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Hetki lyö 

Hengähdän syvään. Tiedän jo ennen kuin luen sen valmentajan huulilta sanoina, että tulen 

ampumaan rangaistuslaukauksen. Onhan se sovittu jo lukemattomissa harjoituksissa ennen 

varsinaista ottelua. Olemme tappiolla kahdella maalilla ja onnistuessani saisimme otteen pelistä 

takaisin itsellemme. Otan pienen sipin vettä parrakkaan huoltajamme tarjoamasta juomapullosta ja 

kuulen epämääräisesti joukkuetoverini tsemppauksen. Astun vaihtoaitiosta jäälle tuntien jokaisen 

sydämenlyöntini ja pitelen mailasta kiinni hiestä kylmin käsin. Ehdin miettiä, kuinka paljon ottaa 

päähän epäonnistuminen. Tuomari viheltää pilliin. Otan muutaman terävän potkun ja nappaan 

kiekon mukaani rystypuolelta. Samassa kaikki tapahtuu kuin pikakelauksena. Näen vilaukselta 

maalivahdin vähemmän jännittyneen ilmeen. Yritän jallittaa. Hän on mukana harhautuksessa. Kiekko 

osuu patjoihin ja tuomari viheltää pilliin epäonnistuneen yrityksen merkiksi. Luistelen takaisin 

vaihtoaitioon leuka maahan suunnattuna. ”Hyvä oli!” ”Ei mitään Arttu, peli jatkuu”. ”Ens kerralla sit!” 

En pysty katsomaan ystäviäni saati valmentajaamme silmiin. Silmäni sumenevat pettymyksestä. Pelin 

loppuosan vaellan jäällä kuin haamu keräten tilastoihin ainoastaan rangaistusminuutteja ja penkillä 

kulutettuja hetkiä. 

Vuosia myöhemmin olen Tampereen jäähallissa. Turnaus on miltei päätöksessään. Valmentaja 

valitsee rangaistuslaukausten laukojia ja tulee kohdalleni. Hän katsoo minua kysyvästi ja nyökkään. 

Muistelen aiempia yrityksiä uraltani, ja henkeni alkaa salpautua. Tunnen pelon, vedän syvään henkeä 

ja kysyn itseltäni lempikysymykseni. Jännitys ei katoa, mutta muuttaa muotoaan. Päätän jo valmiiksi, 

mitkä ovat vaihtoehtoni. Kylmät väreet alkavat herätä syvällä selkärangassani. Kehossani velloo 

hormonien orkesteri, joka saa sydämeni tykyttämään yhä tahdikkaammin. Tulee vuoroni. Juuri ajettu 

jää tuntuu luistimien alla narskuvalta. Pakotan kasvoilleni vienon, jopa flirttailevan hymyn. Katsojina 

ovat kaikki maamme suurimmat lupaukset ja tukku kykyjenetsijöitä. Tiedän, etten voisi elää hetkeä 

tämän räyhäkkäämmin. Pillin ääni kuuluu muuten hiiskumattoman hiljaisessa jäähallissa. Potkaisen 

vauhtiin. Maalivahti tulee paljon vastaan. Laitan satakymmenen lasiin. Maali, maalivahti ja pääty 

lähestyvät. Ujutan kiekon hitaasti mailasta yhdellä kädellä pitäen jäätä pitkin maaliin. Jännitys 

purkautuu tuuletuksena, jonka päätteeksi törmään laitaan. Tuomari tulee katsomaan ja kommentoi 

näkemäänsä yhtenä uransa tyylikkäimmistä. Hymyä. Selkääntaputuksia. Riemua. Naurua ja 

ilonkyyneleitä. Tapahtuma piirtyy verkkokalvoilleni ikuisiksi ajoiksi. 
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Do it! 

Kahden tarinan välinen aikajakso on vajaa kuusi vuotta. Muistot kultaantuvat, mutta tunteet ovat 

kummassakin pysyneet samana. Miksi valitsin juuri kyseiset esimerkit kuvastamaan kasvuani? 

Ääriesimerkit samanlaisesta tilanteesta tuovat esille valtavan määrän teemoja, arvoja ja uskomuksia, 

joiden puitteissa lopputulos on muuttunut. Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana, jonka arvon 

ymmärrän nykyisin yhä kohottavampana. En kertonut kahta tarinaa yrittämättä jätetyistä 

rangaistuslaukauksista vaan kahdesta yrityksestä. Jokaisella on pelkoja ja vain kohtaamalla ne voi 

kasvaa omaksi mestarilliseksi itsekseen. Pelkoja tulee elämän polun varrella aina vain uusia ja joka 

ikinen kerta on tehtävä valinta antaako voiman niille vai pitääkö sen itsellään. 

”May the force be with you.” –Obi Wan Kenobi, Star Wars 

Pidän itselläni omissa salaisissa arkistoissani itseluottamustaulua, johon merkitsen mehevimmät ja 

kolossaalisimmat onnistumiseni. Pelkästään tietämällä onnistuneeni asioissa kerran, voin olla varma 

pystyväni tekemään ne myös uudestaankin. Ilman haasteita ja mahdollisuutta epäonnistumiseen en 

kuitenkaan saa mahdollisuuksia elämääni nostattaviin kokemuksiin, joilla mahdollistan 

itseluottamustauluni päivittämisen. Myöhemmällä iällä jääkiekon jo lopetettuani kehitimme 

kaveriemme kanssa Do it! –säännön, jonka avulla olemme haastaneet itseämme niin koulussa, töissä, 

vapaa-ajalla kuin ihmissuhteissakin. Jos pelkäät, Do it! Jos et viitsi, Do it! Jos sinun pitäisi, Do it! Jos 

epäröit, Do it! Lausahduksen brändäämisestä saamme kiittää 90-luvun nuorien poikien suurta idolia 

Arnold Schwarzeneggeria, jonka tapa sanoa Do it! on kirjaimellisesti suoraan elokuvista. 

Pohdit pitäisikö käydä avannossa. Do it! Arvuuttelet, uskallatko mennä juttelemaan sille luokassa 

istuvalle nätille tytölle. Do it! Jännität myyntipuhelua. Do it! Tiskit odottavat pöydällä ja pyykit 

pyykkikorissa. Do it! Filosofian essee pitäisi kirjoittaa. Do it! Säännön avulla olen lukemattoman 

monta kertaa saanut sisäisen draivini päälle. Se toimii kuin oikotie lepokitkan voittamiseen: joskus on 

todella raskasta päästä yhtään missään alkuun, mutta aloitettuaan alkaa usein tapahtua ja yhä 

raskaammatkin asiat sujuvat helpommin. Toimii kuin Newtonin jatkavuuden laki ihmismieleen 

sovellettuna pitäen kontrollin ja latauksen epäilemättä itsellä. 

 



4 
 

Wingmanit 

Minkä takia rankkarissa epäonnistuminen tuntuu niin voimakkaasti pahalta? Edelleenkin 

muistellessani suurimpia epäonnistumisiani, liittyvät voimakkaimmat negatiiviset tunteet 

kokemuksiin kavereiden pettämisestä tai muiden silmissä aseman vajoamisesta. Vastaavasti 

suurimmat positiiviset tunteet eivät ole itseni yksin saavuttamia vaan yhdessä muiden kanssa 

ylpeydellä kohottavasti toteutettuja. 

”Happiness only real when shared” -Christopher McCandless 

Wingman-terminologia sai räjähdysmäisesti alkunsa Top Gun -elokuvan ja Tom Cruisen esittämän 

Maverick-hahmon seikkailujen myötä. Elokuvassa kullakin lentäjällä on joka hetki vierellään wingman 

ja pahinta mitä voi tehdä on unohtaa oma wingman ahdinkoon. Todellinen wingman on kuin veli. 

Hänen vierellään täyttyvät Professori Saarisen Yhteispeli luennollaan mainitsemat X-version kolme 

fundamenttia ja mikromuutokset kumuloituvat suuremmiksi innostavuuksiksi ja 

elämänkukoistukseksi. Ylivoimahyökkäykset jääkiekossa, kaverin evakuoiminen armeijassa, äijien 

reissut ulkomaille, yrityksen perustaminen yhdessä ystävien kanssa. Kaikkiin liittyy uskomaton 

tunnelataus veljeydestä ja tiimihengestä. Toisen vuoksi tehdyt sankariteot, olivat ne kuinka pieniä 

tahansa, antavat henkilökohtaisten saavutusten tuoman innostuksen oheen ylpeyttä. Tunteet 

tarttuvat, kumuloituvat ja kertautuvat kuten Professori Saarinen merkittävällä tavalla osoitti J.T. 

Bergqvistin laskuoppiesimerkissään: yksikin heikompi lenkki voi laskea koko muun ryhmän tehoa 

valtavasti. 

Todellisen wingmanin löytäminen ei ole helppoa. Verkostoituminen on muotisana, joka vie liian usein 

siivet syvempien ystävyyssuhteiden alta pois. Miellyttää voi kuka tahansa, mutta paradoksi on, 

kuinka haastavaa on luoda tai pitää yllä mestarillista taisteluhenkeä tai kohottavaa latausta kahden 

tai useamman henkisen olennon kesken. Monesti ympäristö itsessään luo puitteet korkeamman 

tarkoituksen muodossa syvemmälle toisen ymmärrykselle. Jääkiekossa koko joukkueen voitontahto 

ja mestaruudentavoittelu, armeijassa yhdessä selviäminen, omassa yrityksessä nollasta liikkeellelähtö 

ja läpimurto. 
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High-Five 

”Pidä tunteesi kurissa” kuuluu edelleen monien suusta tuleva neuvo. Itse olen päinvastaista mieltä. 

Vapauta tunteesi täyteen valtaansa ja opi kohdistamaan ne oikein. Tunteiden tukahduttaminen ei 

tutkimustenkaan mukaan poista tunnetta vaan pikemminkin aktivoi aivojen tunnekeskuksia vain 

enemmän.1 Tunteiden käsittely helpottuu huomattavasti, kun vie tunteet niille tarkoitettuun 

ympäristöön ja ohjaa energian oikeaan suuntaan. Vihaisena menen salille ja puran pahimmat raivoni 

puntteihin. Surullisena otan aikaa itselleni. Yksinäisenä sanon ”Do it!” ja soitan wingmaneilleni. Ilman 

suuria tunteita elämä ei olisi mitään. 

“We should feel sorrow, but not sink under its 

oppression.”  -Confucius 

Siinä vaiheessa ote katoaa, kun antaa kaiken vallan tunteille tai ulkopuolisille tapahtumille. 

Strategiat, joilla taistella oman mielen epäilyksiä, pelkoja ja vaikeita tunteita vastaan ovat moninaiset. 

Yläasteikäisenä rankkaria laukoessani annoin vallan suurimmille peloilleni, mutta kuusi vuotta 

myöhemmin olin valmiimpi. Välissä oli ehtinyt tapahtua paljon: yksi suurista esikuvistani ja 

valmentajistani antoi elämänmittaisia neuvoja: keskity mahdollisuuksiin - älä pelkoihin, anna 

parempia merkityksiä kokemuksillesi ja opi kysymään tehokkaampia kysymyksiä itseltäsi. Enää 

rankkarissa epäonnistuminen ei merkinnytkään tuskaa vaan oppimiskokemusta tulevaa varten. 

Tyttöystävältä pakkien saaminen merkitsi uuden alun sikiämistä. Jokainen iso tunne merkitsi isompaa 

ja mahtavampaa elämää. 

Ihminen on aivan käsittämätön kokonaisuus. Jokainen ajatus vaikuttaa meihin. Jokainen tunne 

vaikuttaa meihin. Jokainen näkymä, jonka näemme ympärillämme muuttaa meitä. Jokainen tuoksu, 

jota nuuhkaisemme heilauttaa jompaakumpaa systeemeistämme. Jokainen kysymys, jonka kysymme 

itseltämme joko nostattaa tai tuskastuttaa meitä. Jokainen liike, jonka keholla teemme ylevöittää tai 

laskee fiiliksiämme. Mikä mielenkiintoisinta: jokainen sana, jonka sanomme koskettaa meitä. Olen 

viime vuosien aikana lanseerannut termin ”Esa-Saarinen-words” kurssin aikana käsitteiksi nousseista 

sanoista. Räjähdysvoimainen, nostattava, aistillisuus, briljanssi, uomaelämä ja kukoistus ovat vain 

muutamia esimerkkejä sanoista, joihin ihmiset ovat oppineet lataamaan uusia upeita merkityksiä. 

Oikein valitut sanat rikastavat niin kieltämme kuin elämäämmekin. 

Ihminen on kokonaisuutena myös siltä osin mielenkiintoinen, kuinka voimallisessa symbioosissa 

kehomme ja mielemme ovat. Pään puhki miettiminen minkä tahansa ongelman osalta saa myös 

kehomme kuolemanväsyneeksi, mutta vastaavasti kasvojen saattaminen maailman leveimpään 

hymyyn tuo myös mielelle iloa. Juoksijoiden hehkuttama Runner’s high ilmiö ei ole tuulesta 

temmattu termi vaan kehon käyttäminen saa myös onnellisuus-hormonit jylläämään kehossamme 

vuoristoradan lailla. Oma aamurutiinini uudistui oivallettuani alkaa käydä kesät-talvet Laajalahdessa 

kastautumassa. Oletko koskaan ottanut koko kehoasi täysin mukaan yläfemmaan ja silti tuntenut 

pahoin? 
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Voittajia ja samuraita 

Kiinnitä huomiota myös pikkuseikkoihin. Syy miksi pidän molempia kokemuksiani 

rangaistuslaukauksista yhtä arvokkaina, ovat niiden tuomat opetukset, joita olen voinut hyödyntää 

elämässäni. Kummassa tapauksessa tulin voittajana pois? Riippuu siitä, miten voittamisen 

määrittelee. Voittaminen on jälleen kerran sana, jonka jokainen määrittelee omalla tavallaan. 

Perehdy kaikkiin taiteisiin. Jatketaan syvemmälle kysymyksen sisään. Kumpi on enemmän voittaja, 

loton jättipotin tienannut vai onnettomuudesta vaivoin elossa selviytynyt? Jos voittamisen mittaa 

muiden kateuden määrällä, vastaus on selvä, mutta ainakin onnellisuustutkimuksissa tilanne on 

toisin päin. Tarkoitukseni ei ole puhua pyörätuoliin päätymisen tärkeydestä vaan siitä, miten asiat voi 

kuvata eri tavoin itselleen. Tutkimusten mukaanhan kymmenen vuoden kuluttua tapahtuneesta 

vakavaan onnettomuuteen joutunut on onnellisempi ja murehtii vähemmän kuin lottovoittaja.2 Älä 

tee mitään turhaa. 

”Life is tough, that’s a given” – LIMO tagline 

Elämä on rankkaa. Se on välillä niin kovaa, että pahaa tekee. Se voi musertaa ja piestä maanrakoon. 

Tie on harjoittelemista. Isoimpia voittajia ovat he, jotka nousevat kanveesista yhä uudestaan. Ei ole 

väliä, kuinka monta kertaa sen joutuu tekemään, mutta jos yksi asia on varma, niin se, ettei todellisen 

soturin taistelu omien ihanteidensa puolesta lopu koskaan. Maahan makaamaan jäävälle ei minun 

puolustusvoimissa saamani koulutuksen mukaan sanottu muuta kuin: ”Jos luovuttaa kerran, 

luovuttaa aina.” Ajattele rehellisesti.  

Markolle voittaminen tarkoittaa ainoastaan maailmanmestaruutta omassa bravuurilajissaan 

bridgessä, kun Suville vitosen arvosana tentistä tuo voiton tunteen. Pekka-Enolle voittaminen 

merkitsee palkankorotusta ja Marketta-Mummille onnellisten lastenlasten näkemistä juhlapäivinä. 

Jokaisella on oma määritelmä voittamiselle. Tunne kaikkien ammattien tiet. Voittaminen on 

parhaimmillaan aina itsensä voittamista. Riippuvuus ulkoisiin tekijöihin onnistumisen tai voittamisen 

merkiksi, oli kyseessä sitten paremman arvosanan tavoittelu kuin luokkakaverilla tai pakkomielle 

ylennyksiin, tekee elämän onnellisuuskäyrästä heilahtelevamman. Lamat ovat syvempiä ja terävien 
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nousukausien päätteeksi taantumat pamahtavat silmille voimalla. Kehitä vaistomaista arviointia ja 

kaiken ymmärtämistä. 

John Wooden, aikansa legenda ja ehkä kaikkien aikojen nerouksellisin koripallovalmentaja, johdatti 

pelaajiaan Kaizenilaisen ohjenuoran varassa. Ottelun lopputuloksella ei ollut hänen pelikirjassaan 

painoarvoa vaan sillä, miten joka päivä ja joka hetki jokaisen pelaajan oli kehityttävä ja tultava 

paremmaksi pienen pienin askelin. Hänen pelaajakatraansa ei ainoastaan heittänyt tuhansia heittoja 

vaan he myös tiesivät, miksi perusfundamentteja oli tehtävä joka ikinen päivä. He oppivat, että joka 

osa-alueella joko kehittyy tai heikentyy. Havaitse näkymättömät. Ja mikä merkittävintä, Woodenin 

opeilla vuosittain uusiutuva joukkue voitti yhdeksän peräkkäistä mestaruutta. Ilman, että valmentaja 

odotti pelaajiltaan itse voittoa. Todellinen Samurai tuntee itsensä ja myös voittaa itsensä pitäen 

fokuksen elämän tärkeimmissä fundamenteissa. Kerta toisensa jälkeen. Erota maallisten asiain hyöty 

ja tappio. 

 

Excelsior 

Jokaiselle tulee elämänsä aikana useita ahaa-elämyksiä ja silmiä avaavia moment-of-decision 

kokemuksia. Itselle näistä yksi on ollut valinta pyrkiä varusmiespalvelukseen 

laskuvarjojääkärikomppaniaan. Samana keväänä suoritin onnistuuneesti sekä ylioppilaskirjoitukset 

että yhteishaun Teknilliseen Korkeakouluun, mutta kumpikaan ei tuonut vastaavanlaista ekstaasin 

käryistä olotilaa kuin hyväksymiskirje Suomen puolustusvoimien keihäänkärkeen. 

”Halusitte tai ette, turpaan tulee.” –Anonyymi Luutnantti 

Mikä on paras keino muokata omia uskomuksia ja ajattelua? Pohditaan hetki kysymystä eri kanteilta. 

Voin mennä peilin eteen ja affirmoida itseäni uskomaan johonkin, mutta saan tehdä toimenpidettä 

pitkään ennen näkyviä muutoksia psyykessäni. Toinen mahdollisuus on pakottaa uusia ajatuksia eri 

tilanteissa päähän tai kikkailla aiemmin mainitsemillani keho-mieli-symbioosilla, paremmilla 

kysymyksillä ja mahtavuutta uhkuvalla kielellä. En kiellä, kaikki ovat hyviä keinoja. Jos kuitenkin 
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haluan räjäyttää tajuntani kirjaimellisesti uuteen uskoon, uskallan väittää, että tehokkain keino on 

heittää itsensä tilanteeseen, joka on äärimmäisen epämukava ja ympäristö uusi. Lähde vaihto-

oppilaaksi. Ota vastaan jo nuorena fyysisesti raskas työpaikka. Tee yksin asioita, joita olet muuten 

tehnyt porukalla. Koe laskuvarjojääkärihenki. 

Uudet uskomukset luovat perustan myös itsen kasvulle. Ensimmäisestä koulutuspäivästä alkaen 

meille opetettiin sana, joka saa edelleen ihoni kananlihalle sen lukemattoman monien merkitysten 

ansiosta. Sana sisältää koko oman henkilökohtaisen kasvufilosofiani: tahdonlujuus ja täydellinen 

periksiantamattomuus, vastuullisuus ja rehellisyys itselle, kehittyminen elämän pääaineissa ja 

intohimo omaan tekemiseen, kunnianhimo ja seikkailunhalu. Excelsior tulee latinan kielestä ja 

tarkoittaa korkeammalle.  

Ero kahden eri kuusivuotisajanjakson aikana ensin pienestä rankkarissa epäonnistuneesta 

pojankoltiaisesta lukion abiksi, joka onnistuu yrityksessään ja edelleen Tuotantotalouden opiskelija-

yrittäjäksi on merkittävä. Tässä istuessani ja visualisoidessani, miltä tulevaisuus näyttää mieleni 

täytyy positiivista ja kauniista kuvista. Kuvat, joita tämän tekstin lomassa on nähty, ovat osittain 

paikoista, joissa olen itse käynyt ja osittain paikoista, joissa haluan vielä käydä. Ja varmasti tulenkin 

käymään. Kunhan vain muistan haastaa itseäni päivittäin. 

”Kumpaa kadut enemmän kuolinvuoteella, tehtyjä 

vai tekemättömiä asioita?”  -The best question ever 
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Life is an opportunity, benefit from it.  

Life is beauty, admire it.  

Life is a dream, realize it.  

Life is a challenge, meet it.  

Life is a duty, complete it.  

Life is a game, play it.  

Life is a promise, fulfill it.  

Life is sorrow, overcome it.  

Life is a song, sing it.  

Life is a struggle, accept it.  

Life is a tragedy, confront it.  

Life is an adventure, dare it.  

Life is luck, make it.  

Life is too precious, do not destroy it.  

Life is life*, fight for it." 

-Äiti Teresa 

 

* myös Matti Nykäsen. 

 

 


