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TUTKIMUSUUTISIA

ANNA-KATRIINA SALMIKANGAS
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E-u rheiluta pahtumat lisäävät
yhteisöttisyyttä

E-u nn e r lurnpnHru MAN sEU RAAM r N E N paikan päällä tarjoaa
erilaisen yhteisöllisyyden kokemuksen kuin tapahtuman
seuraaminen kotikoneelta. Kokemukseen vaikuttavat ta-
pahtuman mukaansatempaava ilmapiiri, katsojista muo-
dostuva yhteisö, pelaajien ja joukkueiden fanittaminen.
Myös omien pelitaitojen oppiminen jakehittäminen kiin-
nostavat katsojia, joista noin 80 prosenttia myös itse har-
rastaa e-urheilua.

Pu, Xiao ja Kota kehittivät e-urheilutapahtuman katso-
jien motivaatiota selvittävän mittarin tutkiessaan kahden
kansainvälisen League of Legends -pelin kutsukilpailun
katsojia sekä Yhdysvalloissa että Taiwanissa. Heidän tutki-
muksensa vahvisti tapahtuman fyysisten olosuhteiden ja
teknologian merkitystä katsojien yhteisöllisen kokemuk-
sen luomiseksi. Tästä syystä e-urheilulle on jo rakennet-
tu omia areenoja ja lisää suunnitellaan.

Kuva: Wikipedia

E-urheilun harrastepelaaminen lisää parhaimmillaan
sosiaalista vuorovaikutusta, mutta se ei korvaa paikan
pääIlä e-urheilun parissa tapaamisen luomaa yhteisöUi-

syyttä. Näissä tapahtumissa huippupelaajien pelien seu-

raamisen lisäksi on tärkeää myös oma osallistuminen, oli
se sitten pelaamista, uusien pelikavereiden löytämistä,
pukeutumista pelin suosikkihahmoksi tai fanitapaamisia.
Myös perinteisissä urheilutapahtumissa voitaisiin pohtia
katsojien osallistumisen lisäämistä vastaavilla tavoilla.
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TUTKIMUSUUTISIA

Tatoudelli nen hyvinvoi nti mahdollistaa
naisten urheilu-uran

TALouDELlrsEsrr HwrNVorvA NATSURHETLTJA pystyy ertn-
omaisiin urheilusuorituksiin ja on kannustava esimerkki
tuleville huippu-urheilijoille. Tulokseen päätyivät Moga-
ji, Badejo ja Millisits tutkiessaan Iso-Britanniassa ammat-
tilaisena tai puoliammattilaisena urheilevia naisia. Ta-

loudellinen hyvinvointi tarkoitti
tutkimuksessa naisurheilijan
mahdollisuutta ylläpitää halua-
maansa elintasoa, tehdä realis-
tisia tulevaisuuden suunnitelmia
ja olla taloudellisesti itsenäinen.

Naisurheilijoiden taloudelli-
seen hyvinvointiin vaikuttavia
tekijät jakautuvat neljään ryh-
mään. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluvat sukupuolten väliseen
epätasa-arvoon liittyvät asiat,
kuten naisten pienemmät raha-
palkkiot ja vähäinen medianäky-
vyys. Toisen ryhmän muodosta-

Sosiaalíserl medien
integroiminen osaksi

harrastusta
on lisännyt líikunn&n

kaupallisuutta ja
índividualismia.

Sosiaalinen med¡a
tiikkumisen tukena

O unsrn Lr r KU NTAHARJ orru KsEsrA saatavan tiedon jakami-
nen muille sosiaalisen median avulla voi tukea liikun-
nan harrastamista. Näin tapahtuu, kun þseessä on vas-

tavuoroinen vuorovaikutus verkossa ainakin osittain
liikkujan tuntemien henkilöiden kanssa. Lisäksi tarvi-

taan mahdollisuus tavata toisia
alustan käyttäjiä myös kasvok-

kain. Muutoin sosiaalisen me-
dian käyttö on lähinnä viihteel-
listä tiedonjakamista.

Veera Ehrlén keräsi sosiaa-
lisen median käyttöä koskevan
aineiston suomalaisilta polku-
juoksijoilta verkkokyselyllä ja
teemahaastatteluilla. Polkujuok-
sun uusyhteisölliset liikkujat ovat
integroineet mediavälitteisen
viestinnän osaksi harrastustaan.
Näin syntynyt verkostomainen
järjestäyryminen täyttää liikku-

vat vähäiset tai riittämättömät tukitoimet. Kolmas tekijä
on naisurheilijoiden niukka elintaso, jolloin he joutuvat
asettamaan toimeentulon varmistamisen hyvän harjoit-
telun edelle. Viimeisen ryhmän muodostavat urheilijaan
liittyvät piirteet, kuten ulkonäkö tai urheilulaji. Yksilöur-
heilijat pystyvät paremmin hallitsemaan taloudellista hy-

vinvointiaan kuin joukkueurheilijat, joiden tilanteeseen
vaikuttaa yleensä kokojoukkueen suoritus. Kaikkein hei-
koimmassa asemassa ovat etniseen vähemmistöön kuu-
luvat vammaisnaisurheilij at.

Tulevaisuuden huippu-urheilun menestys edellyttää
naisurheilijoiden taloudellisen hyvinvoinnin huomioimis-
ta itse urheilun lisäksi. Tämä vaatii toimia kaikilta urhei-
lussa mukana olevilta, niin urheilumedialta kuin urheilu-
johtajilta, ja myös naisurheilijoilta itseltään. Tukitoimien
kohdentamisessa on sukupuolen lisäksi huomioitava yk-

silö- ja joukkueurheilu, urheilijan etninen tausta sekä
vammaisnaisurheilij at.
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misen sosiaaliset tarpeet ja saattaa jopa korvata perin-
teisiä liikuntayhteisöjåi kuten urheilu- ja liikuntaseuroja.

Sosiaalinen media voi olla myös identiteetin rakenta-

misen väline. Sen avulla käyttäjät voivat luoda hetkellisen
kokemuksen tiettyyn alakulttuuriin ja verkostoon kuulu-
misesta, mikä edelleen saa käyttäjät kiinnittymään käy-

tettyihin sosiaalisiin medioihin.
Sosiaalisen median integroiminen osaksi harrastusta

on lisännyt liikunnan kaupallisuutta ja individualismia.
TäIlöin sen yhteisöllisyyttä luova tunne ja motivoiva vai-
kutus saavat käyttäjät unohtamaan median valvovan ja
käyttäjiään hyödyntävän luonteen. Tästä huolimatta lii-
kunta- ja urheiluseurat voisivat harkiten hyödyntää so-

siaalista mediaa aiempaa enemmän harrastajaverkoston
muodostamisessa ja ylläpitämisessä unohtamatta kuiten-
kaan fyysisten tapaamisten merkitystä.
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