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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kilpaurheilijoiden kokemuksia uran päättyessä ja
tuoda näkyväksi keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat urheilu-uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota selkeä ja käytännönläheinen opas
urheilijalle, joka perustui kirjallisuuskatsauksen keinoin saatuun tietoperustaan. Opas toi näkyväksi urheilijalle elämänhallintaa tukevia keinoja pohdittavaksi urheilu-uran aikana ja sen
päättyessä. Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimi Oman Elämänsä Urheilija
-hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä urheilijoiden syömishäiriökäyttäytymistä ja nostaa
esiin ravitsemuksen sekä elämänhallinnan merkitystä osana tasapainoista arkea.
Opinnäytetyö tiedonhankinnassa tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoja. Kirjallisuuskatsaukseen tarkempaan tarkasteluun valittiin yhdeksän artikkelia, joista nousi esille neljä pääteemaa: urheilu-uran ennakoiminen ja vaihtoehtoisten polkujen näkeminen, urheilijan identiteetti, sosiaalinen ympäristö ja emotionaaliset tekijät. Kirjallisuuskatsauksen tulosten pohdinnassa hyödynnettiin inhimillisen toiminnan mallia
(MOHO).
Tulosten mukaan kilpaurheilu-uran jälkeiseen elämään sopeutumista edistäviä tekijöitä ovat
urheilu-uran suunnittelu hyvissä ajoin, opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoittaminen, monipuoliset mielenkiinnon kohteet, laajat sosiaaliset verkostot, urheilijaidentiteetin tietoinen
vähentäminen ennen uran päättymistä ja tunnereaktioihin varautuminen. Näiden kirjallisuuskatsauksen tulosten pohjalta koottiin opas: “Mitäs nyt? Näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä”.
Johtopäätöksenä todetaan, että urheilu-uran päättyminen ja tavoitteellisen kilpaurheilun väheneminen arkirutiineista on suuri muutos urheilijan sen hetkisessä elämässä. Urheilijan
henkiseen hyvinvointiin, sosiaalisiin voimavaroihin ja elämänhallintataitoihin on kiinnitettävä
huomiota. Toimintaterapeuteilla on paljon tietotaitoa, jota on mahdollista hyödyntää laajemmalti urheilumaailmassa. Opinnäytetyömme luo perspektiiviä toimintaterapeuttien työllisyyden moniulotteisuuden rakentamiselle esimerkiksi järjestötoiminnan ja kolmannen sektorin
palvelutarjontaan, moniammatillisiin projekteihin sekä yhteistyöhankkeisiin. Toimintaterapian teoreettisen tiedon sekä toiminnan terapeuttisen käytön myötä voimme tuoda urheilupiireihin osaamista, jonka keskiössä nähdään tietoisesti omaa hyvinvointiaan suojeleva urheilija. Toisaalta myös lajiliittojen ja urheiluseurojen asenteiden muokkaaminen on tärkeässä roolissa. Ajankohtaista tietoutta tarvitaan lisäksi urheilijoiden tukiverkostoiden toimintamenetelmien tasolle.
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1

Johdanto

Opinnäytetyössä tarkastellaan kilpaurheilijoiden urheilu-uran päättymistä ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä toimintaterapian näkökulmasta. Opinnäytetyön aiheen taustalla on Oman Elämänsä Urheilija –hanke. Hankkeessa luodaan laajempaa ymmärrystä
urheilijoiden syömishäiriökäyttäytymisen ehkäisyyn ja tuodaan samalla esiin laajemmin
ravitsemuksen ja elämänhallinnan merkitystä urheilijan terveyteen ja suorituskykyyn. Yhteistyökumppanina toimii Elämän Nälkään Ry, jonka alaisuudessa Syömishäiriökeskus
toimii. Idea opinnäytetyöhön on tullut Oman Elämänsä Urheilija -hankkeen toimikunnalta,
jossa työskentelee myös toimintaterapeutteja. Hankkeen päämääränä on urheilija, joka
osaa suhteuttaa urheilun osaksi suurempaa elämän kokonaisuutta.
Media on viime aikoina tuonut esille kertomuksia kilpaurheilijoista, jotka ovat kohdanneet
haasteita uran päättyessä. Yhteiskunnassamme keskustelu valmentajien vastuusta urheilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on herännyt. Oman Elämänsä Urheilija -hankkeen koordinaattori Jouni Kuivalainen (2020) pohtii blogitekstissään hyvän valmentajan
ominaisuuksia. Hän tunnistaa valmennuskulttuurin olevan murrosvaiheessa, joka parhaimmillaan tähtää valmentajan ja urheilijan väliseen luottamuksellisen ihmissuhteen rakentamiseen. Kuivalaisen mukaan valmentajien käytettävissä oleva valta tuo mukanaan
väistämättä myös vastuuta. Valmentajan tulisi ennen kaikkea pitää huolta urheilijan terveydentilasta, sillä se on edellytys myös kehitykselle. (Kuivalainen 2020.) Myös urheilijat
ovat uskaltaneet puhua avoimemmin urheilijauran solmukohdista uran aikana, sekä sen
jälkeen. On positiivista huomata, että aikaisemmin vaiettuja asioista urheilumaailmassa
aletaan hiljalleen nostaa keskusteluun.
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin kilpaurheilijoiden kokemuksia uran päättyessä ja tuoda näkyväksi, mitkä tekijät elämänhallinnan näkökulmasta ovat keskeisiä uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Kuuluvaisen mukaan (2014) urheilijoiden elämän tasapaino nähdään tärkeänä osa-alueena ja siihen tulisi kiinnittää huomiota jo nuoresta asti. Lajiin liittyvien tekijöiden lisäksi
koulutus sekä identiteetin kehittyminen tulisi pitää mielessä. Urheilijoita tulisi nuoresta
saakka tukea identiteetin rakentamisessa muidenkin tekijöiden ympärille, kuin pelkästään urheilusaavutusten varaan, sekä keskittyä elämänhallintataitojen edistämiseen.
(Kuuluvainen 2014.) Urheilu-uran päättyminen voidaan nähdä suurena muutoksena elä-
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mässä. Oman elämänhallinnan avulla henkilö kykenee saavuttamaan tavoitteet muutoksesta huolimatta, suunnittelemaan tulevaisuutta, sekä huomaamaan tilanteen positiiviset
puolet. Tilanteesta selviytymisen jälkeen yksilön on mahdollista olla entistä vahvempi ja
toimintakykyisempi. (Ruishalme & Saaristo 2007: 14—15, 28.)
Opinnäytetyön tavoitteena on koota urheilijalle suunnattu selkeä ja käytännönläheinen
opas, joka auttaa hahmottamaan keinoja elämänhallinnan tukemiseen urheilu-uran päättyessä. Tarkastelemme urheilu-uran päättymiseen liittyvää elämäntilanteen muutosta ja
mukautumista identiteettityön, mielen hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden sekä arjen
hallinnan teemojen kautta. Oppaassa tuodaan näkyväksi näkökulmia, joita on hyvä miettiä jo urheilu-uran aikana. Tuotoksena on opas, jota urheilu-uraansa päättävä urheilija
voi käyttää oman elämänhallinnan pohdinnan välineenä. Opas on ensisijaisesti suunnattu urheilijoille itselleen, mutta myös urheilijan läheiset, valmentajat sekä muut tukihenkilöt voivat käyttää sitä tiedonlähteenä.
Tutkimuskysymyksiä määritellessä olemme pyrkineet rajaamaan aihetta, niin että kirjallisuuskatsauksen aineistoon perehtyessä keskityimme opinnäytetyön kannalta olennaisiin asioihin. Tutkimuskysymysten vastausten avulla olemme saaneet materiaalia oppaan kirjoittamiseen. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat. Miten kilpaurheilijat kokevat
elämänhallinnan urheilu-uran jälkeen? Mitkä tekijät liittyvät kilpaurheilijoiden elämänhallintaan edistävästi, ja mitkä estävästi?
Yleisesti ottaen toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan
terapeuttiseen vaikutukseen. Toimintaterapian avulla pyritään edistämään yksilön toimintakykyä ja mahdollisuuksia toimia omassa arjessaan itselle mielekkäällä tavalla. Asiakkaana voi olla minkä tahansa ikäinen henkilö, joka kokee tarvitsevansa arjessaan tukea loukkaantumisen, sairastumisen, suuren elämänmuutoksen tai jonkun muun toimintakykyyn vaikuttavan asian takia. Toimintaterapeuttisen tuen kautta urheilija voi tarkastella elämänhallinnan valmiuksiaan ja taitojaan, sekä pyrkiä kohti toiminnallista tasapainoa omassa elämässään. Itsetuntemuksen lisääminen, oman toiminnan syvempi ymmärrys ja yhteys ympäristöön voivat auttaa urheilijaa sopeutumaan muuttuvissa elämän
vaiheissa sekä identiteetin rakentamisessa.
Uskomme, että opinnäytetyömme mahdollistaa uusien aluevaltauksien näkemisen toimintaterapian kentällä. Urheilijoiden tukiverkostoissa olisi mahdollista hyödyntää laajem-
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min toimintaterapeutteja. Osaamistamme voisi hyödyntää myös urheilun saralla järjestötoiminnassa, kolmannen sektorin palvelujen tarjoajien projekteissa, hankkeissa tai kehittämistyössä. Toimintaterapian teoreettisen tiedon ja toiminnan terapeuttisen käytön
myötä tuomme urheilumaailmaan osaamista, jonka keskiössä on tasapainoinen urheilija,
joka osaa tietoisesti vaalia omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.

2

Opinnäytetyön merkitys ja työelämäyhteys

Oman Elämäsi Urheilija -hanke kaipasi luotettavaa, ajankohtaista ja selkeästi kirjoitettua
tietoa urheilijoiden elämänhallinnan näkökulmasta. Hanke painottuu urheilijoiden syömishäiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen, mutta aiheeseen toivottiin myös kokonaisvaltaisempaa elämänhallinnan näkökulmaa. Meillä toimintaterapeutteina on paljon tietoa
ihmisen toimintakyvystä sekä siitä, miten selvitä haasteista arjessa. Hanke julkaisee syksyllä 2020 omat nettisivunsa, joiden kokoamisessa olemme olleet mukana. Tuottamamme opas on myös ladattavissa nettisivuilta. Hanke on julkaissut aikaisemmin valmentajille verkko-oppaita, joissa kerrotaan urheilijan syömishäiriökäyttäytymisestä sekä
annetaan käytännön vinkkejä ja harjoitteita asian kohtaamiseen. Tämä opinnäytetyö ja
opas muodostavat yhdessä tietopaketin, josta opas on suunnattu erityisesti urheilijoille.
Se tarjoaa pohdittavaksi tietoa myös valmentajille ja muille tukihenkilöille. Osallistuminen
hankkeeseen tuo lisäarvoa sekä monipuolisuutta hankkeen tietoperustaan toimintaterapian näkökulmasta.
Opinnäytetyö tuo näkyväksi urheilu-uran päättymiseen liittyvän identiteettityön tarpeellisuuden, esimerkiksi kysymykset kuka olen, millainen olen ja mitä kaikkea haluan olla.
Suomalaisten huippu-urheilijoiden kertomat kokemukset uran päättämisestä ovat viime
aikoina olleet rehellisesti esillä julkisuudessa. Suomalaisen urheilun esikuva Kaisa Mäkäräinen kertoi päättävänsä pitkän ja menestyksekkään uransa keväällä 2020. Syksyllä
2020 hän kertoi olleensa varma päätöksestään, mutta kuvaili elämän tarkoituksen olevan
hetkellisesti hukassa. Urheilu tarjosi pitkään Mäkäräiselle tärkeän motivaattorin, joka auttoi saavuttamaan asioita, mutta lopettamisen myötä sellaista ei enää ollut. Toisaalta hän
myös kertoo nauttineensa uudenlaisesta elämäntavasta, jossa tuloskeskeisyys ja suorituspaineet eivät enää rytmitä arkea. (Olli 2020.)
Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki kirjoitti elämänkerrassaan, kuinka erityisesti nuorille urheilijoille ammattilaisuuden tavoittelu on iso motivaation lähde. Opetusministeriö ja
Olympiakomitea tukevat eri suuruisilla summilla pieni- ja keskituloisia urheilijoita, jotka
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ovat osoittaneet menestystä urallaan. Toisaalta raha ja taloudellinen tasapaino ovat merkityksellisiä asioita urheilijalle, mutta nämä eivät voi toimia ainoina oikeina motivaation
lähteinä (Leppänen 2020: Osa III Olympiavoitosta bonus & Osa IV Teron vinkit kaikille
urheilijoille.)
Helsingin Sanomien artikkelissa puolestaan kirjoitettiin taitoluistelija Kiira Korvesta, joka
pohti uran loputtua, kuka hän nykyisin on tai kuka hän edes oli urheilu-uran aikana. Arkea
olivat rytmittäneet nuoruudesta lähtien kisa-aikataulut, sekä valmentajien, huoltojoukkojen ja hänen oman egonsa vaatimukset urheilun suhteen. (Kangasniemi 2020.) Urheiluuran aikana tulee haasteita, mutta myös uran päättyminen on suuri muutos urheilijan
koko elämälle. Urheilija voi jäädä monesti yksin omien ajatustensa kanssa pohtimaan,
että tässäkö tämä nyt oli.
Omaan elämään voi urheilu-uran päättyessä jäädä tyhjä aukko, jonka seurauksena
omaa identiteettiä voi joutua rakentamaan uudelleen. Porvari (2019) haastatteli pro
gradu -tutkielmassaan urheilijoita, joista osa oli jo lopettanut kilpaurheilun. Lopettamisen
seurauksena muutoksia tapahtui identiteetissä, yksilön ajan käytössä sekä tulevaisuudensuunnitelmissa. Yleisesti elämää kokonaisuutena tarkastellen muutokset näyttäytyvät suurina haastatelluilla henkilöillä. Erityisesti siihen nähden, kuinka paljon urheilu on
vienyt aikaa elämästä aikaisemmin. (Porvari 2019: 38).
Tietoutta elämänhallinnasta tarvitaankin etenkin urheilijan omien itsesäätelytaitojen kehittämiseen, eli mitä ajattelen, mitä tunnen, ja miten se vaikuttaa siihen mitä teen. Toisaalta myös lajiliittojen ja urheiluseurojen asenteiden muokkaaminen on tärkeässä roolissa. Ajankohtaista tietoutta tarvitaan lisäksi urheilijoiden tukiverkostoiden toimintamenetelmien tasolle. Tavoitteellinen urheilu on monen tekijän summa. Usein urheilussa
keskitytään vain suorituskykyyn ja menestykseen, mutta unohdetaan urheilija kokonaisuutena. Erityisesti alemmalla seuratasolla valmentajat ovat monesti lapsien vanhempia,
joilla ei ole valmennukseen koulutusta. Lajitietoutta voi olla paljonkin, mutta psykofyysisen kokonaisuuden näkeminen voi olla haastavaa. Toimintaterapeuttinen näkökulma ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sopii erinomaisesti myös kilpaurheilijoiden elämäntyytyväisyyden, sekä toiminnallisen tasapainon kehittämiseen. Haluamme raottaa
verhoa tulevaisuuden uusille alueille, ja opas tuo esille näkökulmia myös uusille toimintaympäristöille ja työkentille, joissa toimintaterapian ammattiosaamista voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa.
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3
3.1

Tietoperusta
Mitä ilmiömaailmasta tiedetään ennakkoon

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on käsite, joka nousee usein esiin terveydestä
puhuttaessa. Yleisesti ajatellaan, että ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointi koostuu
fyysisistä,

psyykkisistä

sekä

sosiaalisista

voimavaroista.

Opinnäytetyön

ajankohtaisuuteen sekä tarpeellisuuteen löytyi perspektiiviä myös henkilökohtaisesta
näkökulmasta. Toisen opinnäytetyömme kirjoittajan aikaisempi ammatillinen tausta
koulutettuna hierojana ja ravintovalmentajana toi näkökulmaa aiheeseen myös työn
kautta kohdattujen puheenaiheiden valossa. Yhteisöllisyyttä etsitään sosiaalisen median
tai erilaisten digitaalisten ympäristöjen avulla. Terveysteknologia tähtää yksilön
hyvinvoinnin tarkasteluun fysiologisten toimintojen kautta, ja tietoinen läsnäolo sekä
erilaiset rentoutusharjoitukset lisäävät kysyntäänsä vastapainona arjen hektisyyteen.
Opinnäytetyömme pääkohderyhmänä ovat tavoitteellisesti urheilleet kilpaurheilijat,
mutta aiheen ympärille nousseet teemat voivat puhutella yhtälailla myös kohderyhmän
ulkopuolisia henkilöitä. Yleisellä tasolla voimme kaikki pohtia: mitä tarvitsemme
sopeutuaksemme elämän muutoksissa sekä mikä merkitys elämänhallinnan tunteella on
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta?
Aiheeseen syventyessä löysimme joitakin pro gradu -tutkielmia kilpaurheilusta, joissa
käsiteltiin urheilu-uran päättymistä, sekä siihen johtaneita syitä ja muutoksesta
selviytymistä. Löysimme myös jonkin verran urheilijoiden omakohtaisia kertomuksia
median

nostamien

haastattelujen

ja

artikkeleiden

muodossa.

Kilpaurheilun

lopettamisesta selviytymistä tutki Porvari (2019) pro gradu -tutkielmassaan, jossa
tutkimuksen kohteena olivat terveydellisistä syistä lopettaneet urheilijat. Uran
päättymisestä selviytymiseen vaikuttivat sosiaaliset suhteet ja muutoksen mielen
sisäinen prosessointi. (Porvari 2019: 2.)
Roslund

(2017)

teki

kyselytutkimuksen

pro

gradu

–tutkielmassaan

entisille

ammattilaisjääkiekkoilijoille selvittääkseen uran jälkeistä elämäntyytyväisyyttä ja
valmistautumista uran loppumiseen. Elämäntyytyväisyyteen vaikutti oma tyytyväisyys
uran aikaisiin saavutuksiin, valmistautuminen uran päättymiseen ja nykyinen
koulutustaso.

Puolestaan

uran

päättymisen

valmistautumiseen

vaikutti

lopetuspäätöksen vapaaehtoisuus, institutionaalinen tuki ja koulutustaso ennen uran
päättymistä. Käytännön vinkeiksi ammattilaisuran päättymisestä selviytymiseen
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nostettiin esiin kouluttautuminen, taloudellinen ohjaus, verkostoituminen, henkinen
valmistautuminen ja oma aktiivisuus. (Roslund 2017: 2.)
Salminen (2015) keskittyi pro gradu –tutkielmassaan tarkastelemaan entisten
urheilijoiden urheilijaidentiteettiä elämänkulun näkökulmasta. Johtopäätökset osoittavat,
että urheilijoiden identiteetti rakentuu pitkälle urheilun ympärille. Uran päättyminen
nähdään kannustavan identiteettityöhön, joka auttaa identiteetin onnistuneeseen
uudelleenrakentamiseen. (Salminen 2015: 2.)
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä kokoavasta Theseus-tietokannasta löytyi yksi aihetta sivuava lopputyö liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta. Lassi (2020) tarkasteli kilpaurheilun lopettamisen vaikutuksia mielenterveyteen ja liikuntatottumusten muutoksia nuorilla aikuisilla. Tulosten perusteella liikunta on säilynyt uran loppumisen jälkeen
osana elämää, mutta mielenterveyttä on ravistellut muuttunut arki. Kilpaurheilun lopettaminen on näkynyt haasteina käsitellä lopettamisesta aiheutuneita muutoksia, ja se on
heijastunut tyytymättömyytenä omaan itseensä entisenä urheilijana. (Lassi 2020: 2.) Toimintaterapian julkaisuista, tietokannoista ja vapaalla internethaulla ei ollut saatavilla yhtäkään täysin kilpaurheiluun ja uran päättymiseen liittyvää aineistoa, jossa toimintaterapia olisi mainittu nimeltä. Näemme toimintaterapian kentällä kuitenkin paljon mahdollisuuksia yhdistää tietotaitoa urheilumaailman ja toimintaterapeuttisen näkökulman välillä.
Toimintaterapian alalla on saatavilla paljon tutkittua tietoa ihmisen toimintakyvystä, ympäristötekijöiden vaikutuksesta yksilöön, muuttuvista elämäntilanteista ja niihin varautumisesta. Näkemyksemme mukaan toimintaterapeuttien ydinosaamista olisikin mahdollista hyödyntää laajemmin projektiluonteisissa moniammatillisissa yhteistyöhankkeissa.
3.2

Inhimillisen toiminnan malli

Opinnäytetyön tietoperustana on toimintaterapian teoriamalli nimeltään inhimillisen
toiminnan malli (The model of Human Occupation, MOHO). Inhimillisen toiminnan mallin
käsitteet kuvaavat keskeisesti ihmisen tahdon, motivaation ja suorituskyvyn taustalla vaikuttavia tekijöitä, sekä ympäristön vaikutusta osallistumisen näkökulmasta. Malli sopii
erinomaisesti juuri urheilijoidenkin elämäntilanteen syvemmän tarkastelun viitekehykseksi, koska sen avulla luodaan ymmärrystä sille, miten identiteetin mukainen toiminta vaikuttaa eri elämäntilanteisiin sopeutumiseen sekä toteutuvatko identiteettiä vastaavat odotukset halutulla tavalla. Keskeisenä näkökulmana se sisältää mahdollisuuden
tarkastella sitä, kuka haluan olla tai keneksi haluaisin tulla.
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Urheilupsykologian ja liikuntalääketieteen osa-aluilla puhutaan paljon kilpaurheilijoiden
henkisen terveyden kartoittamisesta ja edistämisestä. Yleisesti henkiseen terveyteen
ajatellaan kuuluvan suorituskyky, hyvinvointi ja mielenterveyden tila. Näissä käsitteissä
on paljon yhtäläisyyksiä inhimillisen toiminnan mallin käsitteistöön ja niiden kautta
voidaan myös tarkastella urheilijan elämäntilannetta. Olemme valinneet inhimillisen
toiminnan mallin tietoperustaksi, koska mallin ydinkäsitteet tukevat hyvin opinnäytetyömme ajatusmaailma ja silloittavat ymmärrettävästi teoriapohjaa urheilumaailmaan.
Mallin vahvuutena on, että se antaa mahdollisuuden tarkastella yksilön toiminnan ja
ympäristön välistä vuorovaikutusta, sekä ymmärtämään urheilijan elämäntilannetta ja
toimintoihin mukautumista. Inhimillisen toiminnan malli ei myöskään rajaa näkökulmaa
vain terveydentilan kartoittamiseen, vaan se tarjoaa syvempää yksilöllisyyttä korostavaa
tietoutta asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Mallin avulla voidaan lisätä urheilijan
itsetietoisuutta esimerkiksi siitä minkälaisten arvojen, käsitysten tai tottumusten varaan
hän on rakentanut identiteettiään. Se myös tarjoaa näkökulmia tavoitteiden asetteluun
esimerkiksi muuttuneessa elämäntilanteessa urheilu-uran jälkeen, jolloin eteen voi tulla
merkityksellisen elämäntarkoituksen pohtiminen tai sisäisen motivaation tarkastelu.
Urheilijoiden elämäntilannetta voidaan Inhimillisen toiminnan mallin käsitteistön mukaan
tarkastella myös toiminnallisen identiteetin kautta. Toiminnallinen identiteetti on
keskeinen tekijä sille, millaisena toimijana ihminen näkee itsensä, sekä millaista hän
haluaa tulevaisuutensa olevan. Inhimillisen toiminnan malli nähdään dynaamisena kokonaisuutena, johon vaikuttavat sekä henkilön sisäiset tekijät ja ulkoiset ympäristötekijät.
(Hautala & Hämäläinen & Mäkelä & Rusi-Pyykönen 2013: 234—235.) Voidaan siis
olettaa, että urheilu-uran jälkeisessä elämäntilanteessa urheilijan käsitys omasta
toiminnallisesta identiteetistä on vahvasti sidoksissa rooleihin, suorituskykyyn sekä
ympäristön vaatimuksiin ja tukeen. Näiden tekijöiden tarkastelu sekä ymmärrys voi
auttaa urheilijaa sopeutumaan ja mukautumaan uuteen elämänvaiheeseen.
Inhimillisen toiminnan malli kehitettiin toimintaterapeutti Gary Kielhofnerin sekä hänen
työryhmänsä johdolla Yhdysvalloissa. Inhimillisen toiminnan mallin vahvuuksina
pidetään sen asiakaslähtöistä käytäntöä, holistista näkökulmaa asiakkaista, näyttöön
perustuvuutta sekä toiminnan nostamista terapian keskiöön (Kielhofner 2008: 1.)
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Kuvio 1.

Inhimillisen toiminnan mallin käsitteet ja niiden välinen vuorovaikutus (Parkinsonia,
Forsythia 2008: 10 mukaillen).

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan (kuvio 1) ihmistä voidaan tarkastella tahdon,
tottumuksen sekä suorituskyvyn käsitteiden kautta. Tahto viittaa toiminnan motivaatioon.
Tottumuksella tarkoitetaan toimintojen jäsentymistä rutiineiksi ja rooleiksi omissa
ympäristöissään. Suorituskyky viittaa fyysisiin ja psyykkisiin valmiuksiin sekä kykyihin,
joiden kautta on mahdollista tehdä asioita. Ihmisen toiminnallinen käyttäytyminen on
myös sidoksissa ympäristöön. Ympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, sosiaalista, kulttuurista,
taloudellista sekä poliittista kontekstia henkilön toiminnassa. Ympäristö tarjoaa
mahdollisuuksia sekä voimavaroja, mutta asettaa myös vaatimuksia, rajoitteita ja
odotuksia. Ihmisen toimintaan vaikuttaa siis ympäristön ja yksilön ominaisuuksien
välinen vuorovaikutus (Kielhofner 2008: 12—16, 21; Hautala ym. 2016: 235—240.)
Tahto viitaa siis toiminnan motivaatioon. Tahdon osa-alueita ovat henkilökohtainen
vaikuttaminen (tieto omista kyvyistä ja tunne toiminnan tehokkuudesta), arvot
(uskomukset ja sitoumukset siitä mikä on tärkeää ja oikeaa) ja mielenkiinnon kohteet
(itselleen mielekkäät asiat tai toiminnat) (Hautala ym. 2016: 235—237.)
Tottumus

viittaa

puoliksi

automatisoituneisiin

toimintamalleihin

jokapäiväisessä

elämässämme. Tottumukset muodostavat rutiineja eli tapoja ja rooleja, jotka ovat
vahvasti sidoksissa ajalliseen, fyysiseen sekä sosiaaliseen ympäristöön. Tavat ohjaavat
käyttäytymistämme tutussa ympäristössä tai tilanteessa. Ne myös säätelevät
ajankäyttöämme.

Roolit

puolestaan

liittyvät

sosiaaliseen

ympäristöön

ja

sen
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jäsentämiseen. Roolit ohjaavat toiminnan sisältäjä ja tyyliä sekä sisältävät erilaisia
tehtäviä ja tekoja. Ne myös vaikuttavat ajankäyttöömme (Kielhorner 2008: 16—17;
Hautala ym. 2016: 237—238.)
Suorituskyvyllä viitataan esimerkiksi kehollisiin ulottuvuuksiin kuten liikuntaelimistöön tai
sydämen, verenkierron tai keuhkojen toimintaan. Suorituskykyyn liittyvät myös
psyykkiset ja kognitiiviset kyvyt kuten muisti tai suunnitteleminen. Näiden rakenteiden
perusta luo kyvykkyyden erilaisille suorituksille. Suorituskykyyn vaikuttavat myös
objektiivinen sekä subjektiivinen näkökulma ympäristötekijöiden kanssa (Kielhofner
2008: 18—19.)
Inhimillisessä toiminnan avulla voidaan myös tarkastella resursseja, joita ihminen käyttää muutoksen tekemiseen. Mallissa kuvatun toiminnallisen identiteetin käsitteellä tarkoitetaan toiminnallisen osallistumisen kautta rakentuvaa käsitystä siitä, kuka hän on toimijana ja millaiseksi hän haluaisi tulevaisuudessa tulla. Toiminnallinen identiteetti on
vahvasti sidoksissa valintoihin, mielenkiinnon kohteisiin, arvoihin, rutiineihin sekä ympäristötekijöihin. Se pitää sisällään myös käsityksen omista kyvyistä sekä oman toiminnan
tehokkuudesta (Hautala ym. 2016: 246—247).
Inhimillisen toiminnan mallin mukaan toiminnallinen pätevyys on sidoksissa siihen, miten
toiminnallisen identiteetin mukaista toimintaa voidaan toteuttaa. Toiminnallinen pätevyys
pitää sisällään rooliodotusten, arvomaailman sekä rutiinien ylläpidon mukaista toiminnallista osallistumista. Toiminnallisen pätevyyden sekä toiminnallisen identiteetin myötä tapahtuu toiminnallista mukautumista. Toiminnallinen mukautuminen on keskiössä myös
elämän eri osa-alueiden tasapainon löytymisessä (Hautala ym. 2016: 247—248).

3.3

Keskeiset käsitteet

Alla on kuvailtu opinnäytetyön kannalta keskeiset käsitteet. Näitä ovat urheilu, kilpaurheilu, identiteetti ja elämänhallinta.
Päämäärätietoinen urheilu voidaan jakaa kilpaurheiluun ja huippu-urheiluun. Molemmille
on yhtäläistä fyysisen suorituskyvyn ja taidon vertailu, pyrkimys kehittyä taidoissa ja
omassa lajissa, sekä sääntöihin perustuva normitettu kilpailutapahtuma (Hakkarainen &
Jaakkola & Kalaja & Lämsä & Nikander ym. 2009: 16). Huippu-urheilu määritellään
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urheiluna, jonka tavoitteena ovat parhaat mahdolliset tulokset ja arvostetuimmat
saavutukset. (Raevuori 2005: 68). Huippu-urheilu määritellään myös ammatinomaiseksi
liikunnaksi

(Hakkarainen

2009:

16).

Sen

sijaan

kilpaurheilua

pidetään

harrastuksenomaisena liikkumisena esimerkiksi paikallisen tason, alueellisen tai
kansallisen tason urheilu. (Hakkarainen ym. 2009: 16). Käytämme opinnäytetyössämme
yleiskäsitteenä sanaa kilpaurheilu, joka kattaa ammattimaisen huippu-urheilun, sekä
alemman, esimerkiksi paikallisen seuratason kilpaurheilun. Määrittelemme kilpaurheilun
sellaiseksi urheiluksi, joka on vaatinut yksilöltä suurta fyysistä, henkistä ja ajallista
panostusta päämäärätietoiseen urheiluun usean vuoden ajan.
Identiteetti tarkoittaa ihmisen kokemusta omasta itsestä. Identiteettiin liittyy myös kokemus omasta arvostaan. Käsitykseemme siitä, millaisena näemme itsemme vaikuttavat
myös toimintaamme ja käyttäytymiseemme. Identiteetti ei ole muuttamaton, vaan se
nähdään jatkuvana prosessina läpi koko elämän. Identiteetin voidaan ajatella muodostuvan henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta puolesta. Henkilökohtainen identiteetti erottaa
meidät muista, kuten omat arvot ja kiinnostuksen kohteet, tunne omasta ainutlaatuisuudesta. Sosiaaliseen puoleen liittyy sen sijaan tarve kuulua osaksi johonkin ryhmään, kuten vaikka ammattiin tai harrastuksiin tai kulttuuriin liittyviin ryhmiin. (Suomen Mielenterveysseura ry n.d. )
Elämänhallinta tarkoittaa uskoa siihen, että voi vaikuttaa asioihin ja muuttaa olosuhteita
itselle suotuisaksi. Ihminen pyrkii luonnostaan muuttamaan ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita itselleen sopivaksi tai muuttamaan omaa tulkintatapaansa ja tavoitteitaan. Elämänhallinta on yksi perustarpeista, koska ennakoimattomat ja arvaamattomat vastoinkäymiset lisäävät turvattomuuden tunnetta. (Keltikangas-Järvinen 2001: 267.) Yleisesti elämänhallinta voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen hallintaan. Ulkoisella elämänhallinnalla
tarkoitetaan yleisesti sitä, että yksilö on kyennyt toteuttamaan suhteellisen katkeamattomana elämälleen asettamat tarkoitusperät ja tavoitteet. Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat myös sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti. Sisäinen elämänhallinta tarkoittaa sopeutumista ja asioiden tulkintaa parhain päin, riippumatta siitä mitä ihmiselle tapahtuu. Käytännössä elämä tuskin koskaan on täysin hallittavissa, joten käsite itsessään
on haastava. (Ruishalme & Saaristo 2007: 14—15.) Opinnäytetyössämme elämänhallinnan tunteeseen liittyy kiinteästi tunne oman elämän ymmärrettävyydestä ja omien valintojen merkityksellisyydestä suhteessa haluttuun päämäärään.
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4

Tutkimustiedon etsintä opasta varten

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa opas urheilijalle. Opinnäytetyöhön on valittu laadullinen tutkimusnäkökulma, jonka tarkoituksena on ymmärtää aineiston laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän yliopisto 2015). Tarkasteluun valittiin tutkimusartikkeleita, jotka perustuvat urheilijoiden omiin kokemuksiin. Käytimme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoja jäsentämään tutkimusaineistoa. Kirjallisuuskatsauksen perimmäistä tarkoitusta Whittemore (2005) kuvailee kokonaiskuvan muodostamiseksi aikaisemmista tutkimuksista, ikään kuin tutkimusta tutkimuksesta (Niela-Vilén &
Kauhanen 2015: 23). Opinnäytetyömme myötäilee kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita, joiden avulla halusimme löytää tutkittua tietoperustaa oppaaseen. Suhosen
ym. (2015) mukaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisin kirjallisuuskatsauksen muoto
ja sitä kuvataan yleiskatsauksesi ilman tiukkoja sääntöjä tai rajoituksia. Sen avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata laaja-alaisesti, sekä luokitella tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. (Suhonen, Axelin & Stolt 2015: 7—13.)

4.1

Tiedonhaku

Tiedon haku sähköisistä tietokannoista toteutettiin 2.6.2020 ja 8.6.2020. Haussa käytettiin seuraavia tietokantoja: Cinahl, PubMed, Science Direct, Terveysportti, OTSeeker ja
Medic. Tietokantahakujen hakusanat muodostettiin opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä
käyttäen. Käytimme hyödyksi tietokantojen asiasanahakua ja MOT-sanakirjaa. Hakulause oli “athlete* AND retire* OR former OR “career termination” OR transition AND
coping OR identity OR well-being". Tutkimusartikkeleita on päästy lukemaan käyttämällä
Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin Yliopiston tunnuksia. Alla olevassa taulukossa 1. on kuvattu sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Tiedonhakua ohjasivat tutkimuskysymykset: Miten kilpaurheilijat kokevat elämänhallinnan urheilu-uran jälkeen? Mitkä tekijät liittyvät kilpaurheilijoiden elämänhallintaan edistävästi ja mitkä estävästi?
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Taulukko 1.

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit.

Sisäänottokriteerit
Vastaa ainakin toiseen tutkimuskysymykseen
Julkaistu aikavälillä 2000—2020
Luettavissa tietokannoissa maksuttomasti ja kokonaan
Tutkimusartikkelin kieli on suomi tai englanti
Kilpaurheilijoiden oma kokemusmaailma nousee esiin tutkimusartikkeleissa, esim. haastattelu tai kysely

Poissulkukriteerit
Ei vastaa kumpaankaan tutkimuskysymykseen
Tulokulma liian lääketieteellinen, ei sovellu toimintaterapiainterventioksi.
Tutkimusartikkelit keskittyvät urheiluvammoihin

Tietokantahakujen tuloksena saimme useita hakutuloksia, joiden määrät ovat eriteltynä
alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Cinahl- tietokannasta löytyi 85 tutkimusartikkelia,
PubMed- tietokannasta löytyi 638 tutkimusartikkelia ja Science Direct- tietokannasta löytyi 40 tutkimusartikkelia. Haku suoritettiin myös Medic-, OTSeeker- ja Terveysportti- tietokannoista, mutta hakutuloksia ei löytynyt. Hakutuloksia käytiin läpi ensin otsikkotasolla
ja sen jälkeen tiivistelmätasolla. Tiivistelmätason jälkeen poistimme kaksoiskappaleet,
jolloin jäljelle jäi 29 tutkimusartikkelia. Katsaukseen mukaan valitut tutkimusartikkelit valikoituivat koko tekstin lukemisen ja sisällön arvioinnin jälkeen. Sisäänotto- ja poissulkukriteerejä tarkennettiin haun edetessä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuskysymyksiin sekä parantamaan aineiston hallittavuutta. Tavoitteena oli löytää tutkimusartikkeleja, joissa erityisesti urheilijan oman kokemusmaailman kuuluisi. Lopulta
kriittisen tarkastelun jälkeen mukaan katsaukseen on valittu yhdeksän artikkelia.
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Taulukko 2.

Tiedonhaun eteneminen.

Tietokantahaut on dokumentoitu ja tarpeen vaatiessa ne ovat toistettavissa. Aineiston
arvioinnissa tulisi olla Whittemoren (2005) mukaan mukana vähintään kaksi tutkijaa,
jotka arvioivat aineiston luotettavuutta itsenäisesti. (Suhonen & Axelin & Stolt 2015: 27—
28). Olemme tehneet tietokantahaut yhdessä, jonka jälkeen olemme itsenäisesti perehtyneet aineistoon ja pohtineet aineiston vastaavuutta suhteessa tutkimuskysymyksiimme. Lopuksi olemme käyneet yhdessä läpi valitut artikkelit. Tutkimusartikkelien laatua ja luotettavuutta arvioidessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, aineiston analysointi sekä tulokset ja johtopäätökset oli kuvattu
selkeästi ja johdonmukaisesti tutkimukseen (Aira 2005: 1073—1077). Olemme pyrkineet
olemaan huolellisia ja huomioimaan hyvää tieteellistä käytäntöä.
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4.2

Teemojen kuvaaminen

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinolla kilpaurheilijoiden uran jälkeistä aikaa. Tavoitteena oli koota kirjallisuuskatsauksen pohjalta urheilijalle suunnattu selkeä ja käytännönläheinen opas, joka auttaa hahmottamaan keinoja elämänhallinnan tukemiseen urheilu-uran päättyessä. Kirjallisuuskatsauksen menetelmää hyödyntäen saatiin kokonaiskuva aiheeseen liittyvästä tutkitusta tiedosta, sekä
löydettiin vastauksia opinnäytetyölle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on eriteltynä kirjallisuuskatsauksen valitut tutkimusartikkelit.

Taulukko 3.

Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimusartikkelit.

#

Tutkimusartikkelin tiedot

Tutkimuksen tarkoitus

1

In pursuit of identity: A qualitative
exploration of retirement from
women’s artistic gymnastic

Tarkoituksena oli tutkia tekijöitä, jotka saattavat helpottaa tai vaikeuttaa uuden identiteetin muodostumista ja siihen sopeutumista urheilu-uran päättyessä kilpanaisvoimistelijoilla.

Lavallee, David & Robinson, Hannah
K. 2007. Psychology of Sport and Exercise 8 (1). 119—141.
2

Changes in athletic identity and life
satisfaction of elite athletes as a
function to retirement status
Martin, Lisa Anne & Fogarty, Gerard J.
& Albion, Majella J. 2013. Journal of
Applied Sport Psychology, 26 (1).
96—110.

3

Identity and athletic retirement: A
prospective study
Lally, Patricia 2007. Psychology of
Sport and Exercise 8 (1). 85—99.

4

The effect of athletic and non-athletic factors on the sport career termination process

Tarkoituksena oli seurata kilpaurheilijoiden
urheilullisen identiteetin ja elämäntyytyväisyyden muutoksia ajan kuluessa uran vapaaehtoisen lopettamisen, sekä siihen liittyvän päätöksenteon lopputuloksena.

Tarkoituksena oli tutkia identiteetin ja urheilu-uran lopettamisen suhdetta pitkittäisellä seurantatutkimuksella.

Tarkoituksena oli tutkia urheilullisia tekijöitä
ja ei urheilullisia tekijöitä, jotka vaikuttavat
urheilun lopettamisprosessiin.

Erpic, Cecic S. & Wylleman, Paul &
Zupancic, Maja 2004. Psychology of
Sport and Exercise 5 (1). 45—59.
5

Reconstructing athletic identity:
College athletes and sport retirement.
Menke, Donna J. & Germany, MaeLynn 2018. Journal of Loss and
Trauma: Transition Planning in Sport
Careers 24 (1). 17—30.

Tarkoituksena oli selventää yliopistourheilijoiden elämänkokemusten kautta selviytymistä uran siirtymävaiheista, vahvuuksia ja
selviytymiskeinoja sekä identiteettiin liittyviä
tekijöitä.
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6

A lifespan perspective on transitions during a top sports career: A
case of an elite female fencer
Debois, Nadine & Ledon, Aurelie & Argiolas, Cecile & Rosnet, Elisabeth
2012. Psychology of Sport and Exercise 13 (5). 660—668.

7

An in-depth appraisal of career termination experiences in professional cricket

Tarkoituksena oli tutkia, kuinka olympiatason naismiekkailija käsitteli urheilu-uransa
päätapahtumia ja siirtymähetkiä urheiluurallaan.

Tarkoituksena oli tutkia ammattilaiskriketinpelaajien uran lopettamiseen liittyviä kokemuksia haastattelututkimuksen avulla.

Roberts, Claire-Marie & Mullen, Richard & Evans, Lynne & Hall, Ross
2014. Journal of Sports Sciences 33
(9). 935—944.
8

Associations between retirement
reasons, chronic pain, athletic identity, and depressive symptoms
among former professional footballers
Sanders, George & Stevinson, Claire
2017. European journal of sport science 17 (10). 1311—1318.

9

Athletic identity and psychiatric
symptoms following retirement
from varsity sports

Tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä masennusoireiden ilmaantuvuudesta uran lopettaneiden ammattilaisjalkapalloilijoiden keskuudessa. Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti uran lopettamiseen, kroonisen kivun ja
urheilijan identiteetin välistä suhdetta.

Tarkoituksena oli selvittää urheilijan identiteetin vaikutusta urheilu-uran jälkeiseen
masennukseen ja ahdistukseen.

Giannone, Zarina A. & Haney, Colleen
J. & Kealy, David & Ogrodniczuk, John
S. 2017. International Journal of Social
Psychiatry 63 (7) 598—601.

Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan, jossa liikutaan kokemusperäisestä aineistosta kohti
käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta aiheesta. Aineiston analyysiä ohjasivat tutkimuskysymykset ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa pyrittiin luomaan tutkimusaineistosta tiivis ja selkeä kokonaisuus. Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan aineistolähtöiseen sisältöanalyysiin kuuluu kolme vaihetta: aineiston pelkistäminen, aineiston
ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 103, 108,112.)
Aloitimme tutkimuskysymysten ohjaamana lukemaan aineistoa, josta alkoi hahmottumaan tekstipätkiä, jotka tiivistettiin taulukkomuotoon (liite 1). Useassa tutkimuksessa
toistuivat tietyt samankaltaisuudet, joihin perustuen lopulta muodostui neljä teemaa: 1.
urheilu-uran ennakoiminen ja vaihtoehtoisten polkujen näkeminen 2. urheilijan identiteetti 3. sosiaalinen ympäristö 4. emotionaaliset tekijät. Tuomi ja Sarajärvi (2002) viittaa-
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vat teoksessaan Grönforsin (1982) näkemykseen, jonka mukaan sisällönanalyysillä aineisto saadaan kerättyä kuitenkin vain järjestetyksi kokonaisuudeksi johtopäätösten tekoa varten (Tuomi & Sarajärvi 2002: 103). Toimintaterapian näkökulmaa ja kirjallisuuskatsauksen tulosten hyödynnettävyyttä urheilussa on tuotu esiin myöhemmissä kappaleissa.
4.2.1

Urheilu-uran ennakoiminen ja vaihtoehtoisten polkujen näkeminen

Urheilu-uran lopettamisen syyt voivat olla moninaisia. Uran lopettamispäätös voi perustua suunnitelmalliseen, vapaaehtoiseen lopettamiseen tai johonkin muuhun pakottavaan
tilanteeseen kuten esimerkiksi loukkaantumiseen. Urheilijat, jotka tekevät päätöksen lopettaa uran vapaaehtoisesti, näyttäisivät olevan tyytyväisempiä uran jälkeiseen elämäntilanteeseensa kuin urheilijat, jotka lopettavat vasten tahtoaan (Martin ym. 2013: 105).
Tyytyväisyyden tunne liittyen urheilu-uran aikaisiin saavutuksiin viittaisi myös vahvasti
lopettamisprosessin helpompaan luonteeseen (Erpic ym. 2004: 53—55). Useassa artikkelista nostettiin esiin, kuinka tärkeää on pohtia urheilu-uran jälkeistä aikaa jo tarpeeksi
varhaisessa vaiheessa kilpailu-uran aikana. Slovenialaisille olympialajeissa kilpailleille
urheilijoille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että 39 % oli suunnitellut tarkasti, mitä aikoi
uran jälkeen tehdä, mutta 26 % ei ollut juurikaan pohtinut uran jälkeistä aikaa ennen
lopettamista. Uran päättymisen pohtimatta jättäminen heijasteli haasteita myöhemmässä elämässä. (Erpic & Wylleman & Zupancic 2004: 51—52.)
Lavallee ja Robinson (2207) haastattelivat uransa päättäneitä kilpavoimistelijoita tutkiakseen tekijöitä, jotka saattavat helpottaa tai estää oman identiteetin muodostumista ja
sopeutumista uran loputtua. Tuloksissa kuvaillaan, kuinka osallistujia oli rohkaistu omistamaan koko elämänsä voimistelulle, jolloin lopettamishetkellä uusien suuntien näkeminen tuntui vaikealta. Samanlainen ajatusmaailma oli nähtävissä myös Sandersin ja Stevinsonin (2017) tutkimuksessa entisistä ammattilaiskrikettipelaajista, jossa entinen pelaaja toivoi, ettei olisi ollut niin omistautunut aikoinaan kriketin pelaamiselle. Nuorempana
urheilu-uran päättäminen voi tuntua kaukaiselta ajatukselta, mutta tällöin vanhempien ja
valmentajien on rohkaistava ajattelemaan elämää myös urheilu-uran jälkeen. Urheilijat,
jotka sitoutuivat pohtimaan urheilu-uran päättämistä jo nuoresta iästä lähtien, myös selvisivät uuden vaiheen tuomista muutoksista nopeammin. (Roberts & Mullen & Evans &
Hall 2015: 940; Lavallee & Robinson 2007: 119, 137—138).
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Ammatillisten urahaaveiden kohdistaminen urheilun ulkopuolisiin asioihin voi helpottaa
lopettamisprosessia. Ammatillisen urakehityksen hahmottamiseen olisi saatava säännöllisesti tukea jo aktiiviuran aikana. (Menke & Germany 2019: 26—27.) Osa urheilijoista
voi kaivata ohjausta nähdäkseen paremmin omat työelämän taidot ja vahvuudet, jotka
tavoitteellinen kilpaurheilu on tuonut. Ammatillista ohjausta voisi saada esimerkiksi työhönvalmentajilta, ammatinvalintapsykologeilta tai muilta terveysalan ammattilaisilta. Tutkimukseen osallistuneista kriketin pelaajista suurin osa piti mahdollisuuksia kehittää itseään kohti ammatillisia haaveita puutteellisena urheilu-uran aikana, jolloin urheilu-uran
jälkeiseen elämään sopeutuminen oli haastavampaa. Osallistujat totesivat, että heidän
olisi pitänyt tutkia uravaihtoehtoja tai jopa työharjoittelumahdollisuuksia enemmän esimerkiksi kilpailukauden ulkopuolella jo uran aikana. (Roberts & Mullen & Evans & Hall
2014: 939—940.) Erpic ym. (2004) tutkimus osoitti, että uran lopettamisprosessin laatuun vaikuttaa merkittävästi myös urheilun ulkopuoliset asiat, kuten urheilijan koulutustaso. Korkeampi koulutustaso mahdollistaa paremman ammatillisen tietämyksen ja sitä
kautta enemmän ammatillisia uramahdollisuuksia, jolloin sopeutumisvaikeudet voivat
olla vähäisempiä urheilu-uran jälkeen. (Erpic ym. 2004: 56—57.)
Muutosvaiheessa yhtenä selviytymiskeinona nostettiin esiin urheilu-uran asteittainen vähentäminen ja sen korvaaminen itselle mielekkäällä tekemisellä. Kilpavoimistelua koskevassa tutkimuksessa urheilijat kertoivat kasvaneen lapsuudesta lähtien intensiiviseen
harjoittelutahtiin, jonka äkillinen lopettaminen aiheutti tyhjyyden tunteen. Lopettamisprosessissa urheilijoille olisi annettava mahdollisuus lopettaa hiljalleen. Näin olisi mahdollista etsiä rauhassa seuraavia mielenkiinnon kohteita ja kilpaurasta irrottautuminen olisi
helpompaa. (Lavallee & Robinson 2007:137—138.)
4.2.2

Urheilijan identiteetti

Fogarty ja Albion käyttävät tutkimuksessaan Brewerin (1993) alkuperäistä määritelmää
urheilijan identiteetistä. Urheilijan identiteetti voidaan määritellä tarkoittavan urheilijan
omaa käsitystä roolistaan urheilijana. Siihen liittyy subjektiivinen näkemys urheilijana
olemisesta, tuntemisesta sekä ajattelusta. Urheilijan identiteetin tutkimisessa voidaan
käyttää esimerkiksi The Athletic Identity Measurement Scale -mittaria (AIMS). Se on 10portainen asteikko, joka mittaa urheilijan omaa käsitystä itsestään urheilijana (Martin &
Fogarty & Albion 2013: 98.)
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Urheilijan identiteetti nouseekin keskeiseksi teemaksi monissa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan urheilijan uran päättymistä sekä sen jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumista. Viisivuotisessa pitkittäistutkimuksessa tutkittiin australialaisten kilpaurheilijoiden
urheilullisen identiteetin ja elämäntyytyväisyyden muutoksia ajan kuluessa, vapaaehtoisesti uran lopettamispäätöksen tehneillä. Tulokset osoittivat, että vahvaksi koettu urheilijan identiteetti saattaa merkittävästi lisätä sopeutumisvaikeuksia urheilu-uran jälkeisessä elämäntilanteessa. Urheilijat, jotka olivat alkaneet suunnitella uran lopettamista ja
kilpaurheilusta poistumista, osoittivat heikompaa urheilijan identiteettiä. Heikompi urheilijan identiteetti taas näyttäisi olevan yhteydessä positiivisempiin tuloksiin uran jälkeiseen
elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Urheilijan identiteetin heikentyminen saattaa myös
osoittaa, että henkilöt ovat alkaneet tutkia tai ainakin miettiä muita elämän osa-alueitaan,
kuten uravalintojaan tulevaisuuttaa pohtiessa (Martin ym. 2013: 105—107.)
Psychology of Sport and Exercise -lehdessä julkaistun Patricia Lallyn tutkimusartikkelissa käsiteltiin identiteetin ja urheilu-uran päättymisen välistä suhdetta pitkittäisellä seurantatutkimuksella kuuden kanadalaisen yliopistourheilijan kohdalla. Urheilu oli tavoitteellista kilpaurheilua. Tutkimuksen tulokset vahvistivat oletuksen siitä että, vahvempi
urheilijan identiteetti ja sitoutuneisuus urheilijan rooliin uran päätyttyä saattaa lisätä identiteettihaasteita uran jälkeisessä elämäntilanteessa. Tulokset myös osoittivat, että
mahdollisimman varhainen, jo uran aikainen itsensä uudelleenmäärittely, voi suojata
identiteettiä

siirtymävaiheessa.

Tutkimukseen

osallistuneet

käyttivät

selviytymisstrategiana urheiluidentiteetin ennakoitua vähentämistä jo uran aikana. Näin
vältettiin merkittävät identiteettikriisit kilpaurheilun lopettamisen jälkeen. (Lally 2007:
85—99.)
Urheilijan identiteetin yhteyttä psykologiseen hyvinvointiin on myös tutkittu. Vahva
urheiluidentiteetti ennusti vakavampia ja toistuvia psykologisia vaikeuksia urheilun
jälkeisessä elämän suunnittelussa (Erpic & Wylleman & Zupancic & Maja 2004:55).
Ammattilaisjalkapalloilijoita koskevassa tutkimuksessa vahvalla urheilijan identiteetillä oli
yhteyttä myös masennusoireiden ilmaantumiseen sekä krooniseen kivun kokemiseen
(Sanders & Stevinson 2017: 1315). Vahvalla urheilijan identiteetillä ei ole niinkään
suoraa yhteyttä uran aikana koettuihin psyykkisiin haasteisiin, mutta siihen liittyvät
interventiot voisivat mahdollisesti vähentää eritysesti uran lopettamisen jälkeen koettuja
psykologisia vaikeuksia (Giannone & Haney & Kealy & Ogrodniczuk 2017: 600—601).
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Tottumus oman kehon äärimmäiseen hallintaan, voi johtaa joissain tapauksissa urheiluuran jälkeen liialliseen liikuntaan tai häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen. Muuttuvaa
kehonkuvaa ja uutta identiteettiä voi olla vaikeaa hyväksyä. Tutkimukseen osallistunut
voimistelija kuvaili, kuinka uran lopettamisen jälkeen jo muutama päivä ilman urheilua
aiheutti tunteen lihomisesta ja hän ajatteli rajoittavansa omaa syömistään. (Lavallee &
Robinson 2007: 132—133).

4.2.3

Sosiaalinen ympäristö

Yliopistourheilijoita koskevassa tutkimuksessa urheilijoita haastateltiin uran viimeisellä
kisakaudella, kuukausi uran päättymisen jälkeen sekä noin vuosi uran päättymisen jälkeen. Osallistujat kertoivat tunteneensa etukäteen ahdistusta ja pelkoa urheilupiirien ulkopuolelle jäämisestä. Osa heistä kertoi ottaneensa yhteyttä uran päättäneisiin urheilijakollegoihin. Tämä auttoi ennakoimaan tulossa olevia muutoksia. Samassa tutkimuksessa osallistujat kuvailivat päättäneensä keskittyä tietoisesti uusiin mielenkiinnon kohteisiin, joka monen kohdalla tarkoitti uuden urheilulajin harrastamisen aloittamista. Aluksi
tuttuihin urheilupiireihin liittyvä sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen tuntui haikealta, mutta uusien mielenkiinnon kohteiden sekä opiskelu- tai työympäristöjen kautta elämään tuli uusia vuorovaikutussuhteita. Tutkimuksen mukaan vuorovaikutussuhteet uusien ihmisten kanssa edistivät sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen, koska nämä eivät sitoneet urheilijaa entiseen rooliin uransa lopettaneena urheilijana. (Lally 2007: 92—
95.) Erpicin ym. (2004) tutkimus tuki yllä olevia havaintoja. Uran päättymisprosessissa
kuusi kymmenestä urheilijasta koki kaipaavansa urheilijan elämäntapaa, urheiluun liittyviä sosiaalisia aktiviteetteja sekä kavereita urheiluympäristöstä. (Erpic ym. 2004: 51—
52.)
Avoin kommunikointi ja uskallus puhua vaikeistakin asioista uran aikana, että sen jälkeen
on tärkeää. Lavelleen ja Robinsonin (2007) tutkimuksessa nousi esiin urheilijoiden ja
heidän valmentajiensa vuorovaikutussuhde. Osa valmentajista ei onnistunut huomaavaan tarpeeksi urheilijoiden henkilökohtaisia tarpeita, koska he olivat kenties liian keskittyneitä vain suorituskykyyn ja menestykseen. Onnistuneimmat urheilijan ja valmentajan
vuorovaikutussuhteet olivat sellaisia, joissa valmentaja luotti ja uskoi urheilijaan, sekä
suhtautui myötätuntoisesti myös heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Yksi tutkimukseen
osallistunut urheilija kuvaili, kuinka valmentaja kunnioitti hänen päätöstään lopettaa kilpaurheilu-ura, ja antoi hänelle vapauden treenata silloin kuin hän halusi. Tämä auttoi
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urheilijaa luopumaan urheilijaurasta hiljalleen ja hallitusti, eikä hän kokenut missään vaiheessa menettävänsä yhteyttä kehoonsa tai olevansa täysin hukassa uuden arjen
kanssa. Avoimemman vuorovaikutussuhteen myötä urheilijat kertoivat yleisesti suorituskyvyn paranevan, tunsivat hallitsevansa urheilu-uransa, sekä uran lopettamisprosessin
paremmin ja he olivat yleisesti tyytyväisempiä elämään. (Lavallee & Robinson 2007:
133—135).
4.2.4

Emotionaaliset tekijät

Emotionaaliset tekijät sekä uran lopettamisen prosessointi liittyvät vahvasti urheilijoiden
subjektiivisiin kokemuksiin. Yliopistourheilijoista tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin uran
lopettaneiden

kokemusten

kautta

selviytymistä

uran

siirtymävaiheista,

selviytymiskeinoja, sekä omia vahvuuksia ja identiteettiin liittyviä tekijöitä. Osallistujat
olivat

yllättyneitä uran lopettamiseen liittyvistä tunnereaktioista.

osallistuneet

kokivat

surua,

ahdistusta,

menetyksen

tunteita,

Tutkimukseen
motivaation

ja

mielenkiinnon kohteiden puutetta sekä valmistautumattomuutta näihin tunteisiin.
Identiteetin muuttuminen uran jälkeen saattaa tuntua haastavalta, sekä sopeutuminen
muuttuneeseen elämäntilanteeseen voi sen myötä olla vaikeaa. Osa tutkimukseen
osallistuneista kuitenkin kertoi tuntevansa helpotusta elämän muuttuessa uran jälkeen
vapaammaksi,

ja

osallistuminen

uran

ulkopuolisiin

asioihin

oli

helpompaa.

Urheilukokemuksista seuranneet ominaisuudet kuten johtajuus ja vastuullisuus koettiin
tutkimukseen osallistujien mukaan myös positiivisina ominaisuuksina (Menke &
Germany 2018: 21—26.)
Yhdeksän

ammattilasikrikettipelaajan

kokemuksia

selvittäessä

kävi

ilmi,

että

lopettamispäätöksen taustalla vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin moniselitteisiä.
Pelkästään uran tahallisesti tai vapaaehtoisesti päättäminen ei kata lopettamisen syitä
kokonaisuudessaan. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat, että psykologista kuormitusta
uran aikana lisäsivät kommunikaation puute seuran kesken sekä epävarmuus
sopimuskauden jatkamisesta. Osa vastanneista koki jäävänsä eristäytyneeksi ja
syrjäytyneeksi sopimuksen päätyttyä. Sopimuksen jatkamiseen liittyvä epävarmuus
lisäsi osalla motivaation puutetta. sekä heikensi itseluottamusta, jonka seurauksena uran
lopettamisen taustalla vaikuttivat myös psykologiset tekijät. Tutkimukseen osallistuneet
kuvailivat

psykologisten

tekijöiden

kuormittavuuden

vaikuttavan

psyykkiseen

hyvinvointiin, ja lisäävän esimerkiksi loppuun palamisen, masennuksen sekä
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ahdistuksen kaltaisia emotionaalisia reaktioita. Sosiaalisen tuen puute, sekä
hankaluudet päästä puhumaan vaikeista asioista olivat yhteydessä psykologisen
hyvinvoinnin alenemiseen (Roberts & Mullen & Evans & Hall 2014: 940—943.)
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5

Toimintaterapeuttinen näkökulma tiedonhaun tuloksiin

Opinnäytetyön teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin Gary Kielhofnerin kehittelemä inhimillisen toiminnan malli (Model of Human Occupation, MOHO). Mallin keskeinen ajatus
on ihmisen yksilöllisyys, subjektiivisuus ja holistisuus, jonka vuoksi se sopii erinomaisesti
kokemusperäisten tulosten ja johtopäätösten syvempään ymmärtämiseen. Tässä kappaleessa käsittelemme kirjallisuuskatsauksen keinoilla esiin nousseista tiedonhaun tuloksia urheilijan, ympäristön, toiminnan ja muutoksen kautta. MOHO auttaa luomaan ymmärrystä yksilön osallistumisesta ja mukautumisesta elämän eri toimintojen alueella.
Mallissa ympäristötekijät ja yksilön sisäiset tekijät nähdään toimivan keskenään vuorovaikutuksessa ja siten muodostavan dynaamisen kokonaisuuden (Hautala ym. 2016:
235). Mallin avulla pyrimme selvittämään, mitkä tekijät ovat yksilön motivaation taustalla,
millaiset mahdollisuudet yksilöllä on toteuttaa toiminnallisen identiteettinsä mukaista toiminnallista osallistumista sekä sitä, miten ympäristötekijät vaikuttavat suoriutumiseen.
Havainnollistimme kirjallisuuskatsauksesta nousseita tuloksia listaamalla tekijöitä (kuvio
1), jotka vaikuttivat uuteen uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumiseen. Inhimillisen toiminnan malli auttoi tunnistamaan urheilijan elämäntilanteen eri osa-alueiden
merkityksellisyyden, sekä vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
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Kuvio 1. Elämänhallintaa edistäviä tekijöitä kilpaurheilun lopettamisprosessissa.

5.1

Urheilija

Urheilijaan yksilönä vaikuttavat monet sisäiset tekijät. MOHO-mallin mukaan tahto, arvot
ja mielenkiinnon kohteet kokonaisuutena auttavat ennakoimaan, valitsemaan ja tulkitsemaan asioita, joita teemme elämässä. Yksilö pystyy huomaamaan ennakoimisen kautta
ympäristöstään mielenkiinnon kohteitaan vastaavaa tekemistä. Valintoja täytyy tehdä
niin arkisissa asioissa, tai suurempiin elämänkulkuun vaikuttavissa tekijöissä. Yleisesti
tekeminen, jonka valintaan voi itse vaikuttaa tuntuu miellyttävämmältä. Tällä on myös
kiinteä yhteys koettuun elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen elämässä. (Hautala ym. 2016:
236—237).
Urheilijoita tulisi rohkaista etsimään uusia mielenkiinnon kohteita ja vuorovaikutussuhteita myös oman urheilulajinsa ulkopuolelta. Tämä mahdollistaisi urheilijalle itsensä näkemisen uusissa rooleissa, joka edistää sopeutumista urheilun jälkeiseen elämään. (Lavallee & Robinson 2007: 138; Lally 2007: 92—95.) Roolit vaikuttavat luonnollisesti myös
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siihen, miten käytämme aikamme vuorokauden aikana (Hautala ym. 2016: 238). Kilpaurheilijoiden voidaan ajatella sitoutuvan voimakkaasti uran aikana urheilun vaatimiin
ajankäytöllisiin, sekä tottumuksen ohjaamiin tapoihin. Vahva urheilijan identiteetti liittyy
positiivisesti urheilijan suorituskykyyn uran aikana. Toisaalta vahvan urheilijan identiteetin omaksuminen vielä uran jälkeen, saattaa estää ammatillisen tai henkilökohtaisen
identiteetin kehittämistä, sekä aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia uran jälkeisessä elämäntilanteessa (Martin & Fogarty & Albion 2013: 98). Urheilijat, jotka alkavat jo uran aikana
pohtimaan lopettamista ja siirtymävaihetta uran jälkeen, näyttäisivät sopeutuvan paremmin muutosvaiheeseen. Tutkimusten mukaan urheilijan identiteetin asteittainen väheneminen voi viitata siihen, että he ovat alkaneet pohtia muitakin mielenkiinnon kohteita sekä
uravalintoja urheilun jälkeen (Martin & Fogarty & Albion 2013: 105). Vapaaehtoinen uran
lopettaminen sekä urheilijan identiteetin vähentäminen porrastetusti näyttäisivät myös
olevan yhteydessä myönteisiin tuloksiin elämäntyytyväisyyttä mitattaessa (Martin & Fogarty & Albion 2013: 106).
Sandersin

ja

Stevinsonin

masennusoireiden

yhteyttä,

(2017)
sekä

toteuttamassa

psykologiseen

tutkimuksessa

hyvinvointiin

liittyviä

selvitettiin
tekijöitä

ammattilaisjalkapalloilijoiden uran lopettamiseen liittyen. Tutkimuksen mukaan urheilijat,
joilla oli vahva urheilijan identiteetti ja jotka olivat lopettaneet loukkaantumisen
seurauksena, kärsivät todennäköisemmin masennuksen kaltaisista oireista sekä
kroonisesta kivusta (Sanders & Stevinson 2017: 1315). Ihmismieli ja keho ovat
kokonaisuus ja elimistön tapahtumat vaikuttavat myös mieleen. Aivoissa kipuaistimus
prosessoidaan osaksi samoilla aivoalueilla tunteiden kanssa, jolloin kipukokemus voi
aiheuttaa myös ahdistusta ja pelkoa. Tämä stressitila vaikuttaa kivun kokemiseen ja
kiputilan pitkittyessä voi johtaa mielenterveyden häiriöön. Kroonisen kivun ja
psykologisten tekijöiden yhteys on hyvä ottaa huomioon kokonaistilannetta ja
kuntoutusta pohdittaessa. (Karlsson 2018.)
Kilpaurheilu-uran asteittainen lopettaminen helpottaa luopumisen haikeutta, mutta myös
auttaa säilyttämään tuntuman omaan kehoon. Tämä puolestaan auttaa mahdollisesti
muuttuvan kehonkuvan hyväksymisessä. Kaiken kaikkiaan käsitys omasta kehosta muovautuu jatkuvasti läpi elämän. Muuttuvan kehonkuvan hyväksyminen liittyy myös kiinteästi syömishäiriöiden ja liikunta-addiktioiden syntymisen ennaltaehkäisemiseen. (Lavallee & Robinson 2007: 132—133). Inhimillisen toiminnan mallissa psykologisten ja
fyysisten tekijöiden yhteyttä voidaan tarkastella käsitteellä eletty keho (lived body).
Käsite kuvaa ihmisen mielen ja kehon yhteyttä jakamattomana kokonaisuutena. Kehon
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kautta saatu tieto ympäröivästä maailmasta ja tapahtumista muokkaa mielen toimintoja
sekä ymmärrystä toiminnasta. Kokemusten merkitykset rakentuvat jokaisen yksilön
elämäntilanteista riippuen subjektiivisista näkökulmista, ja ovat sitä kautta tärkeässä
osassa toiminnan onnistumisen kannalta (Hautala ym. 2016: 239). Yllä mainitussa
Lavalleen ja Robinsonin (2007) tutkimuksessa kilpavoimistelijat kertoivat kaipaavansa
hallinnan tunnetta omaan kehoonsa, ja ikävöineensä kilpavoimistelulle tyypillistä
liikemaailmaa. Erilaiset avarat tilat saivat yhden osallistujan aina muistelemaan, kuinka
eri voimisteluliikkeitä voisi suorittaa kyseisessä ympäristössä. (Lavallee & Robinson
2007: 132—133). Eri ympäristöt herättävät muistoja ja tunteita, näin olen urheilija ja ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
5.2

Ympäristö

Ympäristöön liittyviä tekijöitä voidaan jaotella MOHON mukaan fyysisiin, sosiaalisiin,
kulttuurisiin, taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin (Hautala ym. 2016: 240). Kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin erityisesti sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. Monissa
tutkimuksissa mainittiin tärkeänä valmentajien, urheiluseurojen ja lähipiirin tuki, niin uran
aikana, kuin sen jälkeenkin. Mahdollisuus keskustella jo aikaisemmin lopettaneiden urheilijoiden kanssa auttoi hahmottamaan tulevaa, ja selittämään omaa kokemusmaailmaa
(Lally 2007: 92). Urheilijan kannattaisi rakentaa sosiaalisia verkostoja urheilupiirien ulkopuolelle, ja sitä kautta pyrkiä itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen urheiluympäristöstä.
Tämä toimisi edistävänä tekijänä myös tilanteissa, joissa urheilu-uran loppuu vastentahtoisesti (Martin & Fogarty & Albion 2013: 107). Tutkimuksissa nousi esiin myös, kuinka
säännöllinen psykososiaalisen keskusteluavun saaminen antoi mahdollisuuden urheilijalle puhua elämän muutoksista, tunteistaan ja kokemuksistaan laaja-alaisesti, ja tällä
tavoin parantaa itsetuntemusta sekä tukea johdonmukaista identiteettiä. (Debois & Ledon & Argiolas & Rosnet 2012: 667.) Toimintaterapeuttisesta näkökulmasta mahdollisimman matala kynnys keskusteluavun pyytämiseen olisi ihanteellinen. Toisaalta ympäristö vaikuttaa siihen, kuinka helpoksi avun hakeminen koetaan.
Ympäristöön kuuluu myös kulttuuriin liittyvät tekijät. Kulttuuri liittyy vahvasti sosiaaliseen
elämään, mutta kulttuuri heijastuu myös arvoihin, mielenkiinnon kohteisiin, pätevyyden
tunteeseen, sekä rooleihin ja tapoihin (Hautala ym. 2016: 242). Useassa tutkimuksessa
kuvailtiin, kuinka uralla eteen tulleista muutoksista ja vaikeista tunteista ei aina ollut niin
helppoa puhua. (Debois & Ledon & Argiolas & Rosnet 2012: 663; Menke & Germany
2018: 26.) Kulttuuri määrittelee myös tietynlaiset raamit, millaisista asioista on suotavaa
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ja soveliasta puhua yhteiskunnassa. Suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut aina tietty pidättyneisyys omista asioista puhumisessa. Tämä on kuitenkin muuttumassa hiljalleen.
Urheilijat uskaltavat rohkeammin tuoda näkyväksi urheilu-uraansa liittyviä epäkohtia, ja
myös mediassa on alettu kiinnittää huomiota siihen.
Urheilijan toimintaan vaikuttaa myös käytettävissä olevat määrärahat. Ympäristön poliittiset ja taloudelliset seikat vaikuttavat välillisesti yksilön mahdollisuuteen työskennellä,
viettää vapaa-aikaa ja tehdä valintoja elämässään (Hautala ym. 2016: 243). Taloudellisen tuen, apurahojen ja ynnä muiden määrärahojen suuruus on myös valitettavasti lajisidonnaista. (Debois & Ledon & Argiolas & Rosnet 2012: 666). Lisäksi erilaisten mielen
hyvinvointia tukevien palvelujen saamiseen vaikuttavat maantieteelliset seikat, mutta
myös urheiluseurojen taloudelliset resurssit.
5.3

Toiminta

MOHO:n mukaan yksilön toiminnallisen osallistumisen taustalla vaikuttavat suorituskyky,
tottumus, tahto sekä ympäristön olosuhteet. Toiminnallisuuteen vaikuttavat keskeisesti
myös urheilijan subjektiiviset sekä sosiaaliset merkitykset. MOHO:ssa taidot luokitellaan
teoiksi, joita henkilö tarvitsee suoriutuakseen erilaisista tehtävistä. Taidot ovat havaittavissa olevia konkreettisia asioita, joita arvioimalla voidaan esimerkiksi selvittää, kykeneekö henkilö suoriutumaan vaadituista tehtävistä tarvittavalla tasolla. (Hautala ym.
2016: 243—244).
Itsetuntemus- sekä tietoisuustaidot nousivat esiin urheilijoiden kokemuksissa selvitettäessä niiden yhteyttä koettuun elämänhallintaan. Tietoisuustaidot ovat hyväksyvää, tietoista läsnäoloa ja taitoa havainnoida omia mielen tuottamia ajatuksia, kokemuksia ja
tulkintoja (Duodecim 2020). Urheilijoita tulisi rohkaista ja tukea tietoisuustaitojen sekä
itsetuntemuksen vahvistamisessa jo uran aikana. Urheilu- ja liikuntapsykologit, uraneuvojat, valmentajat ja vanhemmat voivat auttaa tässä prosessissa työskentelemällä urheilijan kanssa tunnistaakseen heidän vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteita tai muita taitoja urheiluympäristön ulkopuolella, sekä tukea urheilijaa identiteetin kehittämisessä ja
tutkimisessa (Martin & Fogarty & Albion 2013: 106).
Yliopistojalkapalloilijoiden sekä koripalloilijoiden elämänkokemuksista tehdyssä haastattelututkimuksessa osa vastanneista kertoi, että urheilukokemuksista oli ollut hyötyä it-

27

sensä kehittämisessä kuten johtajuustaitojen, vastuullisuuden ja työmoraalin omaksumisessa. Moni tutkimukseen vastanneista kertoi uran lopettamiseen liittyvistä yllättävistä
menetyksen tai surun tunteista, sekä identiteetin muuttumiseen liittyvästä yksinäisyydestä ja ahdistuksesta, joihin he toivoivat voineensa olla paremmin valmistautuneita. Olisikin tärkeää lisätä urheilijoiden tietoisuutta emotionaalisista tekijöistä, sekä valmistaa
heitä paremmin kohtaamaan tunnereaktiot, jotka voivat olla odotettavissa. (Menke &
Germany 2018: 21—23). Tietoisuus uran lopettamiseen liittyvistä tekijöistä ja riittävän
psykososiaalisen tuen tarjoaminen jo uran aikana voisikin ennaltaehkäistä urheilu-uran
lopettamiseen liittyvien negatiivisten tunnereaktioiden ikäviä seurauksia. (Sanders ym.
2017: 1316).
Urheilijan korkeampi koulutustaso ennusti vähemmän sopeutumisvaikeuksia elämässä
urheilu-uran jälkeen. Töiden haku oli helpompaa, koska pystyi ammatillisesti vastaamaan työympäristön vaatimuksiin. (Erpic ym. 2004: 56—57.) Ylipäätään asioiden ennakoiminen ja ajallinen etukäteissuunnittelu on tärkeää uravalintoja pohtiessa, koska jatkokouluttautuminen voi vaatia esimerkiksi pääsykokeisiin valmistautumista. Menken ja
Germanyn (2018) tutkimuksessa osa urheilijoista keskittyi asettamaan urheilu-uran jälkeisiä tavoitteita urheilu-uran ulkopuolisiin asioihin, ja hyödyntämään urheilu-uran aikaisia kokemuksia tulevaisuudessa. Uusin asioihin keskittyminen auttaa sopeutumisessa,
siirtymävaiheessa, ja sen jälkeen. Elämänhallintaa edistäväksi yhdistelmäksi mainittiin
suunnitelma siitä, mitä urheilu-uran jälkeen aikoo tehdä, omista kokemuksista sekä tunteista puhuminen ja itsensä “kiireisenä” pitäminen. (Menke & Germany 2018: 26—27).
Päivästruktuuri ja erilaiset arjen rutiinit jäsentävät aikaa, ja luovat turvallisuuden tunnetta
elämään (Hautala ym. 2016: 238). Opiskelu, työnteko, uudet mielenkiinnon kohteet sekä
muut vastaava arjessa toistuvat toiminnat helpottavat selviämään muutosprosessissa.
5.4

Muutos

Ihmisellä on luontainen pyrkimys hallita elämäänsä. Elämänhallinnan edellytys on, että
ihminen tuntee itsensä. Ajan kuluessa yksilölle muodostuu pysyvä käsitys siitä, minkälaisista ratkaisuista hänelle tulee hyvä olo, mitä kannattaa vältellä tai minkälaisia tavoitteita kohti elämässään haluaa pyrkiä. Identiteetti luo pohjan elämänhallinnalle. (Keltikangas-Järvinen 2008: 268.) Tahto on yhteydessä motivaatioon sekä toiminnalliseen osallistumiseen, jonka taustalla vaikuttavat subjektiiviset kokemukset. Ajan kuluessa toiminnallisen osallistumisen myötä rakentuu toiminnallinen identiteetti. Toiminnallinen identiteetti koostuu henkilön ajatuksista siitä, kuka hän on toimijana, sekä millaiseksi toimijaksi
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hän haluaa tulla. Toiminnallisen identiteetin taustalla vaikuttaa käsitys omasta suorituskyvystä, arvoista, rutiineista sekä ympäristötekijöistä. Toiminnallisen identiteetin myötä
henkilö tekee valintoja, jotka muokkaavat sitä minkälaista hän haluaa elämänsä olevan
(Hautala ym. 2016: 246).
Urheilijan ura sekä siihen liittyvät siirtymävaiheet rakentavat urheilijan ammatillista identiteettiä huippuunsa. Urheilu-uran lopettamisen jälkeen urheilija saattaakin kohdata tilanteen, jossa hän joutuu pohtimaan identiteettiään uudestaan. Uran huippu on ehkä saavutettu tai vaihtoehtoisesti voinut olosuhteiden pakosta jäädä saavuttamatta. Uran lopettamiseen liittyvä identiteettityö saattaakin tuoda mukanaan menetykseen ja suruun liittyviä tunteita, joiden taustalla olla murskautuneita haaveita ja unelmia elämästä, jota ei
koskaan saavuttanut. Urheilijoille suunnattujen tukiohjelmien olisikin hyvä tähdätä elämänhallintataitojen lisäämiseen. Tukiohjelmissa tulisi rohkaista urheilijoita olemaan itsenäisiä, asettamaan omat uratavoitteensa sekä kehittää omia sosiaalisia verkostojaan urheiluympäristön ulkopuolella. (Martin & Fogarty & Albion 2013: 107). Tämänkaltaisten,
oikea-aikaisten ja siirtymävaihetta tukevien interventioiden myötä urheilijan sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen uran jälkeen saatettaisi sujua myönteisemmin. Urheilijat, jotka aloittavat uran lopettamiseen liittyvän suunnittelun hyvissä ajoin, vähentävät
urheilua asteittain sekä löytävät muita mielenkiinnon kohteita uran jälkeen, näyttäisivät
sopeutuvan siirtymävaiheessa muita paremmin (Lavallee & Robinson 2006: 120.)
Toisilla elämän rutiinien muuttuminen tai kokonaan poistuminen, voi tuoda epävarmuuden tunnetta eteenpäin menemisen suhteen, sekä sitä kautta horjuttaa toiminnallisen
pätevyyden tunnetta (Menke ym. 2018: 24—25). MOHO:n mukaan toiminnallinen pätevyys merkitsee sitä, missä määrin ihminen voi toteuttaa toiminnallisen identiteettinsä mukaista toiminnallista osallistumista. Toiminnalliseen pätevyyteen liittyy osallistumisen tasapaino toimintoihin, jotka vievät henkilö kohti päämääriään, luovat tyytyväisyyden ja
hallinnan tunnetta sekä vastaavat omien roolien vaatimusten mukaisia odotuksia (Hautala ym. 2016: 247—248). Toisinaan urheilijan rooliodotusten mukainen toiminta on riippuvainen myös siitä, miten muut ympärillä olevat ihmiset ovat tottuneet näkemään urheilijan, sekä kohtelemaan häntä. Urheilusankarin rooli ja siihen liittyvä vahvaksi koettu urheilijan identiteetti saattaakin osaltaan vaikeuttaa uran jälkeistä sopeutumista (Sanders
& Stevinson 2017: 1315).
Toiminnallinen mukautuminen rakentuu ajan kuluessa myönteisen toiminnallisen identiteetin sekä saavutetun toiminnallisen pätevyyden lopputuloksena (Hautala ym. 2016:
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248.). Naisvoimistelijoiden uran lopettamista tarkastelevassa tutkimuksessa osa vastanneista, kuvaili uran jälkeisten uusien mielenkiinnon kohteiden löytämisen vieneen jopa
useita vuosia. Asteittaisen lopettamisen myötä, sekä uran aikaisiin harjoitteluympäristöihin palaaminen vapaa-ajalla, nähtiin myös osallistujien keskuudessa myönteisenä tekijänä uran lopettamiseen sopeutumisessa (Lavellee ym. 2006: 132.) Voidaan siis ajatella,
että urheilijan toiminnalliseen mukautumiseen vaikuttavat vahvasti ympäristön tarjoamat
resurssit, toiminnallisen identiteetin sekä toiminnallisen pätevyyden välinen sopuisa toteutuminen. Toisille urheilu-uran lopettaminen voi tuottaa myös helpotuksen tunteen, kun
elämä palaa tietynlaiseen arkisuuteen. (Menke & Germany 2018:22) Urheilu-uran aikana
opittujen tottumusten, kuten ajankäytön hallinta tai kilpailuhenkisyyden muokkaaminen
osaksi päivittäistä arkea, koettiin myös urheilijan roolista positiivisesti omaksuttuina ominaisuuksina (Menke ym. 2018:24.)
5.5

Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Kirjallisuuskatsauksemme ensisijaisena tavoitteena oli löytää tutkittua tietoa urheilijoiden
kokemuksista liittyen elämänhallinnan tunteeseen uran päättyessä. Aiheeseen sopivia
tutkimuksia löytyi tekemällämme haulla suhteellisen hyvin ja laaja-alaisesti, eri lajien,
sekä yksilöllisten kokemuksien kautta. Rajasimme aineistomme mahdollisimman tarkasti
vastaamaan kirjallisuuskatsaukselle asettamiamme tutkimuskysymyksiä ja täsmäämään
sisään- ja poissulkukriteerejä. Näiden avulla halusimme ehdottomasti tarkastella tutkimuksia, joissa aineisto oli kerätty suoraan urheilijoiden omiin kokemuksiin pohjautuen.
Tämä oli tärkeää, koska tavoitteenamme oli tuottaa opinnäytteen tuotoksena mahdollisimman käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä opas, suoraan urheilijoille itselleen
hyödynnettäväksi.
Kirjallisuuskatsauksen tutkimusartikkeleissa toistuivat tietyt samankaltaisuudet, joiden
pohjalta tarkempaan tarkasteluun nostettiin neljä teemaa; 1. urheilu-uran ennakoiminen
ja vaihtoehtoisten polkujen näkeminen 2. urheilijan identiteetti 3. sosiaalinen ympäristö
4. emotionaaliset tekijät. Teemat olivat yhteneväisiä myös tutkimustiedon kanssa sen
suhteen, millaisia olettamuksia olimme tehneet ennakkoon alustavan aiheeseen perehtymisen myötä. Voidaan siis olettaa, että nämä havainnot uran ennakoimisesta, identiteetistä, sosiaalisesta ympäristöstä sekä emotionaalisista tekijöistä ovat melko pysyviä,
ja sen myötä tukevat kirjallisuuskatsauksemme luotettavuutta.
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Tutkimusten mukaan urheilu-uran päättyessä urheilijat voivat kokea muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisen haastavana, mikäli urheilu-uran päättämiseen on liittynyt
suunnittelemattomuutta sekä identiteettityön keskeneräisyyttä. Verkostoitumista ja sosiaalisten suhteiden rakentamista pidettiin myös tärkeänä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa. Emotionaalisten tekijöiden, kuten tunnereaktioiden sekä niiden käsittelyn merkityksellisyys korostui urheilijoiden kokemuksissa. Tutkimuksissa esiin nousseet teemat
myötäilevät myös käsitystämme toimintaterapeutteina toiminnallisen tasapainon tärkeydestä. Toimintakyvyn, toiminnan ja ympäristön välinen harmonia lisää elämänhallinnan
tunnetta, ja on sitä kautta yhteydessä hyvinvointiin, sekä tyytyväisyyden tunteeseen elämästä. Inhimillisen toiminnan mallin avulla tarkastelimme urheilijoiden elämän toimintoihin osallistumista ja mukautumista, sekä saimme näkökulmia tutkimuskysymyksiimme:
Miten kilpaurheilijat kokevat elämänhallinnan urheilu-uran jälkeen? Ja mitkä tekijät liittyvät kilpaurheilijoiden elämänhallintaan edistävästi ja mitkä estävästi?
Toimijuus on keskeinen käsite toimintaterapiassa, jonka avulla pyritään ymmärtämään
ihmisten toiminnallisia tarpeita, sekä kykyjä toimia omassa jokapäiväisessä ympäristössään. Toimintaterapiassa tavoitteena on asiakkaan toiminnan mahdollistaminen. Opinnäytetyömme osana tuotetun oppaan myötä olemme pyrkineet vahvistamaan urheilijan
oman aktiivisuuden ja toimijuuden näkökulmaa. Opasta kirjoittaessamme halusimme
pyrkiä tuottamaan mahdollisimman selkeää ja käytännönläheistä materiaalia, josta ennen kaikkea urheilija itse hyötyisi. Toimintaterapeuttien tietotaito liittyy toimintakyvyn
kuntoutukseen muuttuvissa elämäntilanteissa. Emme kuitenkaan ajattele, että urheilija
tarvitsisi kuntoutusta sanan varsinaisessa merkityksessä urheilu-uran päättyessä, mutta
toimintaterapeuteilta löytyy työkaluja uusien tilanteiden käsittelyyn. Toimintaterapeuteilta
löytyy ammatillista osaamista keskusteluavun tarjoamiseen, urheilijan ammatillisten vahvuuksien kartoittamiseen, sekä arjen muokkaamisesta omia arvoja ja mielenkiinnon kohteita vastaavaksi. Urheilija voi kaivata muutoksen keskellä vieressä kulkijaa, joka voi yhtä
hyvin olla läheinen, entinen valmentaja tai tuttu urheiluverkostoista tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.
Kirjallisuuskatsauksen myötä poimimme elämänhallinnan näkökulmasta keskeisimmät
teemat urheilijoiden omiin kokemuksiin pohjautuen. Toimintaterapeutin tärkeä tehtävä
onkin ymmärtää asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja valintoja, sekä yksilöllisiä tarpeita
ja kokemuksia. Kirjallisuuskatsauksen avulla löysimme ajankohtaista ja tutkittua tietoa
aiheesta yhteistyökumppanimme hankkeen käyttöön. Toimintaterapiassa asiakas on
aina keskiössä, ja koimme, että oman alan teoriapohja auttoi hahmottamaan aineistoa
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kokonaisuutena, sekä poimimaan siitä elämänhallintaa tukevia näkökulmia opasta varten. Tästä oli helppo aloittaa kehittämään urheilijalle suunnattua opasta, johon perehdymme seuraavassa luvussa.
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6

Oppaan tuottaminen

Oman Elämänsä Urheilija -hanke on julkaissut tänä vuonna kolme valmentajille suunnattua opasta liittyen urheilijan syömishäiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Meidän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen pohjalta oppaan tuottaminen tuntui luonnolliselta jatkumolta hankkeeseen, jolloin tutkittu ajankohtainen tieto olisi helposti saavutettavissa. Oppaan on tarkoitus tulla ladattavaksi myös hankkeen nettisivuille. Meiltä pyydettiin lisäksi kirjoittamaan nettisivuille tekstimateriaalia liittyen urheilijan arkeen, ajankäyttöön, urheilijaidentiteettiin ja urheilu-uran päättymiseen elämänhallinnan näkökulmasta, koska meillä oli valmista tietopohjaa aiheesta opinnäytetyön ja oppaan ansiosta.
Tämä antoi meille entisestään vahvistusta aiheemme merkityksellisyydestä.
Aloitimme oppaan tuottamisen etsimällä tietoa siitä, millainen on hyvä opas. Terveydenedistämiskeskus on määritellyt laatukriteerit terveysaineistolle. Sen mukaan aineiston
pitää palvella käyttäjäryhmän tarpeita, olla helppolukuinen, luotettavaa sekä tarkistettua
tietoa, visuaalinen ilme tukee sisältöä ja kuvien käyttöön on lupa, myös julkaisuformaatti
ja aineistomuoto ovat tarkoituksen mukaisia. (Rouvinen-Wilenius 2007: 10.) Halusimme
tuottaa urheilijalle itselleen mahdollisimman selkeän ja helppolukuisen oppaan. Oppaan
tuottamista on ohjannut kirjallisuuskatsauksesta saatu tietoperusta elämänhallinnan kokemuksista kilpaurheilu-uran päättyessä. Opas löytyy liitteenä opinnäytetyön lopusta
(liite 2).
Oppaan nimeksi päätettiin “Mitäs nyt? Näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä”. Halusimme välttää etusivulla opas-sanan käyttöä, koska koimme sen ohjaavan
liikaa ajatuksia ulkopuolelta sanelluista ohjeista, kuinka urheilijan olisi hyvä elää. Tavoitteenamme oli tuoda esille näkökulmia urheilu-uran päättymiseen, josta urheilija itse voi
poimia omaan yksilölliseen elämäntilanteeseensa sopivat vinkit. Opas on jaettu tekstikokonaisuuksiin identiteetti, mieli, sosiaaliset suhteet, arki, sekä lisätietoa. Nämä aiheet
nousivat kirjallisuuskatsauksen pohjalta merkittävimmiksi aihealueiksi, joista uskoimme
urheilijan hyötyvän. Jokaisen kattavan tekstiosuuden jälkeen on ydinasiat kokoava tietolaatikko ja sen jälkeen pohdittavaksi osio. Urheilijan omaa kokemusmaailmaa haluttiin
herätellä pohdittavaksi osiolla, joka mahdollistaa itsetuntemuksen lisääntymisen ja asioiden äärelle pysähtymisen. Oppaan lopusta löytyy listattuna hankkeeseen liittyviä nettisivuja sekä sivustoja, joista löytyy vertaistukea keskusteluryhmien muodossa.
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Opas on taitettu Microsoft PowerPoint-ohjelmaa käyttäen, koska halusimme tiedoston
olevan helposti muokattavissa ilman taitto-osaamista. PowerPointin heikkoudeksi paljastui myöhemmin tavutusominaisuuden puuttuminen, joten tekstipalstoja jouduttiin tavuttamaan manuaalisesti. Visuaalinen ilme oppaaseen on rakennettu raikkaiden värien
avulla ja tekstien sisältöjä tukevien kuvien kautta. Kaikki kuvat on ladattu ilmaisesta Unplash-kuvapankista, josta kuvia voi vapaasti käyttää julkaisuihin.
Oppaasta saatiin palautetta hankkeen Syömishäiriökeskuksen toimintaterapeutilta ja
projektipäälliköltä, joka on kilpaurheillut itsekin aikaisemmin. Tämän lisäksi saimme palautetta myös tuttavapiiriin kuuluvalta entiseltä kilpaurheilijalta. Oppaan joitain kohtia
pyydettiin muokkaamaan enemmän yleiskielelle välttääksemme liian vaikeaselkoinen
teksti sekä toimintaterapian ammattisanaston käyttö, joka ei välttämättä aukeaisi helposti
kohderyhmälle. Meitä pyydettiin myös nostamaan vahvemmin näkyviin tieto, ettei urheilua tarvitse hylätä elämästään kokonaan, vaan se voi säilyä hyvinvointia tukevana osaalueena loppuelämän ajan. Muokkasimme myös oppaan lopusta löytyvien nettisivujen
ryhmittely käyttäjälähtöisempään suuntaa. Kaiken kaikkiaan oppaan aiheita sekä rakennetta pidettiin selkeänä ja tarpeeseen vastaavana.
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7

Pohdinta

Oman Elämänsä Urheilija -hankkeessa tavoitteena oli löytää laajempaa ymmärrystä urheilijoiden syömishäiriökäyttäytymisen ehkäisyyn ja tuoda samalla esiin laajemmin ravitsemuksen ja elämänhallinnan merkitystä urheilijan terveyteen ja suorituskykyyn. Opinnäytetyömme koostui tiedon hankinnasta kirjallisuuskatsauksen keinoin, jonka pohjalta
tuotimme oppaan urheilijoille. Tiedonhankintaa ohjasivat elämänhallinnan näkökulmasta
muodostetut tutkimuskysymykset. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota urheilijalle suunnattu selkeä ja käytännönläheinen opas, joka auttaa hahmottamaan keinoja elämänhallinnan tukemiseen urheilu-uran päättyessä.
7.1

Opinnäytetyöprosessi

Opinnäytetyön parissa työskentely on ollut ajallisesti pitkä prosessi. Olemme aloittaneet
Oman Elämänsä Urheilija –hankkeen kanssa yhteistyön jo puolitoista vuotta sitten keväällä 2019, jolloin aloimme pohtia ja rajaamaan opinnäytetyön aihetta. Opinnäytetyön
kirjoittaminen ja tutkimusmenetelmiin perehtyminen on tuonut meille uutta ymmärrystä
tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Tiedonkeruumenetelmänä koemme kirjallisuuskatsauksen olleen onnistunut valinta ja löysimmekin laajasti tutkimusartikkeleja aiheeseemme. Ottaen huomioon myös tämän vuoden koronatilanteen, olisi esimerkiksi haastattelujen tekeminen voinut olla yllättävän haastavaa. Kilpaurheilijoiden kokemukset urheilu-uran päättymisestä voi olla myös arkaluontoinen aihe kokemuksista riippuen. Huomasimmekin aineistoa kartoittaessa, että moni tutkija toi julki haastateltavien vaikean
löytämisen. Rajasimme kirjallisuuskatsauksen artikkeleita niin, että urheilijoiden omakohtaiset kokemukset välittyisivät tutkimusartikkeleista mahdollisimman hyvin. Tällä tavoin saimme myös oppaaseen mielestämme helposti lähestyttävän tulokulman, koska
tavoitteenamme oli välittää tutkittua kokemustietoa urheilijalta urheilijalle, joka on itse
kenties samassa tilanteessa.
Inhimillisen toiminnan malli teoreettisena viitekehyksenä auttoi jäsentämään tutkimustuloksia toimintaterapian tietoperustaan. Huomasimme, kuinka eri tekijät ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Urheilu-uran päättymisen liittyvät elämänhallintaa edistävien tekijöiden
kategorisointi ei ollut aina täysin yksiselitteistä. Oppaan kokoaminen ja nettisivujen tekstien koonti auttoivat myös kiteyttämään kirjallisuuskatsauksen tuloksia selkeään muotoon. Tutkimustietoa muotoillessa sekä oppaaseen, että nettisivuille on täytynyt olla tarkkana siinä, että teksti on ulkoasultaan tarpeeksi helppolukuista kohderyhmälle. Olemme
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pohtineet prosessin edetessä myös omaa ammatillista kasvua ja kuinka teoriatiedon yhdistäminen käytännön työskentelyyn muuttuu oletettavasti sitä helpommaksi, mitä enemmän alalta työkokemusta karttuu. Nyt meiltä vielä luonnollisesti puuttuu toimintaterapeuttiopiskelijoina alan vankka työkokemus, joten välillä uppoutuessa urheilumaailmaa on
pitänyt pysähtyä todella pohtimaan, mitä toimintaterapeutin roolissa tekisi eri tilanteissa
ja kuinka urheilija todella hyötyy siitä.
7.2

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys

Olemme pyrkineet noudattamaan opinnäytetyössämme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tutkimusta tehdessä
olemme pyrkineet olemaan huolellisia ja kuvaamaan tutkimusprosessin kulkua johdonmukaisesti sekä rehellisesti. Tutkimustulokset on pyritty kuvaamaan avoimesti ja totuudenmukaisesti. Lähdeviitteiden asianmukaiseen merkitsemiseen ja paikkansa pitävyyteen on kiinnitetty huomiota koko opinnäytetyöprosessin ajan. Olemme noudattaneet
Metropolia Ammattikorkeakoulun tietosuojan ja tietoturvan näkökulmasta hyväksyttyjä
tietojärjestelmiä ja sovelluksia, sekä hyviä käytäntöjä säilytettäessä tutkimusaineistoa ja
kirjoittaessamme opinnäytetyötä. Tutkimusmenetelmä oli kirjallisuuskatsaus, joten
emme ole käsitelleet olleenkaan henkilötietoja opinnäytetyötä tehdessä. Olemme huolehtineet, että tarvittavat yhteistyösopimukset on allekirjoitettu ennen tutkimuksen aloittamista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013: 6, mukaillen.)
Kirjallisuuskatsauksen käyttö tutkimusmenetelmänä oli meille molemmille uusi asia.
Olemme pyrkineet huolellisesti valitsemaan aiheen kannalta parhaat mahdolliset artikkelit ja kuvailemaan prosessin tarkasti, jotta haku on mahdollista tarvittaessa toistaa. Artikkeleita löytyi hakusanoilla kaiken kaikkiaan 763 kappaletta, joka on määrällisesti paljon. Kirjallisuuskatsaukseen on mahdollisesti voinut aiheutua harhaa artikkelien rajausvaiheessa, koska ensimmäiset rajaukset on tehty otsikon perusteella ja kaikkia artikkeleita ei ole luonnollisesti luettu alusta loppuun varhaisessa vaiheessa. Artikkelit olivat
saatavilla vain englanninkielisenä, joten vieraskieliseen aineistoon tutustuessa on aina
mahdollista, että jotain jää ymmärtämättä erilaisen kieli- ja kulttuuriperimän takia.
Opinnäytetyön aiheeseen tutustuessa löysimme suomalaisia pro gradu –tasoisia tutkielmia, joista muodostimme ennakkokäsitystä elämänhallintaan vaikuttavista tekijöistä urheilu-uran päättyessä. Kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat tukeneet näitä oletuksia. Tutkimustuloksia yleistettäessä on mahdollista, että tietty kulttuurisidonnaisuus voi vaikuttaa
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tuloksiin. Kirjallisuuskatsauksen valikoituneista yhdeksästä tutkimusartikkelista yksikään
tutkimus ei ollut tehty Suomessa, eikä suomalaisia osallistujia ollut mukana. Aikaisempien tutkimusten valossa kirjallisuuskatsauksen tuloksissa on kuitenkin yhtäläisyyksiä.
Näin ollen olemme voineet pitää tuloksia suhteellisen universaaleina, ja pystyimme hyödyntämään tuloksia myös suomalaisessa yhteiskunnassa.
7.3

Päätelmät ja jatkotutkimusaiheet

Urheilijoita koskevaa tutkimustietoa tuottaa esimerkiksi liikuntatieteellinen tiedekunta.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia sekä tuottaa tutkimustietoa liikunnan ja terveyden edistämiskeinoista ja vaikutuksista. Lähtökohtana liikuntatieteelle on liikuntaan kohdistuva tiede, jossa hyvinvointia
voidaankin tarkastella monien eri tieteenalojen näkökulmista, joissa perspektiivi voi olla
fysiologinen, psykologinen tai esimerkiksi taloudellinen (Jyväskylän yliopisto 2018.)
Toimintaterapia puolestaan tuottaa tietoa ihmisen toiminnasta. (Hautala ym. 2016: 11).
Toimintaterapian tarkoituksena on myös edistää terveyttä ja toimintakykyä, sekä ehkäistä toiminnallisia ongelmia ja niiden vaikutuksia. Toimintaterapiassa hyvinvointia lähestytään hyvin holistisesta näkökulmasta, eli elämän toimintojen sekä toimintakyvyn
tasapainon toteutumisesta. Urheilijoiden suorituskyky nähdäänkin helposti hyvin fysiologisesta perspektiivistä, joka rakentuu kehon ravitsemuksen, harjoittelun ja levon välisestä kokonaisuudesta. Urheilijan henkinen hyvinvointi, sosiaaliset voimavarat sekä elämänhallintataidot taas saattavat jäädä helposti tarkastelun ulkopuolelle. Kirjallisuuskatsauksen myötä huomasimme kuitenkin aiheen tärkeyden. Urheilijoiden puutteellisilla
henkisillä ja sosiaalisilla voimavaroilla on laajoja seurauksia mielenterveyteen sekä sopeutumiseen urheilu-uran jälkeisessä elämäntilanteessa (Erpic & Wylleman & Zupancic
& Maja 2004:55; Lally 2007: 92—95.) Itsetuntemus- ja tietoisuustaitojen merkitys korostui urheilijoiden hyvinvointia edistävänä tekijänä, sekä toiveet näiden taitojen tukemisesta näkyivät urheilijoita käsittelevissä haastatteluissa (Martin & Fogarty & Albion 2013:
106).
Kilpaurheilu on usein luonteeltaan tavoitteellista, määrätietoista sekä kurinalaista. Urheilumenestystä ei saavuteta ilman pitkäjänteistä ja huolellista harjoittelua. Kilpa-urheiluun
sitoutuminen edellyttääkin urheilijaa tekemään valintoja omassa ajankäytössään ja valinnoissaan, joiden varaan urheilija rakentaa käsitystä arvoistaan, tottumuksistaan sekä
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identiteetistään. Näistä käsityksistä muotoutuu ajan kuluessa pysyviä tapoja toimia, ajatella sekä käyttäytyä erilaisissa tilanteissa.
Inhimillisen toiminnan mallissa ihminen voidaan nähdä dynaamisena kokonaisuutena,
joka elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Erilaisiin toimintoihin
osallistuminen sekä erilaiset elämän vaiheet vaikuttavat siis käsitykseemme siitä, keitä
olemme ja keneksi haluamme tulla (Hautala ym. 2016: 234—235.) Kilpaurheilijoiden tarkastelu tässä opinnäytetyössä loi syvempää ymmärrystä siihen, millaisena elämänmuutoksena sekä prosessina urheilijat kokevat uran päättymisen. Opinnäytetyössä on nostettu tarkasteluun tekijöitä, jotka voisivat tukea urheilijaa uran päättyessä. Vältimme tietoisesti nostamatta liikaa esille asioita, jotka voivat estää urheilijan sopeutumista muuttuvassa elämäntilanteessa.
Urheilu-uran jälkeiseen elämään sopeutumista edistäviä tekijöitä ovat urheilu-uran suunnittelu hyvissä ajoin, opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoittaminen, monipuoliset mielenkiinnon kohteet, laajat sosiaaliset verkostot, urheilijaidentiteetin tietoinen vähentäminen ja tunnereaktioihin varautuminen. Halusimme lähestyä aihetta positiivisesta tulokulmasta ja tuottaa urheilijoille ennaltaehkäisevää tietoa sopeutumishaasteiden välttämiseksi. Opinnäytetyömme tuo esiin toimintaterapeuttista tietotaitoa, jonka avulla voitaisiinkin lisätä urheilijan itsetietoisuutta ja aktiivista toimijuutta, edistää urheilijan mahdollisuuksia sopeutua tuottavuuden ja vapaa-ajan toimintoihin uran päättyessä, sekä ennaltaehkäistä urheilijoiden mielenterveyteen liittyviä haasteita.
Toimintaterapeuttien ensisijainen työnkuva on edistää ihmisten mahdollisuuksia osallistua toiminnan avulla. Kehittämällä yhteiskunnan palvelurakennetta osallisuutta tukevaksi
voidaan turvata toiminnallisen oikeudenmukaisuuden, sekä toiminnallisen tasavertaisuuden toteutumista. Toimintaterapeuttien ydinosaamista on toiminnan, ympäristön ja toimintakyvyn yhteensovittaminen. Toimintaterapia urheilumaailmassa näyttäisi olevan
vielä toistaiseksi vähäisesti hyödynnetty mahdollisuus, jolle kuitenkin näkemyksemme
mukaan olisi paikkansa urheilun saralla. Toimintaterapian tuominen uudelle maaperälle
edellyttääkin terapeutilta vahvaa osaamista sekä asiantuntijuutta, jonka vuoksi uusien
aluevaltauksien tekeminen ei tapahdu hetkessä. Näkisimme, että keskeisin urheilupiirejä
kannatteleva hyöty voitaisiin saavuttaa moniammatillisen työskentelyn tuloksena. Erilaiset projektiluonteiset, sekä tutkimustyyppiset lähestymistavat voisivatkin tuoda laajaalaista osaamista urheilupiirien eri kohderyhmille, kuten urheilijalle itselleen, alan ammattilaisille sekä muille tukiverkostoille hyödynnettäväksi. Opinnäytetyö luo perspektiiviä
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toimintaterapeuttien työllisyyden moniulotteisuuden rakentamiselle esimerkiksi järjestötoiminnan ja kolmannen sektorin palvelutarjontaan. Toimintaterapian teoreettisen tiedon
sekä toiminnan terapeuttisen käytön myötä voimme tuoda urheilupiireihin osaamista,
jonka keskiössä nähdään tietoisesti omaa hyvinvointiaan suojeleva urheilija.
Opinnäytetyön myötä huomasimme, että urheilijoita koskevaa tiedettä on runsaasti. Urheilijan voi kuitenkin olla haastavaa löytää tutkitun tiedon laajasta verkostosta niitä asioita, jotka olisivat helposti hyödynnettävissä omatoimisesti sekä siirrettävissä käytäntöön. Opinnäytetyön jatkokehittelynä olisikin mielenkiintoista päästä esimerkiksi toteuttamaan urheilijoiden kanssa toimintaterapeuttinen interventio yksilö- tai ryhmämuotoisesti urheilu-uran päättymisen yhteydessä, tai tuottaa oma haastattelututkimus tarkemmin kohdennetuilla kysymyksillä. Toivomme, että opinnäytetyö luo tietoperustaa jatkokehittelyä varten sekä tulevaisuuden tutkimustyötä ajatellen.
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Liite 1
1 (1)

Tutkimusartikkeleista nousseet teemat
# Tutkimusartikkelin tiedot

Keskeiset tekijät tutkimuskysymysten kannalta

Noussut teema

1 In pursuit of identity: A qualitative exploration of retirement
from women’s artistic gymnastic

Aikaisempi identiteetti perustui pitkälle urheilijan rooliin,
jolloin identiteetin joutui rakentamaan uudestaan uran
päätyttyä.

Identiteetti

Lavallee, David & Robinson, Hannah K. 2007. Psychology of Sport
and Exercise 8 (1). 119—141.

Jo nuoresta iästä lähtien urheilu-uran kaaren etukäteissuunnittelu pitäen mielessä, että ura joskus päättyy.

Suunnitelmallisuus
Mielenkiinnonkohteet

Urheilu-uran asteittainen vähentäminen auttaa muutoksen hallintaan.
Kilpaurheilun korvaaminen itselle mielekkäällä toiminnalla.

2 Changes in athletic identity and
life satisfaction of elite athletes
as a function to retirement status
Martin, Lisa Anne & Fogarty,
Gerard J. & Albion & Majella J.
2013. Journal of Applied Sport
Psychology, 26 (1). 96—110.

Vahvaksi koettu urheilijan identiteetti osoittautui olevan
yhteydessä uran lopettamiseen liittyviin sopeutumishaasteisiin.
Suunnitelmallisuus ja vapaaehtoinen uran lopettaminen
näyttäisivät helpottavan uran jälkeistä sopeutumista ja
olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyden tunteeseen.

Identiteetti
Suunnitelmallisuus
Mielenkiinnonkohteet
Sosiaalinen ympäristö

Urheilijan uran aikana tulisi selvittää muitakin mielenkiinnonkohteita sekä rooleja, jotta identiteetin kehittäminen olisi helpompaa.
Urheilijan autonomisuus ja riippumattomuus urheiluverkostoista tukisi siirtymiä.

3 Identity and athletic retirement:
A prospective study
Lally, Patricia 2007. Psychology of
Sport and Exercise 8 (1). 85—99.

Mahdollisimman varhainen jo uran aikainen itsensä uudelleenmäärittely voi suojata identiteettiä siirtymävaiheessa.
Asteittainen urheilun lopettaminen suojasi urheilijaa
vastoinkäymisiltä paremmin verrattuna täydelliseen panostamiseen loppuun asti.

Identiteetti
Suunnitelmallisuus
Sosiaalinen ympäristö
Mielenkiinnonkohteet

Urheilija luonnollisesti etääntyy urheilijayhteisöstä lopettamisen jälkeen, vaikka haluaisikin vielä kuulua urheilupiireihin.
Mielenkiinnonkohteet: uusi urheiluharrastus
4 The effect of athletic and nonathletic factors on the sport career termination process
Erpic, Cecic S. & Wylleman, Paul &
Zupancic, Maja 2004. Psychology
of Sport and Exercise 5 (1). 45—
59.

Elämäntyytyväisyyteen vaikuttaa se lopettaako vapaaehtoisesti vai pakon edessä esim. loukkaantuminen.

Emotionaaliset tekijät

26% ei ollut pohtinut lopettamisen jälkeistä elämää ollenkaan ja 39% ei ollut tarkkaa suunnitelmaa tulevaisuudelle.

Koulutus/työ

Koulutustaso vaikutti muutoksesta selviämiseen.

Suunnitelmallisuus
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5 Reconstructing athletic identity:
College athletes and sport retirement.
Menke, Donna J. & Germany,
Mae-Lynn 2018. Journal of Loss
and Trauma: Transition Planning in
Sport Careers 24 (1). 17—30.

Identiteetin muuttuminen uran lopettamisen myötä toi
tulleessaan ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteita Emotionaaliset tekijät liittyen uran siirtymävaiheisiin tulisi
huomioida paremmin ja lisätä niihin liittyvää keskustelua
ja tietoisuutta urheilijoiden keskuudessa.

Emotionaaliset tekijät
Suunnitelmallisuus
Sosiaalinen ympäristö

Selviytymisstrategioiden etukäteissuunnittelusta voisi
olla apua uran lopettamisessa.
Tunteista, kokemuksista sekä identiteetistä puhuminen
olisi tärkeää.

6 A lifespan perspective on transitions during a top sports career:
A case of an elite female fencer
Debois, Nadine & Ledon, Aurelie &
Argiolas, Cecile & Rosnet, Elisabeth 2012. Psychology of Sport
and Exercise 13 (5). 660—668.
7 An in-depth appraisal of career
termination experiences in professional cricket
Roberts, Claire-Marie & Mullen,
Richard & Evans, Lynne & Hall,
Ross 2014. Journal of Sports Sciences 33 (9). 935—944.

Urheilijan roolista luopuminen ja muissa rooleissa onnistuminen vaatii hyvää tukiverkostoa.

Identiteetti

Taloudellinen tuki, edut vaihtelevat urheilulajista riippuen.

Koulutus/työ

Sosiaalinen ympäristö
Emotionaaliset tekijät

Keskusteluavun merkitys sekä uran aikana, että jälkeen.
Elämänhallinnan puute urheilu-uran aikana heijastui
myös sopeutumisvaikeuksiin uran lopettamisen jälkeen.

Sosiaalinen ympäristö

Työkokeilut tai työharjoittelut urheilu-uran aikana tukisivat uran lopettamisen jälkeistä ammatillista kehitystä.

Mielenkiinnonkohteet

Intensiivinen urheilu-ura rajoitti henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä sekä esti pyrkimyksiä kohti muita
mielenkiinnonkohteita uran ulkopuolella.

Koulutus/työ
Emotionaaliset tekijät

Sosiaalinen tuki ja mahdollisuus päästä keskustelemaan (esim. joukkuetoverit) oli tutkimukseen osallistujien mukaan erityisen tärkeää.
8 Associations between retirement
reasons, chronic pain, athletic
identity, and depressive symptoms among former professional
footballers
Sanders, George & Stevinson,
Claire 2017. European journal of
sport science 17 (10). 1311—1318.

Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen urheilu-uran
lopettamisen jälkeen voi olla vaikeaa, jos identiteetti on
ollut voimakkaasti sidoksissa pelkästään urheilijana
olemiseen.

Identiteetti

Estäviä tekijöitä uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumiseen näyttäisivät olevan; alhainen koulutustaso, riittämätön ammatillisten valmiuksien ja elämäntaitojen kehittäminen sekä rajoittunut urasuunnittelu.

Emotionaaliset tekijät

Koulutus
Suunnitelmallisuus

Loukkaantuminen ja krooninen kipu lopettamisen taustalla selkeästi lisäävät riskiä masennuksen ilmaantumiseen.
9 Athletic identity and psychiatric
symptoms following retirement
from varsity sports
Giannone, Zarina A. & Haney, Colleen J. & Kealy, David & Ogrodniczuk, John S. 2017. International
Journal of Social Psychiatry 63 (7)
598—601.

Rajoittunut ja korostunut rooli urheilijana olemisesta voi
lisätä haavoittuvaisuutta sekä riskiä kärsiä psyykkisestä
ahdistuksesta urheilusta poisjäännin jälkeen.
Identiteettiin liittyvät interventiot jo uran aikana voisivat
vähentää uran lopettamisen jälkeisiä psykologisia vaikeuksia.

Identiteetti
Emotionaaliset tekijät

Mitäs nyt?
Näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran
päättyessä

Johdanto
Tähän oppaaseen on koottu näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä. Teemat käsittelevät urheilijan identiteettiä, mielen hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja arkea. Teemat ovat
nousseet tutkimusartikkeleista, jotka ovat
perustuneet urheilijoiden omiin kokemuksiin.
Opas on tarkoitettu Sinulle urheilija tutustuttavaksi jo urheilu-uran aikana, mutta sisältö
antaa pohdittavaa myös uran päättyessä. Opas
on rakennettu niin, että jokaisen teeman jälkeen
löytyy pohdittavaksi-osio herättelemään ajatuksia. Loppuun on koottu sivustoja, joista löytyy
lisää tietoa.
Urheilu-uran päättyminen on iso muutos elämässä. Arjen, tapojen, tottumusten sekä roolien
uudelleen muotoutumiselle on annettava aikaa.
On hetkiä, jolloin kaikki sujuu niin kuin etukäteen
suunnitteli, sitten on taas niitä hetkiä, kun asiat
tuntuvat vaikeilta. Voitot ja tappiot kuuluvat
myös urheilu-uran lopettamisprosessiin, mutta
niiden etukäteen pohtiminen voi madaltaa
edessä olevia esteitä.
Tämä on Metropolia ammattikorkeakoulun
toimintaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyön
tuotos, joka on tehty yhteistyössä Oman
Elämänsä
Urheilija
-hankkeen
ja
Syömishäiriökeskuksen kanssa syksyllä 2020.
Satu Linnasalmi ja Hanna Salo

2

Sisällyslue0elo
Identiteetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sosiaaliset suhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hyödyllisiä nettisivuja . . . . . . . . . . . . . . .17
Lähteitä ja lisälukemista . . . . . . . . . . . . . 20

3

Iden2tee3
Urheilu-uran päättyminen on monelle urheilijalle suuri elämänmuutos. Uran päättyminen on prosessi,
johon olisi hyvä valmistautua jo uran
aikana, sekä tulla tietoiseksi tekijöistä, joiden on todettu olevan yhteydessä uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Kilpaurheilussa urheilijan rooliin liittyy
usein tarkkoja rutiineja, sekä
päivittäistä arkea rytmittäviä aikatauluja ja tottumuksia. Urheilussa
päämääränä on pyrkiä kohti parasta
mahdollista lopputulosta, jolloin
myös identiteetin rakentamiseen
heijastuu tavoitteellisuus, kurinalaisuus sekä suorituskeskeisyys.
Urheilijan identiteetti voidaan määritellä tarkoittavan urheilijan omaa
käsitystä roolistaan urheilijana. Siihen liittyy subjektiivinen kokemus
siitä, kuka olen, mitä tunnen ja mitä
ajattelen urheilijana. Vahva urheilijan identiteetti liittyy positiivisesti
urheilijan
suorituskykyyn
uran

aikana. Monissa urheilijoiden identiteettiä koskevissa tutkimuksissa on
kuitenkin todettu, että vahvaksi
koettu urheilijan identiteetti saattaa
merkittävästi lisätä sopeutumisvaikeuksia urheilu-uran jälkeisessä
elämäntilanteessa. Heikompi urheilijan identiteetti taas näyttäisi
olevan yhteydessä helpommaksi
koettuun siirtymävaiheeseen. Käsityksemme siitä, millaisena näemme
itsemme ovat siis vahvasti sidoksissa
tottumuksiin tehdä asioita opituilla
tavoilla, sekä uskomuksiin niiden
merkityksellisyydestä.
Uran päätyttyä ja uuden elämäntilanteen edessä seuraavat kysymykset saattavat nousta mieleen:
Kuka minä olen ja keneksi haluan
tulla? Elämänhallinta voi tuntua
haastavalta, kun totuttuja rutiineja,
ja arkea rytmittävää aikataulua ei
tarvitse enää noudattaa.
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Uusien mielenkiinnon kohteiden, tekemisen tai roolien löytäminen ovatkin keskeisiä tekijöitä idenPteePn
uudelleenmääriQelyn sekä elämänhallinnan näkökulmasta. IdenPteetPtyö on prosessi, jonka voidaan
ajatella jatkuvan läpi elämän. IdenPteePn kehiQämisen tueksi olisi hyvä
vahvistaa itsetuntemustaan, sekä
tunnistaa itselleen tyypillisiä toimintatapoja ja toQumuksia. Yhdenlaiseen minäkuvaan kiintyminen voi
jarruQaa idenPteePn kehiQymistä
muuQuvissa elämänPlanteissa.

IdenPteeS rakentuu myös suhteessa muihin ihmisiin sekä erilaisiin
ryhmiin kuulumisesta. Urheilu-uran
jälkeisessä elämänPlanteessa uusien
harrastus-, työ- tai opiskeluympäristöjen avulla voi rakentaa
sosiaalisia verkostoja, joiden avulla
idenPteeSä on myös mahdollista
kehiQää. Omaa idenPteeSä vahvistavaan ja itselleen merkitykselliseen
toimintaan osallistuminen tukee
hyvinvoinPa ja elämän mielekkyyQä.

IdenPteeStyön kannalta olisi keskeistä pysähtyä tarkastelemaan sitä,
keneksi haluaa tulla ja millaisten
tekojen kauQa se on mahdollista
saavuQaa. Urheilu-uran aikana opittuja elämänhallinnan taitoja, kuten
vastuullisuuQa, päämääräPetoisuutta tai tunnollisuuQa voi pitää
vahvuuksinaan, sekä sitä kauQa
hyödyntää urheilutaustaansa myös
muilla elämän osa-alueilla.
5

Identiteetti
•

Identiteetti ei ole muuttumaton. Se kehittyy vuorovaikutuksellisesti läpi
elämän. Henkilökohtainen identiteetti erottaa meidät muista ja kertoo
ainutlaatuisuudestamme. Identiteetti rakentuu myös suhteessa muihin
ihmisiin ja erilaisiin ryhmiin kuulumisesta.

•

Toimintasi heijastelee identiteettiä. Teot kertovat siitä, millainen uskot
olevasi, joko tiedostaen tai tiedostamatta. Mitä syvemmin kiinnyt vain
yhdenlaiseen minäkuvaan, sitä enemmän se jarruttaa identiteettisi
kehittymistä.

•

Rutiinit ovat tapa ilmentää identiteettiäsi ja mitä enemmän toistat
tiettyä toimintaa, sitä enemmän siihen liittyvä identiteettisi vahvistuu.
Muokkaamalla omia uskomuksia ja opettelemalla uusia rutiineja, voit
kehittää identiteettiäsi kohti haluamaasi myönteistä lopputulosta.
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Pohdi0avaksi
•

Vahvista identiteettiäsi toimimalla arvojasi vastaavalla tavalla. Millaisiin
harraste- ja ammattiryhmiin haluat kuulua tai minkälaiseen
kulttuurilliseen toimintaan voit samaistua?

•

Pohdi kuka sinä olet nyt? Keneksi haluat tulla?

•

Millainen ihminen saavuttaisi haluamasi asiat? Missä rooleissa
urheilijan lisäksi voit nähdä itsesi?

•

Tehokkain tapa muokata identiteettiä, on pysähtyä tarkastelemaan sitä,
keneksi haluaa tulla ja millaisten tekojen avulla siihen on mahdollista
päästä.

7

Mieli
Kilpaurheilu tarjoaa parhaimmillaan
jännityksen, nautinnon sekä yhteenkuuluvuuden tunteita. Urheilu-uraan
sitoutuminen ja keskittyminen ovat
suorituskyvyn kannalta keskeisiä
tekijöitä, mutta toisinaan keho ja
mieli saattavat uupua väsymyksen
tai paineiden seurauksena. Urheiluuran
lopettaminen
on
emotionaalinen
prosessi,
joka
saattaa
tuoda
mukanaan
menetyksen,
suruun
tai
ahdistukseen liittyviä tunnereaktioita. Tunnereaktioiden taustalla
vaikuttavat uran lopettamiseen liittyvät haaveet, tavoitteet ja unelmat,
joihin sitoutuminen on usein intohimoista, ja sen myötä niistä luopuminenkin usein henkisesti raskasta.
Keho ja mieli ovat yhteydessä
toisiinsa. Kehon kautta saadaan
tietoa ympäröivästä maailmasta ja
tapahtumista. Tämä vaikuttaa siihen, miten asioita käsittelee omassa
mielessään ja kuinka toimii eri tilanteissa. Urheilu-uran päättyessä päivittäinen kova fyysinen harjoittelu
vähenee, joten mieli ja keho voivat
kaivata tuttuja liikesarjoja tai rasituksen tunnetta. Harjoittelukuorman asteittainen vähentäminen
nähdään suojaavana tekijänä myös

mielen hyvinvoinnille. Samaan aikaan oma kehonkuva voi muuttua
totutusta erilaiseksi. Käsitys omasta
kehosta muuttuu kaikilla läpi elämän. Muuttuvan kehon hyväksyminen, ja oman kehon viestien
kuuntelu edesauttaa tasapainoisen
suhteen luomiseen oman kehon ja
ajatusmaailman välille.
Jatkuvien psykologisten tekijöiden
kuormittavuus on yhteydessä myös
ahdistuneisuuteen, uupumukseen
sekä masennuksen kaltaisiin emotionaalisiin reaktioihin. Tunnereaktioihin valmistautuminen, tietoisuus
niiden monimuotoisuudesta sekä
mahdollisuus psyykkiseen ja sosiaaliseen tukeen ovat mielen hyvinvointia edistäviä keinoja. Usein jo
asioiden tiedostaminen itse tai niistä
ääneen keskusteleminen läheisten,
urheilupiirien
tukijoukkojen
tai
terveydenhuollon
ammattilaisten
kanssa helpottaa käsittelemään
muutosta oman pään sisällä. Tieto
siitä, että muutkin kokevat ja käyvät
läpi samankaltaisia asioista samassa
elämäntilanteessa helpottaa sopeutumista.
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Mieli
•

LopeDamiseen liiDyvät tunnereakEot voivat olla moninaisia ja ne voivat
vaihdella päivästä toiseen. Esimerkiksi helpotus, ilo, peDymys, suru,
haikeus tai jokin muu tunne kuuluu osaksi lopeDamisprosessia. Eri
tunteiden Eedostaminen, ja niiden hyväksyminen auDaa selviämään
elämänmuutoksesta eteenpäin.

•

Uuden elämäntavan omaksuminen ja uusien toDumusten rakentaminen
urheilu-uran jälkeen ei tapahdu hetkessä. Siihen tulisi antaa riiDäväsE
aikaa itselle. Ole lempeä itsellesi ja pyri ajaDelemaan elämänmuutosten
vievän Sinua kohE uusia mahdollisuuksia.
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Pohdi0avaksi
•

Kuuntele kehoasi. Hyväksy muuttuva kehonkuva ja arvosta omaa
kehoasi. Pohdi, mitä kaikkea olet saavuttanut kehosi ansiosta. Arvostus
omaa kehoa kohtaan auttaa vaalimaan positiivista kehonkuvaa ja
kohtelemaan itseäsi arvostavalla tavalla.

•

Huolehdi levon, ravitsemuksen ja liikunnan tasapainosta. Kehon
hyvinvointi heijastuu henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Rentoutumista ja rauhoittumista tukevat harjoitukset auttavat
vähentämään kehon rasitustilaa.

•

Pohdi millaisia tunteita koet juuri nyt? Mihin tunnetila liittyy? Hengitysja läsnäoloharjoitusten avulla voit oppia tunnistamaan kehollisia
tuntemuksia ja sitä kautta harjoitella myös tunteiden käsittelyä.

•

Älä jää omien ajatusten kanssa yksin. Hae keskusteluapua rohkeasti
matalalla kynnyksellä ennen kuin omat tunnetilat kasvavat isoiksi
mielessäsi. Muista, että muillakin uraansa päättävillä tai jo lopettaneilla
on ollut varmasti samoja kokemuksia sekä tunteita.
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Sosiaaliset suhteet
Urheilu on luonteeltaan yhteisöllistä. Joukkuelajeissa voitot ja tappiot
jaetaan yhdessä ja yksilölajeissakin
samanhenkiset ihmiset jakavat kokemuksiaan urheilun parissa. Urheiluuran aikana sosiaaliset verkostot
rakentuvatkin monesti urheiluympäristön kautta. Valmentajiin tai joukkuetovereihin saattaa olla lähes
päivittäinen yhteys, joten väistämättä näistä sosiaalisista suhteista muodostuu urheilu-uran aikana keskeisiä.
Urheilu-uran päättyessä uran aikaiset sosiaaliset verkostot saattavat
kaventua tai jopa kokonaan hävitä.
Sosiaalisen verkostojen kaventuminen voi tuntua kaipuuna takaisin
urheilu-uraan ja siihen liittyvän elämäntyylin pariin. Sosiaalisen tuen
puute saattaa lopulta johtaa yksinäisyyteen ja muihin negatiivisiin tunnereaktioihin, jos keskusteluapua tai
muuta tukea ei ole saatavilla. Riittävän keskusteluavun saaminen antaa
mahdollisuuden puhua elämän
muutoksista, tunteista ja kokemuksista laaja-alaisesti, sekä sitä kautta
helpottaa sopeutumisprosessia.

auttaa muodostamaan sosiaalista
identiteettiä. Uusia vuorovaikutussuhteita on mahdollista rakentaa
esimerkiksi uusien harrastusten,
koulutus- tai työympäristöjen kautta. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen urheilupiirien ulkopuolelle
toimii turvaverkkona myös tilanteissa, joissa urheilu-ura päättyy yllättäen. Vertaistukea uran päättyessä voi
löytää urheilu-uran sosiaalisista
verkostoista, mutta myös mediassa
julkaistuista tarinoista ja kirjallisuudesta voi olla hyötyä.
Urheilu-uran päättyessä on hyvä
myös pitää mielessä, että vaikka
ammatinomainen urheilu loppuu, ei
liikkumisen tai itselleen tuttujen
harjoittelukäytäntöjen tarvitse kuitenkaan hävitä. Urheilun jatkuminen
harrastetasolla tai pelkästään tutuissa urheilupaikoissa käyminen voi
helpottaa muutosvaiheessa koettua
etääntymisen tunnetta.

Vuorovaikutussuhteiden luominen
edistää sosiaalista hyvinvointia, sekä
11

Sosiaaliset suhteet
•

Ihminen haluaa luontaisesti kuulua osaksi yhteisöä tai ryhmää. Kaipaus
takaisin sosiaaliseen urheiluyhteisöön on yleistä. Sosiaalinen identiteetti
rakentuu osallistumisen kokemuksista erilaisiin toimintoihin sekä
yhteenkuuluvuudesta tai samaistumisesta eri ryhmiin.

Pohdittavaksi
•

Mistä voit löytää vertaistukea? Ota yhteyttä jo uransa päättäneisiin
urheilijoihin. Vertaistukea voi löytyä myös mediasta tai kirjallisuudesta.

•

Laajenna jo varhaisessa vaiheessa sosiaalisia piirejä urheiluyhteisön
ulkopuolelle. Mahdollisesti uusien opiskelu-, työ- ja vapaaaikaympäristöjen kautta elämään tulee luontaisesti uusia ihmisiä ja
vuorovaikutussuhteita. Tämä auttaa näkemään itsensä uusissa rooleissa
pelkän urheilijaroolin sijasta.

12

Arki
Uusissa elämäntilanteissa tai ympäristön muuttuessa, saatamme joutua etsimään ja kokeilemaan uusia
tapoja jäsentää arkeamme. Urheiluuran päättyminen ei ole siis pelkkä
päätös lopettaa kilpailua ja siihen
liittyvää ammatillista harjoittelua.
Urheilu-uran aikana luodut rutiinit,
roolit ja tavat jäsentävät uran
jälkeenkin käyttäytymisen tyyliä ja
arvomaailmaa.
Elämänhallinnan
tunne onkin sidoksissa tottumuksiin,
jotka tuntuvat turvallisilta ja helposti
kontrolloitavilta.
Pyrkimys kohti parhainta mahdollista suorituskykyä sekä päämäärätietoinen, tavoitesuuntautunut ajattelu ovat muokanneet urheilu-uran
aikana opittuja tapoja sekä tottu-

muksia. Itseltä on totuttu vaatimaan
tiettyä suoritustasoa niin urheilussa,
kuin omassa henkilökohtaisessa
elämässäkin. Tottumukset ovat toimintoja, jotka aikaa myöten muotoutuvat tavoiksi tehdä asioita
itselleen tutulla tavalla. Tavat ovat
kuin opittuja sääntöjä, joiden puitteissa toimimme luontevasti, kun
ympäristö on meille tuttu. Urheiluuran päättyessä arki muuttuu ja
tottumus tehdä asioita tietyllä
tavalla ei enää toimikaan. Tavat
säätelevät ajankäyttöämme sekä
luovat käyttäytymisellemme ominaisen tyylin. Ajankäyttö voi muuttua ja
ammattimaisen harjoittelun väheneminen vapauttaa vuorokaudesta aikaa uusille asioille.
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Uusien mielenkiinnon kohteiden
etsiminen urheilu-uran päättyessä
olisikin tärkeää, sillä ne tuovat
jaksamista ja sisältöä elämään.
Mielenkiinnon kohteet voivat liittyä
myös joihinkin päivittäisiin askareisiin, kuten ruoanlaittoon, siivoukseen tai ulkoiluun. Aina ei tarvitse
keksiä täysin uutta harrastusta. Voi
myös miettiä, onko jonkun toisen
urheilulajin harrastaminen mahdollista tai voiko omaa lajia harrastaa
vähemmän ammattimaisesti. Liikunnan pitämällä edelleen osana elämää tukee kokonaisvaltaisesti mielen
ja kehon hyvinvointia.
Osaksi arkea kuuluu useimmiten
myös opiskelu- ja työelämä. Ammatillisia haaveita on hyvä miettiä jo
urheilu-uran aikana. Yleisesti korkeampi koulutustaso avaa useampia

mahdollisuuksia työuralle aktiivisen
kilpaurheilun päättyessä ja sopeutuminen uuteen arkeen helpottuu.
Uusien tai jo olemassa olevien
koulutus- ja työympäristöjen kautta
sosiaalinen verkosto myös laajenee
luontaisesti.
Kaiken kaikkiaan tulemalla tietoiseksi omista rooleista, tottumuksista
ja mielenkiinnon kohteista on
mahdollista pyrkiä kohti omia
päämääriään, rakentaa tyytyväisyyden ja elämänhallinnan tunnetta,
sekä osallistua itselleen merkityksellisten roolien mukaiseen toimintaan.

14

Arki
•

Urheilu-uran päättyminen on muutosprosessi, joka kestää oman
aikansa. Uuden toimivan arjen muodostuminen ei välttämättä tapahdu
hetkessä, kuukaudessa tai edes välttämättä vuoden aikana. Tahti on
yksilöllinen, joten anna itsellesi aikaa käsitellä asiaa.

•

Monipuoliset mielenkiinnon kohteet jo urheilu-uran aikana helpottavat
aikanaan muutosprosessia. Näin ollen kaikki asiat eivät ole täysin
sidoksissa vain omaan lajiurheiluun. Tätä tukevat myös opiskeleminen
ja/tai töiden tekeminen jo ennen urheilu-uran päättymistä.

•

Kaikesta urheiluun liittyvästä ei tarvitse luopua. Liikunta tukee yleistä
hyvinvointia ja se saakin jäädä osaksi elämää.

15

Pohdittavaksi
•

Pohdi mihin aika kuluu arjessa? Miten voit vähentää asteittain tuttuja
urheilurutiineja viikkorytmistä, ilman että kaikki loppuu kerralla? Voiko
omassa lajissa urheilla edelleen harrastuksenomaisesti?

•

Nyt voi olla hyvä hetki aloittaa joku uusi harrastus. Se voi olla myös uusi
urheilulaji. Nouseeko nuoruudesta tai lapsuudesta joku mielenkiinnon
kohde, johon voisi keskittyä?

•

Mitä kaikkia työelämän taitoja urheilun ansiosta olet oppinut tähän
mennessä? Mitä kouluja olet käynyt ja haluatko jatkaa vielä
kouluttautumista? Ammatillisten haaveiden pohdintaa apua voi saada
esimerkiksi työhönvalmentajilta, ammatinvalintapsykologeilta tai muilta
terveysalanammattilaisilta.
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Hyödyllisiä nettisivuja
Seuraaville sivuille on koottu
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia nettisivuja ja matalan kynnyksen
tukimuotoja. Urheilu-uran päättyessä ennakoiminen ja tilanteisiin
etukäteen varautuminen madaltaa,
sekä poistaa eteen tulevia haasteita.
Usein asiat järjestyvät toivomallasi
tavalla, ajan kuluessa ja omalla
painollaan. Joskus voi kuitenkin
tuntua siltä, että pelkkä asioiden

itsenäinen pohtiminen ei riitä.
Seuraavilta sivuilta löydät vinkkejä ja
lisää työkaluja arjen hallintaan sekä
mielen hyvinvoinnin tukemiseen.
Loppuun on koottu myös sivustoja,
joista voit etsiä itsellesi sopivia
keskusteluryhmiä ja erilaisia chatsivustoja elämän eri tilanteisiin.
Nettisivuihin voit palata myös myöhemmin elämässä, jos aiheet tulevat
ajankohtaiseksi.
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Hyvinvoin2
Oman Elämänsä Urheilija –neOsivut
Julkaistaan loppuvuonna 2020
Oman Elämänsä Urheilija -somekanavat:
www.facebook.com/oeu2020
www.twiQer.com/oeu_2020
www.instagram.com/oeu_2020/
Suomen mielenterveys Ry
Mielenterveyssivuston kauQa löytyy paljon Petoa mielenterveydestä ja
hyvinvoinnista. Sivustolla on erilaisia harjoituksia liiQyen hyvinvoinPin sekä
Petoa elämän muutoksista selviytymiseen.
hQps://mieli.ﬁ/ﬁ
Oiva mieli
Sivustolta löytyy harjoituksia kehon hyvinvoinPin. Siellä on myös
hyviä harjoituksia arvojen ja valintojen tekemiseen.
hQps://oivamieli.ﬁ/
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Voimavarat
Tukinet
Eri teemojen kautta voit tutustua itseä koskettaviin aiheisiin, osallistumalla
ryhmächatteihin, kahdenkeskisiin chatteihin tai ottamalla osaa
ryhmäkeskusteluihin. Aihealueita löytyy laidasta laitaan. Täältä löytyy myös
aikuisille suunnattu ”Solmussa chat”.
https://tukinet.net
Sekasin Chat
Sekasin-chat on valtakunnallinen matalankynnyksen keskustelupalvelu 12-29vuotiaille, jota koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Suomen Punainen
Risti.
https://sekasin247.fi
Mielenterveystalo
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoitoohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä voit hakea erilaisia palveluja.
Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin
lähetteellä ympäri Suomen.
https://www.mielenterveystalo.fi
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Lähteitä ja lisälukemista
Hautala, Tiina, Hämäläinen, Tuula, Mäkelä, Leila
& Rusi-Pyykönen, Mari 2016. Toiminnan voimaa
Toimintaterapia käytännössä. 3.-4 painos.
Helsinki: Edita
KelKkangas-Järvinen 2001. TemperamenN,
stressi ja elämänhallinta. Toinen painos. Juva:
WSOY
Suomen Mielenterveysseura ry. IdenKteeN –
Kuka minä olen? Saatavana osoiXeessa:
hXps://mieli.ﬁ/ﬁ/mielenterveys/itsetuntemus/id
enKteeN-kuka-minä-olen
Kaikki kuvat Unplash kuvapankki.

Tomintaterapian opinnäytetyö oppaan taustalla
Löytyy Theseus Kekokannasta:
hXps://www.theseus.ﬁ Metropolia
AmmaXkorkeakoulu, Toimintaterapian tutkintoohjelma, tekijät Satu Linnasalmi ja Hanna Salo
Syömishäiriökeskuksen neOsivut
Tietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidosta,
hoitoon liiXyviä yhteysKetoja.
hXps://www.syomishairiokeskus.ﬁ/uusi/
Syömishäiriökeskuksen blogi Omenatupa
Pohdintaa syömishäiriöistä, hoidosta ja
kuntoutuksesta – myös urheilijanäkökulmasta.
hXp://syomishairiokeskus.blogspot.com/
SyömishäiriöliiDo – SYLI ry
SyömishäiriöliiXo edistää syömishäiriöKetouden
lisääntymistä yhteiskunnassa.
hXps://syomishairioliiXo.ﬁ/
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”Tämä on sinun matkasi ja yksin sinun,
muut voivat kulkea rinnallasi, mutta
kukaan ei voi kulkea sinun puolestasi."
- Rumi

Tämä on Metropolia ammattikorkeakoulun
toimintaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyön tuotos,
joka on tehty yhteistyössä Oman Elämänsä Urheilija hankkeen ja Syömishäiriökeskuksen kanssa.

