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L apsuudenperheesee-
ni Ylöjärvellä kuu-
luvat isä, äiti ja kol-
me vuotta nuorempi 
pikkusisko. Profes-
sori-isäni teki paljon 

töitä. Äitini oli halvaantunut tois-
puoleisesti muutama vuosi ennen 
syntymääni. Se vaikutti paljon 
lapsuuteeni: koska äidin liikkumi-
nen oli hidasta, autoin äitiä enem-
män kuin hän minua. Kun opet-
telin kävelemään, kaaduin uu-
delleen ja uudelleen ja nousin itse 
pystyyn, koska kukaan ei päässyt 
minua nostamaan.

Luin ja kirjoitin pienenä paljon, 
halusin toimittajaksi tai kirjaili-
jaksi. Inhosin liikuntaa koulussa, 
koska en ole luonnostani joukkue-
pelaaja, ja siellä tehtiin kaikki pa-
reittain tai ryhmässä. Vasta pari-
kymppisenä oivalsin, että liikun-
taa voi harrastaa yksin. Huoma-
sin, että kuntosalitreeni oli minun 
juttuni.

Minull a oli poik aystäviä 
yläasteelta lähtien. Raskaute-
ni 24-vuotiaana ei ollut suunni-
teltu. Se tuntui erikoiselta, koska 
en ollut haaveillut äitiydestä. Aja-
tus lapsesta tuntui hyvältä, mutta 
raskaus tuntui vieraalta ja rajoit-
tavalta. En pitänyt siitä, että oma 
kroppani ei ollut kontrollissani.

Tyttäreni vauva-aika oli rank-
ka. Vauva itki koliikkia ja allergi-
aa ensimmäiset neljä kuukaut-
ta eikä juuri nukkunut öisin. ”Äi-
tikunnossa” oleva kroppa inhot-
ti minua, ja palasinkin pian sali-
harjoitteluun. Se ei mielestäni ol-

lut vauvalta pois, koska treenasin 
hänen nukkuessaan.

Tuntui, että en ollut yhtään sel-
lainen kuin äidin pitäisi olla. En 
ole ollut kertaakaan toisten äitien 
kanssa puistossa. En ymmärtänyt 
kotiin rauhoittumista enkä ole pe-
sänrakentajatyyppiä. Minulla oli 
kiire päästä takaisin työelämään, 
ja menin työharjoitteluun tyttä-
reni ollessa yksitoista kuukautta. 
Valmistuin medianomiksi ja aloi-
tin copywriterin työt mainostoi-
mistossa.

vuonna 2006 tutustuin en-
simmäistä kertaa kahvakuulaur-
heiluun ja ihastuin siihen täysin. 
En ollut tiennyt, että ihminen voi 
liikkua niin isosti: kuulaa liikute-
taan laajoissa kaarissa kehon lä-
hellä. Silloin tajusin senkin, et-
tä liikunnan ei tarvitse liittyä ul-
konäköön. Suoritus on olennais-
ta: haluan tehdä jotain paremmin, 
raskaammin, nopeammin tai pi-
dempään.

Parin vuoden päästä aloin kil-
pailla kahvakuulassa. Voitin ama-
töörien maailmanmestaruuden 
vuonna 2009. Olin voitosta yllät-
tynyt, koska tulokseni ei ollut hy-
vä. Itkin pettymystäni pari päivää. 
Kaverini yritti lohduttaa, että voi-

tithan kuitenkin maailmanmes-
taruuden. 

Saan naisena voimaharjoitte-
lusta paljon kommentteja. Mie-
het kysyvät aina kahta asiaa: pu-
helinnumeroa ja paljonko nostan 
penkistä.

En MiEti oMaa naisellisuutta-
ni, koska sukupuoli ei mielestä-
ni määritä tekemisiäni. Lihak-
sikas ulkonäkö ei ole ollut tavoit-
teeni, mutta pidän ”alkuvoiman” 
tunteesta. Olen treenannut pal-
jon miesten kanssa ja oppinut 
heiltä rentoutta oman kehon suh-
teen. Mies voi sanoa toiselle ”mitä 
läski”, joka tarkoittaa samaa kuin 
moi, tai ”onpas ollut kiva kesä” kun 
toinen on saanut kaljamahaa. 

Olen itselleni vaativa. En omas-
ta mielestäni koskaan ole treenan-
nut tai tehnyt töitä riittävästi. Ih-
minen on mielestäni rajaton, pa-
rannettavaa on aina. Taskuläm-
min tyytyväisyys ei ole minun 
juttuni. 

Työskentelen nykyisin mark-
kinointi- ja liikunta-alan yrittä-
jänä kotoa käsin ja teen työhön 
liittyviä asioita aamukuudesta il-
tamyöhään. Syyskuussa perus-
tin kolmen ystäväni kanssa oman 
kuntosalin.

oMa äitini on yhä esikuva-
ni. Hän on ollut halvaantunut 35 
vuotta, mutta on siitä huolimat-
ta tehnyt elämässään kaiken, mi-
tä on halunnut, esimerkiksi asu-
nut ulkomailla. Hän myös liikkuu 
joka päivä. Olin pienenä usein äi-
din mukana kuntosalilla, kun hän 
kuntoutti itseään. Perinne jatkuu, 
koska oma tyttäreni on aina ollut 
minun mukanani salilla ja kisa-
matkoilla.

Äitiys ei ole muuttanut mi-
nua juuri mitenkään. Jos tulisin 
nyt äidiksi, se saattaisi muuttaa 
enemmän. Nyt pystyisin ja halu-
aisin rauhoittua kotiin, koska olen 
ollut töissä riittävästi.

Sen sijaan tyttäreni muuttaa 
minua joka päivä. Hän on fiksu 
tyttö ja tekee oivalluksia, joita itse 
en huomaisi. Käyntikorttini slo-
gan ”Hiki korvaa ystävää” on tyt-
täreni keksimä.

olEn asunut tyttärEni kans-
sa kaksin siitä lähtien, kun hän oli 
pieni. Parisuhteeseen meneminen 
ei ole minulle helppoa, koska halu-
an pitää kiinni omista asioistani ja 
rutiineistani. En ole kovin helposti 
valmis joustamaan treenimääris-
täni, ja myös työtahtini ymmärtä-
minen voisi olla monelle miehelle 
vaikeaa.

Nyt minulla on kuitenkin tuo-
re parisuhde, joka tuntuu lupaa-
valta. Miesystävälläni on saman-
laiset harrastukset kuin minul-
la. Unelmani on jonain päivänä 
nostaa maasta niin paljon paino-
ja, että olisin suhteessa yhtä vah-
va kuin hän. u

Halvaantuneen äidin esimerkki  
teki Kukka Laaksosta, 34,  
voimaharjoittelun ammattilaisen.
matilda katajamäki, kuva nana simelius

” Haluan tuntea 
alkuvoimani”

”En omasta mielestäni koskaan  
ole treenannut tai tehnyt töitä  

riittävästi. Ihminen on rajaton, 
parannettavaa on aina.” 

Matka naiseksi

Kukka 20-vuotiaana  
Pirkko-äidin kanssa.



Parasta 
elämässä
Rutiineissa
aamukahvi, blogin kirjoittami-
nen ja aamutreenit.

Omaa aikaa
treeni. se on työtä, mutta myös 
rakkain tapa käyttää aikaa.

PiRistystä
avantouinti.

lähellä
Oma kuntosalini. 

minussa
ahkeruus. mitään ei saavuta  
ilman työtä.

mitä vOisi taPahtua
jatko-opinnot: valmistuisin tai-
teen maisteriksi. ja kilpailisin 
vielä kahvakuulaurheilussa.

naisen, jonka elämäntarinan 
haluaisit lukea näiltä sivuilta? 

lähetä vinkki meille sähkö postilla 
anlukija@otavamedia.fi tai kirjeitse 
anna, maistraatinportti 1, 00015 
Otavamedia (kuoreen  merkintä 
”matka naiseksi”). emme vali-

tettavasti voi vastata kaik-
kiin viesteihin henkilö-

kohtaisesti.

Tunnetko
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