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Kaiken perustana intohimo harjoitteluun 

Huipputaitavaksi kehittyminen edellyttää runsaasti 

harjoittelua (mm. Côtè & Fraser-Thomas 2010). Ilman 

sisäsyntyistä motivaatiota harjoitella matkanteko 

saattaa käydä ylitsepääsemättömän raskaaksi. Kuten 

Jarmo Liukkonen (2016) toteaa, niin ”Motivaatio 

vaikuttaa keskeisesti siihen, miten urheilija sitoutuu 

harjoitteluun ja urheilumenestyksen vaatimaan 

elämäntapaan… Vanhemmat ja valmentaja eivät voi 

luoda ja ylläpitää urheilijan motivaatiota, vaan sen 

täytyy syntyä urheilijan sisältä, aluksia rakkaudesta liikkumista kohtaan myöhemmin rakkaudesta 

lajiin.” Yksi osa motivoitumista on tavoitteen asettelu. Kouluaikanaan Lauri ei haaveillut 

ainoastaan pelaamisesta NBA:ssa, vaan hän kertoi tavoitteekseen olla NBA-joukkueen 

avausviisikossa. Liikunnanopettajana huomasin Laurin intohimon uusien asioiden opettelemiseen. 

Nopeasti kasvanut poika ei suinkaan kuulunut soveltuvuuskokeilla valitun, eri lajien 

urheilijanaluista koostuvan, urheiluluokan parhaimmistoon esimerkiksi telinevoimistelussa. 

Ennakkoluulottomuus ja intohimo oppia uusia liikkeitä oli kuitenkin silmiinpistävää.  

 

 

Perhe sosiaalistaa urheiluun 

Ensimmäiseksi menestystekijäksi nostaisin perheen ja 

etenkin vanhempien oman urheilutaustan. Laurin 

molemmat vanhemmat, isä Pekka ja äiti Riikka ovat 

maajoukkuetason koripalloilijoita. Pekka Markkanen 

pelasi yliopistotasolla Yhdysvalloissa sekä 

ammattilaisen Unkarissa, Espanjassa, Saksassa ja 

Ranskassa. Laurin isoveljet Eero ja Miikka ovat 

myös hyvin urheilullisia. Miikka on esiintynyt 

koripallon nuorten maajoukkueessa ja Eero pelaa 

jalkapalloa ammatikseen. Kaikki Markkasen pojat 

olivat oppilaitani Kilpisen koulussa ja sainkin kuulla 

lukemattoman määrän ”raportteja” perheen sisäisistä yksi vs yksi -pihapeleistä. Isän ammattilaisura 

yhdistettynä yliopistolliseen valmentajakoulutukseen varmisti sen, että pihapeleissä annetut 

esimerkit, ohjeet ja palaute olivat sekä käytännön että teorian kannalta valideja. Mikäpä voisikaan 

olla taidon kehittymisen kannalta parempaa sparria kuin yksykköset maajoukkuesentteriä vastaan? 

Perheen merkitystä urheilu-uralle korostavat myös tieteelliset tutkimushavainnot. Perhe on noussut 

monissa tutkimuksissa yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä urheilijakehityksessä (mm. Salasuo ym. 

2015). Eksperttiystutkijat Ericsson ja Charness (1999) toteavat, että: ”varhainen ohjaaminen ja 



vanhempien maksimaalinen tuki ovat paljon tärkeämpiä kuin synnynnäinen lahjakkuus”. Outi 

Aarresola kirjoittaa tuoreessa väitöskirjassaan (2016), että ” …vanhempien kiinnostus urheiluun 

näkyy perheen arvoissa, asenteissa ja tavoissa ja siten välittyy myös lapsille tärkeänä 

elämänsisältönä. Kilpailuorientaatio ”periytyy” vanhemmilta lapsille…” 

 

Aina löytyi pelikaveri ja paikka harjoitella 

Omatoiminen harjoittelu on motivoivampaa, kun 

sitä ei tarvitse tehdä yksin. Lauri on ollut siinä 

onnellisessa asemassa, että hänellä on aina ollut 

kaveri saatavilla. Edellä mainittujen 

perheenjäsenten rinnalle (ja välillä jopa edellekin) 

nostaisin Semi Laineen ja Eero Abbeyn. En 

muista Kilpiseltä yhtään välituntia, jolloin edellä 

mainitut pelurit eivät olisi jollakin tavalla 

pelanneet koripalloa, olipa kesä tai talvi. LIITU-

tutkimus tarkastelee lasten ja nuorten 

liikuntakäyttäytymistä (Kokko & Mehtälä 2016). Tuoreen raportin mukaan paljon liikkuvat nuoret 

saavat paljon tukea kavereiltaan. Laurin osalta tämä kyllä toteutui kirjaimellisesti.  

Motivaation ja kavereiden lisäksi tarvitaan aika ja paikka harjoittelulle. Omalta osaltani yritin 

helpottaa harjoittelupaikkamurheita avaamalla koulun ovet edellä mainituille kavereille. Koulun 

rehtorin ominaisuudessa annoin määräyksen koulun siivoojille päästää pojat liikuntasaliin aamuisin. 

Siivoojat tulivat kouluun aamukuudelta ja lukemattomina aamuina siellä olivat myös nämä 

koripallopojat. Sitten kun pojat olivat siinä kehitysvaiheessa, että heidät uskalsi päästää omin päin 

puntille, myös koulun kuntosalin ovet avautuivat omatoimiselle harjoittelulle. Kirjaimellisesti 

ottaen taisin rehtorina vähän oikaista noissa vastuukysymyksissä, mutta mielestäni omatoimisen 

koripalloharjoittelun mahdolliset riskit olivat kyllä merkittävästi hyötyjä pienemmät. 

 

Tasapaino ohjatun ja omatoimisen harjoittelun välillä 

Laurin taitoa ovat vieneet eteenpäin ohjatuissa koripalloharjoituksissa useat ammattitaitoiset 

valmentajat, joista mieleeni nousevat Ensio Helimäki, Aki Karjalainen, Jari Laine, Ilja 

Saralahti, Juuso Konttinen ja Tristan Fay. Henrik Dettmannin johdatuksella Jyväskylän 

maisemat vaihtuivat Laurilla Helsinkiin. Näkemykseni mukaan erittäin suuri merkitys Laurin 

taitojen kehittymiselle oli Märskyssä tehty työ Hanno Möttölän ja Antti Koskelaisen kanssa. 

Toisaalta suuri määrä valmentajia sisälsi riskin linjattomuudesta ja kokonaistilanteen 

hahmottumattomuudesta, mutta toisaalta se taas toi taitojen opetukseen monipuolisuutta ja erilaisia, 

toisiaan täydentäviä ja syventäviä näkemyksiä. Yksi merkittävä maininta Laurin juniorivuosilta oli 

eri pelipaikkojen pelaaminen. Lauri on pelannut kaikkia paikkoja, mikä seikka ei varmaankaan ole 

ollut huono asia taitojen ja pelikäsityksen kehittymisen kannalta. Havaintotaitojen oppimisella 

ymmärretään ”lisääntynyttä kykyä puristaa ympäristöstä informaatiota vihjeistä, joita aikaisemmin 

ei olla käytetty” (Johnson & Proctor 2017). Tämä ominaisuus kehittyi, kun Lauri pelasi eri 

rooleissa.  

 



Monipuolinen koululiikunta 

urheiluluokalla teki hyvää päälle ja 

koordinaatiolle 

Isoveljiensä tapaan myös Lauri pääsi 

Kilpisen urheiluluokalle 

yläkouluun.  Kilpisen liikunnanopetuksessa 

johtoajatuksena on monipuolisuus. 

Liikuntalajit eivät ole itsetarkoitus, vaan ne 

ovat työkaluja eri ominaisuuksien 

kehittämiselle. Periaatteessa Laurilla olisi 

ollut mahdollisuus käyttää liikuntatunteja 

lajiharjoitteluun, mutta laajan liikevaraston hankkimiseksi, yleisen urheilullisuuden ja 

harjoitettavuuden edistämiseksi päädyttiin siihen, että Lauri teki motorisia taitoja ja fyysisiä 

ominaisuuksia kehittäviä oppisisältöjä liikuntatunneilla. Keskustelin asiasta myös isä-Pekan kanssa 

ja hän allekirjoitti nämä ajatukset täysimääräisesti. Yksi opetuksessa käytetty ”työkalu” oli 

koripallo. Näillä tunneilla otin Laurilta oikean käden pois; aina jos hän koski palloon oikealla 

kädellä, seurauksena oli vastapuolen pallonhallinta. Lauri oli omassa lajissaan niin ylivoimainen 

suhteessa kuihin, että normikoripallossa ei olisi ollut hänen kehittymisensä kannalta mitään mieltä. 

Sen sijaan vasemmalla kädellä operoiminen oli erinomaista taitoharjoittelua. Pääpaino 

liikuntatunneilla (joita Laurilla yläkouluaikana oli vähintään neljä tuntia viikossa koko yläkoulun 

ajan) oli yleisessä kehonhallinnassa, voimistelutyyppinen alkulämmittely kuului lukuisiin tunteihin. 

Keskeisiä oppisisältöjä olivat myös erilaiset hypyt. Kerran ennen tunnin alkua Lauri yritti donkata, 

kuitenkaan siinä onnistumatta. Kokeilimme miten viimeinen askel kannattaisi ottaa. Lauri ponnisti 

tietoisesti liian pitkällä viimeisellä askeleella ja sitten liian lyhyellä. Näin virheistä oppimisen, 

yrityksen ja erehdyksen kautta, löytyi varsin nopeasti paras tapa ponnistaa ja donkkikin alkoi sujua. 

Päänupille muiden lajien urheilijoiden kanssa samalla luokalla oleminen oli varmaan erittäin 

tervettä. Hyvää vastapainoa korikselle tarjosi myös frisbee-golf, jota Lauri harrasti yhdessä isänsä ja 

veljiensä kanssa. Voisin kuvitella, että sielunhoidon lisäksi frisbee-golfin peluulla on positiivinen 

siirtovaikutus koripallon taitavuuteen esimerkiksi keskittymisen ja etäisyyksien arviointien kautta. 

 


