
BC_001 Yrjövuori 
Äänitteen kesto: 6 min 
 
Litterointimerkinnät 
 
Sanni: 
Kiana: 

Haastattelija 
Haastattelija 

Marko: Vieras 
  
  
  
sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
 
[0:00:00.4 - 0:00:10.5] (musiikkia). 
 
Sanni: Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Business College Helsingin 
Hyvinvointivirtaa-viikolle. Minä olen Sanni.  
 
Kiana: Ja minä olen Kiana. 
 
Sanni: Me olemme saaneet Breakfastclubin vieraaksi Marko Yrjövuoren.  
 
Kiana: Paimiosta kotoisin Marko Yrjövuori lähti jahtaamaan unelmaansa Kaliforniaan. 
Hän pääsi urheiluhierojaksi ensin NHL:ään Los Angeles Kingisin riveihin ja 
myöhemmin NBA:han osaksi Los Angeles Lakersin 2000-luvun 
mestaruusjoukkuetta. Hän alkoi kehittää eri urheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia ja 
perusti oman yrityksen. Yrjövuoresta tuli yksi kysytyimmistä ammattiurheilijoiden 
fysiikkavalmentajista ja häntä alettiin kutsua nimellä The Finn. Hän unohti kuitenkin 
pitää huolta itsestään menestyksen keskellä. Vaikka hän oli kiitollinen kaikesta 
saavuttamastaan, hän tajusi ettei voinut jatkaa näin. Yrjövuori palasi Suomeen ja 
toimii nykyään muun muassa yrittäjänä.  
 
Sanni: Oikein lämpimästi tervetuloa Marko Yrjövuori.  
 
Marko: Kiitos paljon. 
 
Sanni: Mitä neuvoja antaisit nuorelle opiskelijalle ergonomiaan liittyen? 
 
Marko: Opiskeluhan on ja koko tämä elämä on vähän sitä, että me istutaan ihan 
liikaa. Ja sanotaan, että istuminen vähän niin kuin tappaa ja se voi olla pidemmällä 



tähtäimellä näin, mutta mä neuvoisin sitä, että noustaan ylös eli pidetään ryhtiä yllä, 
pidetään sitä selkää hyvässä kunnossa. Eli kyllä mä tämän istumisen vastapainoksi 
neuvon, että pysytään, ollaan mahdollisimman paljon pystyasennossa ja 
vahvistetaan niitä niin sanottuja core-lihaksia eli niitä, mitkä yllä pitää sitä kehon 
tasapainoa ja ryhtiä.  
 
Kiana: Mitkä olivat merkkejä uupumuksesta? 
 
Marko: Uupumuksen merkkejä, niitä on aika paljon. Niitä voi olla ärtyneisyys, niitä 
voi olla semmoinen ikuinen väsymys, siinä on niin paljon niitä. Ja sitten jopa voi tulla 
fyysisiä oireita myöskin siihen, näihin uupumuksiin. Mutta kyllä se niin vaan on, että 
kipu ja väsymys ei kuulu kehoon ja jos ne on jatkuvana, se on ihan ok välillä olla 
väsynyt, mutta jos se tulee semmoiseksi krooniseksi tarkoittaen jatkuvaksi se 
väsymys tai joku huimaus tai mikä se ikinä sitten onkaan. Niin kyllä siinä vaiheessa 
kannattaa alkaa analysoimaan vähän itse omaan tekemistään tai b) mä neuvon aina 
menemään ekspertille. Eli jos on unen kanssa vaikeuksia, mennään puhumaan 
sellaisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää unesta.  
 
Sanni: Millaista on työskennellä ammattiurheilijoiden parissa? 
 
Marko: Se on ihan älyttömän palkitsevaa, mutta myöskin se on todella, todella 
raskasta työtä. Eli riippuu vähän tietysti lajista, riippuu vähän sitten onko joukkueen 
mukana tai onko yksilövalmentajana, niin se voi pikkuisen työtunteja sitten 
määritellä. Mutta kyllä se on palkitsevaa, koska tuollainen huippu urheilija, se on niin 
loppuun viritetty kone omalla tavallaan, että sitä liikettä, jotain NBA pelaajan 
liikkumista ja suoritusta, niin on aivan järjetöntä katsoa. Ne on niin loppuun 
viritettyjä koneita. Mutta sitten kolikon toinen puoli on totta kai se, että se on todella, 
todella raskasta työtä. Se on usein vielä raskaampaa esimerkiksi joukkueessa 
työskentelevälle huoltajalle, koska se ei ole pelkästään yksi pelaaja vaan se voi olla 
kymmenen pelaajaa, tai jopa 15 pelaajaa tai jopa enemmän. Että todella raskasta, 
mutta palkitsevaa.  
 
Kiana: Voisitko kertoa 2 – 3 asiaa, mitä sinulle jäi käteen NBA:sta ja NHL:stä? 
 
Marko: Mitä sieltä käteen? No totta kai sieltä jäi kokemuksia, sieltä jäi hyviä, hyviä 
kokemuksia, sellaisia mistä voisi kirjoittaa monta kirjaa. Mutta sitten sieltä jäi 
tietysti, voitin mestaruuksia joukkueen kanssa eli olin mukana voittamassa NBA 
mestaruutta 2009 ja 2010 Los Angeles Lakersissa ja siellä ne niin sanottu voiton 
huuma ja menestyminen, niin sitä pääsi elämään siinä pelaajien kanssa, 
valmentajien kanssa. Nämä on niitä asioita, mutta kyllä sieltä, mä olin niin monta 
vuotta siellä mukana. Mä olin kaikin kaikkiaan täyspäiväisesti 15 vuotta mukana siinä 
touhussa, niin kyllä se oppi, se on maailman paras koulu se, että tehdään maailman 
huippu urheilijoiden, maailman huippu valmentajien ja maailman huippu kollegojen 
kanssa töitä, niin kyllä sieltä jäi monta, sieltä jäi paljon kokemusta. Niin 
työkokemusta kuin sitten myöskin hyviä muistoja.  



 
Sanni: Sanoisitko tähän loppuun opiskelijoille yhden kultaisen ohjeen hyvinvointiin 
liittyen? 
 
Marko: Nukkukaa. Se on mun mielestä maailman tärkein asia. Se oli mulle itselle 
sellainen graalinmalja, minkä mä löysin. Mä aloin kiinnittämään huomiota siihen, 
miten mä nukun, kuinka paljon mä nukun ja sitten vielä siihen unenlaatuun myöskin. 
Kyllä se uni on maailman tärkein asia, mitä tulee nuoren opiskelijan tai urheilijan 
elämään. Mutta sitten myöskin, että muistakaa se tasapaino levon ja kuormituksen 
tasapaino, muistakaa että kivatkin asiat kuormittaa. Älkää laittako sinne teidän 
päivä- tai viikkokalenteriin liikaa tekemistä, muistakaa se, että teidän pitää myöskin 
levätä, muuten ei kehitystä tapahdu millään tasolla.  
 
Sanni: Kiitos Marko, kun saavuit Business College Helsingin Breakfastclubin 
vieraaksi. Toivotamme kaikille kuuntelijoille nyt aurinkoista syysaikaa.  
 
Marko: Kiitos paljon, oli mukavaa olla vieraana.  
 
(musiikkia). 
 


