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VAPAUS VALITA?
 NUOrTEN PIrSTAlOITUVA lIIkUNTAkUlTTUUrI

HANNU ITKONEN

Keskustelu lasten ja nuorten liikkumisesta 
on muodostunut liikuntakulttuuripohdintojen 

kestoaiheeksi. Yhtäältä on huolestuttu varttuvan 
sukupolven liian vähäisestä – jopa terveyttä 

uhkaavasta – fyysisestä aktiivisuudesta. Toisaalta 
uusimmat sosialisaatiotulkinnat korostavat 

nuorison omia ruumiillisuuden valintoja. Tällöin 
perinteinen aikuisjohtoinen urheilukulttuuri on 
saanut rinnalleen monia nuorisokulttuurisen 

liikkumisen muotoja.
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Turun poikasakkeja tutkinut Rafael Helanko jul-
kaisi jo 1950-luvun alkupuolella tutkimuksen, jos-
sa hän selvitti poikien sosiaalistumista urheiluun. 
Helanko osoitti, kuinka ”poikien sosiologisen ke-
hityksen tendenssinä on jatkuva, asteittain tapah-
tuva avartuminen, mikä ilmenee erikoisen selvästi 
juuri urheilun alueella”. Näin pojat sosiaalistuivat 
sekä urheiluun että laajemminkin yhteisöllisiin 
käytäntöihin. (Helanko 1953.)

Sakilaisista nuorisoliikkumiseen 
Nuorison sosiaalistumista jäljittäessään Helanko 
tulkitsi toteutuneen tietynlaisen systeemin muu-
toksen. Alkuvaiheessa järjestettiin sakkien väli-
siä otteluja, jotka johtivat organisoitumisen ensi-
askeleeseen eli sakilaisseurojen perustamiseen. 
Sakilaisten myöhäiskehitysvaihe toteutui poikien 
ollessa 16–20-vuotiaita. Sovinnaistuneisiin sakkei-
hin siirtymisen myötä urheilusta oli muodostunut 
pääharrastus. Seuraavalle organisoitumisen tasol-
le siirryttiin, kun seurat rekisteröitiin ja samalla 
niistä tuli osittain aikuismaailmaa. Kun seurojen 
toiminnat laajenivat alueellisesti, muotoutuivat ne 
suuralueisiksi seuroiksi sekä samalla täydelliseksi 
osaksi aikuismaailmaa.  

Helangon tutkimuksen ilmestymisestä on ku-
lunut jo yli 60 vuotta. Voidaankin kysyä, miten 
nuorison liikuntakulttuuri on muuttunut vuosi-
kymmenten myötä? Liikkumisympäristöt ovat uu-
siutuneet kaupungistumisen seurauksena olennai-
sesti. 1950-luvun alun Turussa urheilemiselle oli 
vapaata tilaa aivan toisella tavoin kuin nykyään. 
Urheilun asema nuorten harrastuksena oli itses-
täänselvyys. Nykypäivänä urheilun valta-asemaa 
kyseenalaistavat lukuisat muut vapaa-ajan riennot. 
Myös sukupolvisuhde on muuttunut synnyttäen 
ikäryhmien eriytyneitä tekemisen muotoja. Aikuis-
maailmaan sosiaalistuminen on muodostunut ai-
empaa mutkikkaammaksi. Liikunnan harrastami-
nen edellyttää myös uudella tavoin taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman muotoja kuin 
menneiden vuosikymmenien Turussa (Aarresola 
2016, 52–54).

Helangon sakilaistutkimuksessa nuorten toi-
met suuntautuivat kohti aikuismaailmaa. Toisin 
on tänään, jolloin lasten ja nuorten kulttuurit ovat 
aiempaa autonomisempia. Puhutaankin nuorison 
neljännestä tilasta, johon aikuisilla ei ole sisään-

pääsyä (Harinen ym. 2003, 36–37). Sukupolvien vä-
lille on syntynyt kuilu ja ruumiillisuuden tulkinnat 
ovat siten aiempaa kirjavampia. 

Tasa-arvoa ja polarisaatiota 
Nuorison pirstaloituvaa liikuntakulttuuria voidaan 
tarkastella kysymällä, toteutuuko fyysisen aktiivi-
suuden suhteen tasa-arvo. Liikunnan tasa-arvon 
tavoitehan on kirjattu myös voimassa olevaan lii-
kuntalakiin (Liikuntalaki 390/2015). Tasa-arvoa 
puolestaan voidaan tutkailla useasta vinkkelis-
tä. Painotuksena voi olla sosiaalinen, alueellinen, 
sukupuolittainen, ikäryhmittäinen tai koulutuk-
sellinen tasa-arvo. Näihin tasa-arvon eri ulottu-
vuuksiin pitäytyen voimme pohtia, toteutuuko lii-
kunnallinen tasa-arvo 2010-luvun Suomessa. 

Liikunnan tasa-arvon toteutumisen edellytyk-
sinä ovat liikkumismahdollisuudet, sopivat liikku-
misympäristöt ja yhteisöt sekä muut riittävät liik-
kumisen edellytykset. Toisin ilmaistuna kyse on 
riittävistä resursseista, olosuhteista, verkostoista 
ja kyvykkyydestä. Osin juuri edellä esitetyt teki-
jät – mutta eivät toki ainoastaan – polarisoivat lii-
kunnan harrastajat addiktoituneisiin, säännöllis-
liikkujiin, satunnaisliikkujiin ja niukkasliikkujiin. 
Kun addiktoituneilla liikunta on keskeisin elämän-
menon rytmittäjä, niin niukkasliikkujien elämässä 
fyysisen aktiivisuuden määrää ei edes pohdiskella. 
Kyseiset neljä liikkumistyyppiä löytyvät itse asias-
sa kaikista ikäluokista.  

Nuorison liikuntakulttuurin pirstaloituminen 
toteutuu myös siten, että kaikilla ei ole valinnanva-
pautta harrastaa haluamiaan liikuntamuotoja tai ur-
heilulajeja. Monille harrastamisen esteet ovat talou-
dellisia. Lastensuojelun Keskusliiton mukaan (2015) 
Suomessa on yli 100 000 pienituloisissa kotitalouk-
sissa elävää lasta. Yksinhuoltajaperheissä pienituloi-
suusaste on lähes kolminkertainen verrattuna kah-
den vanhemman perheisiin. Järjestön linjauksen 
mukaan lapsiperheiden köyhyyttä ei tule vähätellä, 
sillä köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvoin-
tiin ja kehitykseen. Köyhyydessä elävät lapset ja nuo-
ret kokevat eniten osattomuutta ja syrjäytymistä.

Säännöllisen urheiluharrastuksen tukijaksi on 
nähty riittävä perhepääoma, jolla on todettu ole-
van vaikutuksia nuorten urheilupolkujen muotou-
tumiseen. Urheilun lajikulttuureihin sosiaalistu-
neilla tällaista perhepääomaa on ollut eväänään 
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runsaasti. Myös urheilutaitureiksi nimettyjen 
nuorten polkuja perhepääoma on suunnannut. Sen 
sijaan ajelehtijat ja kiinnikurojat ovat saaneet sel-
vitä urheilupolullaan ilman merkittävää perhepää-
omaa. (Aarresola, Itkonen ja Lämsä 2015.)

Perheiden pienituloisuus ja perhepääoman 
poikkeavat hyödyntämismahdollisuudet vaikutta-
vat nuorten liikkumisvalintoihin. Pienituloisuu-
dessa on kyse ennen kaikkea taloudellisen pää-
oman puutteesta. Usein heikkoon taloudelliseen 
asemaan liittyy myös sosiaalisen ja kulttuurisen 
pääoman puutteita. Perhepääoman suhteen kyse 
saattaa olla sekä vanhempien taloudellisesta tilan-
teesta että sosiaalisten verkostojen ja kulttuuris-
ten mahdollisuuksien rajallisuudesta. 

Nuorisokulttuurinen valinta-avaruus
Nuorilla on poikkeavat mahdollisuudet tehdä va-
lintoja liikkumisensa suhteen. Jo sinällään skeit-
tailun, bleidailun, parkkourin tai bmx-pyöräilyn 
kaltaiset harrastusvalinnat pirstaloivat nuorten 
liikuntakulttuuria. Nuorisokulttuurisessa liikku-
misessa sanoudutaan jo lähtökohtaisesti irti perin-
teisistä aikuisjohtoisista organisointikäytännöistä. 
Nuorisokulttuurisessa liikkumisessa korostetaan 
– urheilusta poiketen – kolmenlaista toimintata-
paa. Vapaus merkitsee ennen kaikkea luovuutta, 
tyylittelyä ja itsensä kehittämistä. Vertaisoppimi-
nen avautuu sikäli kahteen suuntaan, että nuori on 
samanaikaisesti sekä opettaja että oppija. Nuori-
sokulttuuriseen liikkumiseen sisältyy myös vasta-
kulttuurinen elementti. Asioita halutaan tehdä itse 
ilman aikuissukupolven käskyttämistä, jolloin to-
teutetaan myös erontekoa valtavirtaan. Nuoriso-
kulttuurisessa liikkumisessa korostetaan urheilus-
ta poiketen tilan- ja ajankäytön vapautta, vähäisiä 
muodollisia hierarkioita sekä vertaisuuteen perus-
tuvia ohjaussuhteita. (Rannikko ym. 2014.)

Harrastuksen valikoituessa nuorisokulttuuri-
seksi liikkumiseksi nuori toimii toisin kuin hänen 
valitessaan valmentajajohtoisen urheiluvalmen-
nuksen. Ammattioppilaitoksen nuorten miesten 
tutkiminen osoitti, että liikkumisen suhteen saa-
tetaan olla hyvinkin passiivisia. Nuoret miehet ei-
vät välttämättä hakeudu liikuntaharrastusten pa-
riin. Tutkija kuvasi väitöskirjassaan nuorukaisten 
toimintaa ”elämän suolojen” käsitteellä. (Kaura-
vaara 2013, 149–153.)

Kyseiset ”elämän suolat” merkitsivät viittä eri 
suhtautumistapaa. Ensinnäkin hetkessä eläminen 
näyttäytyi laajentuneena nykyisyytenä, jolloin ar-
jen ”senhetkisyys” niukensi tulevaisuusorien-
taatiota. Toiseksi kiireettömyyteen liittyi myös 
suunnittelemattomuutta ja aikatauluttomuutta. 
Vapaa-ajan runsaus oli kolmas ”elämän suola”, 
jonka maustamana elämää elettiin velvoitteista 
vapaana omana aikana. Neljänneksi tavoiteltiin 
mahdollisimman vähällä pääsemistä ajatuksella, 
että ”vähemmälläkin ponnistelulla pärjää”. Vii-
des tekemisiä ohjaava seikka oli kaveruus keskei-
senä valintoja määrittävänä tekijänä. (Kauravaara 
2013, 153–163.)

Ammattioppilaitosten nuorten elämän tutki-
minen osoitti, kuinka nuorukaisilla on suhteelli-
nen valinnanvapaus tekemistensä suhteen. Toi-
saalta ”elämän suolojen” maustamat valinnat 
uusintavat ja tuottavat nuorukaisten luokka-ase-
maa. Tutkimusten osoittaessa korkean koulu-
tuksen ja liikunnan harrastamisen korreloivan 
keskenään, niin tutkitut nuoret paikantavat valin-
noillaan itseään niukasti liikkuvien joukkoon ja sa-
malla työväenluokkaiseen mentaliteettiin.

Yleisesti ottaen nuorten liikkumista vähentä-
vät pääomien vajeet, sairaudet ja vammat, niukka 
koulutus ja syrjäytyminen. Tutkittaessa syrjäisen 
maaseudun nuoria on havaittu, kuinka alueen kor-
kea nuorisotyöttömyys, pitkät välimatkat, koulu-
tus- ja harrastusmahdollisuuksien keskittäminen 
kasvukeskuksiin sekä entisestään koveneva kilpai-
lu ”paikasta auringossa” tuottavat jännitteitä tie-
detyn ja todellisten mahdollisuuksien välille. (Ar-
mila ym. 2015.) On oletettavaa, että nimenomaan 
syrjäisten alueiden nuorten elämänpiiriin kasautu-
vat useat liikkumista niukentavat tekijät. 

Olosuhteet, valinnat ja tasa-arvo
Nykypäivänä liikkumisympäristöt ovat aivan toi-
senlaiset kuin aiemmilla sukupolvilla. Fyysiset ti-
lat eivät etenkään kaupungeissa ole samanlaisia 
kuin 1950-luvun Turussa. Myös liikkumisen sosiaa-
liset tilat ovat sukupolvisuhteen myötä uusiutu-
neet. Lisääntyneet liikuntamuodot ja urheilulajit 
ovat kirjavoittaneet myös liikkumisen tavoitteelli-
suutta. Mahdollisuuksia avautuu etenkin niille, joi-
den talous on kunnossa ja kalenterissa aikaa riit-
tävästi. 
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Jälkimodernissa yhteiskunnassa nuorison liik-
kumista on jäsennettävä laaja-alaisesti. Liikkumi-
sen pirstaloitumisen lähteet ovat karkeasti jao-
teltuna kahtaalla. Ensinnäkin – kuten edellä on 
osoitettu – olosuhdetekijät eivät luo tasa-arvoi-
sia edellytyksiä nuorten fyysiselle aktiivisuudelle. 
Erityisen hankala tilanne on liikkumisen suhteen 
silloin, kun huono-osaisuus kasautuu ja muuttuu 
periytyväksi. Tilanteen parantamiseen eivät rii-
tä pelkästään liikuntapoliittiset keinot, vaan tar-
vitaan yleisemmän yhteiskuntapolitiikan toimia. 
Tasa-arvon toteutumista ajatellen köyhyyden pois-
taminen on parasta liikuntapolitiikkaa. 

Toiseksi nuorison liikkumiskulttuuria pirs-
taloittavat nousevan sukupolven omat valinnat. 
Kaikkia liikkuminen ei kiinnosta, vaikka olosuhde-
tekijät olisivatkin kunnossa. Liikuntakasvattajat ja 
-valistajat kohtaavat nuoria, joiden kiinnostuksen 
kohteet ovat tyystin muualla kuin liikkumisessa. 
Erityinen haaste liikkumisen sosiaalistajille aset-
tuu siinä, miten saada nuoret ymmärtämään ruu-
miillisen aktiivisuuden suotuisat terveys- ja hyvin-
vointivaikutukset. 

Kasvavan sukupolven sosialisaatiosta puhut-
taessa yhä yleisemmin on hyväksytty käsitys, että 
lasten ja nuorten ääntä tulee kuulla heitä itseään 
koskevissa asioissa. On ongelmallista, jos aikuis-
ten systeemimaailma tunkeutuu nuorison liik-
kumiskulttuureihin. Urheilun osaltahan näin on 
osittain käynytkin etenkin silloin, kun huippu-ur-
heilun käytännöin organisoidaan lasten ja nuor-
ten liikuntaa. Vaarana on, että aikuisten asettami-
en tavoitteiden saadessa ylivallan ja tahdittaessa 
toimintaa nuorten oma motivaatio hiipuu. 

Nuorten nykytoiminnoissa korostuvat elämyk-
sellisyys ja sosiaalisuus. Liikkumisen tuottaessa 
iloa ja mielihyvää saattaa käydä niin, että kasvu-
iän myönteiset kokemukset omasta ruumiillisuu-
desta rakentavat siltaa elinikäisille fyysiselle ak-
tiivisuudelle. On ainakin varmaa, että liikkumisen 
muodot ja tavoitteellisuus ovat aiempaa kirjavam-
mat. Nuorten liikuntakulttuurin pirstaloituminen 
tulee jatkumaan ja on samalla myös hankalasti en-
nakoitavissa. 
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