokea uudestaan. Syksyllä Suomi puolustaa
maailmanmestaruuttaan Tampereella käytävissä kisoissa, ja olen mukana joukkueessa.
On hienoa pelata MM-kullasta niin, että perhe
ja ystävät pääsevät katsomaan.
Uskon, että tämänkin vuoden MM-kisoissa
Kanada tulee olemaan pahin vastustajamme.
Nyt olen kuitenkin entistäkin varmempi, että
se joukkue on voitettavissa. Pelasin nimittäin
toissa kauden Kanadassa ja tutustuin heidän
harjoitteluunsa. Eivät he osaa mitään kikkoja,
joita Suomessa ei tiedettäisi. Sitä paitsi suomalaiset harjoittelevat joukkueena paljon enemmän, se antaa uskoa omaan tekemiseen.
Ainakin itseni osalta voin sanoa, etten ole
koskaan tykännyt häviämisestä. Korttipelissä
se vielä voi mennä, mutta muuten tappio on
myrkkyä.”

”Minulla on parikymmentä 8–40 kilon painoista
kuulaa rivissä sängyn päädyssä. Lisäksi hiekkasäkki,
levytanko ja leuanvetotanko. Magnesiumia saa
koko ajan imuroida pois.”
KAHVAKUULAURHEILIJA

Kukka Laakso

”MM-voittoni oli yllätys
kaikille, etenkin itselleni”

O

”

lin pitkään käynyt salilla, kun muutama vuosi sitten törmäsin rautapalloihin. Ihastuin lajissa siihen,
että liikkeet tehdään isosti, koko
keholla. Ostin heti oman kuulan ja katsoin
liikkeet Youtubesta. Pian aloin kilpailla. Ekassa
kisassani minua neuvottiin tekemään kevyellä
painolla tempauksia 10 minuuttia. Vasta jälkeenpäin tajusin, että ai, tämäkö oli se kilpailu.
Meni silti hyvin. Ajattelin, että taidan olla aika
hyvä tässä.
Jonkin ajan kuluttua osallistuin Baltian
mestaruuskisoihin Riiassa. Siellä pienet latvialaistytöt tytöt tekivät triplasti enemmän toistoja kuin minä. Se oli nöyryyttävää. Huomasin,
että olin tehnyt koko ajan väärällä tekniikalla.
Sen jälkeen olen matkustellut valtavasti yksin ympäri maailmaa ja kiertänyt kilpailuja. Viime lokakuussa lähdin Viroon amatöörien MMkisoihin. En odottanut itseltäni juuri mitään,
koska harjoituskaudella oli ollut ongelmia.
Itä-Euroopassa lajilla on pitkät perinteet
ja hyvä valmennus. Nyt Suomi alkaa olla jo
aika hyvä, mutta aiemmin olemme olleet kuin
Jamaican hiihtojoukkue. Itsekin harjoittelen
kotona olohuoneen ja makuuhuoneen välisessä tilassa, ja 6-vuotias tyttäreni tsemppaa
vieressä.
Voittoni oli yllätys kaikille, etenkin itselleni.
Kävin monta kertaa tarkistamassa tulostaululta, eikö minun jälkeeni tosiaan ole tulossa nostovuoroon enää ketään. Illalla juhlimme muun
Suomen joukkueen eli neljän kundin kanssa
kimppahuoneessamme.
Amatöörisarjoissa nostettava 16 kilon kuula
alkaa olla minulle turhan kevyt, joten tähtään
ammattilaispuolelle. Siellä naisten kuula painaa 24 kiloa. Kiinnostavaa nähdä, miten fysiikkani kestää sitä. Yleensä nainen ei edes jaksa
pitää sen painoista kuulaa kädessä; venäläisen
naisen tekemä maailmanennätys on kuitenkin
155 tempausta 10 minuutissa.
Rakastan tätä lajia ja puhkun edelleen

intoa joka päivä. Voisin katsoa nostovideoita
loputtomiin ja hioa tekniikoita. Olen sisukas
harjoittelija: treenaan joskus äärimmilleni,
näköjään niin, että luutkin murtuvat. Sellainen
itsepäisyys on kyllä tyhmyyttä, ohjattaviltani
en vastaavaa salli. Rikkoutuneita kämmeniäni
katsoessaan tyttäreni välillä kysyykin ”äiti, etkö
sä voisi vaan tanssia balettia”. Vastaan, että
hänen pitäisi nähdä ballerinojen varpaat.
Ennen treenasin hyvän kropan, nyt
suorituskyvyn takia. Esimerkiksi muodokkaiden reisien sijasta haluan räjähtävää
voimaa. On vapauttavaa, kun ei keskity
liikunnassa ulkonäköön.
Urheilun takia luovuin juuri päivätyöstäni mainostoimiston copywriterina.
Kansainvälinen kahvakuulaklubi World
Kettlebell Club) tulee Eurooppaan, ja
minut on nimitetty Suomen päävalmentajaksi. Alan siis kouluttaa kahvakuulaohjaajia.
Haaveilen siitä, että minulla olisi oma treenisali ja kilpaileva joukkue. Kuulemma jo nyt
Saarijärvellä 60 naisen porukka tekee kahvakuulaharjoituksissaan minun innoittamana
Kukka-treeniä. Hieno, jos voin innostaa naisia
lajin pariin ja kilpailemaan. Ehkä esimerkkini
osoittaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä
päästä huipulle.” ✤

Kukka Laakso
• 31-vuotias kahvakuulaurheilija ja -ohjaaja, asuu
Turussa.
• Valmentaja yhdysvaltalainen Catherine Imes.
• Kilpailee painoluokassa
68+ kiloa.
• Kahvakuulaurheilun amatöörien MM-kulta vuonna
2009.
• Kukan blogi osoitteessa:
http://kukkalaakso.com
Kahvakuulaurheilija
Kukka Laakso mursi
kätensä maaliskuussa
Ohiossa suorittaessaan
Master of Sport -tasokoetta. Tavoite jäi vain
kolmen toiston päähän.
SPORT
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