
 Kaikki hyvä loppuu aikanaan  

 

Talven aikana kilpailuja kierrettiin tuttuun tapaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Myös 

loppukauden harjoittelin suunnitellusti Tahkon Alppikoulun mukana. Talven aikana laskin urani parhaat 

pisteet pujottelussa, sekä kaksi nuorten SM-mitalia, hopeaa sekä suurpujottelusta että pujottelusta. 

Kaudelle arvosanaksi antaisin keskinkertaisen. Kehitystä tapahtui, mutta viimeinen silaus jäi saavuttamatta. 

 
Kuva Pyhältä lasketuista Baltian mestaruuskilpailuista maaliskuussa. 

 

 
Lämmittelyä ennen kilpailusuoritusta. 

 



Tällä hetkellä alppihiihdon tilanne on Suomessa melko vaikea. Olen käynyt alppilukion Tahkolla ja 

harjoitellut siellä sen aikana neljä vuotta, jonka lisäksi tämän kauden 2016-2017 niin sanotussa ”akatemia” 

ryhmässä, joka pyörii samojen valmentajien ja urheilijoiden kanssa kuin lukio. Suomessa ei yksinkertaisesti 

ole järjestelmää, mikä tukisi alppihiihdossa huipulle tähtäämistä lukioiän jälkeen, mikäli maajoukkuepaikkaa 

ei siinä vaiheessa ole. Myös lajiliiton toiminta on välillä melko kyseenalaista, mikä osaltaan myös vie 

luottamusta heitä kohtaan.  

Pitkän pohdinnan jälkeen olen päättänyt lopettaa huipulle tähtäämisen. Alppihiihto ei varmasti ikinä katoa 

elämästäni ja sukset tulevat pysymään muinakin talvina jalassa, mutta jatkossa hieman rennommissa 

merkeissä. Helppoa päätöksen tekeminen ei missään nimessä ole ollut. Alppihiihto on ollut isona osana 

elämää pienestä asti ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Toisin sanoen elämäni on pyörinyt 

alppihiihdon ympärillä viimeiset vuodet.  

Tällä hetkellä olo on haikea, mutta toisaalta odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Maaliskuun 

viimeinen päivä laskin kauden viimeisen Fis-kilpailuni Sallassa, jossa sijoituin toiseksi ja samalla ollen paras 

suomalainen. Huhtikuun alkaessa alkoi myös luku-urakka, olen hakenut jatko-opiskeluihin Jyväskylän 

Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä muille liikunta-ja terveysaloille. Kauden päätyttyä kevät onkin siis 

mennyt suurimmaksi osaksi nenä kiinni kirjassa, joten toivotaan opintojen alkavan ensi syksynä. 

Alppihiihto on ottanut paljon, mutta antanut sitäkin enemmän. Urani tärkeimpiä hetkiä ovat olleet 

pujottelun aikuisten Suomen mestaruus, kaksi maailman cupin starttia ja nuorten MM-kilpailut. Olen 

saanut kokea hienoja onnistumisen hetkiä, samoin kuin epäonnistumisen tuskaa. Saanut paljon ystäviä, 

tuttuja sekä tärkeitä henkilöitä elämääni, huikeita kokemuksia, nähnyt maailmaa ja kasvanut urheilijana 

sekä ennen kaikkea ihmisenä. TÄSTÄ KAIKESTA SUURIN KIITOS KUULUU TEILLE. Olette mahdollistaneet 

tuellanne urheilu-urani. Olen saanut tehdä työtä täysillä alppihiihdon eteen ja nähdä mihin se kaikki riittää.  

 

SYDÄMELLISET KIITOKSET KAIKILLE MINUA TUKENEILLE! 

Janina 


