
Marja-Liisa Kirvesniemi 
 
She is known as an Olympic level skier. She was born on the 10th of September 1955 in 
Simpele.  
She has won cross-country skiing Olympic gold three times and bronze three times. Her 
education is to be a psysical therapy nurse.  
 
When she was junior, she succeeded well, but in the end of the 70s and in the 80s most of 
her performances failed. 1983 her career came up when she won the World cup. In 
Sarajevo Olympics 1983, she won all three personal skiing trips and bronze in relay race.  
Her trainer was Sulo Repo. She was elected athlete of the year in 1984 and the 
sportswoman of the year in 1985 and in 1991.  
 
She got some World championships- and Olympic prizes. After Lillehammer’s competitions 
in 1994 she finished her career and became a housewife and was supporting her husband 
Harri Kirvesniemi. She married in 1984. She has two daughters. She also suffered from 
depression after her skiing career.  
 
Achievements  
- 1978 World championships: gold in relay race  
- 1984 Olympics in Sarajevo: three gold’s -5, 10 and 20 km, bronze in relay race  
- 1985 World championships: two silvers -5 and 10 km  
- 1988 Olympics in Calgary: three bronzes in relay race  
- 1989 World championships, in Lahti: two gold’s – 10 km traditional way and relay race, 
silver in 15 km traditional way  
- 1991 World championships, in Val di Fiemme: silver – 5 km traditional way  
- 1993 World championships, Falun: silver – 15 km traditional way  
- 1994 Olympics, in Lillehammer: two bronzes – 5 and 30 km traditional  
 
Success in Worlds cup  
1983: win 1984: win 1988 third 
 
Marja-Liisa Kirvesniemi tunnetaan olympiatason hiihtäjänä. Hän syntyi 10. 
syyskuuta 1955 Simpeleellä. Hän on voittanut kolme kertaa maastohiihdon 
olympiakultaa ja kolme pronssia. Hän on koulutukseltaan kuntohoitaja. 
 
Juniorina Kirvesniemi menestyi hyvin, mutta 70- luvun lopussa ja 80-luvun alussa 
hänen useimmat suorituksensa epäonnistuivat. 1983 hänen uransa lähti nousuun, sillä 
hän voitti silloin maailmancupin. Sarajevon olympialaisissa 1984 hän voitti kaikki 
kolme henkilökohtaista hiihtomatkaa ja viestissä pronssia. Häntä valmensi Sulo 
Repo. 
Hänet on myös valittu Vuoden urheilijaksi 1984 ja Vuoden naisurheilijaksi -85 ja -91. 
 
Hän sai vielä muutamia MM- ja olympiamitaleja, vuoden 1994 Lillehammerin 
kisojen jälkeen hän lopetti uransa ja siirtyi kotiäidiksi ja oli taustatukena miehelleen 
Harri Kirvesniemelle. Hän avioitui 1984. Hän on saanut kaksi tytärtä. Kirvesniemi 
kärsi myös masennuksesta hiihtouransa jälkeen. 



Arvokisasaavutukset 
• 1978 MM-kisat, Lahti: kultaa viestissä  
• 1984 olympialaiset, Sarajevo: kolme kultaa - 5, 10 ja 20 km, pronssi 
viestissä  
• 1985 MM-kisat, Seefeld: kaksi hopeaa - 5 ja 10 km  
• 1988 olympialaiset, Calgary: pronssia viestissä  
• 1989 MM-kisat, Lahti: kaksi kultaa - 10 km perinteinen tyyli ja viesti, 
hopea 15 km perinteisellä tyylillä  
• 1991 MM-kisat, Val di Fiemme: hopeaa - 5 km perinteinen tyyli  
• 1993 MM-kisa, Falun: hopeaa - 15 km perinteinen tyyli  
• 1994 olympialaiset, Lillehammer: kaksi pronssia - 5 ja 30 km perinteinen 
tyyli  
Menestys maailmancupissa 
1983: voitto 1984: voitto 1988: kolmas        
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