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eri polkuja 
euroopan 
huipulle
teksti: terhi kannisto  kuvat: marko simonen

Kaksi naista, kaksi lajia, kaksi Euroopan mestaruutta. Camilla 
Marjamäen ja Tessa Kakkosen tarinat ja elämänvaiheet ero-
avat toisistaan, mutta polut johtivat syksyllä samaan loppu-
tulokseen – Euroopan mestaruuteen.
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CAMILLA  
MARJAMÄKI

Slovenian Mariborissa on 
käynnissä potkunyrkkei-
lyn Low Kick -sarjan 60-ki-

loisten naisten taistelu Euroopan 
mestaruudesta. Turkkilaisen vas-
tustajan lyönnit tuntuvat Camilla 
Marjamäestä kovilta, hän heilah-
telee välillä iskujen voimasta. Silti 
tilanne tuntuu olevan hallinnassa.

Toisen erän lopulla Camilla 
tuntee, että ottelu alkaa kään-
tyä. Lyönnit menevät perille, 
kaikki onnistuu. Viimeisen vii-
den sekunnin aikana Camilla 
kuulee vain valmentajan huu-
dot kulmasta: ”Liiku, liiku!”. 
Ottelu päättyy ja hänet julistetaan 
Euroopan mestariksi. Silloin tule-
vat kyyneleet.

– Siinä hetkessä purkautui- 
vat yhdentoista vuoden kovan  
harjoittelun vaatimukset ja aiem- 
pien arvokisojen pettymykset,  
Marjamäki muistelee voiton- 
hetkeä.

sittenkin oikea 
ihminen

Valmistautuminen EM-kilpailui-
hin oli sujunut kaikkea muuta 
kuin täydellisesti. Marjamäki oli 
palaillut keväällä pikkuhiljaa ko-
vempiin lajitreeneihin lapsen saa-
misen jälkeen, eikä kunto vielä ol-
lut samanlainen kuin ennen ras-
kautta. Alkukesästä hänellä todet-
tiin lisäksi ylirasitustila, joka pa-
kotti keventämään harjoittelua 
radikaalisti.

– Elokuussa oli karsintaottelu 
maajoukkueeseen. Siihen valmis-
tautuminen oli ehkä vaikein, jon-
ka olen ikinä kokenut. Ottelukin 
meni todella huonosti. Voitin kyl-
lä, mutta en ollut omalla tasolla-
ni. Mietinkin silloin, että olen-
ko edes oikea ihminen lähtemään 
EM-kisoihin, kertaa Marjamäki.

Suuren elämänmuutoksen ko-
kenut urheilija ei ennen lapsen 
saamista osannut kuvitella, kuin-
ka suuri mullistus se lopulta olisi. 

– Tulin suoraan kisakauden 
jälkeen raskaaksi, joten olin to-

della hyvässä fyysisessä kunnossa. 
Silti palautuminen synnytykses-
tä ei ole sujunut niin hyvin kuin 
olisin odottanut. Minulle tuli esi-
merkiksi vatsalihasten erkaan-
tuma, joka alkaa vasta nyt sallia 
normaalit vatsalihasharjoitteet.

Äidiksi tulo ja raskauden aihe-
uttama tauko kovemmista tree-
neistä on Marjamäen mukaan 
tehnyt hänelle kuitenkin hyvää. 
Vaikka yöunet jäävät välillä kat-
konaisiksi ja vatsalihaksia jou-
tuu yhä kuntouttamaan, uusi elä-
mäntilanne on tuonut ajatuksiin 
rentoutta.

– Suhtautumiseni urheiluun  
on rennompaa, kun elämään on 
tullut tärkeämpikin osa-alue.
Vaikka tavoitteet ovat edelleen 
korkealla, kaikki menee nykyään  
lapsen ja perheen ehdoilla, 
Marjamäki valaisee.

myös pää kunnossa

Marjamäki on aina ollut päättä-
väinen ja tunnollinen treenaa-
ja. Itse asetetut paineet ovat kui-
tenkin myös estäneet nautti-
masta kisaamisesta vapautunees-
ti. Korvaan on kuiskutellut pie-
ni epäonnistumisen pelko, jo-
ka on jarruttanut rentoa tekemis-
tä. Itsekriittisyydessä on silti myös 
hyvä puolensa.

– Kova vaatimustaso on var-
masti vaikuttanut siihen, että olen 
jaksanut treenata näin kauan ja 
haluan koko ajan olla parempi. 
Jos olisin tyytyväinen itseeni, en 
enää kehittyisi. Välillä olen tree-
nannut liikaakin ja tehnyt omia 
treenejä valmentajalta salaa, siinä-
kin on onneksi iän ja muutaman 
ylirasitustilan myötä tullut fik-
summaksi, naurahtaa Marjamäki.

Slovenian EM-kisoissa jou-
tui fyysisen suorituskyvyn ohel-
la myös psyykkinen puoli koe-
tukselle, kun ylimääräinen sählin-
ki kisapaikalla aiheutti lisäpainei-
ta ottelijalle.

– Minun piti ennen finaaliot-
telua vaihtaa otteluvarusteet, ja 
meitä kuulutettiin jo palkinto-
jenjakoon, vaikka matsia ei oltu 
edes käyty. Suomen lippu oli lai-

tettu kakkospallille ja mietin, et-
tä perhana vieköön, katsotaan-
pa vaan, onko tilanne tuo otte-
lun jälkeen, Marjamäki muistelee 
huvittuneena.

Viisi vuotta sitten vastaavan-
lainen sähellys olisi Marjamäen 
mukaan varmasti vaikuttanut hä-
nen tekemiseensä, mutta nyt sii-
tä sai enemmänkin ylimääräis-
tä sisua. Tuota rentoutta on tänä 
vuonna kehitetty yhdessä mentaa-
livalmentaja Jukka Katajan kans-
sa. Mielikuvaharjoitteilla ja tietty-
jen ajatusten ja fiilisten vahvista-
misella on haettu rauhallisuutta ja 
rentoutta otteluihin.

– Totta kai hyvä kunto ja tak-
tinen ja tekninen osaaminen tree-
nataan salilla, mutta kamppailu-
urheilussa pää on tärkeässä roo-
lissa kehässä. Tänä vuonna EM-
kisoissa oli kehään mennessä oi-
keastaan ensimmäisen kerran 
sellainen olo, että osaan tämän 
homman. Ei ollut pelkoa häviä-
misestä. En edes ajatellut sellais-
ta vaihtoehtoa, Marjamäki kertaa.

Mentaalivalmennuksessa 
Marjamäki on saanut perspektii-
viä, että häviöstä huolimatta ko-
ko muu elämä on yhä samalla ta-
valla olemassa. EM-kisoissa hän 
pystyi keskittymään ajatukseen, 
että menee vain näyttämään, mi-
tä osaa, oli tuloksena sitten voit-
to tai häviö.

– Minusta on sanottu aiem-
pinakin vuosina, että olisin valmis 
voittamaan isoja matseja, mutta 
tänä vuonna myös pää oli oikealla 
tavalla hommassa mukana.

Lisävinkkiä vieraiLta

Potkunyrkkeilyn vuonna 2005 
aloittaneelle Camilla Marjamäelle 
lajin harrastelu ei ikinä ole ol-
lut vaihtoehto. Jo ensimmäisissä 
treeneissä hän totesi, että haluaa 
huipulle.

– Olisin heti alussa halun-
nut kisaryhmään ja ottele-
maan. Kinusin sitä varmasti ra-
sittavuuteen asti valmentaja Pasi 
Rantalalta. Hän odotutti minua 
vuoden verran harrastajapuolel-
la, mikä jälkeenpäin ajatellen oli 

”Suhtautumiseni urheiluun 
on rennompaa, kun 
elämään on tullut 
tärkeämpikin 
osa-alue.”
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vain hyvä asia. Liian innokkaal-
le 17-vuotiaalle on hyvä opet-
taa kärsivällisyyttä, Marjamäki 
naurahtaa.

Vantaan Kamppailukeskus on 
pysynyt Marjamäen kotisalina 
alusta asti, samoin kuin Rantala 
valmentajana.

– Minulla on ollut hyvä ti-
lanne treeniseuran suhteen, sillä 
Kamppailukeskuksella on aina ol-
lut kovia ottelijoita. Meillä on ki-
saryhmässä kovia tyttöjä, ja tree-
neissä joutuu lujille, vaikka itse 
olenkin jo kokeneimmasta päästä. 
Aina on oman kokoista ja vauhdi-
kasta sparria tarjolla.

Marjamäki käy mahdollisuuk-
sien mukaan myös muiden lajien 
treeneissä, ja peräänkuuluttaakin 
lisää yhteistyötä eri lajien ja salien 
välille. Etenkin pienemmillä sa-
leilla se on monipuolisen harjoit-
telun ja treeniseuran elinehto.

– Itse voisin hakea thainyrk-
keilytreeneistä esimerkiksi erilais-
ta näkökulmaa polvitekniikoihin 
ja clinch-otteluun, sillä ne eivät 
ole vahvinta osaamistani. Välillä 
on kiva treenata jotakin muuta, 
kuin mille on ottelutyylinsä pe-
rustanut. Jonkin vaikean tai uu-
den asian opettelu kehittää omaa-
kin peliä kummasti, Marjamäki 
perustelee.

kokemus voittaa 
peLotkin

Aiemmin uralla Marjamäen tie 
arvokisoissa päättyi aina semi-
finaaleihin ja karvaaseen him-
meimpään mitaliin. Pahimman 
pettymyksen hän koki vuoden 
2014 EM-kisoissa.

– Semifinaalimatsi oli hirveä. 
Puolalainen vastustaja sitoi ja kaa-
tuili, eikä kehätuomari reagoi-
nut asiaan kuin vasta liian myö-
hään. Hävisin ottelun 2–1-tuo-
miolla. Ottelun jälkeen romahdin 
täysin, että tässäkö tämä nyt oli. 
Tiesin, että on mahdollisesti tu-
lossa pidempi tauko, koska olim-
me päättäneet yrittää lasta kisojen 
jälkeen. En olisi halunnut jäädä 
tauolle tuollaisen ottelun jälkeen, 
Marjamäki kertaa pettymystä.

Parin vuoden takainen kar-
vas kokemus on kuitenkin kas-
vattanut siinä missä laji ylipää-
tään. Kamppailu-urheilun myötä 
sisukas ottelija on saanut paljon 
itsevarmuutta ja pitkäjänteisyyt-
tä. Luonne kasvaa, kun kapuaa 
kehään pistämään itsensä likoon 
uudelleen ja uudelleen.

– Kokemuksen myötä oppii 
hyväksymään ne tunteet, joita ke-
hään mennessä tulee. Ei jänni-
tys poistu kokonaan, mutta olen 
yrittänyt opetella ottamaan sen 
positiivisena. Jännitys, oksetta-
va olo ja tunne, että haluaa juos-
ta karkuun kuuluvatkin tulla, 
ne tarkoittavat, että olen valmis, 
Marjamäki hymähtää yli 70 otte-
lun jälkeen.

Miksi kehään sitten haluaa kii-
vetä vieläkin?

– Luin juuri vanhaa treeni-
päiväkirjaani, johon olin kirjoit-
tanut jonnekin sivuun, että ha-
luan näyttää itselleni pärjäävä-
ni. Haluan todistaa, että kyllä mä 
pystyn, voin kehittyä ja olen jos-
sakin oikeasti tosi hyvä. Olet ke-
hässä käytännössä yksin. Siihen 
liittyvät pelot täytyy voittaa ja silti 
suoriutua hyvin.

TESSA  
KAKKONEN

Kroatian Splitissä on käyn-
nissä thainyrkkeilyn 
48-kiloisten naisten tais-

telu Euroopan mestaruudesta. 
Saksalainen vastustaja lyö paljon 
ja on jo aiemmassa ottelussa mur-
tanut kyynärpäällään nenän en-
nakkosuosikkina olleelta venä-
läiseltä. Tessa Kakkonen näkee 
kuitenkin kaikki kyynärpäälyön-
tiyritykset. Saksalaisen lähiotte-
lu menee nyhertämiseksi ja suo-
malainen vie kaikki tilanteet ni-
miinsä. Lopulta voitto kirjataan 
Kakkoselle selkeästi 3–0. On aika 
nostaa kädet tuuletukseen.

– Yllätyin, kun EM-kisoissa fi-
naalimatsi olikin kaikista helpoin, 
Kakkonen tuumaa.

Alku ei kuitenkaan ollut yh-
tä ruusuinen. Avausottelu rans-

kalaista vastaan alkoi Kakkosen 
osalta kuin unessa, hän heräsi vas-
ta valmentajan ”Lähiotteluun!”-
huutoihin. Toisesta erästä lähtien 
alkoi sitten kulkea – ja kulkikin 
Euroopan mestariksi saakka kol-
mella selkeällä voitolla.

– Ensimmäinen ottelu on mi-
nulle turnauksissa aina vaikein. 
Nytkin tuntui, että alkuun vain 
seisoin ja otin lyöntejä vastaan. 
Valmentajan huudettua sitten ta-
jusin, että nyt pitää alkaa lyödä ja 
pyrkiä lähiotteluun.

vaLmistautumista 
ja videoita

Valmistautuminen syksyn EM-
koitokseen ei mennyt aivan suun-
nitelmien mukaan. Dieetti ei toi-
minutkaan niin hyvin kuin esi-
merkiksi kevään MM-kisoihin 
lähtiessä, ja mukana oli ylimää-
räistä painetta painonvedon 
suhteen.

– Jouduin ennen kisoja ole-
maan vuorokauden kokonaan 
syömättä ja saunomaan vielä vii-
meisiä satoja grammoja pois pun-
nitusta edeltävänä iltana, joten 
painonveto ei sujunut ongelmitta.

Rutiinit ennen otteluita tois-
tuvat samanlaisina. Kakkonen 
valmistautuu kaksoislämmittelyl-
lä, johon kuuluvat aamun höl-
kät ja varjonyrkkeilyt sekä tu-
levan koitoksen pohtiminen. 
Kisapaikalle mennään yleensä 
noin tuntia ennen kehään kipua-
mista. Ohjelmassa on lämmitte-
lyä ja kevyttä lyönti- ja potkutree-
niä valmentaja Hannu Vappulan 
kanssa. Samalla käydään läpi ot-
telustrategiaa ja mietitään, mitä 
vastustajalta on odotettavissa.

– Sitten vain linimenttiä pin-
taan, vaseliinit naamaan, ka-
mat päälle ja kehään, tokaisee 
Kakkonen.

Kakkonen kuuluu niihin ot-
telijoihin, jotka ehdottomasti ha-
luavat tutkailla vastustajaa etu-
käteen videoilta. Vaikka ottelu-
taktiikat hiotaan tiettyä vastusta-
jaa silmällä pitäen, monipuolisella 
ottelijalla on myös toimiviksi to-
dettuja kikkoja takataskussa.

”Sitten vain linimenttiä 
pintaan, vaseliinit 
naamaan, kamat 

päälle ja ei kun 
kehään.”
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– Mun on pakko aina katsoa 
vastustajan otteluvideoita, halu-
an tietää, mitä on odotettavis-
sa ja valmistautua siihen mah-
dollisimman hyvin. Vastustajasta 
huolimatta omiin lempitek-
niikoihini lukeutuu yläviistos-
ta iskettävä yliolankoukku, jo-
ka yleensä uppoaa hyvin ja yllät-
tää vastustajan kesken liikkeen, 
Kakkonen analysoi.

pettymyksestä 
podiumiLLe

Nuoresta iästään huolimatta  
Kakkonen on jo kaksinkertainen  
Euroopan mestari ja viime ke- 
vään maailmanmestari. Viisitois-
tavuotiaasta asti lajia treenannut 
ottelija muistaa kuitenkin uransa 
pahimman pettymyksen.

– Viime vuoden elokuus-
sa oteltiin Royal World cup -ki-
sat Thaimaassa, ja siellä hävisin 
pisteillä isäntämaan edustajalle. 
Se otti toden teolla päähän, sil-
lä olin treenannut matsia varten 
todella paljon, kertaa Kakkonen.

Häviö jäi kaivelemaan niin 
paljon, että seuraava puoli vuot-
ta harjoittelussa keskityttiin etu-
päässä tuon saman thaimaalai-
sen voittamiseen, sillä tiedos-
sa oli, että hän olisi taas vas-
tassa kevään MM-kilpailuissa. 
Sisuuntuneen ottelijan panostus 
kannatti, sillä MM-kehässä thai-
maalainen sai todeta lahtelaisen 
paremmakseen ja Kakkonen ete-
ni maailmanmestariksi.

– Treenaan tosi paljon ja tun-
nollisesti, joskus voisi jättää eh-
kä vähemmällekin. Sparritreenit 
ovat parhaita, niissä pääsee to-
teuttamaan itseään. Meillä Lahti 
Thai Boxing Clubilla on onneksi 
hyvin sparrikavereita, aika paljon 
treenaan tekniikkaa esimerkik-
si junioreiden maailmanmestarin 
Sanni Nurmisen kanssa.

Thainyrkkeilyn lisäksi nyrk-
keilykin kuuluu Tessa Kakkosen 
ohjelmaan, ja tulevaisuudes-
sa suunnitelmissa on ottaa lisää 
nyrkkeilymatseja kolmen aiem-
man ottelun lisäksi. Myös nyrk-
keilyn SM-kisat kiinnostavat.

– Tarkoituksena oli men-
nä vuonna 2013 nyrkkeilyn 
SM-kisoihin, mutta kaksi viik-
koa ennen kisoja tuli sääntö, et-
tä jos on taustalla jokin toinen 
laji, ei voi osallistua nyrkkei-
lykisoihin. Ne kisat jäivät sil-
loin käymättä. Nyt kun sään-
tö on poistettu, voisin taas al-
kaa myös nyrkkeillä, Kakkonen 
pohtii.

vetoapua 
auringon aLta

Vaikka kotimaasta löytyy ta-
sokasta treeniä ja sparriseuraa,  
Kakkonen suuntaa välillä lajin  
emämaahan hakemaan oppia. 
Silloin ei voi puhua lomamat- 
kasta.

– Ne ovat aika kaukana lö-
hölomista. Herätys on kuu-
delta, minkä jälkeen käydään 
kymmenen kilometrin lenkillä. 
Siitä sitten ensimmäisiin tree-
neihin, ja toiset treenit ovat vie-
lä iltapäivällä, Kakkonen kuvai-
lee arkeaan tutulla campilla.

Jälleen helmikuussa 
Thaimaahan suuntaava otteli-
ja kertoo, että myös otteluihin 
valmistautumisen filosofia on 
lähes päinvastainen kuin meillä 
Pohjolassa. Täällä kun harjoit-
telua kevennetään herkistelyk-
si ennen otteluita, thaimaalaiset 
tuntuvat vain lisäävän kierrok-
sia ennen tulevia kehäkoitoksia.

– Sama kympin lenkki siel-
lä juostaan vielä ottelua edel-
tävänä päivänä, Kakkonen 
naurahtaa.

Thaimaassa leireily ja kovat 
treenit sopivat sisukkaalle ur-
heilijalle hyvin, vaikka omal-
la vakiosalilla ei muita naisot-
telijoita käykään. Kulttuurierot 
nousevat esiin campeillakin, sil-
lä Thaimaassa maan kansallisla-
ji on perinteisesti ollut miesten 
temmellyskenttä.

– Kyllä miehiin panoste-
taan siellä paljon enemmän. 
Paikallinen valmentajanikin on 
sitä mieltä, että naisten paikka 
on kotona tekemässä ruokaa, 
hymähtää Kakkonen.

tavoitteena 
tripLamestaruus

Nuorena tanssia, telinevoimiste-
lua ja yleisurheilua harrastanut 
rämäpää ei löytänyt muista lajeis-
ta samaa tunnetta kuin thainyrk-
keilystä. Kamppailulajit eivät ole 
joukkueurheilua, vaan täysin ot-
telijasta itsestään kiinni. Aina on 
mahdollisuus joko mokata tai 
menestyä.

– Kehään menossa viehättää 
se, että saa päättää itse, mitä te-
kee ja miten reagoi. Kun näkee 
vastustajan kasvoista, että oikeas-
ti pystyy satuttamaan tai kun saa 
jonkun tekniikan osumaan to-
si hyvin. Etenkin se tunne, kun 
tiedän voittavani matsin ja nä-
en vastustajan silmistä, että tämä 
tietää häviävänsä. Se on ihan pa-
rasta, mestari tunnelmoi.

Nuorena aloitettu kamp-
pailulaji on määrittänyt Tessa 
Kakkosta paljon myös ihmisenä 
ja suunnannut ammatinvalintaa 
liikuntaneuvojaksi.

– En usko, että olisin hakeu-
tunut liikuntaneuvojan koulu-
tukseen ilman thainyrkkeilytaus-
taa, se on tuonut urheilun ihan 
eri tavalla elämääni. Lajista olen 
saanut myös itsevarmuutta ja 
asennetta, että ei mistään pienis-
tä hetkahda. Kestän paremmin 
paineita ja jos tulee jotakin pas-
kaa niskaan, sen osaa ottaa ren-
nommin, Kakkonen analysoi.

Jo menestystä niittäneen nuo-
ren ottelijan tulevaisuuden suun-
nitelmienkaan suhteen ei tarvit-
se nöyristellä. Kakkosen tarkoi-
tuksena on jatkaa nyrkkeilyn ja 
thainyrkkeilyn parissa mahdolli-
simman pitkään – ja voittaa vielä 
maailmanmestaruus monta ker-
taa uran aikana. Kotimaan kama-
rallekin on selkeä suunnitelma.

– Haluan olla ensimmäi-
nen nainen Suomessa, jol-
la on thainyrkkeilyn suomen-
mestaruus, nyrkkeilyn suomen-
mestaruus ja potkunyrkkeilyn 
suomenmestaruus.

Kaksi näistä on jo hoidettu-
na, joten myrskyvaroitus annet-
takoon myös nyrkkeilykehiin.

camilla marjamäki

Potkunyrkkeilijä
Ikä: 28 
Seura: Vantaan Kamppailukeskus
Painoluokka: –60 kg
Vyöarvo: musta
Saavutukset: EM-kulta 2016, neljä EM-pronssia, 
MM-pronssi 2013, World Combat Games -prons-
si 2013
Instagram: @camillamarjamaki 
Twitter: @CamillaViksten

tessa kakkonen

Thainyrkkeilijä, nyrkkeilijä
Ikä: 23 
Seura: Lahti Thai Boxing Club
Painoluokka: –48 kg
Saavutukset: EM-kulta 2016 
ja 2013, EM-hopea 2012, MM-kulta 
2016, World cup -pronssi 2015
Instagram: @tessakakkonen
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