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Tutkimuksessa tarkastellaan nykypäivän urheilumaailmaa kasvatuksen näkökulmasta.

Syömishäiriöiset urheilijat kertoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään sitä, millaisena he

ovat kokeneet urheilunmaailmassa kasvamisen. Teoriaosuudessa tarkastellaan

syömishäiriöitä, urheilijoiden syömishäiriöitä ja kasvatuksellista vastuuta.

Syömishäiriöitä kuvataan niin yleisenä sairautena kuin urheiluun liitännäisenä häiriönä.

Aikuinen-lapsi-suhde ja valmentaja-urheilija-suhde nousevat tärkeimmiksi

kasvatussuhteiksi, joihin tässä tutkimuksessa keskitytään. Myös sosiaalisen ympäristön,

erityisesti median vaikutusta kulttuurissamme käsitellään tutkimuksen teoriaosuudessa.

Tutkimus on laadullinen tapaus-tutkimus. Tutkimukseen osallistuneet kirjoittivat teema-

aiheiden avulla kirjoitelman kokemuksistaan. Vähäisen vastausten määrän vuoksi

tuloksia päädyttiin tarkastelemaan tapaustutkimuksen omaisesti. Tulosten

analysoinnissa luokiteltiin tulokset teema-aiheiden avulla pyrkien laadulliseen

analyysiin. Tutkimukseen vastanneet urheilijat kokivat urheilumaailman

kasvatuksellisena ympäristönä niin negatiivisesti kuin positiivisestikin. Heidän

mielestään erilaiset psykologiset ja psykososiaaliset tekijät vaikuttivat heidän

syömishäiriökäyttäytymisensä alkamiseen. Paineiden asettajiksi usein nimettiin

ulkopuolisia tekijöitä ja ne esiintyivät erilaisina vaatimuksina ja tavoitteina urheilijaa

kohtaan. Oma ankaruus ja omat tavoitteet olivat myös yksi vaikuttava tekijä. Kuitenkin

jokainen uskoi parempaan huomiseen antaen erilaisia neuvoja nuorten kanssa toimiville

ihmisille.

Asiasanat: Syömishäiriö, urheilijan syömishäiriö, kasvatusvastuu, vanhempi-lapsi-

suhde, valmentaja-lapsi-suhde, laadullinen tutkimus
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1 JOHDANTO

Tämän päivän urheilu on hyvin pitkäjänteistä toimintaa ja tavoitteellisia tuloksia

odotetaan jo usein alle 10-vuotiailta. Lajista riippuen huippuvalmennus saattaa alkaa

jopa 5-7-vuotiaana. Tehokkuus ja hyvät suoritukset ovat valttia myös urheilun saralla

yhteiskunnassamme. Nykypäivän urheilu on pitkälti myös taloudellista toimintaa.

Rahan virta ei ole yksiselitteinen asia urheilussa, vaan sen kiemuroissa painivat niin

yhteiskunta, kunnat, seurat kuin itse urheilijatkin. Urheilijan on menestyttävä, jotta on

mahdollista ylipäätään urheilla ja saada valmennusta. Tästä mielestäni kertovat

maailmanlaajuiset tilastot niin dopingin käytöstä kuin syömishäiriöistä kärsivistä

urheilijoista.

On myös urheilulajeja, joissa kehon painolla ja esteettisyydellä on keskeinen

merkitys menestymisessä. Sen lisäksi, että on menestyttävä hinnalla millä hyvänsä, on

näytettävä vielä hyvältäkin. Viehättävyys ja viehättävänä oleminen on tullut

yhteiskunnassa yhä tärkeämmäksi aspektiksi. Viehättävyys eritoten fyysisestä

näkökulmasta, jolloin on keskityttävä kehon muotoon, kokoon ja painontarkkailuun.

Entisaikoina pidettiin pulleaa takamusta ja isoja rintoja terveyden, vaurauden ja

hyvinvoinnin merkkinä. Nyky-yhteiskunnassa nämä kaikki vaurauden merkit ovat

kääntyneet päälaelleen ja on alettu ihannoimaan hoikkia, laihoja vartaloita.

Tiedotusvälineet suoltavat ulos nyky-yhteiskunnan kauneusihanteita ja arvoja, hoikka

nainen on menestyvä, viehättävä, terve, onnellinen ja suosittu. Tähän sortuvat myös

urheilijat, kilpailutrikoissa on näytettävä hyvältä -myös miesurheilijoiden.

Lisäksi on useita muita tekijöitä, jotka vaikuttavat syömishäiriöisen

käyttäytymisen puhkeamiseen kauneusihanteiden, esteettisyyden ja menestymisen

pakon lisäksi usein niin terveellisiksi mielletyissä urheilupiireissä. Erilaiset psykologiset

ja psykososiaaliset tekijät vaikuttavat nuoren elämässä niin suojellen kuin altistaen

syömishäiriöille erilaisten tutkimusten mukaan. Urheilijoiden syömishäiriöt ovat osa

nykypäivän urheiluun kuuluvaa ilmiötä ja erilaiset syömishäiriön muodot ovat

lisääntyneet entisestään.

Syömishäiriöiden luokittelu vaihtelee urheilijoista tehtyjen tutkimusten

perusteella, lähteistä riippuen syömishäiriöriskejä osoittavia asenteita on todettu

esiintyvän 1-62% urheilijoista. Syömishäiriöt voivat esiintyä häiriintyneestä

syömiskäyttäytymisestä aina vakaviin syömishäiriöihin asti. Tällainen
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häiriökäyttäytyminen saattaa edetä vähitellen kohti vakavampaa syömishäiriösairautta.

Suurin joukko kuitenkin muodostuu lievistä syömishäiriökäyttäytymisen muodoista,

joissa yleistä ovat syömisen rajoittaminen ja jatkuvat laihduttamisyritykset.

Pro-seminaarini valmistui Jyväskylän avoimeen yliopistoon keväällä 2001 ja

aiheena oli syömishäiriöistä selviytyminen liikunnanopettajan ja terveydenhoitajan

avulla. Ennen pro gradun teon aloittamista juttelin UKK-instituutin tutkijan Hannele

Hiilloskorven ja syömishäiriöiden tutkijan Pia Charpentierin kanssa sopivista

tutkimusaiheista. Syömishäiriöisten urheilijoiden kasvatusympäristöä ei ole tutkittu

juurikaan. Siitä tutkimusaihe sitten nousikin ja halusin saada vastauksia siihen, millaista

on kasvaa urheilumaailmassa ja millaisena kasvamisympäristönä urheilumaailmaa

pidetään.

Olen kerännyt graduani varten kirjoitelmia syömishäiriöisiltä urheilijoilta,

joissa he kertovat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan urheilumaailmasta

kasvatuksellisena ympäristönä. He kertovat elämästään, kilpaurastaan, tavoitteistaan ja

paineistaan. Kirjoitelmapaperissa urheilijoita kehotetaan myös kertomaan heidän omia

näkemyksiään syömishäiriön synnystä, siitä toipumisesta ja ympäristön vaikutuksista

sen syntyyn.

Vastaajat saivat kirjoittamisen tueksi teemoitellun kirjoitelmapaperin, jonka

tarkoitus oli ohjata ja helpottaa kirjoittamista. Useiden pyyntöjen jälkeen kirjoitelmia

tuli kuitenkin vähemmän kuin olin ajatellut, joten otaksuttavasti näin arasta asiasta

saattaa olla myös hyvin vaikea ja kivulias kirjoittaa. Vähäisen vastausmäärän vuoksi

päädyin tarkastelemaan kirjoitelmia tapaustutkimuksen omaisesti.

Tutkimukseni vastaukset tukivat hyvin aiempien tutkimuksien tuloksia

syömishäiriöistä. Vaikka urheilua ja erilaisia urheilupiirejä ei ole tutkittu

kasvatuksellisesta näkökulmasta, ovat yleiset tutkimukset syömishäiriöistä antaneet

viitteitä häiriön laukaisevista tekijöistä liittyen kasvatukseen ja kasvatukselliseen

vastuuseen. Erilaiset persoonalliset ja psykososiaaliset tekijät saattavat laukaista

syömishäiriökäyttäytymisen. Urheilijan omalla persoonalla, vanhemmilla ja

valmentajalla voi olla osavaikutus syömishäiriön puhkeamiseen. Urheilijat kokivat

itseensä kohdistuvan erilaisia paineita, joiden myötä heillä oli erilaisia tavoitteita ja

vaatimuksia toimiessaan urheilijan roolissa. Kuitenkin kaikki vastaajat näkivät

tulevaisuuden valoisana antaen erilaisia ennaltaehkäiseviä neuvoja nuorten parissa

toimiville ihmisille.
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2 SYÖMISHÄIRIÖT

Syömishäiriöistä puhuttaessa tarkoitetaan tiloja, joille on yhtenäistä poikkeava

suhtautuminen ruokaan, syömiseen ja omaan kehoon. Syömishäiriöiden kirjo vaihtelee

kroonisen laihduttajan jatkuvasta painonvartioinnista äärimmäiseen nälkiintymiseen

johtavaan (lat.) anorexia nervosaan ja vaikean lihavuuden aiheuttavaan pa-

konomaiseen ylensyömiseen eli (lat.) bulimia nervosaan. (Parkkinen 1998, 80;

Hiilloskorpi 2004, 214.) Liitteestä 1 löytyvät näiden tyypillisten syömishäiriöiden

diagnostiset kriteerit (DSM IV) ja kyseiset syömishäiriöt on esitelty lyhyesti seuraavissa

alaluvuissa.

Epätyypillisistä syömishäiriöistä puhutaan silloin, kun kaikki laihuus- tai

ahmimishäiriöille sovitut kriteerit eivät täyty. Syömishäiriö on myös epätyypillinen, jos

kaikki avainoireet esiintyvät, mutta ovat lieviä. (Lasten ja nuorten syömishäiriöt)

Epätyypilliseksi syömishäiriöksi luokitellaan myös esimerkiksi lihavan ahmimishäiriö

(bing eating disorder) ja uusimpana muotona orthorexia nervosa, jossa terveelliseen

ruokaan muodostuu pakkomielle. Näillä diagnooseilla ei ole ”virallista sairausstatusta”,

5% väestöstä arvellaan lukeutuvan näihin luokituksiin. (Hiilloskorpi 2004, 216.) Myös

urheilijan anoreksia (anoreksia nervosa) luetaan epätyypillisiin syömishäiriöihin, tämä

syömishäiriömuoto on keskeisellä sijalla tässä tutkimuksessa.

2.1 Laihuushäiriö

Historian lehtiä käännettäessä taaksepäin, anoreksia on mainittu lääketieteessä jo kol-

misen sataa vuotta sitten. Keski-Rahkosen, Hoekin & Treasuren (2003) mukaan

anoreksia on ilmeisesti melko vanha sairaus, koska sen klassisia kuvauksia on löydetty

jo 1800- luvulta. Anoreksiatapauksia on havaittu muun muassa pyhimysten joukosta,

esimerkiksi Italian kansallispyhimys Sienan Pyhä Katariina. Vaikka anoreksiaa on

pidetty laihuutta ihannoivien länsimaalaisten sairautena, tapauksia on löydetty lähes

kaikkialta; Japanista, Kiinasta, Intiasta, arabimaista, Karibian saarilta ja Oseanista.

(Keski- Rahkonen, Hoek & Treasure 2003, 863.)

Anoreksia on käännetty latinalaisista sanoista anorexia nervosa, suomennettuna

anorexia (= ruokahaluttomuus) ja nervosa (=hermot) (Riihonen 1990,13). Anoreksian
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eli laihuushäiriön voisi vapaasti käännettäessä määritellä psyykkiseksi syömishäiriöksi,

joka esiintyy ruokahaluttomuutena.

Anoreksia on erityisesti nuorten tyttöjen sairaus ja se alkaa usein puberteetti-

iässä, jolloin huoli omasta painosta ja laihduttamisesta on tavallista. Laihduttaminen

saattaa saada alkuunsa esimerkiksi viattomaksi tarkoitetusta huomautuksesta,

tyytymättömyydestä naisellisen pyöreyden kehittymisen seurauksena tai suuren

elämänmuutoksen yhteydessä. (Charpentier 1998, 7; Lasten ja nuorten syömishäiriöt.)

Anoreksiassa hallitsevana piirteenä on potilaan pelko lihavuudesta ja

ruumiinkuvan vääristyminen. Sairastuneet asettavat itselleen alhaiset painotavoitteet ja

painonsa kontrolloimiseksi he omaksuvat niukat ja rituaalinomaiset ruokailutavat. He

kokevat itsensä terveiksi ja noudattavat usein äärimmilleen vietyä ”terveellistä”

ruokavaliota. Ajatukset keskittyvät ruokaan. Häiriöön voi liittyä myös liiallista

liikuntaa, tahallista oksentelua ja ulostuslääkkeiden sekä ruokahalua hillitsevien

aineiden tai nesteenpoistolääkkeiden käyttöä. (Suokas, Muhonen & Viljanen 2001,

3559.)

Kliininen kuva. Sairastunut omaksuu kapeutuneet, äärimmäisen niukat ruokailutavat.

Niin ajattelu, tunnetilat kuin sosiaalinen elämä kapeutuvat. Sairauden edetessä fyysiset

piirteet ilmenevät luurankomaisena laihuutena, viluisuutena, untuvaisena karvan

kasvuna, hiustenlähtönä, pakkomielteisenä liikuntana ja ruokaan keskittymisenä

(Buckroyd 1996,17). Aliravitsemustila aiheuttaa masennusta, keskittymiskyvyn

puutetta, yleistä heikkoudentunnetta ja tytöillä jäävät usein kuukautiset pois.

(Charpentier 1998,7).

Anorektikon keho joutuu kovalle koetukselle niin fyysisesti kuin ruumiillisesti

liiallisen laihduttamisen myötä. Omien mielitekojen ja ruumiin hallitseminen edustavat

potilaalle korkeinta tavoitetta. Laihuushäiriöstä kärsivä ei yleensä ole ruokahaluton,

vaan hänen suhteensa ruokaan on äärimmäisen mustavalkoinen. (Muhonen & Ruuska

2001, 884.)

Anoreksiapotilaat tuntevat ja kokevat itsensä terveiksi pukeutuen väljiin

vaatteisiin, jotta peittäisivät muilta laihuutensa. Anorektikoilla sairaudentunto on

normaalisti melko heikko, jolloin he eivät kerro oireistaan ja sairauden tunnistaminen

varhaisessa vaiheessa vaikeutuu. Usein he tulevatkin hoitoon muiden aloitteesta
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valittaen epäspesifejä oireita, kuten huonovointisuutta, heikotusta ja vatsavaivoja.

(Russell 2000, 837.)

Etiologia. Laihuushäiriöön ei ole yhtä ainutta syytä. Syömishäiriöiden  etiologia  on

tuntematon ja todennäköisesti monitekijäinen. Sairaudelle altistaviin tekijöihin voidaan

kategorioida psykologiset, perheeseen liittyvät ja kulttuurisidonnaiset tekijät.

Psykologisiin tekijöihin luetaan sairastuneiden yksilölliset piirteet, joista esimerkiksi

kiltti, sopeutuva luonne nousee yhdeksi laukaisevaksi piirteeksi. Tällaiset hyvin

käyttäytyvät, tunnolliset ja ahkerat tytöt piilottavat kielteiset tunteensa ja kapinointinsa,

joka sitten purkautuu laihuushäiriönä. Potilaan laihuus ja oman painon hallinta ovat

keskeisiä itsearvostuksen ja omanarvontunteen lähteitä. Persoonallisten piireiden lisäksi

myös erilaiset psykologiset tai kehitykselliset traumat voivat altistaa laihuushäiriön

kehittymiselle. (Charpentier 1998, 10; Suokas & Rissanen 2001, 308.)

Perheeseen liittyviä tekijöitä on pohdittu jo pitkään ja dominoiva äiti-myytti on

myös yhdistetty tämän sairauden altistaviin tekijöihin. Suokkaan ja Rissasen (2001)

mukaan kuitenkin perheen poikkeavuudet voi yhtä hyvin olla niin laihuushäiriön

seurausta kuin sen syy (Suokas & Rissanen 2001, 309).

Kulttuurisidonnaisuus on myös voimakkaasti läsnä syömishäiriölle altistavien

tekijöiden nimeämisessä. Länsimaissa tiedotusvälineet ja yhteiskunta viestittävät, että

hoikka nainen on menestyvä, viehättävä, onnellinen ja suosittu. Useissa artikkeleissa,

teoksissa ja median välittämissä kuvissa vedotaan yhteiskunnallisiin arvoihin ja

kulttuurin korostamaan fyysiseen viehättävyyteen. Merkittävimpiä tekijöitä Lahti-

Kosken, Vartiaisen, Männistön ja Pietiäisen (2000) mielestä ovat kulttuurimme

pakkomielle hoikkuuteen. Samaan aikaan, kun väestömme keskipaino ja lihavuus

lisääntyvät, naisihanne on epäfysiologisen laiha ja hoikkuuden merkitys menestymisen

ja elämänhallinnan edellytyksenä on ylikorostunut. (Lahti-Koski, Vartiainen, Männistö

& Pietiäinen 2000, 1669.)

Syömishäiriöiden etiologia on tuntematon ja todennäköisesti monitekijäinen.

Esimerkiksi anoreksiaan liittyvä aliravitsemustila sinänsä ylläpitää psyykkisiä oireita.

Muista fyysistä ja psyykkisistä sairauksista poiketen anoreksian keskeiset oireet ovat

potilaan minäkuvan mukaisia. Keski- Rahkosen ym. (2000) mukaan syömishäiriöiden

syyt tunnetaan edelleen puutteellisesti (Keski-Rahkonen, ym. 2000, 864; Muhonen &

Ruuska 2001, 886.) Laihuushäiriön ylläpitävänä voimana on keskeisesti noidankehän
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syntyminen, jolloin laihduttamisesta seurannut nälkiintyminen aiheuttaa psyykkisiä ja

fyysisiä muutoksia. Ne korostavat syömishäiriön oireita ja ylläpitävät niitä. (Suokas &

Rissanen 2001, 309.)

2.2 Ahmimishäiriö

Jo muinaiset roomalaiset harrastivat ahmimista ja oksentamista, siitä huolimatta ilmiö ei

ole ollut lääketieteessä samalla tavoin esillä kuin anoreksia. Ensimmäisen kerran buli-

mia määriteltiin nuorten naisten sairaudeksi vasta vuonna 1979, jolloin sitä pidettiin

äärimmäisen harvinaisena. (Bucroyd 1996,39.) Bulimialle tyypillisiä piirteitä ovat

ahmiminen ja toinen toistaan seuraava tiukka dieetti. Bulimikko haluaa laihtua ja hallita

painoaan rajoittamalla ruokahaluaan.

Bulimia alkaa anoreksian tavoin tyytymättömyydestä kehon muotoon ja

pyrkimyksestä laihduttaa ankarasti. Laihduttaminen tapahtuu tavallisesti hyvin ankarien

dieettien avulla. Bulimialle ovat tyypillisiä muilta salatut toistuvat

ylensyömiskohtaukset sekä liiallinen keskittyminen painon tarkkailuun. Toistuvat

epäterveelliset paastot aiheuttavat vähitellen suhteettomia ahmimiskohtauksia, jonka

seurauksena bulimiaan taipuvainen henkilö yleensä pyrkii eliminoimaan ahmimisen

lihottavan vaikutuksen turvautuen äärimmäisiin toimenpiteisiin. (Hiilloskorpi 2004,

217; Charpentier 1998, 8; Suokas, ym. 2001,3560; Suokas & Rissanen 2001, 316.)

Kliininen kuva. Keskeinen piirre ahmimishäiriössä on pelko lihomisesta ja lihavuudesta.

Oireilun laukaisee lähes aina ankara laihdutusyritys. Kuitenkin bulimikot ovat lähes

aina normaalipainoisia. Taudinkuvaan kuuluu suurten, runsasenergisten ruokamäärien

nopea ahmiminen, joissa koetaan syömisen hallinnan menettäminen. Tämän jälkeen

päädytään usein tyhjentäytymiseen oksentamalla tai lääkkeiden avulla. Ahmintaa seuraa

usein masentuneisuus ja itsehalveksunta, joka johtaa entistä ankarampaan

laihdutusyritykseen. Ahmimisjaksoja seuraavat toistuvat laihduttamisyritykset

erikoisruokavalioiden, paastoamisen, liikunnan, oksentelun, laksatiivien ja lääkkeiden

avulla. (Suokas & Rissanen 2001, 316.)

Ahmimiskohtausten takia bulimikoilla liittyy sairauteensa usein kuitenkin

fyysisiä oireita. Toistuva oksentelu aiheuttaa kiillevaurioita hampaisiin ja saa
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sylkirauhaset turpoamaan. Lisäksi bulimikolla saattaa olla pientä turvotusta ympäri

kehoa, väsymystä, heikkoutta ja päänsärkyä. (Abraham & Llewellyn-Jones 1994, 140.)

 Päinvastoin kuin anoreksiassa, bulimiapotilaat tunnistavat oireensa. Mustajoen

(1989) mukaan, bulimikot ovat tietoisia oireistaan ja yrittävät häpeillen peitellä niitä.

Bulimiapotilaalla ei yleensä ole mitään suurempia ulkoisia tunnusmerkkejä

sairaudestaan. Salailun ja häpeän vuoksi ulkopuoliset ja läheiset ihmiset eivät tunnista

bulimiaa. (Charpenier & Marttunen 2001, 870; Mustajoki 1989, 1424.)

Etiologia. Ahmimishäiriön syntyyn liitetään niin yksilökehitykseen, perheeseen liittyviä

kuin kulttuurisia tekijöitä, jotka voivat laukaista sairauden. Psykologiset ja

kehitykselliset tekijät ovat osin samat kuin laihuushäiriössä. Potilaat kärsivät usein

puutteellisesta itsetunnosta, masennuksesta tai persoonallisuuden epävakaudesta.

Turvaton lapsuus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja kehitykselliset traumat näyttävät

esiintyvän keskimääräistä enemmän bulimiapotilailla. (Suokas & Rissanen 2001, 318.)

Aivan kuten laihuushäiriön kehittymiseen vaikuttavissa tekijöissä, myös

kulttuurin ihannoima hoikkuus on myös bulimian kulttuurisidonnainen tekijä

altistumiselle. Hoikkuuteen pyrkiminen voi tarjota ahmimishäiriöpotilaalle näennäisen

keinon korjata ongelmia (Suokas & Rissanen 2001, 318).

Bulimian ylläpitäviin tekijöihin voidaan lukea noidankehä ahmimisen,

oksentelun ja fysiologisten muutosten kesken. Abraham ja Llewellyn-Jones (1994)

kirjoittavat noidankehästä, jossa bulimikot syövät ahdistukseensa, mutta samalla

pelkäävät lihovansa ylensyömisestä ja oksentaminen aiheuttaa syyllisyydentunnetta.

Tämä voi taas jälleen aiheuttaa ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä, mikä taas johtaa

uuteen ahmimiskohtaukseen ja potilas joutuu näin noidankehään. (Abraham &

Llewellyn-Jones 1994, 141.)

2.3 Urheilijan syömishäiriö

Varhain omaksutulla liikunnallisella elämäntavalla on monia positiivisia vaikutuksia

urheilevan lapsen ja nuoren tulevaan terveydentilaan ja elämänlaatuun.

Urheiluharrastuksella katsotaan olevan kuitenkin sekä positiivisia että negatiivisia

vaikutuksia urheilijan psyykkiseen kasvuun, elämäntavan ja erilaisten tottumusten

omaksumiseen. Kuitenkin liikunnallisen elämäntavan hyödyt ovat todennäköisesti
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haittoja ja ongelmia suuremmat. Urheilun oletetaan olevan siis enemmän hyödyllistä

kuin haitallista. Valtaosa terveyshyödyistä tosin havaitaan vasta myöhemmällä iällä.

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat kehittää yksilöä sekä fyysisesti että

henkisesti, mutta myös ylittää yksilön fyysisen tai psyykkisen sietokyvyn. Äkilliset

tapaturmat ja rasitusvammat ovat yleisimpiä yksittäisiä fyysisiä ongelmia. Toisaalta jos

nuori omaksuu liikunnallisen elämäntavan, johon yleensä kytkeytyy myös muita

terveellisiä tapoja, on urheilulla hyödyllisiä vaikutuksia tulevaan terveydentilaan ja

elämänlaatuun. Liikkumattomuus on nyky-yhteiskunnassamme huomattavasti suurempi

ongelma kuin liiallinen liikkuminen. (Heinonen & Kujala 2001, 647- 648.)

Urheilijoiden syömishäiriöt ovat osa nykypäivän urheiluun kuuluvaa

negatiivista ilmiötä. Syömishäiriöiden luokittelu vaihtelee urheilijoista tehtyjen

tutkimusten perusteella. Syömishäiriöt voivat esiintyä häiriintyneestä

syömiskäyttäytymisestä aina vakaviin syömishäiriöihin asti. Tämä häiriökäyttäytyminen

saattaa edetä vähitellen kohti vakavampaa syömishäiriösairautta. Varsinaisia

syömishäiriösairauksia on vähemmän, mutta lievempiä syömiseen liittyviä häiriöitä

oletetaan olevan huomattavasti suurempi määrä. Kuviossa 1 on esitetty

syömishäiriöiden kehittyminen, jossa kolmion alaosa kuvaa suurta joukkoa oman kehon

koosta tai painosta huolissaan olevia yksilöitä. Heistä pieni osa ryhtyy laihduttamaan

edeten kohti kolmion kärkeä ajautuen yhä syvemmälle seurauksena vakava

syömishäiriö. (Hiilloskorpi 2004, 215.)

syömishäiriö

epätyypillinen syömishäiriö

syömisen varominen

             laihdutusyritys

             tyytymättömyys omaan kehoon

KUVIO 1. Syömishäiriöiden kehittyminen

(Hiilloskorpi 2004, 215.)
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Urheilijoilla syömishäiriöiden syntyä edeltää lähes aina laihdutus tai ainakin sen

yrittäminen. Ns. urheiluanoreksia alkaa usein hoikkaa vartalonmallia vaativan

urheilulajin edellyttämiin mittoihin pyrkiessä. Alkuvaiheessa laihduttaminen on

tavallisesti hyvin palkitsevaa, mutta laihduttamisen edetessä dieetti usein tiukkenee yhä

enemmän. Ylenmääräinen huoli painosta, tiukan ruokavalion noudattaminen ja

harjoitteleminen silloinkin, kun pitäisi toipua, ovat tyypillisiä merkkejä lisääntyneestä

syömishäiriövaarasta. (Charpentier 1998, 7; Heinonen & Kujala 2001, 648.)

Syömishäiriöihin viittaavaa käyttäytymistä esiintyy vain hieman enemmän

urheilua harrastavien keskuudessa verrattuna urheilua harrastamattomaan väestöön

(Sundgot-Borgen 1994a, 176). Syömishäiriöitä on tutkittu jonkin verran ja lähteistä

riippuen syömishäiriöriskejä osoittavia asenteita on todettu esiintyvän 1-62%

urheilijoista (Sundgot-Borgen 2002, 259). Hiilloskorven (2004) mukaan

tutkimustulosten suurta vaihtelua selittävät erilaiset raportointimenetelmät ja

tutkimuksissa käytetyt tiedonkeruumenetelmät; kyselytavat (nimettömyys vs.

nimellinen), osallistujien lajiryhmä, kansallisuus sekä valmennusryhmän vallitseva

suhtautuminen ravitsemusasioihin. (Hiilloskorpi 2004, 220.)

Anorexia athletica. Urheilijoiden syömishäiriöriskien tunnistamiseen on kehitetty

kriteeristö, urheilija-anoreksia. Täysin puhtaita muotoja tämänkään luokituksen osalta ei

löydy, vaan oireita ilmenee useammasta syömishäiriömuodosta. Urheilijan anoreksia on

joukko tunnuspiirteitä, jolla kuvataan urheilijan epätyypilliseen syömishäiriöön liittyviä

piirteitä. (Hiilloskorpi 2004, 220.) Urheilijan anoreksia on kehitelty DSM-IV

kriteeristön pohjalta. Urheilijan anoreksian oireet lukeutuvat syömishäiriöihin, mutta

eivät täytä kuitenkaan kaikkia tyypillisen syömishäiriön kriteerejä. Siksi urheilijan

anoreksia luetaan epätyypillisiin syömishäiriöihin ja sille on kehitelty kokonaan oma

luokka. (Sundgot-Borgen 2002, 259.)
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Anorexia athletica

A. Laihtuminen (5% aiemmasta) +

B. Viivästynyt puberteetti, tytöillä kuukautisten alkaminen viivästyy

                     (kuukautiset eivät ole alkaneet 16 ikävuoteen mennessä)

C. Kuukautishäiriöt

D. Suolistohäiriöt (yleensä turvonnut olo)

E. Laihtumiseen ei ole lääketieteellistä syytä +

F. Häiriintynyt kehon kuva

G. Vakava pelko lihomisesta +

H. Niukka, vähäkalorinen ruokailu (vähemmän kuin 1200 kCal/päivä) +

I. Itse aiheutettu oksentaminen, laksatiivien tai diureettien käyttö

J. Ahmiminen

K. Ylimääräinen harjoittelu

Anorexia athleticassa esiintyvät yllämainitut tunnuspiirteet.  +-symbolilla merkityt

kriteerit ovat ehdottomia, jotta anorexia athletica-diagnoosi voidaan todeta. (Sundgot-

Borgen 1994a, 178.)

Etiologia. Häiriintyvälle syömiskäyttäytymiselle altistavia ja laukaisevia tekijöitä ovat

lajiin, persoonallisuuteen, menestykseen, valmentajasuhteeseen ja näkemykseen omasta

kehostaan liittyvät asiat. Fysiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna liikunnan vaikutus

syömishäiriötä lisäävänä riskinä saattaa perustua keskushermoston välittäjäaineiden

dopamiinin ja serotoniinin sekä lisämunuaisten adrenaliinin suurentuneeseen eritykseen.

Serotoniinijärjestelmän aktivaatio vähentää esimerkiksi ruoan kulutusta ja sillä on myös

yhteyksiä mielialaan, impulsiivisuuteen ja pakko-oireisiin.  (Hiilloskorpi 2004, 222;

Keski- Rahkonen, ym. 2001, 863.)

Persoonalliset tekijät nousevat myös esiin tarkasteltaessa urheilijoiden

syömishäiriöriskejä. Urheilijat, jotka ovat valmiita tekemään kovaa työtä

menestyäkseen, ovat alttiita sairastumaan syömishäiriöihin. He ovat usein

täydellisyyden tavoittelijoita, tähyilevät menestystä kokien voittamisen pakkoa, ja ovat

valmiita sietämään myös kipua tavoitteisiin pääsemiseksi. (Thompson & Sherman 1993,

22; Sundgot-Borgen 1994a,184.)
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Kehittyvän lapsen syömishäiriöltä suojaavia persoonallisuuden piirteitä, kuten

autonomiaa ja hyvää itsetuntoa, tulisi tukea kasvatuksella ja harrastuksilla. Urheilu ja

liikunta vaikuttavat yleensä positiivisesti nuoren minäkuvan kehittymiseen. (Heinonen

& Kujala 2001, 648.) Vaikkakin liikunnan vaikutusta yleensä pidetään positiivisena

monin tavoin niin nuoren minäkuvan kehittymisen kuin itsetunnon kannalta, voi

urheiluun myös liittyä vaarantavia tekijöitä nuoren persoonallisuuden kehittymisessä.

Psykososiaalisia tekijöitä tarkastellessa syömishäiriöihin altistavia tekijöitä on

monia. Urheilijan laihdutus saattaa alkaa omasta halusta näyttää paremmalta tiukoissa

kilpailuasusteissa tai luulosta suorituskyvyn paranemiseen pienen painonpudotuksen

jälkeen. (Hiilloskorpi 2004, 224; Smolak, Murnen & Ruble 2000, 372.) Urheilulajeja

verrattaessa, laihuutta vaativissa lajeissa on todettu olevan urheilijoilla enemmän

tyytymättömyyttä tunnetasolla verrattuna muiden urheilulajien harrastajiin ja

urheilemattomiin ”kanssasisariin”(Rodin & Larson 1992, 151).

Urheilijat ovat kovan paineen alla niin persoonan kuin kulttuuristen

näkökulmien kannalta. Heidän täytyy saavuttaa ja ylläpitää ihanteellista kehonkuvaa

yllä. Monet urheilijat jopa ajattelevat, että muu yhteiskunta jopa vaatii sitä. (Rodin &

Larson 1992, 150).

Valmentajalla ja valmennusryhmällä saattaa olla myös vaikutus syömishäiriön

puhkeamiseen. Sitä voivat edesauttaa valmentajan menetys tai oma loukkaantuminen

(Sundgot-Borgen 1994a, 188). Laihduttamisen aloittaminen varhaisessa iässä

yhdistetään usein syömishäiriöihin. Moni urheilija saattaa alkaa laihduttaa

parantaakseen suorituskykyään. Nuoret urheilijat ovat hyvin herkkiä valmentajien

huomautuksista painosta sen pudottamisesta. Muutaman kilon pois saaminen saattaakin

alkaa valmentajan, testaajan tai jonkun muun huomautuksesta. Valmennusryhmän

suhtautuminen painonpudotukseen ja sen riskeihin vaihtelevat paljon samankin lajin

sisällä, ja ryhmän ilmapiiri vaikuttaa myös urheilijan asenteeseen (Sundgott-Borgen

1994a, 185; Sundgot-Borgen 1994b, 418.) Urheiluryhmät ovat keskenään hyvin erilaisia

ja niillä saattaa olla hyvin erilaisia tavoitteita ja paineita. Urheilutiimeissä toimivat

yleensä samanikäiset nuoret. Jokainen ryhmän jäsen yrittää pärjätä ryhmässä, jossa

kaikki ryhmän jäsenet ovat samalla tasolla niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Ryhmän

sisällä on erilaisia rooleja, joissa kilpaillaan esimerkiksi omasta paikasta ryhmässä,

valmentajan huomiosta tai stipendeistä. (Lopiano & Zotos 1992,281.)

Syömishäiriöriskejä eri urheilulajien piirissä on tutkittu jonkin verran ja

erilaisia tuloksia on raportoitu. Useissa tutkimuksissa esteettisissä lajeissa, painoluokka-
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ja kestävyyslajeissa on todettu syömishäiriöriskien esiintyvyyttä hieman enemmän

verrattuna urheilua harrastamattomaan väestöön. Kuten Hiilloskorpi (2004) toteaa,

täysin päinvastaisiakin johtopäätöksiä eri tutkimuksista on saatu (Hiilloskorpi 2004,

220).

Yhteenvetoa. Erilaiset fysiologiset, persoonalliset ja psykososiaaliset tekijät ovat

altistavia ja laukaisevia tekijöitä nuoren urheilijan syömishäiriökäyttäytymiselle. Jätän

fysiologisten ja geneettisten tekijöiden tarkastelun lähes maininnan tasolle kaikissa

tutkimukseni eri vaiheissa, koska en näe niiden olevan kovinkaan keskeisessä asemassa

tutkimukseni kokonaisuutta ajatellen. Persoonalliset tekijät ovat osa kasvatustieteellistä

näkökantaa. Persoonallisista tekijöistä esille nousivat muun muassa yksilön minäkuva,

omatunto ja erilaiset suoriutumisen tarpeisiin liittyvät vaatimukset itseä kohtaan. Nuori

saattaa kokea, että itsetunto ja identiteetti riippuvat urheilumenestyksestä. Tietynlaiset

luonteenpiirteet, esimerkiksi kiltin tytön syndrooma, tunnollisuus ja ahkeruus voidaan

lukea persoonallisiin ja psykologisiin piirteisiin.

Niin ollen psykososiaaliset tekijät kuuluvat myös oleellisesti kasvatuksen

piiriin. Urheilijoihin kohdistuvat erilaiset paineet, ryhmän koheesio ja valmentajan

kanssa muodostunut suhde ovat osa kasvatuksellista kenttää. Erilaiset kulttuuriset

tekijät, yhteiskunnan luomat paineet, menestyminen ja median tarjoamat ihanteet ovat

oleellisia näkökohtia sairauteen altistavien tekijöiden ja kasvatuksen näkökulmasta

tarkasteltuna.

Seuraavassa luvussa haluan keskittyä kasvatussuhteisiin harrastusten ja urheilun

näkökulmasta. Siihen, mitä kasvattajalta vaaditaan, jotta lapselle ja nuorelle olisi

taattuna mahdollisimman hyvä kasvualusta. Niin yksilön persoonallisiin kuin

psykososiaalisiin tekijöihin liittyy olennaisesti kasvatus, kasvatussuhteet ja ympäristö,

jossa kasvamme.

Urheilijoiden syömishäiriöistä puhuttaessa nousevat edellä mainitut

kasvatuksen osa-alueet voimakkaasti esille. Niin kasvaminen kuin urheileminenkin ovat

sidoksissa muihin ihmisiin ja yhteisöllisyyteen. Siksi tarkastelen kasvatussuhteita ja

harrastuksia kasvatusvastuun näkökulmasta. Siitä, millä tavoin kasvattajat voisivat

kurotella kohti sitä ideaalia kasvatuksen päämäärää nuorten harrastusten parissa, auttaa

vastuuntuntoisesti lasta kasvamaan. Mielestäni toinen tärkeä seikka on lapsen

sijoittuminen sosiaaliseen ympäristöönsä, koska emme elä tyhjiössä. Meihin vaikuttavat
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erilaiset ajalliset ideologiat ja kasvatuspäämäärät. Kulttuurimme luo nykypäivänä omat

paineensa selviytymiseemme ja siihen, millaisena me näemme itsemme ja toisemme.

3 KASVATUSSUHTEET

Lehtovaara kuvaa alla mielestäni hyvin lapsen kasvatusta ja kasvattamisen ideaalia.

Vaikka kasvatuksen ideaali ymmärretään usein lapsilähtöiseksi kasvatukseksi, onko se

sitä kuitenkaan nykypäivän kilpailuyhteiskunnassa. Kasvatus ymmärretään usein

tarkoitukselliseksi sosialisaatioksi, jolla pyritään vaikuttamaan kasvatettavaan

yhteiskunnassa vallitsevien päämäärien mukaisesti. Kasvatettavaa kasvatetaan yhteisöä

varten, eikä kuunnella kasvatettavan omia kunkin hetkisiä tarpeita. Sanonta ”satsaus

lapsiimme on satsaus tulevaisuuteen” kuvaa hyvin lapsen välineellistä käyttöä

”työkaluna” kohti parempaa huomista, arvostetumpaa asemaa tai turvattua vanhuutta.

(Lehtovaara 1994, 50.) Syömishäiriöissä perheellä, valmentajalla ja ympäristöllä on

merkittävä osa lapsen kasvussa. Lapsen kasvaessa ja harrastusten tullessa merkittävään

osaan lapsen ja nuoren elämää, olisi kasvatusvastuuta harteilla kantavien ihmisten hyvä

pysähtyä miettimään omaa kasvatusideologiaansa ja omia motiivejansa.

Värri (1997) on tarkastellut lapsen kasvatusta ja kasvatusvastuuta tehden

kolmijaottelun kasvatus- ja sosialisaatiosuhteiden ilmenemisestä.

1) Välitön kasvatusvastuu eli auttamisvastuu: vanhempien ja lapsen suhde,

jossa on alun perin kysymys lapsen elämän ehtojen turvaamisesta.

2) Rooliperustainen suhde: esimerkiksi opettajan ja oppilaan suhde, jonka

oikeuttaa opettajan asiantuntevuus

3) Käskyvaltainen suhde: tyyppiesimerkkinä sotilaskoulutus, jossa esimies-

upseerilla on ehdoton käskyvalta nuorukaisiin.

(Värri 1997, 115)



- 18 -

3.1 Lapsi-aikuinen-suhde, vanhempi kasvattajana

Vanhemmilla on se ensimmäinen ja välitön kasvatusvastuu lapsesta, ja alkutilassa lapsi

onkin täysin avuton selviytyäkseen yksin, ilman muiden ihmisten apua ja huolenpitoa.

Vanhemmuus alkaa täysin auttajan roolissa, lapsen elämän perusehtojen turvaamisena.

Auttamisvastuu jatkuu lapsen varttuessa vanhempien yleisvastuuna lapsen fyysis-

henkisestä kehityksestä ja hyvinvoinnista. (Värri 1997, 120-121.)

Lapsen perustarve on kestävä ja vastavuoroinen ihmissuhde. Lapsi tarvitsee

rakkautta, läheisyyttä ja hyväksyntää, jotta hänen henkinen ja tasapainoinen kasvu olisi

mahdollista. Kasvattajan tulee mahdollistaa lapselle muun muassa kasvu hyvään

itsetuntoon ja myönteiseen kehonkuvaan. Jotta lapsella olisi mahdollisuus

tasapainoiseen lapsuuteen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun, on kasvussa ja kasvatuksessa

otettava huomioon useita kasvatuksen eri osa-alueita.

Tämän tutkimuksen lähtökohtia ajatellen lapsen kehityksen kannalta on

esimerkiksi tärkeää, että hänelle on mahdollisuus virikkeelliseen toimintaan, leikkiin ja

harrastamiseen. Vanhemmilla on kasvatusvastuu lapsensa harrastusten valinnoissa.

Vanhemmat ratkaisevat, mitä harrastuksia lapsi harrastaa ja kenen päätökset painavat

puntarissa eniten päätöshetkellä. Myös harrastuksen tuomat ihanteet ja arvot tulee

punnita päätöstä tehdessä.

Vanhemmilla on vastuu lapsen harrastuksen perustan periaatteista.

Vanhempien tulee pitää oma kunnianhimonsa erillään kasvatuksellisten näkökohtien ja

lapsen edun tulkinnasta. Lapsen toiveita tulee kuunnella, eikä häntä koskevia ratkaisuja

saa asettaa hänen etunsa vastaisesti. Vanhempien ja lasten harrastukselle antamat

merkitykset voivat huomattavasti poiketa toisistaan. Vanhemmat saattavat ajatella

harrastuksen hyödyllisyyttä myöhemmässä elämässä, kun lapsen motiivina on

pelkästään harrastuksen tuoma tyydytys ja ikäisensä seuran tapaaminen. (Värri 1997,

154-155.)

On tärkeää, että vanhemmat vaalivat lapsen henkistä kasvua. Harrastus ei saisi

olla pelkkää menestyksen tavoittelua, lapsen työtä. Varmimpia merkkejä onnistuneesta

ja lapselle antavasta harrastuksesta on lapsen ilo ja into. Lapselta tai nuorelta saa vaatia,

mutta ei pakottaa. Odotusten ja vaatimusten tulee kuitenkin olla kohtuuden- ja

oikeudenmukaisia. Vanhempien tulee olla konkreettisia vastuksen- ja haasteenantajia.

Vanhempien vastuu ei pääty hyvän harrastuksen löytämisen jälkeen, vaan heidän on

myös seurattava harrastuksen onnistumista ja sen kasvatuksellisuutta. (Värri 1997, 155.)
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Vanhempien tulisi miettiä kasvatusmotiivejaan harrastusten kohdalla. Esimerkiksi

valitessaan tai hyväksyessään lapsensa harrastukseksi jääkiekkoilun, vanhempien tulee

olla tietoisia lapsiurheilun taustalla olevasta huippu-urheiluideologiasta. Vanhempien

kasvatusihanteiden ja urheiluinstituution välillä saattaa tulla ristiriita. Vanhemmat

odottavat harrastuksen kehittävän lapsen vastuuntunnetta, yhteistyökykyä, itsetuntoa ja

terveyttä, kun taas valmentajat ja muu henkilöstö saattavat tavoitella voittoa vaatien

aggressiivisuutta, voiman käyttöä ja vilpillisiä keinoja päämäärän saavuttamiseksi.

(Värri 1997, 154.) Laakson (1994) mukaan niin moni poika haluaa olla tulevaisuuden

Teemu Selänne, mutta myös isät haaveilevat olevansa Teemujen isiä. Se kuvaa

jonkinlaista yhteiskunnallista vinoumaa. (Laakso 1994, 20.)

3.2 Urheilija-valmentaja-suhde, valmentaja kasvattajana

Toinen tärkeä urheilijanuorta koskeva suhde on suhde valmentajaan, valmentajan ja

valmennuksen merkitys on usein suuri urheilijan elämässä. Urheilijanuoren ja

valmentajan suhde on rooliperustainen. Kun vanhemmilla on yleisvastuu lapsesta,

valmentajan on annettava nuorelle kehittäviä harrastus- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Ammattikasvattajan, johon myös valmentajuus voidaan jossain määrin lukea, vastuu on

vanhemmuuden vastuuta rajatumpi. Kasvatus on ensisijaisesti kohtaamisen taitoa ja

kasvatettavan ihmisyyden ehdotonta kunnioittamista. Rooliperustainen kasvatussuhde

edellyttää kasvattajalta esimerkiksi tietyn koulutustason, ammattinimikkeen ja

työsuhteen, jotta kasvattaja saisi rooliinsa kuuluvan kasvatusoikeuden. (Värri 1997,

169-170.) Tässä tullaankin siihen, että onko valmentajilla Suomessa riittävää koulutusta

toimia nuorten valmennuksessa. Usein nuorten urheiluryhmien vetäjinä saattavat toimia

valmennettavia muutamia vuosia vanhempia saman lajin urheilijoita. Pystyvätkö he

ottamaan tarvittavan kasvatusvastuun?

Valmennusta ei välttämättä arvosteta tarpeeksi ja koulutus on vähäistä ja

puutteellista. Valmennustyö on kuitenkin työtä kokonaisvaltaisten yksilöiden,

urheilijoiden kanssa, jolloin valmennuksen pitäisi olla urheilijaa tukevaa ja eheyttävää.

Valmennusta tulisi arvostaa ja pitää tärkeänä inhimillisenä toimintana, koska

valmennustyö vaikuttaa monin eri tavoin urheilussa mukana olevien elämään.

Valmennuksen tulisikin selkeästi perustua käsitykseen valmennuksen merkityksestä ja
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eettisestä vastuusta. Valmennuksessa ollaan aina vastuussa ihmisen ymmärtämisestä,

hänen muuttumisestaan ja niistä seurauksista, joita valmennuksella on yleisesti ihmisen

tavalle ymmärtää itseään. (Puhakainen 1997, 107.)

Eettiset kysymykset eivät synny valmennuksen jälkeen, vaan valmentajan olisi

ne asetettava jo ennen toiminnan alkua. Valmentajalla on vastuu kaikista niistä

ratkaisuista, jotka tehdään valmennusprosessin aikana. Vastuu koskee valmentajan

lähtökohtia, käytettyjä toimintatapoja ja niiden seurauksia, joita valmennuksen avulla

saadaan aikaan. (Puhakainen 1997, 107.) Janssonin (1990) mielestä käytäntö toteutuu

eri tavoin. Valmennusfilosofia ja näkemys valmennusfilosofian periaatteista syntyvät

vasta käytännön valmennuksen myötä useimpien valmentajien kohdalla. Mitä selvempi

näkemys valmentajalla on valmennustyönsä periaatteista ja omista motiiveistaan, sitä

käyttökelpoisempana työvälineenä hänen valmennusfilosofiansa toimii. Tärkeää on

myös kasvatuksellisesti, että valmentaja kertoo valmennettavilleen oman

valmennusfilosofiansa pääperiaatteet. Tällä tavoin yhteiset pelisäännöt lujittuvat

entisestään ja turvallisuuden tunne urheilijoiden keskuudessa lisääntyy. (Jansson 1990,

217.)

Puhakaisen (1997) mukaan urheilun ja valmennuksen ongelmat ovat

voimakkaasti sidoksissa kulttuuriseen perinteeseen. Viime kädessä valmennuksen

ongelmat kiertyvät toiminnan perustana olevaan ihmiskäsitykseen, jota useinkaan ei ole

pohdittu ja eritelty. (Puhakainen 1997, 118.) Lauri Rauhala on kehitellyt M.

Heideggerin ja E. Husserlin ajatusten pohjalta holistisen ihmiskäsityksen, jota on helppo

soveltaa myös urheilun lähtökohtana. Se ei määrää, miten valmennustyötä on tehtävä,

mutta antaa viitteitä oman toiminnan kehittämiseen valmennuksen parissa

työskenteleville. Holistisen ihmiskäsityksen perusajatus on ymmärtää ihminen

kehollisen, tajunnallisen ja situationaalisuuden muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Holistinen ihmiskäsitys jakautuu kehollisuuteen (ihmisen olemassaolo orgaanisena

tapahtumana), tajunnallisuuteen (olemassaolon kokeminen erialaisina laatuina ja

asteina) ja situationaalisuuteen (olemassaolo suhteutuneisuutena omaan

elämäntilanteeseen). (Puhakainen 1995, 26.) Pohtimalla omaa ihmiskäsitystään

valmennuksen parissa toimiva ei ainoastaan kehitä omaa ihmistuntemustaan, vaan

selvittää oman toimintansa ehtoja, mahdollisuuksia ja rajoja (Puhakainen 1995, 99).

Urheilusuorituksen optimoinnista johtuva lähestymistapa on jo lähtökohdissaan

asetettu virheelliseksi. Siinä ei oteta huomioon ihmisen kokonaisuutta ja eettisiä

vaatimuksia. Siis sitä, miten tärkeitä ovat kaikkien valmennuksen parissa toimivien
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lähtöoletukset ja ihmiskäsitys. (Puhakainen 1997, 24.) Puhakaisen (1997) mukaan

valmentajat ovat tänä päivänä samanlaisia, samasta puusta veistettyjä. Tulos,

motivaatio, teamwork, kova työ ja pitkäjännitteisyys ohjaavat valmentajan toimintaa.

Valmennuskulttuurin tarjoamassa valmentajakuvassa on paljon samaa kuin liike-elämän

kauppamiestyypissä. Siksi liike-elämän johtajuuskäsitykset ja valmennus kulkevat käsi

kädessä nykypäivänä. (Puhakainen 1997, 56-57.)

Urheiluvalmennuksen tärkeimpänä kasvatustavoitteena voidaan pitää ihmisen

yleistä henkistä kasvua. Se voidaan lukea myös yhtä lailla urheilijan psyykkisen

valmennuksen perimmäiseksi lähtökohdaksi. Kehittymiseen ja inhimilliseen kasvuun

liittyy yhä syvenevä itsetietoisuus, joka etenee hämärästä minäkuvasta mahdollisuuteen

vaikuttaa itse omaan kehitykseensä. Urheiluvalmennusta pidetäänkin yksilöllisenä

koulutuksena, jossa koulutuksella ja kasvatuksella ei ole selkeää eroa. Valmentajan

rooli työskennellessä urheilijoiden kanssa etenee kasvattajan roolista urheilijan

tukihenkilöksi.  (Jansson 1990, 63.) Valmennustyössä keskeisenä komponenttina

yleisen valmennusopin ja lajitiedon ohella on valmennettava ihminen ja häneen

muodostuva dialoginen valmennussuhde. Valmentajat toimivat vastavuoroisessa ja

dialogisessa valmennussuhteessa urheilijaan nähden. He toimivat ”terapeutteina”

omaten tutkijan ja vaikuttajan roolin. Sitä voidaan verrata sairaanhoitajien ja

psykoterapeuttien toimintaan, jossa keskeisenä lähtökohtana on dialoginen suhde

autettavaan. (Puhakainen 1995, 173.)

Nykypäivänä peräänkuulutetaan urheilijan psyykkistä valmennusta, etenkin

silloin, kun urheilu ja valmentaminen ovat tavoitteellista, huippu-urheiluun keskittyvää

työtä. Psyykkisellä valmennuksella pyritään tukemaan henkistä kasvua ja kehittämään

urheilijan itsetuntoa. Varhaisnuorten psyykkinen valmennus tulisi keskittää urheilijan

tunne-elämän ja sosiaalisen elämän ohjaamiseen. Heidän käyttäytymistään ohjaa

voimakkaasti ryhmäsidonnaisuus ja ikätovereiden mielipiteet. Kun nuoren tunteet

heilahtelevat äärilaidasta toiseen, on tärkeää, että hän voi turvautua ja tukeutua

johonkin. Valmentaja voi ulkopuolisena, jopa vanhempia paremmin, ohjata ja kehittää

urheilijan kykyä kokea tunteitaan. (Jansson 1990, 155)
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3.3 Sosiaalinen ympäristö, media kasvattajana

Lapsen kasvatukseen ja kasvamiseen vaikuttaa myös ympäristön rooli kasvattajana.

Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat läheiset, ystävät, asuinympäristö ja koko ympäröivä

maailma. Kasvatus ei koskaan tapahdu tietyn ajan ja paikan ulkopuolella,

historiallisessa ja ideologisessa tyhjiössä, vaan sillä on aina yhteisöllinen perustansa.

Kasvatuksen päämäärät ovat aina peräisin yhteiskunnan ajallis-paikallisesta tilanteesta.

Syömishäiriökäyttäytymistä tutkittaessa sosiaalisen ympäristön vaikutteista

syömishäiriöiden syntyyn nousivat esille muun muassa urheilijan omat valmennus- ja

urheiluryhmät. Ryhmissä liiallista laihduttamista pidetään oikeana ja urheiluun

kuuluvana. Ryhmässä eri urheilijoilla saattaa olla myös erilaisia rooleja, urheilija kokee

tarvitsevansa huomiota hinnalla millä tahansa tai hänellä on jonkinlaisia menestymisen

paineita.

Sosiaalisen ympäristön vaikutteita ovat myös merkittävässä määrin

nykykulttuurin ihanteet hoikkuuteen ja laihaan vartaloon. On näytettävä hyvältä. Tämä

on myös urheilupiireissä noussut merkittäväksi tekijäksi, estetiikkaa ja ulkonäköä

halutaan korostaa. Siksi haluankin erityisesti pohtia myös median antamaa kuvaa

kauneusihanteesta, sen välittämää arvomaailmaa suhteessa meihin ihmisiin ja median

osallisuutta kasvattajan roolissa.

Nykypäivän lapset ja aikuiset elävät mediamaailman ympäröiminä ja media

antaa vaikutteita ja uusia toimintamalleja jopa huomaamattamme joka päivä. Nämä

vaikutteet saavat toistojen avulla oman paikkansa ajatusmaailmassamme ja

jokapäiväisissä teoissamme, jolloin näistä vaikutteista tulee vakiintuneita

toimintatapojamme.

Medioiden eli viestimien rooli on elämässämme kasvanut. Televisio on

erityisen vaikuttava media. Siinä yhdistyy kuva, sana ja ääni, mutta se on myös levinnyt

ympäri maailmaa. Medioilla on tärkeä rooli sosiaalistajana eli arvojen ja asenteiden

siirtäjänä. Mitä yhdenmukaisempia ovat eri mediasisältöjen viestit, sitä

todennäköisempiä niiden vaikutukset ovat. (Mustonen 1997, 206-208.)

Paljon puhetta ovat herättäneet alastomat naisten kehot eri medioiden

sisällöissä -ja ylipäätään naiskauneuden ja laihuuden suunnaton ihailu.

Yhteiskunnassamme naisen ruumiillistuma on nykypäivänä vääristynyt joukko erilaisia

kauneusihanteiden perikuvia, joihin niin nuoret kuin vanhemmatkin naiset yrittävät

samaistua.
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Tiedotusvälineet suoltavat ulos nyky-yhteiskunnan kauneusihanteita ja arvoja, hoikka

nainen on menestyvä, viehättävä, terve, onnellinen ja suosittu. Moni meistä varmasti

myöntää mittailevansa ruumistaan ja miettivänsä laihduttamista, olisi niin paljon

mukavampi olla laihempi. Miksi? Tuoko hoikka olemus itsevarmuutta, menestystä,

kultaa ja kunniaa?

Naisia on kautta aikojen pidetty kauniina ja keskeisiä kiinnekohtia naisen

ruumissa ovat olleet rinnat, reidet, lantio ja vatsa. Entisaikoina pidettiin pulleaa

takamusta ja isoja rintoja terveyden ja hyvinvoinnin merkkinä. Lihava nainen oli

hedelmällisyyden merkki, ja kurvikkuus antoi viitteitä perheen varallisuudesta. Nyky-

yhteiskunnassa nämä kaikki vaurauden merkit ovat kääntyneet päälaelleen ja on alettu

ihannoimaan hoikkia, laihoja vartaloita.

Pulavuosista on siirrytty hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen tuomiin uusiin tuuliin.

Viimeisten 75 vuoden aikana ruokaa on tuotettu riittävästi kehittyneissä maissa ja

hoikkuus on tullut muotiin ensimmäistä kertaa historian aikana. Se näkyykin

naistenlehdissä, kauneuskilpailujen voittajien mitoissa ja ruokavaliosta kertovissa kir-

joissa.  (Abraham&Llewellyn-Jones  1994,  9.)  Nyt  meillä  on  rahaa  olla  syömättä  ja

laihduttaa. Terveysihanteet, terveydestä puhuminen ja terveellisen ruokavalion

salaisuudet ovat nousseet mediassa myös esiin antaen oman painonsa hyvinvoinnin,

laihuuden ja ikuisen nuoruuden ihannointiin. Media pakottaa ihmisiä keskittymään

itseensä, ravintoonsa ja syömiskäyttäytymiseensä erilaisten ”ruokatrendien” ja

terveysruokien avulla.

Viehättävyys ja viehättävänä oleminen on tullut yhteiskunnassa yhä

tärkeämmäksi aspektiksi. Viehättävyys eritoten fyysisestä näkökulmasta, jolloin on

keskityttävä kehoon ja painontarkkailuun. Sukupuolesta riippuen viehättävyyttä

tavoitellaan eri tavoin. Naisten on laihdutettava ja miesten taas vastavuoroisesti lisättävä

painoa, muokattava kehoa lihaksikkaaksi ja trimmatuksi. Muutaman viime

vuosikymmenen aikana on kehittynyt trendi, jossa muotia ovat hoikat naiset. Kuitenkin

samoja vuosikymmeniä taaksepäin laskiessa naiset ovat lihavoituneet. Eri tutkimuksista

on havaittavissa omaan kehoon tyytymättömyys molemmilla sukupuolilla. Vuonna

1986 tehty tutkimus osoitti, että 40% miehistä ja 50% naisista oli tyytymättömiä omaan

painoonsa.(Rodin & Larson 1992, 147.)

Terveyden ja liikunnallisuuden korostaminen on myös tuonut painetta kehon

tietoisuuden lisääntymiseen. Esimerkiksi erilaiset kuntoklubit, fitness-ohjelmat ja

jumppavideot ovat vallanneet markkinoita valtavalla voimalla. (Rodin & Larson 1992,
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149.) Kehoa on muokattava, sille on tehtävä jotakin, jos aikoo pysyä

yhteiskuntakelpoisena.

Kaikki nämä meille suollettavat uudet ”arvot” vaikuttavat ajatusmaailmaamme,

kehonkuvaamme, minäkuvaamme ja tyytyväisyytemme elämässämme. On oltava yhä

parempi, viehättävämpi ja haluttavampi. Kehonkuvamme muodostuu subjektiivisesta

käsityksestämme omasta kehostamme ja siitä, miten me käsittelemme tätä kokemusta.

Se on kuva omasta kehostamme ajatuksissamme.(Rodin & Larson 1992, 154). Omaa

kehonkuvaamme ja subjektiivista näkemystä itsestämme ohjaillaan hyvin voimakkaasti

ulkoapäin, ja vieläpä perusteettomasti. Media antaa meille uudet raamit, joiden sisälle

meidän jokaisen tulisi mahtua. Onko se laihuus niin kaunista, terveellistä ja

tavoiteltavan arvoista, jota kulttuurissamme nykyään niin kovasti ihannoidaan?  Kuka

on vastuussa median luomista uusista arvoista ja ihanteista, kenen on kasvatusvastuu?

3.4 Vanhempien ja valmentajien vastuu preventiivisestä näkökulmasta

Urheilijoiden syömishäiriöt ovat hyvin samanlaisia kuin urheilemattomien

syömishäiriöt. Samankaltaisuutta löytyy enemmän kuin eriäväisyyksiä ja eriäväisyydet

ovat itse urheilusta tai urheiluympäristöstä johtuvia tekijöitä. (Thompson & Sherman

1993, 96.)  Terveen itsetunnon tukeminen jo lapsuudesta on tärkeää jokaiselle

kasvavalle lapselle. On tärkeää myös, että nuoren urheilijan itsetunnon kehittymistä

tuetaan harrastuksen parissa. Heitä ei käsiteltäisi pelkästään urheilijoina tai fyysisinä

kehoina, vaan kokonaisina persoonina. Heidän kipunsa pitäisi aina ottaa vakavasti,

psyykkiset ongelmat saattavat ilmentyä myös fyysisenä kipuna. (Thompson & Sherman

1993, 99.) Tärkeintä on, että valmentajat pystyisivät luomaan niin fyysisesti,

emotionaalisesti kuin sosiaalisestikin turvallisen ja kannustavan ympäristön urheilijalle

(Lopiano & Zotos 1992, 291). Hiilloskorven (2004) mukaan erityisesti hyvä itsetunto,

myönteinen kehonkuva ja itsenäisyydentunne liitetään läheisesti liikunnan

harrastukseen ja syömishäiriöiden ehkäisyyn (Hiilloskorpi 2004, 223).

Valmennusryhmissä tulisi vallita rento ja terve suhtautuminen syömiseen, lajin

harrastamiseen ja urheiluun ylipäätään. Tiimin sisällä ei voi estää urheilijoita puhumasta

painosta, laihuudesta tai syömisestä, mutta tiimin sisäiseen henkeen voi vaikuttaa. Jos

valmentajat eivät pidä tärkeänä laihuuden ja painon merkitystä, se myös vaikuttaa

urheilijoiden asenteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen. (Thompson & Sherman 1993,



- 25 -

164.) Valmentajien tulisi korostaa tervettä urheilua ja pyrkiä välttämään rohkaisemasta

epäterveellisiin painonpudotusmetodeihin. Urheilijan terveyden vaaliminen on yksi

päätavoitteista jokaisen urheilijan kohdalla (Pomeroy & Mitchell 1992, 202).

Psykososiaalisiin tekijöihin voidaan vaikuttaa oikeiden ruokailutottumuksien

oppimisella ja omaksumisella. Vanhempien ja valmentajien olisi hyvä jo varhaisessa

vaiheessa kiinnittää urheilijan ravitsemukseen huomiota. Heinosen & Kujalan (2001)

mukaan syömishäiriöiden vaaraa voitaneen vähentää esimerkiksi parantamalla

urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien tietoa ravitsemuksesta, painon seurannasta,

laihduttamisesta sekä syömishäiriöiden tunnistamisesta ja kehittymisestä (Heinonen &

Kujala 2001, 648).

Kasvavien nuorten ja nuorten huippu-urheilijoiden kohdalla tulee kiinnittää

huomiota muun muassa oikeantyyppiseen, terveelliseen ruokavalioon ja

ravintokäyttäytymiseen huomioita. Mikäli näissä tapahtuu ylilyöntiä, johtavat ne

syömiskäyttäytymisen häiriöihin ja selviin ravitsemusriskeihin, joilla voi olla

pitkäkantoista merkitystä henkilön myöhemmänkin elämän kannalta. Tämän vuoksi

suomalainen huippu-urheilu tarvitsee todellisia ravitsemusasiantuntijoita, joilla on

riittävä koulutus, osaaminen ja terve suhtautuminen urheiluun. He tuntevat niin nuoren,

kasvavan urheilijan kuin jo aikuisiän saavuttaneen urheilijan elämänolosuhteet ja

motiivit. (Uusitupa 1998, 837.) Valmentajat ja muu henkilöstö tarvitsevat perustietoutta

syömishäiriöistä. Monet heistä ovat osallisia urheilijoiden häiriintyneeseen

syömiskäyttäytymiseen. Tämän takia on tärkeää, että he ymmärtävät paremmin

syömishäiriöitä, mutta myös ovat lisäävät tietoisuutta omasta osallisuudestaan niihin.

Usein nämä seikat johtuvat tiedon puutteesta. Ei ole perustietoa oikeanlaisesta

ravinnosta, terveellisestä syömiskäyttäytymisestä, vääristä painonpudotusmenetelmistä

ja syömishäiriöiden suhteesta urheilijoiden suorituskykyyn. (Thompson & Sherman

1993, 154.)

Tärkeimpiä ehkäisytoimenpiteitä syömishäiriöiden syntyyn on terveen ja

luonnollisen painon ja ulkomuodon hyväksyminen sekä turhan laihduttamisen ja

syömiseen liittyvän ”niuhottamisen” estäminen valmennuksessa. (Heinonen & Kujala

2001, 648). Valmentajien tietoa kehon koostumuksen arvioimisesta, painon ja

suorituskyvyn välisistä yhteyksistä tulisi lisätä. Painon ja tai kehon koostumuksen

merkitystä urheiluvalmennuksessa ei saisi liioitella. Samalla urheilijoiden perusteetonta,

usein toistuvaa painon tai kehon koostumuksen mittausta tulisi rajoittaa. (Thompson &

Sherman 1993, 151-159.)
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Suorituksen estetiikan ja ulkonäon korostaminen pitäisi minimoida ja asettaa realistisiin

mittasuhteisiin valmennusryhmän piirissä. Päätelmät urheilijan laihdutustarpeesta

tulisikin perustaa seurantamittausten tuloksiin; urheilijoiden vertaaminen toisiinsa tai

”lajikohtaisiin ihannearvoihin” voi johtaa epärealistisiin laihdutusvaatimuksiin.

(Thompson & Sherman 1993, 32-33.) Valmentajien, vanhempien ja lääkäreiden tulisi

tarkkaan harkita, miten ja milloin urheilijan kanssa aletaan keskustella laihduttamisesta.

Samalla on suunniteltava yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa järkevä laihdutusvauhti

ja –menetelmä. (Thompson & Sherman 1993, 163.)

Miespuolisten valmentajien ja muun urheilutiimin olisi hyvä tietää ja tuntea

enemmän naisurheilijoista, heidän herkkyydestään ja ajattelutavoistaan. Naisille paino

on hyvin henkilökohtainen ja herkkä asia, tämän takia siitä puhuminen pitää olla hyvin

hienotunteista. Miesten on hyvä ymmärtää, että naiset yhdistävät laihuuden

menestykseen, onnellisuuteen ja viehättävyyteen. Ylipäätään naiset ovat hyvin

tunnollisia ja kuuntelevat valmentajaansa hyvin tarkkaan niin positiivisien kuin

negatiivisien sanomien kohdalla. He useimmiten haluavat miellyttää valmentajaa.

(Thompson & Sherman 1993, 155.)

Urheilijan syömishäiriöitä hoidettaessa perheen huomioonottamisella ja

osallisuudella on myös oma roolinsa. Urheilijan ikä on yksi vaikuttava tekijä, mitä

nuorempi urheilija, sitä tärkeämpää on perheen merkitys hoidossa mukana olemisessa.

Perhe on tärkeä tukija. Toisaalta taas vanhemman, täysi-ikäisen urheilijan kohdalla

täytyy muistaa jokaisen ihmisen yksityisyys. Urheilija ei välttämättä halua, että kukaan

ulkopuolinen saa asiasta tietää. Valmentajan ja muun urheiluhenkilöstön täytyy miettiä

tarkoin, jos tilanteessa piilee vakava riski urheilijan kannalta. Perheellä on kuitenkin

yleensä hyvin voimakas vaikutus urheilijan elämään. Perhe pystyy minimoimaan

tukensa avulla negatiivisia asioita ja vahvistamaan positiivisia asioita sairauden

hoidossa.(Thompson & Sherman 1993, 108.)

Seuraavassa tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin keskittyvässä luvussa keskitytään

tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin. Luvussa käsitellään tutkimuksen tarkoitusta

ja asetettuja tutkimusongelmia. Laadullista tutkimusotetta tarkastellaan myös sitä omaan

tutkimukseeni peilaten. Haluan myös valottaa hieman käyttämääni tarinallista

tutkimusotetta ja teemoittelun käyttöä tutkimuksessani. Esittelen myös koko

tutkimusprosessin kulun, mistä lähdettiin ja mihin lopulta päädyttiin. Lopuksi
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tarkastelen tutkimustani luotettavuuden näkökulmasta, ja eritoten arviointia

kirjoitelmiin ja tarinallisuuteen kohdistuen.

4 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja ongelmat

Tutkimuksessa selvitetään syömishäiriöisten urheilijoiden käsityksiä kasvamisesta

urheilumaailmassa. Tarkastelen sitä, kuinka he ovat kokeneet urheilumaailman

kasvatuksellisena ympäristönä. Haluan nostaa esiin urheilijoiden näkemyksiä omaan

syömishäiriökäyttäytymiseensä johtaneista tekijöistä, mahdollisista vaatimuksista ja

paineista, joita heille on asetettu. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka urheilija on

kokenut oman selviytymisensä ja mitkä tekijät ovat hänen mielestään vaikuttaneet

paranemisprosessiinsa. Tarkastelen myös sitä, millaisia asioita urheilijat pitävät tärkeinä

syömishäiriön ennaltaehkäisyssä.

Tutkimusongelmat:

1. Millaista on kasvaa urheilumaailmassa? Mitkä asiat ovat urheilijan mielestä

vaikuttaneet syömishäiriön syntyyn?

2. Mitkä ovat olleet kovimmat paineiden asettajat urheilumaailmassa? Millaisia

vaatimuksia ja tavoitteita urheilija koki häneen kohdistuvan?

3. Miten urheilija kokee oman selviytymisensä? Millaisia asioita urheilijat pitävät

tärkeinä syömishäiriön ennaltaehkäisyssä?
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4.2 Tutkimusmetodi

4.2.1 Laadullinen lähestymistapa

Käytän aineistoni tarkastelussa ladullista tutkimusotetta, jolloin saan mielestäni

tutkittavien äänet hyvin esille. Tutkimukseni on tapaustutkimus ja aineistoni keruu

tapahtuu teemoitellun kyselylomakkeen avulla, jota tutkimukseen osallistuneet

käyttävät kirjoittaessaan oman tarinansa elämisestä urheilumaailman pyörteissä. Koska

urheilumaailmaa ei ole tutkittu juurikaan tutkielmaani vastaavista lähtökohdista, olen

kerännyt tietoa hyvin prosessiorientoituneesti. Tällä tavoin tutkimuksen eri osat ovat

muotoutuneet vaihe vaiheelta.

Kiviniemen mielestä laadullinen tutkimus on usein luonteeltaan

prosessiorientoitunutta. Aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan

tietoisuudessa vähitellen prosessin edetessä. Tämän myötä tutkimustehtävä,

teorianmuodostus, aineistonkeruu ja aineiston analyysi muotoutuvat, limittyvät ja

kehittyvät joustavasti tutkimuksen edetessä. Prosessiorientoituneisuus vaatii tutkijalta

oman tietoisuutensa kehittymisen tiedostamista ja valmiuksia tutkimuksellisiin

uudelleenlinjauksiin. (Kiviniemi 2001, 68.)

Aineiston analysointi on laadullisessa tutkimuksessa toisaalta analyyttista ja

toisaalta synteettistä. Analyyttisyyteen kuuluu aineiston luokittelu ja jäsentäminen eri

teema-alueisiin eli aineiston jäsentäminen helpommin tulkittaviin osiin. Usein tämä

vaatii useita analysointivaiheita ennen lopullista muotoa. Synteesin luomiseksi tulee

löytää koko aineistoa kannattava temaattinen kokonaisrakenne. Raportoinnissa tulee

pyrkiä käsiteltävien teemojen kokonaisvaltaiseen käsittelyyn ja välttää sirpalemaista

tietoa. Analysoinnissa tulee siis löytää aineiston ydinkohdat, jotka ovat tutkittavaa

kohdetta kuvaavia ja joiden mukaan tutkimustulokset voidaan analysoida. (Kiviniemi

2001, 78.) Selkeiden teema-alueiden luominen helpotti koko aineiston kokonaisvaltaista

käsittelyä. Vastaajat kertoivat omia kokemuksiaan, jotka tukivat hyvin aiemmin

tutkittujen aineistojen käsityksiä erilaisista syömishäiriöihin liittyvistä asioista. Eskola

ja Suoranta (2000, 137) toteavat, että laadullisella aineiston analyysillä pyritään

luomaan selkeyttä aineistoon ja sen avulla tuottamaan tutkittavasta asiasta uutta tietoa.

Hajanaisesta aineistosta pyritään tiivistämällä tekemään selkeää ja mielekästä, jotta sen

informaatioarvo kasvaisi.
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Tutkimuksen teon alkuvaiheista saakka oli selvää, että tutkimusote tullee olemaan

kvalitatiivinen, koska tarkoituksena oli nostaa esille urheilijoiden omia tunteita hyvin

arkaluonteisesta asiasta. Grönforsin (1982) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin

on mahdollisuus päästä pintaa syvemmälle. Se mahdollistaa arkaluontoisten asioiden

mahdollisimman tarkan objektiivisen tarkastelun. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa

tutkimuskohteella on myös mahdollisuus vaikuttaa itse tutkimusprosessiin,

haastateltavan persoonallisuus ei latistu tutkimuslomakkeen vastausvaihtoehtoihin.

Kvalitatiivisella tutkimusotteella on keino päästä käsiksi varsinaiseen käyttäytymiseen

ja haastateltavien viitekehykseen, joka voi vastata ilmoitettua käyttäytymistä tai poiketa

siitä. (Grönfors 1982, 11-13.)

Parin viime vuosikymmenen aikana on kehittynyt laaja kirjo laadullisen

tutkimuksen lähestymistapoja. Näistä yksi on tarinallinen tutkimusote, jota minä olen

tutkimuksessani käyttänyt. Tarinallisesta tutkimusotteesta lähemmin luvussa 4.2.3. Se ei

ole kovin selvärajainen tai yhtenäinen teoreettis-metodinen rakennelma. Tarinan käsite

on kulkenut eri tieteenalojen välillä tuoden samalla uusia metodisia ideoita ja uutta

näkökulmaa eri tieteenalojen käyttöön. Hännisen mukaan tarinallisesta tutkimuksesta ei

voida muodostaa yhtenäistä ja selvärajaista teoreettis-metodista rakennelmaa.

(Hänninen 1994, 16.)

4.2.2 Teemoittelu

Tutkimuksessani teemoittelu on seurannut läpi koko tutkimuksen. Tutkittaville

annetussa ohjepaperissa on tehty ensimmäinen teema-alueisiin jako. Kirjoitelmiin ei

annettu valmista ”sapluunaa”, vaan jokainen tutkimukseen osallistuja saa kirjoittaa

vapaamuotoisesti. Kuitenkin ohjepaperissa esitettiin toive, että teema-alueita ja niiden

alakysymyksiä käsiteltäisiin jollakin tavoin kirjoitelmissa. Teema-alueet ohjailevat

kirjoittajia pysymään tietyissä raameissa. Vapaamuotoisuuden takia kirjoitelmat voivat

olla hyvin erilaisia ja siksi uudelleenteemoittelun tarve on otettava huomioon.

Tutkimuksen tarinoiden kuvailu on jaettu myös teema-alueisiin. Aihealueet ovat pitkälti

samoja kuin kysymyspaperissakin esitetyt aihekokonaisuudet. Tällainen tietynlainen

asioiden lokerointi tuo sujuvuutta ja luotettavuutta tutkimukseen kokonaisuutena.

Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian

ja empirian vuorovaikutusta, joka näkyy tekstissä niiden lomittumisena toisiinsa.
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Onnistumiseen tarvitaan myös jouhevaa sitaattien käyttöä, jotta tekstistä ei tulisi liian

raskasta lukea. (Eskola ja Suoranta 2000, 176.) Tämä olikin mielestäni työssäni

vastausten tarkasteluvaiheessa aika vaikeaa, koska aikaisempia tutkimuksia tai teoriaa ei

kaikista tutkimuksen osioista ole olemassa. Vaikka sitaatteja on käytetty paljon ja

urheilijan oman äänen on annettu tulla kuuluviin, sitaattien väliin on pyritty saamaan

omaa analyysia ja tulkintaa.

4.2.3 Tarinallisuus

Syrjälän mukaan tarinallisessa tutkimusotteessa käytetty elämäkerrallinen

lähestymistapa on viime vuosina muodostunut yhä keskeisemmäksi ja innostus

elämäntarinoiden ja muiden kertomusten käyttöön eri tieteenalojen tutkimuksessa on

voimistunut aika tavalla, voidaan jopa puhua narratiivisesta tai jopa elämäkerrallisesta

käänteestä. (Syrjälä 2001, 203.)

Olen laajentanut käsitteiden käyttöä tarinallisuuden lisäksi myös

narratiivisuuteen ja omaelämäkerrallisuuteen, koska samat ”säännöt” pätevät niin

omaelämäkertojen kuin tarinoidenkin kirjoittamisessa. Kirjoitelmat ovat graduni

kohdalla ”suppeampi käsite” omaelämäkerrasta, koska ne keskittyvät lähinnä tietyn

asian käsittelemiseen, valmiiksi annetusta näkökulmasta. Kirjoittaja ei kerro koko

elämänkaartaan valiten itselleen parhaaksi näkemänsä katsantokannan, vaan

vastaaminen edellyttää tiettyjen asioiden huomioon ottamista teema-alueiden puitteissa.

Samalla tavoin kuten elämäkertojen kirjoittamisessa ihmisen kulttuurinen ympäristö ja

muut tekijät vaikuttavat kirjoittamiseen ja tuotokseen tässäkin toteuttamismenetelmässä.

Ainekirjoitusten käyttöä tällaisessa kontekstissa on tutkittu todella vähän ja spesifiä

tietoa nimenomaisista kirjoitelmista on melko niukasti. Omaelämäkerrallisuudesta ja

(oma)elämäkerroista on kirjoitettu huomattavasti enemmän ja niitä on myös kritisoitu

huomattavasti laajemmin, onhan niiden suosio noussut tasaisesti koko 1900- luvun ajan.

Narratiivisuus puolestaan viittaa lähestymistapaan, joka kohdistaa huomionsa

kertomuksiin tiedonvälittäjänä ja – rakentajana. Narratiivisuuden käsite on peräisin

latinan kielestä, jonka substantiivi ”narrative” tarkoittaa kertomusta ja verbi ”narrare”

kertomista. Suomenkielessä sillä ei ole vakiintunutta nimitystä ja synonyyminä siitä on

käytetty myös jonkin verran nimitystä tarinallisuus. (Heikkinen 2001, 116.)

Narratiivisuutta käytetään siis muun muassa kuvailtaessa tutkimuksen materiaalia.
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Tällöin viitataan yleisellä tasolla kerrontaan tekstilajina. Kerrontaan perustuvaa

narratiivista aineistoa ovat muun muassa haastattelut ja vapaat kirjalliset vastaukset,

joissa tutkittavat saavat vapaasti pukea ajatuksensa ja käsityksenä omin sanoin tarinaksi.

Erilaiset päiväkirjat, elämäkerrat ja muut dokumentit ovat tällaista aineistoa. (Heikkinen

2002, 189.) Hännisen mielestä omaelämäkerralliset kirjoitukset, päiväkirjat ja

narratiiviset tutkimushaastattelut ovat ehkä kaikkein parasta aineistoa sisäisen tarinan

jäljittämisen kannalta. (Hänninen 1999, 32).

Syrjälän mukaan aika, paikka ja juoni yhdessä muodostavat tarinan, jossa tietyt

henkilöt elävät elämäänsä. Heidän tarinansa on monikerroksinen, siinä kaikuvat koko

kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti ja kirjoittajan oman elämän monet eri

minuudet. (Syrjälä 2001, 213.) Tämä näkyi myös Pro gradu-tutkimukseeni tulleista

vastauksista. Vastaajat kirjoittivat omaa tarinaansa ja kokemuksiaan peilaten elämäänsä

monien eri kerroksien kautta. He kertoivat esimerkiksi murrosikäisenä olosta,

vanhempien suhtautumisesta heihin aikuisuuden kynnyksellä urheilijan ja lapsen

roolissa. Siitä, kuinka valmentajat ja yhteiskunta odottaa yhä parempia suorituksia.

Omien kokemuksien ja eletyn elämän ohessa erilaiset roolit, arvot ja kulttuurimme

arvostukset nousevat kirjoituksista hyvin selkeästi esille.

4.3 Tutkimusprosessin kulku

Pro-seminaarini valmistui Jyväskylän avoimeen yliopistoon keväällä 2001 ja aiheena oli

syömishäiriöistä selviytyminen liikunnanopettajan ja terveydenhoitajan avulla. Syksyllä

2004 suunnitellessani pro gradun aloittamista Tampereen yliopistossa, oli itsestään

selvyys jatkaa samasta aiheesta.

Juttelin UKK-instituutin tutkijan Hannele Hiilloskorven ja syömishäiriöiden

tutkijan Pia Charpentierin kanssa sopivista tutkimusaiheista. Syömishäiriöisten

urheilijoiden kasvatusympäristöä ei ole tutkittu juurikaan. Keskustelun myötä sopiva

tutkimusaihe nousi ja halusin saada vastauksia siihen, millaista on kasvaa

urheilumaailmassa ja millainen kasvamisympäristö urheilumaailma on.

Idea kypsyi mielen sopukoissa syksyn ajan ja mietin sopivaa

aineistonkeruutapaa. Seurasin erilaisia syömishäiriöisten keskustelupalstoja internetissä

ja idea kirjoitelmista nousi sieltä. Palstoilla vierailevat syömishäiriöiset purkivat

tunteitaan kirjoittelemalla pitkiäkin juttuja. Ajattelin, että syömishäiriöistä
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kirjoittaminen olisi luultavasti helpompaa kuin esimerkiksi haastattelijan esittämiin

kysymyksiin vastaaminen. Aihe on kuitenkin hyvin arka ja henkilökohtainen.

Kirjoittaminen saattaisi olla jopa terapeuttista syömishäiriöisille urheilijoille. Ajattelin,

että he pystyisivät käymään kirjoittamisen avulla sairauttaan läpi ja jäsentelemään

ajatuksiaan paperilla. Tästä tulikin positiivista palautetta kirjoitelman kirjoittajilta.

Tammikuussa 2004 selvittelin väyliä, joiden kautta saisin tutkimusaineistoa

kerättyä. Olympiakomitean opinto-ohjaaja Tuuli Merikoski-Silius lupautui auttamaan ja

postittamaan kirjoitelmapapereita syömishäiriöisille urheilijoille. Vastauksia tuli

kuitenkin vain yksi maaliskuun loppuun mennessä. Laitoin verkkoklinikan

keskustelupalstalle samaisen ohjepaperin, mutta sieltä vastuksia ei tullut yhtään ainoata

kappaletta. Hannele Hiilloskorpi lupasi laittaa myös kortensa kekoon ja pyysi muutamia

vastauksia tuntemiltaan syömishäiriöisiltä. Viimeisenä oljenkortena Jyväskylän

liikuntalääketieteen laitos lupautui laittamaan opiskelijoiden sähköpostiin tutkimukseeni

liittyvän kirjoitelmapaperin. Vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan heinäkuun puoleen

väliin mennessä kolme.

Maaliskuussa 2004 tein tutkimussuunnitelman ja jatkoin viitekehyksen

kirjoittamista aina yli kesän. Henkilökohtaisista syistä jouduin jättämään tutkielmani

tekemisen vuodeksi ja viimein syyskuussa 2005 pääsin kokoamaan saamaani

vastausaineistoa yhteen ja tarkastelemaan aihettani kerätyn aineiston kautta. Koko

tutkimukseni teon ajan asiat ikään kuin ”hautuivat” ja nivoutuivat kokonaisuudeksi.

Aiheesta ei ole paljon teoriatietoa olemassa, mutta keräämällä lähdemateriaalia ja

yhdistelemällä sitä omaan pohdintaan, valmista tekstiä syntyi vähitellen.

Tutkimukseeni vastanneiden vastauksien myötä tein syksyllä 2005 vielä

muutoksia viitekehykseen, samalla tarkastellen heidän kertomuksiaan. Mielestäni oli

tärkeää, että viitekehyksessä käsitellään tutkimuksestani nousseita asioita. Kirjoitelmien

tarkastelu tapahtui edelleen teemoitellen vastauksia eri aihealueisiin. Teemoittelun ja

analysoinnin jälkeen kirjoitin yhteenvedonomaisesti tutkimustuloksista. Pohdinta

valmistui viimeisenä, jossa käsitellään niin tutkimustuloksia kuin koko

tutkimusprosessia. Prosessiorientoituneisuus seurasi siis läpi koko tutkimuksen.
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus

Mitä aineistolähdemateriaaleista ja omaelämäkerrallisuudesta kirjoitetaan? Näkökulmia

löytyy melkein yhtä useita kuin kirjoittajiakin. Ympäristö, kulttuuri, minäkäsitykset,

omat arvot ja monet muut seikat vaikuttavat totuudellisuuteen. Toisaalta on taas hyvä

miettiä, mikä on absoluuttinen totuus ja onko sellaista ylipäätään?

Tiedon totuudellisuutta voi miettiä hyvinkin pitkälle filosofoiden elämän

todellisuudesta ja oikeellisuudesta. Siitä, kuka näkee elämän juuri sillä oikealla tavalla,

kenen totuus on se ”oikea” ja mikä on se absoluuttinen totuus vai onko sitä

olemassakaan. Näistä näkökulmista voimme käydä pitkiäkin keskusteluja löytämättä

sitä oikeaa vastausta. Omaelämäkertojen ja kirjoitelmien luotettavuudesta ja

subjektiivisuudesta on esitetty monenlaisia kantoja, ja mitä lähemmäksi on nykypäivää

tultu, sitä suopeammaksi niihin kohdistettu kritiikki on muuttunut.

Kaiken, mitä me maailmassa kuvaamme ja näemme, ei ole pelkkää faktaa,

vaan meidän kielikuviamme ja tekstejämme. Koemme kaiken ajallemme tyypillisen

katsantokannan kautta. (Roos 1994, 216.) Toisin sanoen, mikään kokemamme tai

näkemämme ei ole teoreettista faktaa, vaan oma ajattelumme ohjaa ajatuksiemme ja

näkemyksiemme muodostumista. Tällöin myöskään kirjoitelmat eivät voi olla

välttämättä sen subjektiivisempia kuin esimerkiksi haastattelut.

Roos (1994) mainitsee, että vielä 1980-luvulla ajateltiin ”onnistuneen”

omaelämäkerran olevan mahdollisimman autenttinen todellisen elämän kertomus.

Henkilö kertoo omasta elämästään, joka on todella tapahtunut ja yrittää vangita tai

esittää elämänsä luotettavalla tavalla. (Roos 1994, 215.) Monissa yhteyksissä on tuotu

kuitenkin esille sitä, että omaelämäkerrat eivät kykene olemaan autenttisia, vaan niihin

vaikuttavat monet tekijät. Usein niitä pidetäänkin hyvin subjektiivisina ja

luotettavuudeltaan heikkoina. Miten kirjoitelmiin ja niiden luotettavuuteen pitäisi sitten

suhtautua? Miten minun pitäisi suhtautua oman tutkimukseni materiaaliini?

Vilkon (1997) mukaan aineistopohjaista lähdekritiikkiä voidaan esittää minkä

tahansa muun lähdemateriaalin tavoin. Jos elämäkerrassa esitettyjen asioiden oletetaan

heijastavan yhteiskunnallista todellisuutta sellaisena kuin kaikki tapahtui,

omaelämäkerta on varsin altis sen subjektiivista luonnetta koskevalle kritiikille. Hän

jatkaa, että elämäntarina ei oikeastaan ole tapahtunut, se ei ole toteutunut

reaalimaailmassa. Se on tapahtunut vain itse kertojalle. Yksilö- ja

tilannesidonnaisuutensa lisäksi tarinat ovat myös voimakkaasti kulttuurisidonnaisia.
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Elämät kerrotaan kullekin kulttuurille sopivalla tavalla, elämän kuvat ovat tietyn

yhteiskunnan kuvia. Vuoropuhelu kertojan ja häntä ympäröivän yhteiskunnan erilaisten

elämien välillä on omaelämäkerran muodostumisen ja kertomisen perusta. Kun yksilö

pohtii elämäänsä ajatuksissaan tai niitä muille välittäen, on lähinnä kyse elämän

arvioimisesta, arvioinneista ja arvoista. Tämän myötä elämäkertojen on katsottu olevan

siinä määrin yksilöiden subjektiivisia ilmauksia, jolloin ne ovat vaikeasti käsiteltäviä ja

epäluotettavia tutkimuksen aineistoina. Omaelämäkertaan valikoituu aineksia yksilön

omien tärkeyskriteerien mukaisesti, mutta valikointia ohjaavat kulttuuriset

elämänjäsennykset ja kerronnalliset konventiot. (Vilkko 1997, 91- 93.)

Omaelämäkerroissa on aina niin sanottuja ”mustia aukkoja”, jolloin kirjoittaja

jättää kerronnasta jotain olennaisia asioita pois. Öbergin (1991) mukaan mustia aukkoja

selitetään neljän eri tutkintamahdollisuuden avulla. Pois jätetyt tiedot voivat olla

emotionaalisesti arkoja, ristiriitaisia tarinan logiikan kanssa tai subjektiivisesti

merkityksettömiä.  Ne  on  voitu  jättää  pois  myös  sen  takia,  että  kerronnalla  on  jokin

määrätty motiivi, jolloin tiettyjä tapahtumia ei ole tarpeen esittää. (Öberg 1991, 301.)

Väljästi ohjatuissa elämäntarinoissa kaikki merkitykselliset tapahtumat tai kokemukset

eivät tule välttämättä ollenkaan esille. Toisinaan kertoja saattaa korostaa erityisesti

jotain tiettyä asiaa tai tapahtumaa ja toisella kertaa se jää kokonaan mainitsematta

kertomuksessa. (Kenyon 1994, 197.) Situationaalisina olentoina olemme aina tarinassa

sisällä, siksipä emme voi tuntea koko tarinaa, emmekä voi sitä tyhjentävästi kertoa. Silti

voimme valita tarinamme, kertoa sitä, kuunnella sitä ja jollakin tavoin myös muuttaa

sitä.

Kerätessäni omaa aineistoa, toivomuksena oli saada kirjoitelmia sellaisilta

urheilijoilta, jotka olivat jo ainakin jollain tavoin edistyneet syömishäiriönsä hoitoon

liittyvissä asioissa. Niin, että heillä olisi jo jonkinlainen perspektiivi tapahtuneisiin

asioihin ja he pystyisivät analysoimaan siihen liittyviä tekijöitä riittävän etäältä. Toisin

sanoen he olisivat sijoittuneet situationaalisesti sen verran etäälle tapahtumasta, jolloin

oman elämän analysoiminen ja siitä kertominen tapahtuisi mahdollisimman

luotettavasti.

Roos (1994) korostaa todellisuudesta puhuttaessa, että totuuden kirjoittaminen

sosiaalisen todellisuuden puitteissa on selvää omaelämäkertojen kirjoittajien taholla.

Kirjoittajat pyrkivät todellisen ja paikkaansa pitävään kuvaukseen elämästään.

Kirjoittajat eivät laita ”faktoja” tai ”totuutta” lainausmerkkeihin. Jos ihmistä pyydetään

kertomaan epätosi elämäntarina tai keksimään oma elämänsä, sitä pidetään hyvin
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vaikeana. Roos esittääkin, että omaelämäkertoja käsiteltäisiin pohjimmiltaan

todellisuuteen ja totuuteen tähtäävinä kertomuksina, jossa totuus nähdään kirjoittajan

näkökulmasta. (Roos 1994, 217-218.)

Totuudellisuutta voidaan myös tutkimuksessani tarkastella siltä pohjalta,

kuinka minä olen tutkimukseen osallistujien tarinoita tulkinnut. On aina tietynlainen

tulkitsemisen riski. Heikkinen (2004) tähdentää artikkelissaan, että validiteetin ja

reliabiliteetin käsitteiden suoraviivainen soveltaminen toimintatutkimukseen johtaa

paradoksiin; ”Validiteetin peruslähtökohtana oleva totuuden korrespondenssiteoria

mukaan  validi  tutkimus  kuvaa  todellisuutta  ”sellaisena  kuin  se  on”.  Mitä  sitten  on

sosiaalinen todellisuus ”sellaisena kuin se on” ilman ketään, joka tulkitsisi tuota

todellisuutta? On vaikea kuvitella, että ihmisten sosiaalinen toiminta olisi kuvattavissa

”sellaisenaan” ilman tulkitsijan mukana oloa tuossa todellisuudessa.” Sosiaaliseen

todellisuuteen sopii paremmin ajatus, että todellisuus on yhteisesti luotua - se

muotoutuu jatkuvasti uudelleen ihmisten vuorovaikutuksessa. Tutkija on osa

todellisuutta, jota hän tutkii. Kieli ei ole myöskään kuvaajana neutraali väline. Jos

validiteetista puhutaan, on myös hyvä miettiä, kehen tulosta verrataan. Onko

”todellisuus” sama valkoihoisella korkeatuloisella korkeasti koulutetulla pohjoisella

pallonpuoliskolla asuvalla miehellä sama kuin kehitysmaassa asuvalla

heikompituloisella vähänkoulutetulla naisella.(Heikkinen 2004, 182-183.)

Reliabiliteetin ja toistettavuuden kohdalla kannattaa mieluummin puhua

tutkimustilanteen arvioinnista, koska tällaisen tutkimuksen teossa harvemmin

toistettavuus onnistuu ja identtisten tutkimusolojen järjestäminen on mahdotonta. Tämä

arviointi onnistuu vain, jos tutkimuksen tekoon liittyvät kysymykset ja ratkaisut on

tuotu selkeästi esille tutkimusraportissa. (Huotelin 1996, 20.)

Tulevassa luvussa pääsevät ääneen itse tutkimukseen osallistuneet. Sitä ennen esittelen

kuitenkin tutkimusjoukon lyhyesti, jotta lukijana on mahdollisuus muodostaa

kokonaisvaltaisempi käsitys urheilijoista ja heidän ajatuksistaan. Luvun lopuksi

tutkimustulokset on esitelty yhteenvedonomaisesti.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 Tutkimusjoukon kuvailua

Lopullinen tutkimusjoukko muodostui kolmesta henkilöstä. He kertoivat oman tarinansa

urheilusta, urheilemisesta ja kasvamisesta urheilumaailmassa. Tutkimukseen

osallistuneet henkilöt olivat heterogeenisiä niin urheilutaustansa,

syömishäiriökäyttäytymisensä kuin omien tuntemuksiensa osalta.

Syömishäiriötaustaltaan he erosivat olennaisesti. Kahden tarinansa kertoneen osalta

voidaan  puhua  selkeästä  syömishäiriöstä  ja  kolmas  vastanneista  on

syömishäiriökäyttäytyjä.

Esittelen lyhyesti tutkimukseen osallistuneet henkilöt, jotta lukijan olisi

mahdollisuus saada kokonaisvaltaisempi kuva tutkittavista, heidän ajatuksistaan ja

mietteistään. Ajatukset saavat henkilöiden profiloinnin avulla perustan, mihin

urheilijoiden tuntemukset on helpompi sijoittaa. Kertomuksia ei ole eroteltu toisistaan ja

profiloiminen on toteutettu niin, että tutkimukseen osallistuneet pysyvät anonyymeinä,

eikä heitä ole mahdollisuus tunnistaa.

Henkilö 1. on tutkimusta tehtäessä 25-vuotias juoksu-urheilua harrastava nainen. Hän

on osallistunut monipuolisesti erilaisiin kisoihin aina sm-tasolle saakka. Hänen

kilpauransa kesti useamman vuoden.

Henkilö 2. on 17-vuotias lukiolaistyttö ja pelaa joukkuepeliä ykkössarjassa. Hän on

aloittanut urheilun ja oman lajinsa harrastamisen jo nuorena. Nykyään hän keskittyy

lajiin ja pelaamiseen yhä ”vakavammin”, joka näkyy muun muassa harjoittelemisen

määrässä.

Henkilö 3. on 20-vuotias nainen, jonka urheilutausta sijoittuu talviurheiluun. Aktiivisia

vuosia on myös hänelle kertynyt jo useampia ja huippu-urheilu on ollut osana hänen

elämäänsä jo muutamia vuosia.
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5.2 Tarinoiden tarkastelua

Tutkimukseen osallistujat kirjoittivat hyvin runsasta ja monipuolista tekstiä,

vastauksista kuvastuu hyvin monenlaiset tunteet. Nostaessani esiin kirjoituksista

esimerkkejä, koin jonkinlaista vaikeutta eritellä niitä tiettyihin teema-alueisiin.

Vastanneet kertoivat niin seikkaperäisesti omasta elämästään ja omista tuntemuksistaan,

että samassa lauseessa saattoi havaita useamman teema-alueen asiakokonaisuuksia.

Olen jakanut tarinoiden tarkastelun kolmeen kategoriaan: kasvaminen

urheilumaailmassa, minä ja muut, parempaan huomiseen. Ensimmäisessä kategoriassa

käsitellään urheilumaailmaa kasvatuksellisena ympäristönä. Sitä, miten urheilija on

kokenut urheilun elämässään. Urheilijat myös pohtivat niitä syitä, jotka ovat heidän

mielestään saattaneet vaikuttaa syömishäiriökäyttäytymiseen. Toisessa kategoriassa

keskitytään erilaisiin urheilijoiden tuntemiin paineisiin, joita he itse tai jokin muu taho

asettanut. He kertovat myös siitä, millaisia vaikutuksia näillä erilaisilla vaatimuksilla on

ollut heihin. Kolmannessa kategoriassa käsitellään urheilijoiden tuntemuksia erilaisista

selviytymiskeinoista, paranemisesta ja siitä, mikä heidän mielestään olisi tärkeää

syömishäiriöiden ehkäisemiseksi.

Kasvaminen urheilumaailmassa

Tutkimukseen osallistuneet kuvailivat eri tavoin urheilumaailmassa kasvamista.

Jokaiselle urheilu oli tärkeä osa elämää. Urheilu täytti kaiken vapaa-ajan ja töitä tehtiin

”tosimielellä”. Kaikilla vastanneista oli jonkinlainen käsitys

syömishäiriökäyttäytymiseen johtavista syistä.

Vastauksista kuvastui urheilijoiden sinnikkyys ja peräänantamattomuus, ja se,

että urheilu oli tärkeä osa elämää. ”Ja juoksin…elämäni ja kalenterini oli täynnä

ohjelmaa, vapaa-aikaa ei juuri ollut. Sairaalaan joutuessani olin täysin loppu fyysisesti

ja henkisesti. Sairaalassa ”entinen elämäni” kyseenalaistettiin ja jouduin pohjalta

aloittamaan kaiken alusta.”

Urheilumaailmassa kasvamista kuvattiin muun muassa hyvin kylmänä

kasvatusympäristönä. ”Olen kokenut urheilumaailman todella kauheana ja kylmänä

kasvatus- ja kasvamisympäristönä.” Toinen vastanneista koki urheilumaailman hyvin

samanlaisena. ”Urheilumaailma näyttäytyi minulle hyvin karuna ja kammottavana.

Ihmisestä ei ole väliä, kunhan saavuttaa hyviä tuloksia.” Toisenlaisiakin kokemuksia
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on kuitenkin ollut ja niitä on koettu lapsuusvuosien aikana, jolloin urheileminen ei ollut

vielä niin vakavamielistä ja tavoitteellista. ”Parhaimpia muistoja ovat viestijuoksut ja

yhteiset leirit. Kavereiden kanssa koettua liikunnan riemua kyllä sisältyi lapsuus- ja

teini-ikään.”

Karu puoli näyttäytyi niin urheilijan oman itsen kautta, omien ajatusten

siivittämänä kuin valmentajien kohtelunkin koettelemana. ”Ja nälkä kasvoi syödessä…

Halusin vain juosta ja tulla hyväksi (laji). Omat tavoitteet olivat korkeat ja niihin oli

päästävä hinnalla millä hyvänsä.”

Valmentajan välinpitämättömyydestä heijastui kolkko kasvatusympäristö.

”Tästä hyvä esimerkki on se, että kun isäni ilmoitti valmentajalleni, että olin joutunut

sairaalaan, valmentaja sanoi; jaa. Eikä sen jälkeen ole pitänyt mitään yhteyttä!

Valmentaja siis hylkäsi minut, juuri kun olisin tarvinnut eniten tukea!”

Myös perheen osallisuus urheiluharrastuksissa ja vanhempien näkemykset

harrastamisesta on antanut viitteitä urheilijalle siitä, millä tavalla urheilu

kasvatuksellisena ympäristönä on näyttäytynyt nuorelle. Ihmisyyttä ja siinä

onnistuneisuutta on mitattu urheilusuoritteilla ja niiden ahkeralla suorittamisella.

Urheilu  on  antanut  toisaalta  sisältöä  elämään,  mutta  myös  kuluttanut.  Urheilijan

kertomaa lukiessa herää kysymys, kuka on halunnut menestystä, urheilija itse vai hänen

vanhempansa. ”Olen kasvanut urheilullisessa perheessä ja keskellä hyvin miehistä

ilmapiiriä. Meillä urheilu on ollut hyvin keskeinen asia ja etenkin isälleni henki ja

elämä. Hyvin pienestä asti meitä vietiin kisoihin ja kannustettiin. Urheilemaan ei

suoranaisesti painostettu liikkumaan, mutta annettiin ymmärtää, että on laiskuutta olla

urheilematta. Urheilu on antanut minulle suunnattomasti sisältöä elämään ja välillä

mietin, että ehkä liikaakin. Isäni joka valmensi minua 16-vuotiaaksi asti, piti

menestymistä tärkeänä, jotta olisin jaksanut jatkaa urheilemista. Mielestäni yhdessä

oloa, liikunnan riemua ja kavereiden kanssa touhuamista ei pidetty kovin tärkeänä siinä

ympäristössä jossa itse urheilin. Sain hyvin nopeasti käsityksen, että olin laiska ja

saamaton kun harjoittelu ei innostanut vielä 10-12 vanhana.”

Urheilu nähtiin hyvin tärkeänä osana elämää ja sen koettiin antavan paljon

sisältöä elämään. Sen nähtiin myös rajoittavan syömishäiriökäyttäytymistä. ”Urheilu on

minulle ollut aina ja on varsinkin nyt yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Siis todella

tärkeää. Tahdon kehittyä ja mennä eteenpäin. Tällä hetkellä tuntuu, ettei minulla paljon

muuta elämään olekaan kuin (laji) ja lukio, mutta ei se sillä lailla tunnu edes

haittaavan. Mitä kiireisempi olen, sitä vähemmän ehdin miettiä
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syömisiäni…Urheilumaailma ja varsinkin (laji)piirit on kuin toinen perhe.

Joukkuekaverit on kaikki ihania, lisäksi olen saanut kaikki parhaat ystäväni jotenkin

(laji)n kautta, joko omasta joukkueesta, leireiltä, junnumaajoukkueista tai

turnauksista.”  Toinen esimerkki myös korostaa urheilun merkitystä myös positiiviselta

puolelta syömishäiriöihin vaikuttavissa ennaltaehkäisevissä tekijöissä. ”Toisaalta

urheilu piti syömishäiriötäni jotenkin kurissa, sillä menestys oli niin tärkeää ja liian

heikolla ravinnolla ei jaksanut.”

Kuitenkin edeltävä vastaaja tunsi, että syömishäiriöt ovat osa urheilua ja niistä

usein vaietaan. ”Tuntuu kyllä jotenkin että urheilupiireissä kauhean monella on

ongelmia syömisen kanssa, tai ainakin epätavallinen suhtautuminen ruokaan. Kyllä

meidänkin joukkueessa on puhuttu siitä joskus väsyneenä bussissa matkalla kotiin,

miten joskus on niin vaikea syödä normaalisti… Ja sen kyllä huomaa vähitellen

joukkuekavereistakin, jos tämän syöminen ei ole ihan normaalia. Tai ainakin minä olen

huomannut, juttelinkin asiasta erään joukkuekaverini kanssa viime talvena. Hän kärsi

syömishäiriöstä, ja on ainut ihminen joka tietää minun ongelmastani. Valitettavasti hän

muutti pois, eikä olla enää oltu yhteydessä sen jälkeen.”

 Oma riittämättömyyden tunne, haavoittavuus ja urheilun kova fyysinen paine

nähtiin syyllisinä sairauden puhkeamiseen. Vastanneet kuvasivat hyvin tuntemuksiaan

pitkälle taaksepäin ja löysivät erilaisia asioita, mitkä nojaavat

syömishäiriökäyttäytymisen erilaisiin tekijöihin.

Psyykkiset tekijät nousivat esiin syömishäiriöiden puhkeamisessa kahdella

vastanneista. ”Anoreksia oli keino paeta aikuisuuden pelottavaa maailmaa ja halusin

pysyä isän ja äidin pikkutyttönä. Anoreksian puhkeaminen aikuisiällä oli keino selviytyä

psyykkisistä vaikutuksista ja ahdistuksesta. Kun lopetin syömisen, tuntui että hallitsen

tilannetta. Oli olemassa yksi asia, jota pystyin hallitsemaan. Siihen ei saanut kukaan

puuttua! Siitä minä määräsin itse!” Toinen vastaajista kertoo näin: ”Sairastuin ensi

kertaa ollessani seitsemännellä luokalla yläasteella. En ollut koskaan lihava lapsi,

päinvastoin. Kouluterveydenhoitajan sanat kuitenkin terveystarkastuksessa satuttivat

”Oletpa kasvanut pituutta! Ja painokin on noussut kivasti!”  Minun painoko noussut

kivasti? Siitä se laihduttaminen alkoi.” Omaa täydellisyyteen pyrkimystä ja

tunnollissuutta kuvattiin myös urheilusuoritteiden tekemisessä; ”Sain ohjelman käteeni

ja noudatin sitä kirjaimellisesti. Olen luonteeltani hyvin tarkka ja tunnollinen, siksi kai

sairastuinkin. En koskaan kuunnellut oman kehoni viestejä, vaan noudatin

harjoitusohjelmaa kirjaimellisesti. Ainoa tavoite oli saavuttaa A-raja (laji)…” Toinen
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vastaajista kirjoittaa näin; ”Oikeastaan kukaan ei, valmentajaa lukuun ottamatta,

vaatinut minulta tuloksia. Karmeat vaatimukset tulivat anoreksian ”saastuttamalta”

mieleltä.” Omaa jaksamista pohdittiin myös, ei ollut voimaa kantaa valtavaa paineen

viittaa harteillaan; ”Jatkuva riittämättömyyden tunne ja raskas fyysinen rasitus olivat

tärkeitä syitä siihen, että sairastuin vaikeaan masennukseen. En vain kestänyt sitä

kaikkea!

Tietynlainen eristäytyminen omanikäisistä nuorista on yhden vastaajan

mielestä saattanut olla yksi osatekijä muiden tekijöiden joukossa. ”Poikkesin aika

paljon ikäisistäni ja eristäydyin, minulla ei oikein ollut yläasteen aikaan ystäviä ja

tuolloin välini isääni olivat hyvin läheiset. Isä piti hyvänä asiana että en pyörinyt

ikäisteni seurassa tupakalle ja viinan juonnille altistuneena.”

Psykososiaaliset tekijät heijastuivat kaikista vastauksista hyvin voimakkaasti.

Yksi vastanneista miettii syiden saattavan johtua siitä, että tuntee itsensä liian lihavaksi.

Kuitenkin hän on luultavasti häiriintyneen syömishäiriökäyttäytymisen yläpuolella ja

ymmärtää toisaalta tarvitsevansa oikean määrän ravintoa, jotta jaksaa urheilla. ”Minä en

todella tiedä, mikä on saattanut edesauttaa tämän omituisen syömisen alkamisessa. En

pysty enää muistamaan miten kaikki alkoi. Yksi syy on varmasti se, että pidän itseäni

liian lihavana. Olen 177cm/70kg, mikä urheilijalle on ihan hyvä paino, mutta minusta ei

tunnu siltä. Välillä olenkin ihan aktiivisesti yrittänyt laihduttaa, mutta ei siitä oikein

mitään tule. On pakko syödä kun treenaa vähintään kerran päivässä.”Viehättävyyttä ja

sitä, miltä näyttää ulospäin, on pohdittu myös toisessakin vastauksessa. ”Tavallaan

syömishäiriöni muutti muotoaan 17-ikävuoden jälkeen. Ulkonäöstä tuli eri tavalla

statuskysymys. Minulle oli tärkeää, että vastakkainen sukupuoli ihaili minua. En siis ole

päässyt kokonaan eroon pakkomielteestäni ruumiiseeni. Silloin kun elämässä on paljon

paineita ja muutoksia, minä ajaudun helposti tarkkailemaan ylikriittisesti kroppaani.”

Kodin ja perheen merkitystä sairauden puhkeamisessa on myös pohdittu. Sitä

enemmän nuoren oma arvostuksen tunne kasvoi, mitä ahkerammin hän harjoitteli. Omat

tuntemukset omasta täydellisyydestä lisäsivät omaa arvostusta. Oli pyrittävä

täydellisyyteen niin koulussa, kotona kuin harjoittelussakin. ”Uskon, että kotini

vaikutus oli erittäin merkittävä sairauteni puhkeamiseen 13-vuotiaana.koin 12-ikäisenä

itseni laiskaksi harjoittelijaksi ja aika kömpelöksi. Muutama juoksukisa ei mennyt oikein

hyvin ja minun annettiin ymmärtää että olin huono ja harjoittelua piti tiivistää jos aikoi

urheilla. Isäni vaikutus oli merkittävä. Sain helposti käsityksen että hänen

arvostuksensa minua kohtaan riippui menestyksestäni. Aloin harjoitella koko ajan
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enemmän ja tarkkailla syömistäni. Minulla tuli tunne, että en oikein voi urheilla ja

kilpailla jos en ala paiskimaan töitä kunnolla.

Minusta tuli 13-14-vuotiaana yhtäkkiä hyvin kurinalainen harjoittelija ja koululainen.

Halusin tulla kiitettäväksi oppilaaksi ja tunnolliseksi harjoittelijaksi.”

Kirjoittaja olisi toivonut jonkinlaista naiseuden esikuvaa miehisen perheen rin-

nalle esimerkiksi isosiskosta. Hän koki oman äitinsä alistuneen miehisen vallan alle

perheessä, eikä näin saanut realistista roolimallia omalle naiseudelleen. ”Perheen osa

minun sairaudessani on merkittävä. Ajattelen usein miten paljon helpompaa olisi ollut

jos isosisko olisi ollut esimerkkinä kuinka kasvaa naiseksi. Olin hyvin hukassa kuukau-

tisteni kanssa 13-vanhana kahden isoveljen ihmetellessä, mitä sille tytöntyllerölle oikein

tapahtuu. Naiseus sai hyvin kielteisen sävyn perheessämme. Se oli jotain outoa ja pe-

lottavaa. Naiset olivat heikkoja. Oma äitinikin oli mielestäni se heikoin osapuoli per-

heessämme.”

Minä ja muut

Tutkimukseen vastanneet osasivat kertoa hyvin moniselitteisesti paineista, niiden

aiheuttajista ja niistä johtuneista tuntemuksista. Tähän teema-alueeseen tuli hyvin laaja-

alaisesti kertomusta itse asetetuista ja muualta kohdistetuista paineista. Jokaisella oli

kokemuksia siitä, millaisia velvoitteita heille on tullut urheilemisen myötä.

Oman itsensä kanssa kamppaileminen, huomio omassa perheessä ja monenlai-

set ristiriitaiset tunteet ovat saaneet aikaan erilaisia paineita urheilijan mielessä. Yksi

vastanneista kertoi huomion kipeästä hakemisesta. ”Se oli huomion saamista hyvin ki-

peällä ja sairaalla tavalla. Isäni huomio lapsuusiässä aina 12-vuotiaaksi asti oli ollut

isoveljieni urheiluharrastuksissa ja minä olin vain mukana "maskottina". Maskotti, joka

tykkäsi syödä jätskiä kisoissa ja jolla oli pieni pömppömaha. Vasta harjoitteluni alka-

misen jälkeen ja viimeistään sairastuttuani anoreksiaan, isäni kiinnostus kohdistui mil-

tei pelkästään minuun. Aluksi se, että hän alkoi arvostaa aivan uudella tavalla

ponnistuksiani ja tinkimätöntä treenaustani, oli hirveän mukavaa. Mutta se, miten se

alkoi rajoittaa elämääni, teki minut aina vain sairaammaksi. Tunsin olevani

sukupuoleton. Vaikka pärjäsin loistavasti, sosiaalinen elämäni oli olematonta ja

itsetuntoni nollassa. Itsetuntoni rakentui ainoastaan suorituksiini koulussa ja ladulla.

En osannut rentoutua ja minulla oli unihäiriöitä. Välillä koin valtavia uupumisia

harjoittelun kovennuttua koko ajan. Isäni vaatimukset liittyivät jotenkin aina syömiseen.
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Hän ei ymmärtänyt kuin vasta täytettyäni 20-vuotta , että olin sairas ja syömiseni oli

jotain hyvin vaikeasti hallittavissa olevaa. Se, että oma isä ei ymmärtänyt miten vaikeaa

ja miten paljon tuskaa syömiseen liittyi, teki asian aina hankalammaksi.”

Oma itse nähtiin osasyylliseksi paineiden asettajana, mutta paineita tuli myös

valmennuksen suunnalta. ”Minua valmensi maratonaikana kaksi eri valmentajaa ja

molemmat olivat miehiä. (entisiä (laji), ei ammattivalmentajia!). Koko ajan koin, että

minä en riitä mihinkään. Valmentajat eivät ymmärtäneet herkkää luonnettani ja minua

ihmisenä. Ainoa tärkeä asia oli juoksumäärät, tulokset ja suorittaminen. Ihmisellä ei

ollut väliä. Hyvää palautetta en saanut koskaan, aina piti pyrkiä parempaan. Varsinkin

jälkimmäinen valmentaja ei koskaan kuunnellut toiveitani harjoitusohjelman

tekemisessä”

Koettiin myös, että minkäänlaiset suoritukset eivät kelvanneet, vaan aina

odotettiin parempaa. Kiitosta ja kannustusta ei saanut tarpeeksi, epäonnistumisiin

kiinnitettiin sitäkin enemmän huomiota. ”Onnistumisellani ei ollut mitään arvoa, minut

lytättiin taas kerran…”Lopulta ylirasitus ei lauennut ”lepokaudellakaan” vaan olin

noidankehässä. Voin suoraan sanoa, että valmentajat tappoivat sen juoksun ilon, joka

minulla joskus oli ollut. Olennaista olivat enää ajat ja kilometrivauhdit, ei se, miltä

juoksu tuntui tai nauttiko siitä.”

Omaa ankaruutta ja omia vaatimuksia myös pohdittiin vastauksissa.

Täydellisyyteen haluttiin pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. ”Olin hyvin ankara itselleni

koko urheilu-uran ajan. Oikeastaan ankaruus on värittänyt kaikkia näitä

anoreksiavuosia. Itsestä piti ottaa aina kaikki irti ja anoreksian ääni sisälläni ei ollut

tyytyväinen, jos olo ei ollut kuollut harjoitusten jälkeen. Noudatin harjoitusohjelmaa

orjallisesti enkä kuunnellut kehoni viestejä.”

Valmentajan ankaraa kuria ja jakoa luovuttajiin ja voittajiin kuvattiin myös. Oli

pärjättävä hinnalla millä tahansa, jotta saisi tunnustuksen hyvänä urheilijana. ”Yhdellä

leirillä valmentaja sanoi, että; ”tässä porukassa ei saa olla yhtään luovuttajaa, mikään

ei ole niin suuri syy, että juokseminen täytyy lopettaa. Vaikeudet kasvattavat juoksijaa.”

Minähän en halunnut kuulua luovuttajien joukkoon! Mieluummin juoksen vaikka itseni

hengiltä. Ja niin lähestulkoon teinkin…”

Valmentajan tuki nähtiin olemattomana ja rahallisen tuen osuus vaikutti myös

osittain paineiden kasautumiseen urheilijan harteille. Kirjoittaja näkee myös tärkeänä

olla eduksi koko seuralle. On menestyttävä niin, että ei häpäise itseään muiden silmissä.

”Valmentajalta saamani tuki oli hyvin minimaalista, en kelvannut mihinkään jos en
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pärjännyt kisoissa. En saanut myöskään seuralta mitään tukea (myöskään rahallista!),

vaikka edustin seuraani niin hyvin kuin pystyin. En halunnut, että seura joutuu

häpeämään minua. Mitään rahallista tukea ei ollut edes mahdollista saada, jos A-rajaa

ei saavuttanut. Onneksi vanhempani tukivat ja sponsoroivat harrastustani. He

maksoivat kilpailumatkani ja eräätkin parit lenkkareita…”

Yksi vastanneista näki puolestaan valmentajien toiminnan hyvänä, urheilua

edistävänä ja oikeudenmukaisena. Valmentaja asetti kyllä erilaisia tavoitteita ja

vaatimuksia, mutta ne koettiin pelkästään positiivisessa mielessä. ”En ole ikinä kokenut

minkäänlaisia vaatimuksia painon tai ulkonäön suhteen valmentajien puolelta. Edes

maajoukkuevalmentajien. Fysiikkavalmentajani on puhunut ihan yleisellä tasolla joskus

syömisistä ja painon vaihteluista ynnä muusta, mutta todellakin ihan yleisesti vain.

Urheilullisia tavoitteita ja vaatimuksia valmentajat toki asettavat. En ole ikinä pitänyt

niitä mitenkään ahdistavina, oikeasti pidän siitä että on selvä suunnitelma ja tavoite. Se

mielestäni osoittaa että ollaan homman kanssa tosissaan.”

Vaikka samainen urheilija koki valmentajan onnistuneen roolissaan, ei hän silti pysty

jakamaan huoliansa ja kertomaan omasta ongelmastaan avoimesti hänelle. ”Minulla on

ollut paljon erilaisia valmentajia, joista tämänhetkinen on ihmisenä todella mukava.

(hänen valmennustavastaan en niin hirveästi aina pidä. :) Hänelle voisin ehkä jopa

kertoa ongelmastani, mutta olen ihan 100% varma etten sitä tee. En vaan pysty.”

Parempaan huomiseen

Tutkimukseen vastanneet kirjoittivat myös omia kokemuksiaan paranemisesta ja siitä,

millaisia selviytymiskeinoja heillä on paremman huomisen toivossa. Vastaajien mielestä

oma paraneminen lähtee omasta itsestä. Se alkaa elämisestä päivä kerrallaan ja on

opittava kunnioittamaan elämän perusasioita. Tie paranemiseen lähtee usein pienistä

asioista ja niitä pieniä valon pilkkuja on opittava löytämään omasta elämästään. Oman

syömishäiriönsä kautta vastaajat miettivät myös, millä tavoin heidän mielestään

syömishäiriöitä voisi ennaltaehkäistä. He antoivat myös neuvoja siitä, kuinka nuorten

kanssa tulisi toimia, kuinka heitä pitää kohdella ja ymmärtää. Neuvot koskivat nuoren

kohtelua arvokkaana, ainutlaatuisena ja kokonaisvaltaisena yksilönä. He painottivat

syömishäiriöistä puhumisen tärkeyttä ja avointa urheiluympäristöä.

Terapia nähtiin välttämättömänä sairauden paranemisprosessissa, vaikkakin

sitä saatettiin vastustaa alun perin kovastikin. ”Anoreksia on todellakin
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hengenvaarallinen sairaus, jonka hoitoon tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Yksi

hoitavista psykologeista sanoi minulle ollessani sairaalassa, että anoreksia on

tahtosairaus. Osittain olen samaa mieltä, mutta yhtälailla parantuminen on tahdon

asia.”

Oma usko parempaan huomiseen ja parantumiseen oli se selkeä pääsyy, jonka

avulla paraneminen vasta voi alkaa. ”Tahto parantumiseen tulee sisältäpäin, koska

kenenkään vuoksi ei tarvitse parantua! Ei vanhempien, ystävien, terapeutin tai lääkärin

takia!”Ja toinen kirjoittaja jatkaa; ”Yksi ilonaihe elämässäni on siskoni  poika. Hän on

auttanut minua ymmärtämään, mikä todella on tärkeää elämässä! Ei se ole ratkaisevaa

paljon painaa tai näkyykö vatsalihakset. Elämä itse on elämisen arvoista! Minulla oli

aika paljon urheilijoita ystävinäni. Heidän kanssa pystyin jakamaan kokemuksiani ja he

kannustivat minua urheilijana.”

Vaikka kirjoituksissa nostettiin sairauden puhkeamisen osatekijöiksi perhe ja

perheen erilaiset vaatimukset, yhtälailla paranemisprosessi perhe myös nähtiin

voimavarana ja tukijana. Yhtälailla ystävien merkitys koettiin tärkeänä. ”Ystävien ja

perheen tuella jaksan eteenpäin. Tunnen, että minua rakastetaan vaikka en olisikaan

luuranko. Elämässä todella on muitakin tärkeitä asioita, kuin se, onko laiha!”

Yksi vastaajista toivoi parempaa ymmärrystä terveydenhuollon alalla

työskenteleviltä henkilöiltä ja korosti ammattitaidon tärkeyttä. ”Olisin kaivannut

pahimman sairauden vaiheen aikana ymmärrystä siihen, miten vaikea sairaus

anoreksia (on). Olin sisätautiosastovaiheen jälkeen suljetulla osastolla, jossa ei

todellakaan ollut ammattitaitoa anoreksian hoidossa.” Ja kirjoittaja jatkoi vielä

samoilla linjoilla kouluterveydenhuollon hienotunteisuuden tärkeydestä työskennellessä

nuorten kanssa. ”Toivoisin kouluterveydessä työskentelevien olevan hienotunteisia

nuoria kohtaan. Ei ulkonäöllä ole niin suurta merkitystä. Tärkeintä on, että on sinut

itsensä kanssa. Jokainen on yhtä arvokas, menee kasvukäyrien mukaan vai ei!”

Syömishäiriöistä puhuminen, niiden esille nostaminen ja avoimen keskustelun

tärkeys nousi myös vastauksista esiin. ”Mielestäni urheilijoiden syömishäiriöistä pitäisi

puhua enemmän, valmentajien pitäisi tietää niistä. Itse en edes halua kenenkään

puuttuvan tähän (varsinkaan kenenkään urheilupiireistä), mutta monet varmasti

kaipaisivat ihan oikeasti apua.”

Yksi vastaajista korosti naiseutta ja sen ymmärtämisen tärkeyttä

valmennuksessa. Hän korosti myös valmennuksen psyykkisen puolen tärkeyttä,

urheilussa pitää olla positiivinen henki! ”Naiset on erilaisia valmennettavia kuin
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miehet, eikä naisilta voi vaatia samaa kuin miehiltä. Valmentajan tulisi myös ymmärtää,

että urheilijalla saa olla (ja pitää olla!) elämää urheilun ulkopuolella. Valmennettavia

pitää kuunnella ja suunnitella harjoitusohjelmat yhdessä. Urheilun täytyy myös olla

hauskaa! Ei suorittamista! Valmentajan tulisi painottaa itsensä kuuntelua ja

arvostamista. Jokainen urheilija on erilainen persoona ja jokaisen fysiikka ja psyyke

kestää eri tavoin.”

Toinen tutkimukseen osallistuneista antoi vinkkejä nuoren ymmärtämisessä ja

korosti myös sitä, kuinka nuoria tyttöjä pitäisi arvostaa ja ymmärtää naiseuden kannalta.

Tytöt ovat tyttöjä omine tarpeineen ja heitä ei saisi rinnastaa poikiin. ”… monilla

muillakin se (syömishäiriö) puhkeaa aikuisuuden kynnyksellä eli hyvin herkässä

vaiheessa. Mielestäni paljon pahaa voidaan estää tapahtumasta kun annetaan lapsen ja

nuoren ymmärtää, että he ovat arvokkaita ja onnistuneita juuri sellaisina kuin ovat.

Urheilussa menestyksen painottaminen pitäisi jotenkin pystyä jättämään vähemmälle ja

pitää heikommin menestynyttä yhtä suuressa arvossa kuin mitalisteja. Opettaa nuorille,

että elämässä on paljon tärkeitä asioita ja urheilu vain yksi osa elämää. Kilpaurheilu-

uran jälkeen on paljon vuosia jäljellä. Naiseuden arvostaminen tyttöjen kasvamisessa

on myös tärkeää. Ns. tabujen välttäminen kuten kuukautisten mystifiointi tulisi jättää.

Se, että tytöt on erilaisia, on fysiologinen fakta eikä tee tyttöjä heikommiksi. Tyttöjen ei

tarvitse muuttua pojiksi pärjätäkseen urheilumaailmassa. Hienovaraisuus paino-

asioissa on ihan ehdoton asia. En pidä mitenkään kovin hyvänä asiana isä-

tytärvalmennussuhteita, mutta tottakai on poikkeuksia. Nuorelle ihmiselle tulee antaa

tilaa kasvaa ja tehdä omia valintojaan. Pitää olla varaa mokata ilman että osoitellaan

sormella. Urheilun lisäksi on tervettä tehdä tavallisen nuoren juttuja ja harrastaa

muutakin. Luottoa nuoren ihmisen elämään ja ajatuksiin.”

Syömishäiriöön sairastumisesta löydettiin myös positiivisia puolia. Vaikka

syömishäiriö on ollut paha vitsaus nuoren ihmiselämässä, on syömishäiriö myös

vastaajan mielestä antanut elämälle ja kasvulle positiivisiakin asioita. ”Nöyrtyminen

oman jaksamisen edessä on vasta viime vuosina tullut ja sen kanssa yritän opetella

olemaan. Ihmiset ovat tulleet tärkeiksi. Urheilu, usko, terapia ja ystävät ovat auttaneet

suunnattomasti. Rakkaus urheiluun on vahvistunut kaikkien ongelmien jälkeen ja koen

siinä tekeväni sitä mitä parhaiten osaan”

Toinen kirjoittaja jatkoi samoilla linjoilla; ”Olen silti löytänyt näinä vuosina

valtavan voimavaran itsestäni. Minussa on ollut hirveästi potkua tarpeen tullen.

Sellainen raju intohimo tehdä asioita on löytynyt syömishäiriön mukana. Valtavan



- 46 -

paljon olen terapian avulla ymmärtänyt asioita itsestäni ja roolijaosta perheessämme.

Olen alkanut arvostamaan rosoista persoonaani. Tunneskaala on suuri ja etenkin

urheilussa olen hyötynyt kokemuksistani. Syömishäiriö oli mielestäni hyvin looginen tie

minun kasvamiselleni. Se on ollut myös hyvin kipeä tie ja näyttää jatkuvan edelleen,

mutta niin kornilta kuin se kuulostaakin se on rikastuttanut elämääni.”

5.3 Tutkimustulosten yhteenvetoa

Tutkimusjoukko oli heterogeeninen, vaikkakin se oli lukumäärältään hyvin pieni.

Erilaista syömishäiriökäyttäytymistä oli havaittavissa tutkimuksen osallistujien kesken

ja vastaajat näkivät eri syitä omaan syömishäiriökäyttäytymiseensä. Urheilumaailma

kasvatuksellisena ympäristönä nähtiin niin negatiivisessa kuin positiivisessakin valossa.

Urheilumaailma ja siinä eläminen koettiin hyvin tärkeänä ja aikaa vievänä

kokonaisuutena. Urheilua kuvattiin asiaksi, joka oli koko elämä niin negatiivisessa kuin

positiivisessa mielessä. Urheilumaailmaa syytettiin toisaalta hyvin karuksi

kasvatusympäristöksi, mutta toisaalta taas urheilun nähtiin suojaavankin syömishäiriöltä

ja siltä, että syömishäiriö ei ryöstäytynyt vielä pahemmin käsistä. Oli syötävä kuitenkin

jotain, että jaksaisi urheilla. Urheilumaailman karuus ja kammottavuus näyttäytyivät

erilaisina paineina ja tavoitteina. Urheilun suorituskeskeisyys koettiin hyvin kylmäksi

asiaksi urheilumaailmassa. Suorituskeskeisyyteen vaikuttivat niin omat tavoitteet kuin

ulkoiset paineet. Myös perhe nähtiin negatiivisena asiana urheilumaailmaa kuvattaessa

kasvatuksellisesta näkökulmasta. Perheen koettiin mittaavan nuoren ihmisyyttä urheilun

määrällä, on laiskuutta olla urheilematta.

Urheileminen oli hyvin tavoitteellista ja se valtasi suuren osan elämästä.

Urheileminen ei välttämättä tuottanut iloa tai uusista kaverisuhteista olisi nautittu.

Harjoittelu oli kurinalaista ja tuloksiin oli pyrittävä. Toisenlaisiakin kokemuksia

esitettiin. Yksi vastaajista totesi, että kaverit ja urheilun ilo ovat iso osa

urheiluharrastuksen merkitystä. Parhaimpia muistoja olivat erilaiset leirit lapsuudessa,

urheilevat toverit olivat kuin toinen perhe.

Tutkimukseen vastanneet osasivat luetella laukaisevia tekijöitä, jotka olivat

heidän mielestään vaikuttaneet häiriintyneen syömiskäyttäytymisen alkamiseen.

Urheilijat löysivät syömishäiriökäyttäytymiseen syitä niin itsestään, perheenjäsenistään

kuin valmentajistaan. Oma persoonallisuus ja täydellisyyden tavoittelu niin
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tunnollisessa harjoittelussa kuin eri elämän osa-alueilla koettiin yhtenä

merkityksellisenä tekijänä sairauden puhkeamisessa. Koettiin, että kasvu paremmaksi

ihmiseksi onnistuu vain kovan urheilemisen ja menestymisen kautta. Kasvu kohti

aikuisuutta ja sen tuoma psyykkinen ahdistus vaikuttivat yhden vastaajan mielestä

syömishäiriön puhkeamiseen. Myös naiseuden arvostamattomuus perheessä nostettiin

yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi. Koettiin, että naiseutta perheessä halveksuttiin ja

väheksyttiin, oli oltava yhtälailla vahva kuin perheen miehet. Usein psyykkiset tekijät

olivatkin taustalla, vaikka syömishäiriön syntyyn löytyi syitä urheilijoiden mielestä

myös psykososiaalisista tekijöistä.

Urheilijat kokivat, että he olivat asettaneet itselleen kovia paineita joko

näyttääkseen itselleen tai muille pärjäävänsä. Menestymisen ja pärjäämisen pakko ja sen

osoittaminen kohdistuivat omien vanhempien lisäksi valmentajiin.

Omien vanhempien miellyttäminen ja hyväksynnän saaminen johtivat

mahdottomiin tavoitteiden asetuksiin urheilussa ja sitä kautta syömishäiriöihin.

Vanhemmille oli näytettävä olevansa hyvä lapsi. Oli omasta mielestä miellytettävä

vanhempaa ja muovauduttava tietynlaiseen muottiin.

Vastaajien mielestä paineita asetettiin myös valmentajan ja valmennusryhmän

taholta. Oli aina vain yllettävä suorituksissa parempaan, eikä kiitosta saavutetusta työstä

saanut. Rahalliset ”palkkiot” ja sijoitukset toivat lisäpaineita suoriutumiseen ja

menestymiseen. Jotta valmennusryhmässä olisi mahdollisuus jatkaa, hyvää tulosta oli

tehtävä. Valmennusryhmä nähtiin hyvin kasvottomana toimijana, joka arvosti vain

tuloksia kohdellen nuorta pelkkänä objektina.

Myös yhteiskunnallinen ihanne laihuudesta ja siitä, että pitää näyttää hyvältä,

ohjasi syömishäiriökäyttäytymistä. Ulkonäköä pidettiin statuskysymyksenä ja kehon

ylikriittinen arviointi nousi myös esille syömishäiriökäyttäytymisen laukaisevissa

tekijöissä.

Syömishäiriöiden puhkeamiseen vaikuttavat tekijät ja erilaiset urheilijaan

kohdistuvat paineet olivat monilla tavoin samansuuntaisia keskenään ja ne

limittyivätkin monilta osin vastaajien kirjoitelmissa. Paineiden asettajiksi usein

nimettiin ulkopuolisia tekijöitä ja ne esiintyivät erilaisina vaatimuksina ja tavoitteina

urheilijaa kohtaan. Oma ankaruus ja omat tavoitteet olivat myös yksi vaikuttava tekijä.

Paine ja omien kovien tavoitteiden asettaminen tulivat kuitenkin usein ulkoa päin,

urheilija halusi näyttää muille selviytyvänsä ja olevansa menestyvä urheilija.
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Perhe nousi yhdeksi tekijäksi vaatimuksien asettajana, oli miellytettävä isää ja

kuunneltava hänen vaatimuksiaan. Vastaaja tunsi, että hänen itsetuntonsa oli olematon

ja isän miellyttämisen kautta hänen onnistui olla jotakin isän silmissä.

Valmentajien koettiin asettavan erilaisia paineita ja tunnettiin riittämättömyyttä

urheilijana. Myös tästä näkökulmasta naiseus ja naisena olon vajavaisuus nousivat esiin.

Miesvalmentajien ammattitaito ei riittänyt ymmärtämään naisurheilijan herkkyyttä ja

valmentajat laittoivat molemmat sukupuolet samalle kalkkiviivalle. Oli jaksettava

urheilla ja harjoitella kovaa.

Valmentajia arvosteltiin myös pelkästä tuloshakuisuudesta. Urheilijaa ei kyetty

käsittelemään kokonaisena ihmisenä. Urheilutiimissä oli koko ajan vain kyettävä

parempiin suorituksiin. Koettiin, että hyvistä suorituksista ei ansaittu kiitosta, oli vain

jatkettava kohti parempaa suoritusta. Jako luovuttajiin ja voittajiin tehtiin urheilijan

aktiivisuuden ja hänen voittojensa kustannuksella.

Kaiken kaikkiaan valmentajan tuki ja psyykkinen valmennus koettiin

riittämättömäksi. Myös rahallinen tuki koettiin olemattomaksi ja sen saamiseksi oli

tehtävä kovasti töitä, jotta olisi taas mahdollisuus harjoitella enemmän ja sitä kautta

puolestaan taas mahdollisuus menestyä.

Urheilijat kamppailivat monenlaisten paineiden ja vaatimusten kanssa. Omat

vaatimukset ja ulkopuolelta tulevat vaatimukset koettiin välillä liiankin koviksi ja

urheileminen ei enää ollut mukavaa ja nautinnollista, siitä oli tullut hyvin

suorituspainotteista.

Urheilijoilla oli erilaisia selviytymiskeinoja ja näkemyksiä omasta

selviytymisestään ja tulevaisuudestaan. Jokainen vastaaja koki, että parempi huominen

odottaa. Valoa näkyi edessäpäin ja paraneminen nähtiin lähtevän omasta itsestään.

Vastaajat kokivat, että usko huomiseen kantaa ja oman elämän kunnioittaminen

mahdollistavat paranemisen. Heidän mielestään paranemista edesauttavat lähipiiri,

perhe ja ystävät. Vaikka perhe nähtiin yhtenä vaikuttavana osatekijänä sairauden

puhkeamisessa, se on myös merkittävä voimavara ja tuki. On tärkeää, että perhe osaa

rakastaa urheilijaa omana itsenään. Terapia koettiin myös tärkeänä vaikuttavana tekijänä

sairaudesta paranemiseen.

Urheilijat kokivat, että syömishäiriö on myös opettanut. Se on tuonut

negatiivisten asioiden ohella myös paljon positiivisia elämään. Sen myötä on oppinut

elämään, löytänyt itsensä ja oppinut itsestänsä uusia asioita. Syömishäiriön nähtiin

rikastuttaneen elämää kaikesta huolimatta.
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Oman syömishäiriönsä kautta vastaajat miettivät myös, millä tavoin heidän mielestään

syömishäiriöitä voisi ennaltaehkäistä. Yhtenä tärkeänä tekijänä nousi terveydenhuollon

tärkeys ja ammattitaitoisuus esille. Koettiin todella tärkeäksi, että ammattitaitoa täytyy

löytyä tällaisen sairauden keskuudessa työskenteleviltä. Terveydenhuollon toivottiin

omaavan ymmärrystä ja hienotunteisuutta nuoria kohtaan, koska heidän ammattitaitonsa

voi pelastaa syömishäiriöisen lapsen tulevaisuuden ja ennaltaehkäistä sairauden

puhkeamisen. Nuorelle puhuttaessa painosta ja painokäyristä, on oltava hienotunteinen

sanavalinnoissaan. Urheilijat peräänkuuluttavat myös avointa keskustelua

syömishäiriöistä urheilijoiden ja valmennuksen keskuudessa. Niistä tulisi puhua

urheilutiimissä

Koettiin, että naiseuden arvostaminen valmennuksessa on tärkeää. Olisi

ymmärrettävä naisen ja miehen erot, kunnioitettava niitä. Yhtä lailla psyykkinen ja

fyysinen valmennus kulkevat rinnakkain, urheilijaa olisi ymmärrettävä kokonaisuutena

ja annettava nuorelle tilaa kasvaa aikuiseksi. Jokaista urheilijaa tulisi käsitellä omana

persoonana kunnioitten häntä ja hänen ainutlaatuisuuttaan. Tämän kunnioituksen olisi

oltava molemminpuolista, niin urheilijan kuin valmentajan osalta. Yhteistyön merkitys

nähtiin myös tärkeänä. Urheilijalla toivottiin olevan mahdollisuus vaikuttaa

harjoittelemiseen ja harjoitusohjelmien suunnitteluun.

Vastaajat toivoivat, että urheilijan arvokkuus tunnustettaisiin ja häntä

arvostettaisiin niin urheilijana kuin ihmisenä. Nuorille olisi tärkeää opettaa

urheiluvalmennuksessa, että urheilu on vain yksi osa elämää eikä suinkaan koko elämän

sisältö.
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POHDINTA

Tutkimukseni teko oli haastava projekti, joka herätti monenlaisia tunteita pitkin matkaa

tutkimuksen eri vaiheiden valmistuessa. Se, että aihe on ollut mukana elämäni kuvioissa

kohta jo viiden vuoden ajan tutkimuksellisessa mielessä, on tuonut mielestäni

tietynlaista syvyyttä aiheen käsittelyyn. Olen päässyt seuraamaan sen ”medioitumista”

ja erilaisia tutkimuksia suhteellisen pitkältä aikaväliltä. Olen seurannut internetin

erilaisia keskustelupalstoja, lukenut useita tutkimuksia ja raportteja, katsonut

syömishäiriöisten selviytymistarinoita televisiosta.

Urheilijoiden syömishäiriöt, niiden tutkiminen ja niistä avoimesti puhuminen

ovat tulleet mielestäni yhä ajankohtaisemmiksi viime vuosina. Ongelmaa on nostettu

paremmin esiin ehkä mediankin vaikutuksesta, eikä asiaa enää kokonaan lakaista

pöydän alle. Aihe on ollut aikaisemmin ”tabu” monilta osin, mutta nykyisin ihmisiä on

tullut yhä enemmän julkisuuteen kertomaan omista kokemuksistaan, ja syömishäiriöitä

on alettu käsittelemään yhä avoimemmin. Toisaalta vielä on matkaa avoimempaan asian

käsittelyyn. Esimerkiksi soittaessani erääseen lajiliittoon, joka on tunnettu erityisesti

liikunnan esteettisyyden merkityksestä käsin, kielsivät he kokonaan syömishäiriöiden

olemassa olon liittonsa urheilijoiden piirissä.

Syömishäiriöiden käsitteet ovat myös laajenneet vuosien saatossa, on tullut

uusia syömishäiriömuotoja. Voimme käyttää termejä lievästä

syömishäiriökäyttäytymisestä aina vakaviin syömishäiriökäyttäytymisen muotoihin

saakka. Kuten aiemmin selvisi, syömishäiriökäyttäytymistä esiintyy ihmisillä, jotka ovat

huolissaan oman kehon koosta tai painosta. Tämä syömishäiriökäyttäytyminen pienellä

osalla joukkoa etenee kohti vakavaa syömishäiriösairautta. Esittelin tutkimukseni alussa

lyhyesti tyypilliset syömishäiriösairaudet, jolloin syömishäiriöiden luonne selkiintyy

lukijoille paremmin. Epätyypillisiä sairauksia löytyy nykyään jo useampia, joita lyhyesti

mainitakseni ovat esimerkiksi BED, orthoreksia nervosa ja aiemmin esitelty urheilijan

anoreksia (anoreksia athletica). Tutkimukseni teossa koin haasteelliseksi selkeyttää

keskeisimmät asiat ja käyttää oikeita termejä, jotta häiriintyneen syömiskäyttäytymisen

eri muodot tulevat oikein esille. Aiheen rajausta hankaloittivat sairauden

monimuotoisuus ja erilaiset sairauteen kuuluvat liitännäiset asiat. Rajauksen pyrin

kuitenkin tekemään koko aihekokonaisuutta palvelevaksi.
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Tutkimukseni lähtökohdista urheilua ja kasvatusta ei ole tutkittu lainkaan, ja siksi koin

myös haasteelliseksi ottaa tämän näkökannan tutkimukseeni. Minkäänlaista

lähdekirjallisuutta ei ollut saatavilla urheilun ja kasvatuksen yhteisestä näkökulmasta,

joten aiheen rajaus ja tutkimuksessa tarkasteltavat kasvatuksen asiat nousivat

tutkimuksesta itsestään.

Syömishäiriöistä sain tutkimukseeni hyvin relevanttia lähdemateriaalia, koska

pystyin käyttämään alan asiantuntijoita hyödykseni. Kuitenkin eri tutkimuksia ja

raportteja lukiessani, ulkomaalaiset lähteet huomioon ottaen, tiedot saattoivat olla

toisaalta hyvin ristiriitaisiakin ja ne saattoivat poiketa toisistaan. Esimerkiksi eri

menetelmien käyttö on saattanut vaikuttaa hyvinkin eriäviin tuloksiin määritellessä

esimerkiksi syömishäiriöiden yleisyyttä. Erilaisiin lähdemateriaaleihin perehdyttäessäni

ongelmakseni koitui myös se, että syömishäiriöitä tutkivia ihmisiä on suhteellisen pieni

joukko, ja he lainaavat ja siteeraavat paljon toistensa tutkimuksia ja raportteja.

Oli haasteellisempaa löytää tutkimukseen osallistujia kuin osasin ennalta

odottaa. Vaikka minulla oli hyvät suhteet ihmisiin, joilla oli puolestaan hyvät kontaktit

syömishäiriöisiin urheilijoihin, ei vastauksia määräpäivään mennessä liiemmin tullut.

Myöskään syömishäiriöisten keskustelupalstan kautta ei herunut kuin yksi vastaus.

Kyseisellä internetsivulla läsnä olevat keskustelijat keskittyivät kertomaan omia sen

hetkisiä tuntemuksiaan ja purkivat toisilleen akuuttia pahaa oloaan. Siellä kirjoittajat

eivät niinkään osanneet katsoa kovin pitkälle taaksepäin, vaan elivät omaa ahdistustaan

kyseisessä hetkessä. Toisaalta sivuilla ei välttämättä muutenkaan vierailleet urheilijat,

vaan ihmiset, joilla syömishäiriöt liittyivät jollain muulla tavoin elämään.

Pieni vastaamisprosentti osaltaan mielestäni saattaa johtua myös tutkimuksen

merkityksellisyydestä ja sen harjoituksellisesta luonteestaan. Kuitenkin aihe käsittelee

asiakokonaisuutta, joka on hyvin arka ja vaikea urheilijalle itselleenkin käsitellä. Kaiken

kaikkiaan asianosaisten on yleensä aika vaikea puhua syömishäiriöistään, sairaudesta ei

usein kerrota edes lähipiirille. Vaikka mielestäni tällainen kirjoitelman muodossa

annettava vastaus saattaa olla mielekäs tapa kertoa arkaluonteisista tuntemuksistaan,

saatetaan kirjoittaminen kuitenkin kokea myös ahdistavana kokemuksena. Vastaajan

täytyy pysähtyä miettimään asioita, kaivella tunteita ja tuntemuksia, mennä omaan

itseensä. Niin kuin muutama vastannut kertoi, saattaa se olla myös toisaalta hyvin

terapeuttinen kokemus. Tähän vaikuttaa oletettavasti paljolti myös se, että missä

vaiheessa syömishäiriö ja siitä parantuminen on, onko urheilija pystynyt ottamaan jo

etäisyyttä asiaan ja pystyy käsittelemään omia tunteitaan jollakin tavoin.
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Toisaalta on myös muistettava, että selkeitä syömishäiriöitä esiintyy urheilijoilla paljon

vähemmän kuin syömishäiriökäyttäytymistä. Usein selkeää diagnoosia urheilijalla ei

ole, vaikka hän saattaa tietää kärsivänsä jonkinlaista syömishäiriökäyttäytymisen

astetta. Tämäkin voi olla myös yksi vaikuttava tekijä alhaiseen vastaamisprosenttiin.

Mahdollinen vastaaja saattaa jättää osallistumatta, koska ei tiedä, onko hän oikea

henkilö vastaamaan kysymyksiin.

Jollekin voi myös kirjoittamalla tuottaminen itsessään aiheuttaa paineita ja

ylimääräistä ahdistusta. Vastaaja saattaa kokea, että ei osaa tuoda julki tunteitaan ja

ajatuksiaan kirjoitetussa muodossa. Minua harmittikin se, että en saanut palautetta siitä,

miksi niin moni jätti vastaamatta.

Vaikka tutkimusjoukko oli pieni, niin hyvin selkeästi vastaajien kirjoituksista

nousi esille keskeisiä syömishäiriöön liitettäviä asioita, erilaisia koettuja paineita ja

sairauden laukaisevia tekijöitä. Tutkimusjoukossa kahdella oli selkeä syömishäiriö ja

yksi vastanneista voidaan lukea syömishäiriökäyttäytyjäksi.  Otaksuisin vastaajien

olleen jo edenneen sairauksissaan siihen vaiheeseen, että heillä oli mahdollisuus ottaa

etäisyyttä omaan sairauteen ja pohtia siihen liittyviä liitännäisiä asioita.

Kasvatukselliselta kannalta katsottuna tärkeiksi tekijöiksi vastauksista nousivat

kasvu ihmisenä, suhteet omiin vanhempiin ja erilaiset suhteet urheiluympyröissä.

Vastauksista löytyi niin negatiivisia kuin positiivisia asioita näiden kenttien ympäriltä.

Vastaajat osasivat analysoida omaa minäkuvaansa, omia luonteenpirteitä ja omia

toimintatapojaan. Vastauksista nousi kiltin tytön syndrooman piirteitä ja täydellisyyteen

pyrkimistä. Haluttiin miellyttää vanhempia niin suoraan kuin välillisesti urheilun kautta.

Tällä tavoin pyrittiin miellyttämään ja ansaitsemaan oma asema esimerkiksi

vanhempien silmien alla.

Valmennusryhmät olivat myös kritiikin kohteena. Vastauksista nousi esille

”väärien” arvojen tavoittelu. Oli urheiltava ja menestyttävä, jotta olisi hyvä urheilija

valmentajien silmissä tai saadakseen valmennusryhmäpaikan. Valmentajafilosofiaa

kritisoitiin, valmentajat pyrkivät tavoitteisiin väärin keinoin. Urheilu ei ollut enää

hauskaa, vaan siitä oli tullut pakonomainen suoritus. Myös ihanteemme hoikkuudesta ja

sen tavoiteltavuudesta nousivat yhdessä vastauksessa esille selkeästi. Vastaaja oli

huolissaan omasta painostaan ja kehonmuodostaan.

Urheilun koettiin kuuluvan hyvin kiinteänä ja aikaa vievänä osana elämää. Urheilijat

puhuivat limittäin paineista ja sairauden laukaisevista tekijöistä. Erilaisia vaatimuksia ja

tavoitteita asettivat niin urheilija itse kuin ulkopuoliset tekijät.
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Kirjoitelmia lukiessa heräsikin kysymys, mikä on muna ja mikä on kana. Mistä kaikki

lähtee  alkujaan?  Mikä  on  se  syömishäiriön  perimmäinen  syy  vai  onko  se  vain  monen

tekijän yhteissumma? Uskon, että olemme ihmisinä hyvin erilaisia ja monet tekijät

yhteenlaskettuina saavat syömishäiriökäyttäytymisen puhkeamaan. Vaikka

kirjoitelmissa nousi esille voimakkaasti erilaiset ulkopuoliset tekijät, on psyykkisillä

tekijöillä myös oma vaikuttava osuus sairauden puhkeamiseen. Tutkimuksen myötä

oppi myös huomaamaan, että syömishäiriöt vievät kavalasti ihmisen mukanaan, kuin

huomaamatta. Esimerkiksi yhdellä vastanneista oli teveydenhuolto/ravitsemuskoulutus,

tällainen tietotausta ei kuitenkaan kykene suojaamaan syömishäiriön puhkeamisessa.

Se, mikä kirjoitelmissa oli ihailtavaa ja herätti kannustuksen tunteita, oli

vastaajien peräänantamattomuus. Se elämänhalu, joka heistä kumpusi. Sairaus oli

käännetty positiiviseksi ja elämää rikastuttaneeksi asiaksi. Kaikilla oli halu rakentaa

parempaa tulevaisuutta. He antoivat joitakin neuvoja kirjoitelmissaan myös siihen,

kuinka syömishäiriöitä olisi mahdollisuus ennaltaehkäistä. He peräänkuuluttivat muun

muassa ihmisen kokonaisvaltaista arvostamista kaikilla elämän osa-alueilla.

Koin tekstejä lukiessa suurta myötätuntoa vastanneita kohtaan. Kirjoitelmien

avoimuus ja välitön lähestyminen tutkijaa kohtaan myös saatekirjeiden muodossa

vaikeutti pysymistä pelkästään tutkijan roolissa. Oli mietittävä tarkoin, kuinka vastaa ja

välittää kiitoksen vastanneille lähetetyistä kirjoitelmista.

Tämän tutkimuksen myötä on alkanut erityisesti pohtimaan yhä enemmän

valmentajiemme koulutusta ja tietotasoa. Se on monin tavoin puutteellista. Suomessa

junior-tasolla valmentajat tekevät työtään usein harrastelupohjalta. Valmentajina ovat

usein entiset lajin harrastajat, joskus jopa vain muutaman vuoden vanhempia itse

valmennettavista. Jollakin tavoin valmentajien koulutusta ja tietotaitoa tulisi

ammattimaistaa ja yhtenäistää. Heillä tuli olla mahdollisuus ja velvollisuus suorittaa

tutkinto, joka oikeuttaisi valmentamiseen. Valmentajat tekevät tärkeää ja arvokasta

työtä, he toimivat kasvattajina aivan kuten esimerkiksi opettajat. Heidän kantavat

tietynlaista roolimallin viittaa harteillaan, jolloin heillä on esikuvana toimiessaan suuri

vastuu nuorten kanssa työskennellessä. Siksi olisi tärkeää, että jokainen valmentaja

joutuisi miettimään valmentajuutta, valmentamista, omia arvojaan ja saisi myös tärkeää

tietoa valmennuksen perusteista.

Nykyään puhutaan myös myönteisestä valmentajuudesta. Siitä, kuinka urheilijaa tulisi

kannustamisen kautta luotsata yhä parempiin suoritteisiin. Kuitenkin tällainen

positiivisuuteen perustuva valmentaminen on mielestäni jäänyt liian vähälle huomiolle
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Suomessa. Kuunnellessani positiivari-kouluttaja Jussi Töytärin ”Suuri Seikkailu”-

luentoa Tampereella 22.11.2005, mielipiteeni vain vahvistui. Luennolla entinen

mäkihyppääjä, Toni Nieminen kertoi omasta urastaan ja saamastaan valmennuksen

ideologiasta. Hän kertoi silloisen maajoukkueen valmentamismetodeista, jotka hänen

mielestään veivät viimeisetkin itsetunnon rippeet.

Esimerkiksi juniortason ja II-diviosioonan jääkiekkoilua seuranneena olen

tullut samaan johtopäätökseen. Onnistumisia ei useinkaan huomioida, päinvastoin,

urheilijan pitäisi aina vain pystyä yhä parempaan. Kentän laidalta valmentaja muistaa

huomioida epäonnistumiset ja niiden puimiseen keskitytään myöhemminkin. Hyvät

hetket jäävät täysin paitsioon, vaikka ne juuri siivittävät urheilijaa yhä parempiin

suorituksiin. Juuri tällainen positiivinen valmentajuus on mielestäni tärkeää erityisesti

junior-tasolla, lapsen ja nuoren itsetuntoa on tuettava kaikin mahdollisin keinoin.

Toinen seikka, joka voi painostaa urheilijoita saavuttamaan tuloksia väärin

perustein, on rahan merkitys urheilussa. Huippu-urheilu on esimerkiksi viety niin

pitkälle, että valmennuspaikoista ja -tuista on urheilijoiden taisteltava viimeiseen asti.

On pärjättävä, jotta pystyy taas harjoittelemaan ja menestymään. Rahan merkitys

urheilukentillä on monilla muillakin tavoin suuressa merkityksessä, urheilijat ovat osa

suurta monopolia.

Urheilijoiden syömishäiriöitä on tutkittu melko vähän, mutta uusia tutkimuksia

on tekeillä koko ajan. UKK-instituutin valmisteilla oleva tutkimus kartoittaa esimerkiksi

urheilijoiden ja valmentajien käsityksiä ja asenteita syömistä, laihduttamista ja

painonhallintaa koskevissa asioissa. Urheilijoiden lisäksi kyselylomakkeet on lähetetty

myös valmentajille, joissa he arvioivat omaa toimintaansa valmentajina. Itseäni

kiinnostaisi tutkia syömishäiriöisten urheilijoiden perhetaustoja kasvatuksellisesta

näkökulmasta. Haluaisin haastatella niin itse nuorta kuin hänen vanhempiaan. Haluaisin

selvittää urheilun tärkeyden merkitystä, sen osallisuutta perheen elämässä ja

vanhempien mielipiteitä lapsen harrastuksen tärkeydestä.

Toinen mielenkiintoinen aihe tutkimuksellisesti olisi nuorten asenteet

kulttuurin luoman kauneusihanteen puitteissa. Haluaisin selvittää nuorten asenteita

hoikkuutta ja laihuutta kohtaan. Näkevätkö he sen yhdeksi onnellisuuden peruslähteeksi

ja miten esimerkiksi nuoret pojat näkevät oman naisihanteensa. Täytyykö naisten olla

hoikkia ja muodokkaita, niin kuin esimerkiksi media viestittää vai osaavatko he erottaa

todellisen, lihallisen naisen heille viestitetystä epätodellisesta naiseuden mallista

kurvikkaine muotoineen, hoikkine säärineen ja vyötäröineen.
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LIITTEET

LIITE 1 Syömishäiriöiden diagnostiset kriteerit

Laihuushäiriön (anoreksia nervosa) diagnostiset kriteerit (DSM-IV)

1. Kieltäytyminen vähintään iän ja pituuden mukaisen minimipainon
ylläpitämisestä (esim. painon lasku alle 85 prosenttiin odotetusta painosta tai
riittävän painon jääminen saavuttamatta pituuskasvun aikana niin, että paino jää
alle 85 prosenttiin odotetusta.)

2. Voimakas painon nousu tai lihavaksi tulemisen pelko alipainoisuudesta
huolimatta.

3. Häiriö oman kehon painon ja muodon kokemisessa, painon ja muodon
kohtuuton vaikutus siihen, millaiseksi henkilö kokee itsensä, tai nykyisen
vakavan alipainoisuuden kieltäminen.

4. Amenorrea eli vähintään kolmen peräkkäisen kuukautiskierron pois jääminen
naiselta, jolla on ollut kuukautiset (naisella katsotaan amenorrea, jos kuukautiset
tulevat ainoastaan hormonin, esim. estrogeenin, antamisen jälkeen).

Ahmimishäiriön (bulimia nervosa) diagnostiset kriteerit (DSM-IV)

1.   Toistuvia ahmimisjaksoja, joita luonnehtii kumpikin seuraavista:
      -selvästi suuremman ruokamäärän syöminen tietyn ajanjakson (esim. mikä
      tahansa kahden tunnin jakso) aikana kuin useimmat ihmiset söisivät samassa
      ajassa ja olosuhteissa.
      -tunne syömisen hallinnan puutteesta jakson aikana (esim. tunne
      kyvyttömyydestä lopettaa syöminen tai hallita syötävän ruoan määrää.
2.   Toistuva epäasianmukainen kompensaatiokäyttäytyminen lihomisen
      estämiseksi, kuten tahallinen oksentaminen, laksatiivien, diureettien,
      peräruiskeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttö, paastoaminen tai liiallinen
      liikunta.
3.   Ahmiminen ja epäasianmukainen kompensaatiokäyttäytyminen esiintyvät
      molemmat ainakin kahdesti viikossa 3 kuukauden ajan.
4.   Kehon muoto ja paino vaikuttavat kohtuuttomasti siihen, millaisena henkilö
      pitää itseään.
5.   Häiriö ei esiinny ainoastaan laihuushäiriöjakson aikana.

(Suokas&Risssanen 2001, 305-315)
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LIITE 2 Tutkimuksen kirjoitelmapaperi

Hei!
Teen pro gradua Tampereen yliopistossa kasvatustieteen laitoksella syömishäiriöihin
sairastuneista urheilijoista. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää urheilijoiden
kokemuksia urheilumaailmasta kasvatuksellisena ympäristönä. Jos kuulut tähän
joukkoon, kirjoita minulle kokemuksistasi ja elämästäsi urheilumaailman pyörteissä.

Kirjoita ihan ensimmäiseksi ikäsi, sukupuolesi, urheilulajisi, aktiivinen urheiluaika
vuosina, kilpailutaso ja syy; jos olet urheilun lopettanut.

Kirjoitelmasi saa olla vapaamuotoinen!! Toivon kuitenkin, että miettisit alla olevia
asioita kirjoittaessasi. Kysymyksiin ei tarvitse vastata suoranaisesti, vaan aihealueiden
olisi tarkoitus ohjata kirjoitelmaasi.

1. Kasvaminen urheilumaailmassa
Kuinka olet kokenut urheilumaailman kasvatus- ja kasvamisympäristönä? Millaisista
muista palasista elämäsi koostui? Mitkä asiat olet kokenut tärkeiksi ja mitkä asiat
ovat vastaavasti varjostaneet elämääsi? Mikä saattoi vaikuttaa/ edesauttaa sairauden
puhkeamiseen?

2. Minä ja muut
Millaisia vaatimuksia (itsekuri ja –hallinta) ja tavoitteita asetit itsellesi? Oliko muilla
ihmisillä tavoitteita tai vaatimuksia sinua kohtaan, millaisia? Millaisia kokemuksia
sinulla on perheen, ystävien ja valmentajien tuesta?

3. Parempaan huomiseen
Olisiko sairautesi puhkeamisen voinut jotenkin ehkäistä? Millaista tukea olisit
tarvinnut ennen sairastumista ja sairauden aikana? Miten itse olet pyrkinyt
selviytymään? Millainen on arviosi tulevasta huomisesta? Millaisia neuvoja haluaisit
antaa muille, esim. vanhemmille, valmentajille, ystäville?

Tutkimuksessani aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena siten, että yksittäisiä
kirjoittajia ei voi tunnistaa.

Kiitoksia arvokkaasta vastauksestasi!

Voit ottaa minuun yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää! Lähetä kirjoitelmasi alla
olevaan osoitteeseen!
Hyvää jatkoa toivotellen

Mira Herttua
mira.herttua@uta.fi
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