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Harmaan kiven kiertäjät

Suomen yleisurheili-
jat ovat osoittaneet 
pirteitä kasvuilmiöitä 
jo jokusen vuoden, 

mutta vasta Münchenin EM-ki-
sat saivat kasvun näkymään 
myös menestyksenä.

Vaikka kyseessä on ”vain” EM-taso ja 
vaikka venäläisiä ja valkovenäläisiä ei 
kisoissa nähty, on saalista turha vähätellä.

Suomessa on lopultakin opittu paitsi 
luomaan kehityspolkuja, myös suoritta-
maan. Vuosikymmeniin parhaan mitali-
saaliin ohella syntyi lupaava kasa nousuja 
finaalitasolle ja tulevien arvokisojen mitali-
taistelut mahdollistaviin asemiin.  

Menestys ei synny yhdellä tempulla. Ei 
ole yhtä maagista avaintekijää, joka 

kääntää arvokisojen karsiutujan mestariksi.
Tie huipulle on mutkainen ja tukkoinen. 

Vaikka kaikki perustuu systemaattiseen pit-
kän tähtäyksen suunnitelmaan, hommaa 
leimaa jatkuva arkisen löytöretkeilyn ja 
uudisraivauksen tunnelma.

Yllättäviä tilanteita, joihin täytyy rea-
goida. Neuvottomuutta, johon pitää etsiä 
neuvo. 

Jatkuvaa kasvua ja kasvun tuomaa 
jatkuvaa tarvetta arkitoiminnan päivittä-
miseen, monimutkaisen kokonaisuuden 
hallintaa, puuttuvien palasten etsintää.

Suomalaista urheilua on vaivannut 
myytti siitä, että menestys syntyy  jää-

räpäisellä puurtamisella, yksinäisyydessä, 
harmaiden kivien läpi pää edellä heittäy-
tyen. Hullunkiilto on nähty menestyjän 
ominaisuutena mieluummin kuin viileä äly.

Se on tuottanut monta surullista tarinaa. 
Huippu-urheilussa pitää käyttää päätä, 
ja paljon, mutta vain ajatteluun – ei kiviin 
hakkaamiseen.

Tämä oivallus on lisääntynyt yleisurhei-
lussa. On opittu kiertämään kiviä, ei yrittä-
mään läpi. On opittu ottamaan pakolliset 
mutkat asiankuuluvina vaiheina reittiä.

On opittu ajattelemaan. Ja siihen liittyen 
on huomattu, että kaikki fiksuus ei asu 
omassa päässä, vaan on hyvä hakea aktiivi-
sesti fiksumpaa seuraa – edetä verkottuen, 
yhteistyöllä, joukkueena.

EM-ryhmässä oli hyvin 
nimiä, joita on joskus 

hehkutettu junioritasolla. Tur-
han moni lahjakkuus lopet-

taa yhä ensimmäisiin aikuisvuo-
siinsa, mutta suunta on alkanut 

kääntyä. Järjen käytön ja joukkuepe-
lin lisääntyminen ovat tässä tärkeitä teki-
jöitä.

Lisäksi Münchenissä näkyi yksi iso muu-
tos, joka auttaa aikuistumisvaiheessa ole-
via. Kisatilanteissa, median edessä ja maja-
paikassa tuli väkisinkin mieleen vertailu 
noin vuosikymmen sitten tehtyjen kisareis-
sujen ilmapiiriin.

Se, että urheilijoita jännittää, jopa 
hirvittää ja pelottaa, on yhteistä kaikille 
kisajoukkueille. Arvokisareissu on jännä 
paikka aina. Sille ei mitään voi, mutta sille 
voi, missä ilmapiirissä jännitys koetaan.

Münchenissä jännitys näkyi jopa avoi-
memmin kuin ennen, mutta se myös 

kanavoitui niin, ettei se muuttunut suorit-
tamista jumittavaksi peloksi ja kauhuksi, 
kuten usein on nähty. Muutenkin joukkue 
salli tunteiden näyttämisen. Epäonnistu-
misten ja onnistumisten tai pelkojen ja toi-
veiden ilmauksia ei tarvinnut kätkeä.

Sellainen tekee ihmiselle hyvää. Tulee 
turvallinen olo, voi olla oma itsensä. Sitä 
kautta jännitys muuttuu usein kuormasta 
voimaksi. Muuallakin kuin urheilussa.

EM-ryhmän ilmapiiri ei syntynyt yksit-
täisellä tempulla. Se on rakentunut viime 
vuosien kokemuksista, joita yleisurheilijat 
sekä joukkueen tausta- ja johtohahmot 
ovat hiljalleen toisistaan saaneet. Ilmapiiri 
rakentuu ennen kisoja, kuten muutkin 
onnistumistekijät. Sitäkin pitää kehittää 
yhtä systemaattisesti ja ajan kanssa kuin 
voimaa tai kestävyyttä.

Yleisurheilun johtamisessa on oivallettu 
jotakin, jota olisi hyvä pohtia laajemmin – 
urheilun ulkopuolellakin. Liikuntatieteille-
kin tässä olisi tarjolla, paitsi hyvä tutkimus-
aihe, myös omaa toimintamallia haastavan 
sisäisen keskustelun paikka. ◆
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