sydämen asia

Ihmiset kertovat asioista, joista on tullut heille elämäntehtävä.

Rakasta
ja hikoile

Keho on leikkikalu ja käyttöesine,
sanoo kahvakuulaurheilija
Kukka Laakso. Lihaksia ei treenata
peilailua vaan vaikkapa kaatuneiden
mummojen nostamista varten.
MIRKKA HELKKULA KUVAT VESA-MATTI VÄÄRÄ
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Kukka Laakso on
huolestunut rahka- ja
bodausbuumista.
– Kaikki ilmiöt, joissa
mennään massan
mukana, ovat hieman
pelottavia. Tärkeintä
olisi kuunnella itseä.
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RIVITALOALUEELLA NAAPURISTA kuuluu avunhuu-

toja. Onneksi ulko-ovi on auki, ja auttaja pääsee sisään
helposti. Naapurin rouva makaa makuukamarin lattialla. Vanhus on pudonnut sängystä eikä pääse ylös. Kuinkahan kauan hän on maannut lattialla yksinään?
– Varo, ettet satuta itseäsi, ethän sinä jaksa nostaa minua, sokea nainen vaikertaa auttajalleen.
Naiseksi harvinaisen lihaksikas ja harteikas Kukka
Laakso, 34, koppaa naisen kevyesti syliinsä. Hetkessä
mummo on taas vuoteessa.
Pari viikkoa tapahtuman jälkeen Kukka istuu keittiössään Turussa rennossa treenipaidassa ja juo toista isoa
kupillista mustaa kahvia. Hän on innostunut maidottomasta ruokavaliosta, koska sen pitäisi parantaa ihoa.
Kukka Laakso on niitä onnekkaina pidettyjä uuden
ajan naisia, jotka ovat tehneet harrastuksestaan työn.
Kahvakuulaurheilun maailmanmestari jätti kolme
vuotta sitten vakituisen työnsä ja ryhtyi yrittäjäksi. Päättäväinen Kukka yhdisti intohimonsa: markkinoinnin ja
kahvakuulat. Nyt hän paitsi treenaa itse myös valmentaa
ja kirjoittaa treenaamisesta lehtiin ja suosittuun blogiinsa. Hän tekee edelleen myös markkinointia hyvinvointialan firmoille.
Julkisuudessa Kukka tunnetaan napakoista
teksteistään, joissa hän höykytKUKKA LAAKSO
tää vartalokeskeistä elämäntapaa ja jaIKÄ: 34
kaa elämänviisauksiaan. Kukka on huoAMMATTI:
lissaan siitä, että ihmiset keskittyvät liiKahvakuulavalmentaja,
kaa kehoonsa.
kuntosaliyrittäjä, copywriter ja kolumnisti
KAHVAKUULAILU TULI SUOMEEN
KOULUTUS:
kuusi vuotta sitten. Siitä asti kuulat ovat
Medianomi,
olleet erottamaton osa Kukan elämää.
Turun Taideakatemia
Markkinoinnin ammattilaisena KukASUINPAIKKA:
ka tietää, mikä uppoaa kuntosalikanTurku
saan. Elämäntapamuutokset ja bodaus
PERHE: 9-vuotias tytär
ovat nyt pop. Viime vuosina moni naiMOTTO: Rakasta ja
nen on alkanut kiinnostua lihaksistaan.
hikoile.
Rautapalloja nököttää eri puolilla Kukan kotia. Kuulia on eteisessä, vaatekaa-
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pissa ja nojailemassa oviin. Kukan ja tietokirjailija Varpu Tavin tekemän Maanantaisoturit-kirjan kannessa
kuula nousee Kukan käsissä kohti taivasta. Lisää kuulia
on auton takakontissa.
Lehtien sivuillakin Kukka esiintyy aina kuulan kanssa. Kukka ja keltainen, punainen, sininen tai vaaleanpunainen paino.
Kahvakuulailusta tuli trendi osittain juuri Kukan an
siosta. Hän on antanut kasvonsa ja lihaksensa lajin mainontaan. Yhteiselo kuulien kanssa jatkuu, sillä hän on
perustamassa Turkuun maan ensimmäisiä kahvakuulailun harrastamiseen sopivia treenisaleja.
Oman kehon tuotteistaminen ei ole ollut pikku juttu.

1 2

KUKAN ELÄMÄSSÄ ON aina ollut voimakkaita, kaunii-

ta ja kaikkensa antaneita naisia.
Eniten häneen on vaikuttanut äiti, entinen kilpavoimistelija ja vuoden 1972 Miss Suomi -kilpailun perintöprinsessa, Pirkko Laakso (os. Lehtonen).
Pienenä Kukka kulki äidin edellä. Äiti piti tytön poninhännästä kiinni, jotta pysyi pystyssä.
Pirkko-äiti joutui ennen esikoistytär Kukan syntymää
auto-onnettomuuteen ja loukkaantui vakavasti. Toinen
puoli kehosta halvaantui. Äiti ei voinut vammansa takia
kantaa tai nostella lastaan. Oli äidin tavallinen käsi ja sitten se toinen, vähän hitaampi.
Kukka tuki ja auttoi äitiään,
ja hänestä kasvoi itsenäinen,
oma-aloitteinen, epäitsekäs
ja muita auttamaan tottunut
nuori nainen.
– Minun ja äitini suhde on
poikkeuksellinen. Liikuntarajoitteinen äitini on erilainen,
mutta se on ollut minulle aina maailman luonnollisin asia.

7
-

”Vihasin
koulun
liikuntatunteja
ja lihoin
helposti.”

PAINOT KILISEVÄT JA KOLISEVAT. Ihmiset ähkivät

ja magnesium pölisee ilmassa. Kukan käsissä sitä kuluu
päivittäin enemmän kuin mitään ruoka-ainetta.
Aina Kukka ei ole ollut liikuntahullu. Nuorena hän
ei juuri ajatellut vartaloaan vaan luki läjäpäin kirjoja.
– Vihasin koulun liikuntatunteja ja lihoin helposti.
Kuntosali tuli kuitenkin tutuksi jo lapsena. Äiti otti
tyttärensä mukaan treeneihin lastenrattaissa. Kukka teki samoin, kun hänen oma tyttönsä oli vauva.
Äidiltään Kukka on oppinut, että kuntoilu kannattaa.
Vammastaan huolimatta Pirkko-äiti on huolehtinut itsestään, kantanut kehonsa ylpeänä ja uinut, jumpannut
sekä käynyt salilla.
– Äiti on näyttänyt, että itsestään pitää huolehtia. En
voisi elää tekemättä mitään, koska pidän liikkumista
lahjana, joka pitää hyödyntää. Tuntuu epäreilulta, jos
joku ei liiku silkkaa laiskuuttaan. Toisille liikunta ei ole
edes mahdollista.
Kun Kukka ja hänen pikkusiskonsa olivat pieniä, heidän äitinsä paitsi kuntoili myös opiskeli kauppakorkeakoulussa maisteriksi ja teki väitöskirjankin puoliväliin.

– Keho on
tekemistä, ei
kauneusihanteita varten,
Kukka Laakso
sanoo.

6

3

5

4

1 Olen työhullu. Toimistoni on liikkuva, ja kirjoitan suurim-

»

man osan blogiteksteistäni parkkipaikalla autossa.
2 Löysin intohimoni urheiluun vasta parikymppisenä.
Koulussa inhosin liikuntaa.
3 Pidän äitiini Pirkkoon yhteyttä päivittäin. Hän on paras
ystäväni ja opettajani.
4 Kun ulkonäkö on ammatti, pitää olla valmis edustamaan
milloin tahansa. Korkokengät kulkevat aina mukana.
5 Rakkaus painoihin väheni, kun kahvakuulailusta tuli työ.
Mitä enemmän valmennan, sitä vähemmän ehdin treenata.
6 Lukeminen ja itsensä sivistäminen pitävät ajatukset terävinä. Uskon, että olen onnellinen, jos vain päätän niin.
7 Voima on ominaisuus, joka pitää minut terveenä.
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Myöhemmin, kun tyttäret olivat jo aikuisia, äiti muutti kymmeneksi vuodeksi Espanjaan ja kirjoitti kirjan
elämästään.
Tytär ihailee äitinsä tarmoa ja huomaa, että muistuttaa joka päivä hieman enemmän äitiään. He harmittelevat yhdessä, että sivistys ja koulutus jäävät usein piiloon ulkokuoren taakse.
–Urheilu ja ulkonäöstään huolehtiminen vaativat
samanlaista kurinalaisuutta kuin kouluttautuminen.
Nyt äiti on palannut Suomeen ja istuu Kukan keit
tiössä. Tytär katsoo häntä lempeästi.
– Äiti on paras ystäväni ja roolimallini. Parhaat blogi-ideatkin tulevat häneltä.
Äidin silmäkulmissa kimaltelee. Hänelle on ollut
ihana yllätys, että tytär on toteuttanut sitä urheilullista unelmaa, joka häneltä itseltään jäi onnettomuuden takia kesken.
PARIKYMPPISENÄ KUKKA muutti kotikaupungis-

taan Tampereelta Helsinkiin opiskelemaan. Keho tuntui kaipaavan tekemistä, joten oli aika lähteä salille.
Kukka alkoi treenata itähelsinkiläisellä naisten kuntosalilla. Siellä työskennellyt turkkilainen kehonrakentaja näki nuoressa naisessa heti potentiaalia. Mies kosiskeli fitnesskilpailuihin, mutta Kukka ei suostunut.
Hän halusi treenata vain itseään varten.
Kukkaa on yritetty yllyttää myös perinteisiin kauneuskilpailuihin. Äiti ilmoitti 19-vuotiaan tyttärensä salaa Kukkaistyttö-kilpailuun. Kutsu finaaliin tuli,
mutta tytär ei koskaan astunut lavalle.
– Kauneus ei ole koskaan ollut motiivini treenata.
En ole kehonrakentaja tai missi. Minua kiinnostaa se,
mitä pystyn tekemään kehollani. Ulkonäkö on bonus.
Mutta miksi kahvakuulailu eikä vaikka voimistelu?
Kukkaa innostavat ääri-ilmiöt ja rajojen tunnustelu.
– En ole koskaan ajatellut, etten voisi tehdä jotain,
koska olen nainen. En näe, että painojen nostaminen
on maskuliinista tai kasvattaa minulle viikset.
Kun Kukka on mallina lehtijutuissa, kuvaajat usein
kehottavat: ”Nyt voit ottaa paidan pois.” Kukkaa kiukustuttaa, jos ulkonäkö ja vatsalihakset nähdään
itseisarvona.
– Luksusvartaloon pyrkiminen voi olla vaarallista.
Ulkonäköön keskittyminen ja hoikkuuden jatkuva tavoittelu stressaavat.
KUKAN ELÄMÄNVIISAUDET eivät miellytä kaikkia.

Keväällä hänen liikuntariippuvuutta käsittelevä blogitekstinsä keräsi yli 168 000 lukijaa kolmessa päivässä.
Erityisesti kehonrakentajat närkästyivät, koska Kukka
kritisoi bodattujen vartalojen muuttumista elämän keskipisteeksi. Hänen mukaansa niin sanottu vartaloilmiö
saa unohtamaan, mikä on tärkeää.

”Kauneus ei ole koskaan
ollut motiivini treenata.”
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Äiti Pirkko Laakso on
Kukan paras ystävä,
jolta hän saa parhaat
ohjeet elämään ja
ideat blogiin.

Kukka on huolissaan erityisesti nuorista tytöistä, jotka
elävät kovien ulkonäköpaineiden puristuksessa. Heistä
tulee rasvaprosenttien kyttäämisen ja armottoman treenaamisen vankeja.
– Valmentajana toivon, että ihmiset miettivät itse, mitä haluavat elämältään sen sijaan, että liimaavat jääkaapin oveen motivoijaksi jonkun toisen kuvan.
Vaikka Kukan työhön kuuluu paljon julkisuudessa
oloa, takaisin sinkoava palaute hämmentää häntä.
– Kun on nainen tällaisella alalla, kommentti on niin
sanotusti vapaa. Ihmiset ajattelevat, että heillä on oikeus sanoa minulle, että olen ruma tai läski. Minua katsotaan tarkemmin, koska olen valmentaja, mutta en koe
olevani roolimalli.
KUKKA ON NOSTANUT painoja jo yli 13 vuotta. Sinä

aikana suhde omaan vartaloon on muuttunut. Aiemmin
paino oli herkkä asia muttei enää. Kahvakuulailu on painoluokkalaji, joten painoaan ei voi piilotella muiltakaan.
Myös treenaaminen miesten kanssa on antanut mallia siitä, miten vartaloon suhtaudutaan rakastavammin.
Kukan keho muuttuu no
peasti ja paljon. Painoa voi tulla helposti lisää kahdeksankin
kiloa.
– Lihaksia tulee ja menee.
Lihon ja laihdun riippuen siitä, treenaanko vai en ja mitä
syön. Muutos ei huoleta, koska halutessani pystyn hallitsemaan painoani.
Vartalo on Kukalle tuote,
työväline, kulkupeli ja leikkikalu. Hän ei halua ottaa kehoaan liian vakavasti.
Toisinaan Kukka koettelee kroppaansa mielivaltaisesti. Varomattomastikin. Jokin paikka on melkein aina rikki.
Joitakin vuosia sitten Kukka treenasi niin, että suun
ympäriltä katosi tuntoaisti moneksi viikoksi. Väkisin
väännetty ja väärin tehty maastavetoliike veti kallonpohjan jumiin ja tunnottomaksi.
– Se oli pelottavaa. Järki unohtuu usein, kun jotain tekee intohimoisesti.
Välillä Kukka leikkii ajatuksella, että lihottaa itseään
huvin vuoksi.
– Olisi mahtavaa kokeilla, millaista olisi pakottaa itsensä syömään todella paljon. Alussa sen on oltava todella vaikeaa, hän pohtii pilke silmissään mutta sen oloisena, että voisi yhtä hyvin olla tosissaan.

”Joskus on
vaikea erottaa,
teenkö tätä
itselleni vai
muille.”

MONEN SILMISSÄ Kukan elämä näyttää ihanteellisel-

ta, kiiltokuvalta.
– Minulle on sanottu, että helppohan sinun on, kun
sinulla on tuo kahvakuula. Itse en koe, että elämäni olisi täydellistä. Joskus on vaikea erottaa, teenkö tätä itselleni vai muille.
Jos joku on kateellinen, Kukka kehottaa laittamaan
kellon soimaan aikaisin aamulla ja lähtemään salille.

Hänen oma ihannepäivänsä olisi tällainen: aamuviideltä salille, sitten töihin ja iltapäivällä kotiin samaan aikaan kuin 9-vuotias tytär pääsee koulusta.
Aikaa ei ole kuitenkaan helppo hallita, varsinkaan silloin, kun työt vaativat matkustamista. Kukka ajaa monta
kertaa viikossa Helsinkiin. Autoon on aina pakattu tulipunaiset korkokengät, nahkatakki, tietokone, treenivaatteet ja kahvakuulia.
Muutenkin elämä on liikkuvaa. Kukka on muuttanut
parin vuoden välein työn tai opiskelun perässä. Mukana on kulkenut oleellinen: tytär, kirjat, kuulat ja korut.
Kukkaa kutsuu itseään työhulluksi. Työ on myös harrastus ja elämäntapa.
– Vain hikoilemalla ja paiskimalla töitä saan taivaallisen olon.
Kaikkeen ei uranainenkaan taivu. Kun elämä on äi
tiyttä, töitä ja treenaamista, jotain jää ulkopuolelle. Kukka ei ole koti-ihminen, innokas siivooja eikä sisustaja.
– Koti on minulle vain pistäytymispaikka, joka on
useimmiten sekaisin.
KEITTIÖN PÖYDÄLLÄ ON isän ja äidin vihkiraamat-

tu. Kukan mielestä se on äidiltä saatujen neuvojen ohella maailman paras opas elämään.
– Raamattu sisältää samat elämänviisaudet kuin muodikkaat elämäntaito-oppaat, paljon lukeva Kukka sanoo.

”Kehon äärirajoilla
käyminen todistaa,
että olen elossa.”
Kaikista tärkein oppi tulee äidiltä.
– Rakasta ja hikoile on äidin keksimä tokaisu, joka sisältää kaiken oleellisen. Kun rakkautta saa ja sitä osaa antaa,
se korjaa ihmistä. Hikoilu ja kehon äärirajoilla käyminen
ovat minulle todisteita siitä, että olen elossa.
KUN PITÄÄ NOLLATA, vain vauhti ja vaarat rauhoittavat.

– Minuun tehoavat moottoripyöräily ja sukellus, jota kokeilin viime kesänä ensi kertaa. Harmi, etten pääse
tekemään kumpaakaan kovin usein. Minulla ei edes ole
moottoripyörää, vain kypärä.
Kukka haluaa korostaa, että kaikki lähtee sisältä. Heinäkuussa Kukka lomaili Kyproksella. Rantakahvilassa
hän jäi katsomaan sukelluskoulun nuorta opettajaa. Vähän pyöreässä, räväkässä ja nauravaisessa tytössä oli jotain tavattoman kaunista.
– Näin kauas, että nuori nainen on tyytyväinen elämäänsä ja onnellinen kehossaan. Hyvä itsetunto kaunistaa. Sillä varustettua ihmistä on pakko rakastaa. ○
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