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Supermies uupui 

Jannella oli 

tapana treenata 

armottomasti.

”Mökkijärvessäni

on varmaan ura

siinä kohtaa, 

jossa treenasin.”

Kun Janne Hinkkanen uupui, hän yritti parantua 
ainoalla tavalla, jonka osasi – suorittamalla. 

Sitten hän päätti kokeilla Tarzanin tapaa. 

T E K S T I T I I N A S U O M A L A I N E N K U V A T M I K K O N I K K I N E N 

J A N N E 
H I N K K A N E N

45-vuotias entinen 

triathlonisti ja nykyi-

nen seikkailualan yrittäjä

asuu Imatralla. Perhee-

seen kuuluu 7-vuotias

poika, joka asuu isällään

joka toinen viikko. Kun

Janne uupui, pienen

valkoisen kasvihuoneen

rakentaminen jäi kesken.

Nyt Janne toivoo saavan-

sa kasvihuoneen valmiik-

si. Siellä hän aikoo kas-

vattaa ainakin tomaatte-

ja. Tavoitteena on saada

lähiruokaa viidentoista

metrin päästä kotiovelta.

E L Ä M Ä N I T A R I N A

Janne on oppi-

nut, että uupu-

muksesta toipu-

minen ei ole

suoraviivaista.

”Jos uupumisen

kierre on jatku-

nut vuosia, on

selvää, ettei

pohjalta nousta

hetkessä.”
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iime kesänä

tilttasin lo-

pullisesti.

Makasin olo-

huoneen soh-

valla, kuun-

telin kuulok-

keista Distur-

bed-yhtyeen

versiota The

Sound of Si-

lence -kappaleesta ja itkin. Päässäni suhi-

si, joka paikkaan koski. Matka sohvalta

jääkaapille tai vessaan tuntui mahdotto-

man pitkältä. Silti ajattelin aluksi, että

kunhan tässä kuukauden puhaltelen ja pi-

dän pitämättömät lomat, sitten lähdetään

taas hommiin. 

Olihan minulle sanottu jo toistakym-

mentä vuotta, että rauhoitu hyvä ihmi-

nen. Uupumiseni ei siis tullut yllätyksenä.

Yllätyksenä taisi tulla se, että olin jaksanut

niinkin pitkään.

Merkkejä oli ollut näkyvissä. En halun-

nut kuitenkaan nähdä niitä, aivan niin

kuin alkoholisti ei pysty myöntämään on-

gelmaansa. Lähimuisti pätki, kärsin uni-

vaikeuksista, luovuuteni katosi, enkä ky-

ennyt enää kokemaan mielihyvää. Kun

sain tehtyä isot kaupat, se ei tuntunut mis-

sään. Aiemmin olisin tanssinut sadetans-

sin, ottanut bissen tai syönyt palkinto-

munkin. Nyt vain paahdoin eteenpäin.

Uupumus näkyi kaikilla elämänalueil-

la. Ruoka ei enää maistunut, eikä seksi-

kään tuntunut minusta miltään. Olin aina

rakastanut tilannekomiikkaa ja sitä, että

sain lapset nauramaan. Saatoin naurattaa

poikaani niin, että laitoin kalsarit päähän

ja kuljin kotona ympäriinsä. Nyt olin lä-

hinnä ärtynyt ja poissaoleva.

KOVAN TYÖMIEHEN MAINE minulla on ai-

na ollut. Olen tunnollinen, toimelias, pe-

riksiantamaton ja erittäin aloitekykyinen. 

Kun 14-vuotiaana innostuin triathlonis-

ta, tulin tunnetuksi sinä tyyppinä, joka

treenaa mieluummin vähän liikaa kuin

liian vähän. Triathlon oli elämäni keski-

piste 25-vuotiaaksi asti. 

Olin armoton itselleni. Osallistuin kol-

meen täyden matkan kisaan eli ironman-

kisaan vuosittain. Triathlonin täysmat-

kalla uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään

180 kilometriä ja juostaan maraton eli 42,2

kilometriä. Eihän siinä ollut mitään jär-

keä. Kolmas kerta tuntui siltä kuin olisi

mennyt teloituskomppanian eteen.

Ei ihme, että urheilu-urani katkesi rasi-

tusvammakierteeseen 2000-luvun alku-

puolella. Sen jälkeen panin kaiken intohi-

moni seikkailualan yritykseen, jonka pe-

rustin vuonna 2002.

Olin saanut idean Imatrankosken yli ra-

kennettavasta vaijeriradasta. Idea ei ollut

itse asiassa uusi, sillä kuohujen yli oli ra-

kennettu köysirata korilaitteineen jo 1870-

luvulla. Minun ideassani kosken yli liu’ut-

tiin turvavaljaiden varassa.

Keväällä 2006 tapahtui jotakin sellaista,

mitä ei olisi koskaan pitänyt tapahtua.

Asennusvaiheessa radan toinen tukitorni

sortui. Isäni, joka oli mukana asennustöis-

sä, sai onnettomuudessa kuolettavan is-

kun niskaansa.

ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN mietimme

yhtiökumppanini kanssa, että luopuisim-

me projektista. Sitten totesimme, että isä-

ni olisi halunnut, että viemme sen maaliin.

Kun laskin kosken yli vaijeriradan ava-

jaisissa, heitin kuohuihin kukkakimpun

isäni muistoksi. Hän oli aina ollut tukena-

ni ja innoissaan kaikesta, mitä tein. Hän oli

yksi elämäni tärkeimmistä ihmisistä. En

voi sanoa, että olisin selviytynyt isäni kuo-

lemasta. Ei sellaisesta voi selviytyä, vaan

sen kanssa on vain opittava elämään.

Ensimmäiset vuodet vaijeriradalla oli-

vat raskaita, koska ihmiset muistivat on-

nettomuuden ja siitä liikkui kaikenlaisia

huhuja. Vaijerirata kasvoi kuitenkin isoksi

hitiksi, joka veti paikalle väkeä Suomesta

ja ulkomailta. 

Pyöritimme rataa kymmenen vuotta.

Lopetimme, kun kaupungin lupaehdot

menivät meistä mahdottomiksi.

SIIRRYIN SEIKKAILUPUISTOIHIN. Bisnek-

seni ajoitus oli juuri oikea, sillä Suomessa

oli alkanut seikkailupuistobuumi. Valta-

valla puurtamisella sain yritystoimintani

kannattavaksi. Tein yhteistyötä saksalai-

sen yrityksen kanssa, jonka seikkailupuis-

toja suunnittelin, myin ja tarkastin.

Poikani syntyi vuonna 2012, mutta mi-

nua ei paljon kotona näkynyt. Minulla

saattoi olla viisikin projektia samaan ai-

kaan eri puolilla maata, Porista Hyvin-

käälle ja Leppävirralta Leville. Samaan ai-

kaan remontoin Imatralla vanhaa taloa

perheelleni uudeksi kodiksi.

Alussa nautin siitä, että onnistuin ja että

pyyntöjä sateli aina vain lisää. Mutta vuo-

den 2015 jälkeen vauhti kiihtyi liikaa.

Työskentelin äärirajoilla. Lopulta en ky-

ennyt enää hoitamaan kaikkia työtehtä-

viä. Ja sitten tuli kesä 2019, jolloin en kyen-

nyt hoitamaan enää mitään. 

Samaan hengenvetoon tuli ero. Yli kak-

sikymmentä vuotta kestänyt parisuhde

päättyi. Suhdettamme oli tekohengitetty

jo niin pitkään, että ei sen päättyminen yl-

lätyksenä tullut. On taatusti raskassou-

tuista elää ihmisen kanssa, joka ei tunne

mitään eikä ole läsnä.

Siitä pidin kiinni, että otin pojan luokse-

ni vuoroviikoin, kuten oli sovittu. Välillä

jouduin tosin miettimään, onko yhteinen

aika enää pojan edun mukaista, koska en

jaksanut tehdä mitään.

TÄHÄN EN JÄÄ, päätin sohvanpohjalla

maatessani. Aloin miettiä, mitkä asiat ovat

tuottaneet minulle mielihyvää. Liikunta

ainakin. En ollut kuitenkaan urheilu-uran

lopettamisen jälkeen harrastanut liikun-

taa kuin satunnaisesti. Olin huonossa

kunnossa, kilojakin oli kertynyt.

Pakotin itseni kävelylle, vaikka alussa

olin niin piipussa, että pystyin kävele-

mään vain viisitoista minuuttia. Mieli ja

kroppa huusivat, että älä tee tätä. Mutta jo-

kaisen lenkin jälkeen oli hetken hyvä olo.

Kävin myös uimassa. Olihan se aika sää-

littävää, että entinen ironman ei jaksanut

uida kuin 300 metriä. Mutta hiljalleen lisä-

sin matkaa ja asetin tavoitteita. Pian suun-

nittelin jo uivani uuden 800 metrin Suo-

men ennätyksen kahden vuoden sisällä.

Olin taistelemassa työuupumuksesta

pois sillä ainoalla tavalla, jonka osasin –

suorittamalla. Onneksi tajusin ystäväni

Jennan tuella, että ei näin.

Jenna otti minuun yhteyttä, kun muu-

tamat satunnaiset kohtaamiset ja some-

päivitykseni olivat saaneet hänet huoles-

tuneeksi. Jenna kannusti minua rauhoit-

tumaan ja kokeilemaan erilaisia liikunta-

lajeja. Kävimme yhdessä kuntonyrkkeile-

mässä ja salilla. Joogaakin kokeilimme,

mutta se ei ollut meidän juttumme.

HAKEUDUIN LÄÄKÄRIIN Jennan kannus-

tamana. Menin yksityiselle lääkäriase-

malle, jossa minut otettiin onneksi heti to-

sissaan. Verikokeet kertoivat, että hormo-

nitasoni olivat ihan vinksallaan. Aloimme

etsiä lääkitystä tilanteen korjaamiseksi.

Minulle oli selvää, että masennuslääk-

keitä en halua. Osalle ne ovat varmasti hy-

vä apu. Itse kuitenkin uskon, että keho

korjaa itseään, kun sille antaa sopivasti oi-

keanlaista liikuntaa ja ravintoa ja kun ke-

ventää työn aiheuttamaa kuormitusta.

Terapiassa kävin pahimmassa akuutti-

vaiheessa. Kun kovimmat jutut eli isän

kuolema, työuupumus ja avioero oli jäsen-

nelty, lopetin terapian, sillä en saanut siitä

enää lisäarvoa.

Oli silmiä avaavaa, kun terapeutti huo-

mautti, että kohtelen itseäni todella huo-

nosti, vaikka muita kohtaan olen hyvin

lempeä. Emme löytäneet mitään selkeää

syytä sille, mistä armottomuuteni kum-

puaa. Olen ihan tavallisesta yrittäjä-duu-

”Makasin 
sohvalla ja itkin.
Joka paikkaan 

koski.”

”Poikani syntyi,
mutta minua 

ei paljon kotona 
näkynyt.”

Kasvihuone odottelee Jannen voimien palautumista. ”Pudotuksia

voinnissa tulee, mutta joka kerta ne ovat hieman pienempiä.”

”Tartuin ajatukseen liikunnasta kuin se olisi ollut viimeinen oljenkorte-

ni. Aluksi jaksoin kävellä vain vartin.”

”5- tai 6-vuotiaana mum-

molan portailla Raut-

järvellä, missä vietin

lapsuuden kesiä ja edel-

leen kesämökkeilen.”

”Brasilian triathlonki-

sassa 2001 tiesin jo,

että pian urheilu-urani

on loppu. Kisa jäikin

yhdeksi viimeisistäni.”

”Vaijerira-

dan avajai-

sissa 2006

heitin kuk-

kakimpun

koskeen

isäni muis-

toksi. Yleisö

hiljeni. Se oli

pakahdutta-

va hetki.”

VV
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Rakas ystäväni Janne

O
len oppinut tuntemaan sinut superihmisenä, jolla

on aina sata rautaa tulessa ja intoa uusiin asioihin.

Huoleni heräsi, kun törmäsin sinuun viime kesä-

nä kaupungilla. Olit liikkeellä poikasi kanssa, mutta

et ollut oma avoin ja hymyilevä itsesi, vaan oudon ilmeetön

ja poissaoleva. Hämmennykseni kasvoi, kun kerroit some-

päivityksessä, että olet alkanut haaveilla Suomen ennä-

tyksen uimisesta. Olitko kaiken kiireen keskellä alkanut

myös urheilla? Vastasit ihmettelyihini onneksi rehellisesti.

Kerroit toipuvasi työuupumuksesta.

Tätä toipumista olen kanssasi kulkenut. Olet kuunnellut

ja ottanut tuen vastaan. Välillä olemme etsineet yhteys-

tietoja, joista ammattiapua voisi saada.

Onneksi olet ymmärtänyt, mikä elämässä on tärkeää.

Itseään täytyy kuunnella, omat tarpeet ja rajat löytää.

Siksi tämä matka on ollut tärkeä, vaikka vaikea. Toivotta-

vasti löydät tasapainon työhön, urheiluun ja ihmissuhtei-

siin, jotta jaksat jatkossakin innostua asioista. Tätä intoa,

iloa ja naurua on jo onneksi hiljalleen palannut sinuun.

Jenna

Kirje ystävältä

nariperheestä; äidilläni oli tilitoimisto, isä-

ni työskenteli metallialalla. Ei minulta ja

vuotta vanhemmalta isoveljeltäni odotet-

tu huippusuorituksia. Meitä rakastettiin

sellaisina kuin olimme.

Suurempi paino terapiassa pantiin rat-

kaisujen etsimiselle, etten taas ajaisi päis-

tikkaa seinään. Tavoitteideni on aina pitä-

nyt olla mitattavissa, ja olen myös aina

asettanut ne pari napsua liian korkealle.

Nyt yritän opetella asettamaan tavoitteita

ilman mittayksikköä.

Jos vertaan nykyistä olotilaani viimeke-

säiseen, vointini on aivan super. En ole

kuitenkaan vielä kunnossa. Vaikka joskus

jo nauran ja pelleilen, en jaksa oikein olla

läsnä. Huomaan tämän erityisesti oman

poikani seurassa. Kannan tästä huonoa

omaatuntoa.

Alkuvuodesta aloin taas tehdä töitä,

mutta olen hoitanut vain välttämättö-

mimmät asiat. Tekemättömät työt kum-

mittelevat takaraivossa. Onneksi asiak-

kaani ymmärtävät, että ottaa aikansa, en-

nen kuin kaveri on taas rivissä. Minun

kannaltani koronavirusepidemia tuli juuri

sopivaan aikaan. Sain vielä muutaman

kuukauden armonaikaa.

KUN OLIN LÖYTÄNYT liikunnan ilon, mie-

leeni nousi yhä uudestaan kuva mökki-

rannasta: aurinko paistaa, järvenselkä on

tyyni, ja minä kauhon menemään. Aloin

leikitellä ajatuksella, että liikkuisin luon-

nossa vapaasti, mittaamatta matkaa tai ai-

kaa. Ottaisin vastaan sen, mitä luonto tuo

eteeni. Jos en pääsisi läpi, kiipeäisin tai

kiertäisin. Vähän kuin Tarzan.

Luonnollisten vesireittien etsiminen ja

niitä pitkin uiminen voi kuulostaa pähkä-

hullulta mutta on juuri sitä, mitä mieleni ja

kehoni tällä hetkellä tarvitsevat. Niksi on

siinä, että mieleni ei voi lähteä harhaile-

maan työasioihin. Fokuksen on oltava täs-

sä hetkessä, jotta kaikki olisi turvallista. 

Uin lumpeiden seassa. Rämmin lasku-

ojissa. Istun pienessä koskessa ja annan ve-

den kuohua ylitseni. Kiipeilen joenran-

taan kaatuneiden puiden ja majavien teke-

mien risukasojen yli.

Tällainen kuntoilu ja luonnossa liikku-

minen on minulle uutta. Aiemmin pai-

noin laikka punaisena. Ainoa luontoääni

oli sykemittarin piipitys. Nytkin ajattelin

aluksi, että uisin sata järveä. Hoksasin pi-

an, että se menisi suorittamiseksi. Nyt ta-

voitteeni on löytää kauniita uintireittejä.

Ehkä niistä on iloa muillekin. 

Tiedän, että luontoyhteyskin auttaa toi-

pumisessa, vaikka en ole mikään puunha-

laaja tai sammalensilittäjä. 

SUORITTAMINEN ISTUU minussa tiukassa.

Joudun koko ajan suitsimaan mieltäni. Se

huutaa, että kilpaile ja voita kaikki. Ui ne

sata tai vaikka tuhat järveä. 

Minun on pysyteltävä erossa suoritus-

keskeisistä ihmisistä, niin kuin raitistuvan

alkoholistin on pysyteltävä erossa van-

hoista ryyppyporukoista. Minut olisi liian

helppo puhua mukaan johonkin haasta-

vaan suoritukseen.

En usko, että koskaan pääsen kokonaan

eroon armottomuudestani. Enkä toisaalta

edes halua muuttua miksikään himmaile-

vaksi tyypiksi, sillä se ei ole minua. 

Haluan löytää kultaisen keskitien,

vaikka helppoa se ei tule olemaan. Toi-

von, että jo vuoden kuluttua olisin taas se

nauravainen ja spontaani tyyppi, joka oi-

keasti olen.” �

”Luontoyhteyskin
auttaa toipumisessa,

vaikka en ole 
puunhalaaja tai

sammalensilittäjä.”

”Uidessa ulkopuolinen maailma katoaa ja sen myötä kaikki

suorittaminen. Minulla on yksinkertaisesti hauskaa.” 


