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ABSTRACT 

Ilmanen, Kalervo 
MUNICIPALITIES IN MOTION: Municipal sport administration in the changing 
Finnish society, 1919-1994 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1996, 285 p. 
(Studies in Sport, Physical Education and Health 
ISSN 0356-1070; 42) 
ISBN 951-34-0718-7 
Summary 
Dissertation 

The study investigates the history and current trends in municipal sport 
administration in the changing Finnish society in the years 1919-1994. It proceeds 
at two levels-itcharts the general developmentof municipal sportadministration, 
and follows the developments in 16 specific municipalities. Based on the changes 
in the Finnish society, the study is divided into five phases: "Agrarian Finland" 
(1919-39), 'War-economy Finland" (1940-49), "Industrial Finland" (1950-69), "Service 
Finland" (1970-89) and "Recession Finland" (1990-94). 

In agrarian Finland, almost 80 % of the population lived in the coyntryside. 
Therural municipalities did notyethave theeconomicresources nor the populational 
or administrative prerequisites for crea ting municipal sports services. However, a t 
its best, the Finnish countryside was self-sufficient. If the children and youg people 
in the countryside wanted to participate in sports, the sports grounds and other 
needed facilities were built with voluntary work. The first attempts at municipal 
sport administration took place in the ei ties and towns. The first sport committee 
to administrate sports facilities and allocate financial support to sport clubs was set 
up in Helsinki, in April of 1919, after which also other cities began to establish 
similar commi ttees. 

In industrial Finland, municipal sport administration encompassed also the 
countryside. By the early 1960s, a comprehensive network of sport commi ttees had 
been established to cover the entire country. At the same time the creation of sport 
services changed from individual pastime to a system of social services, and 
municipalites became the greatest organizers of sport services. The development 
of the rural areas nevertheless declined during industrialization and urbanization 
of the country. In spite of the sport committees, the sport administration in rural 
areas began to regress. 

The rapidly growing cities, on the other hand, moved ahead and the sport 
services differentiaded. Inequality began to even out in the well-to-do service 
Finland as a result of the Act on Sport and Physical Education, and the regionally 
weighted state aid to sport and physical activities. Sport expenditure and the 
construction of sport facilities rose to an all-time high, and there was an abudance 
of sport services. At the tum of the 1990s, however, this abudance dwindled, as 
sport administration, along with the rest of society, was caught in the turmoil and 
tightening of purse strings that took place in recession Finland. 

Keywords: municipal sportexpenditure, social change, sportfacilities, sport services. 



SAATTEEKSI 

Kun Keravan kaupungin liikuntatoimi valitsi minut syksyllä 1990 kirjoittamaan 
65-vuotishistoriikkiaan, niin en aavistanut, mitä tuleman piti. Kävi näet niin, että
Keravan liikuntalautakunnassa tuolloin jäsenenä ollut Liikuntatieteellisen Seuran
pääsihteeri JoelJ uppi kysyi historiikin valmistuttua, olinko kiinnostunut tutkimus
hankkeesta, joka tähtäsi koko Suomen kunnallisen liikuntahallinnon historian
kirjoittamiseen. Liikuntatieteellinen Seura oli ideoinut hanketta yhdessä opetus
ministeriön liikunta- ja nuoriso-osaston kanssa jo jonkun aikaa. Pyrkimyksenä oli
kirjoittaa Suomen julkisen liikuntahallinnon 75-vuotisjuhlahistoria, johon sisältyi
si valtion ja läänien lisäksi myös kunnallinen osuus.

Tammikuussa 1991 oltiin hankkeessa jo niin pitkällä, että opetusministeriön 
liikunta- ja nuoriso-osasto yhdessä Liikuntatieteellisen Seuran kanssa valitsivat 
minut tehtävään. Tavoitteena oli laatia mahdollisimman hyvin hallinnon tarpeita 
palveleva kartoitus, joka ulottuisi ensimmäisen urheilulautakunnan perustami
sesta kunnallisen liikuntahallinnon nykypäivän ongelmiin. Tässä vaiheessa tutki
muksella ei ollut vielä niin sanottuja akateemisia tavoitteita. Ne toi mukaan 
tuolloinen Jyväskylän yliopiston liikuntasuunnittelun apulaisprofessori ja nykyi
nen kansanedustaja Kalevi Olin, joka tutkimuksen lähtökohtia pohtineen tieteel
lisen seurantaryhmän kokouksessa ehdotti, että en jättäisi työtä pelkästään opetus
ministeriölle laadittavaan tilaustutkimukseen, vaan laajentaisin sen väitöskirjaksi. 

Kalevi Olin otti myös huolehtiakseen väitöskirjatyöni ohjaamisesta. Hänen 
neuvonsa ja avuliaisuutensa veivät työtä eteenpäin silloinkin, kun ei aina itsellä 
tahtonut usko riittää. Eikä tässä vielä kaikki. Hän ehti lisäksi lausunnonantajana 
opastaa minua syksyllä 1994 valmistuneen Helsingin liikuntaviraston 75-
vuotishistorian kirjoittamisessa. Siten minulla on aivan erityinen syy kiittää häntä. 
Samoin haluan välittää erityiset kiitokset professori Pauli Vuolteelle, joka otti 
huolehtiakseen väitöskirja työni ohjaamisesta ja siihen liittyvistä käytännön järjes
telyistä Kalevi Olinin siirryttyä eduskuntaan. Edelleen Pauli Vuolteen vetämät 
liikunnan sosiaalitieteen laitoksen jatkokoulutusseminaarit ovat jääneet mieleen 
tutkimustyötä hyödyttävinä ja tunnelmaltaan välittöminä tilaisuuksina. 



Väitös tutkimuksen esitarkastajia professori Antero Heikkistä ja vt. professori 
Seppo Hentilää kiitän tarkkaan suoritetusta työstä ja oivallisista huomautuksista 
sekä parannusesityksistä. Suuressa kiitollisuuden velassa olen myös koko Liikun
tatieteellisen Seuran toimiston väelle, jotka ovat minua niin monesti auttaneet 
tutkimukseeni liittyvissä käytännön töissä. Seuran Olympiastadionilla sijaitseva 
toimisto onkin muodostanut tutkimustyölleni välttämättömän tuki- ja huolto
pisteen. 

Samalla tavoin korvaamatonta on ollut se apu, jota olen saanut sekä läänien 
että tutkimuksen esimerkkeinä olleiden kuntien liikunta toimistojen työntekijöiltä. 
Lääneissä ja kunnissa otettiin tutkija aina ystävällisesti vastaan ja hänen käyttöön
sä annettiin auliisti tietoja. Myös haastatteluihin oltiin pyydettäessä valmiit. Eikä 
vaikeitakaan kysymyksiä pelätty. Haluan viestittää lämpimän kiitoksen kaikille 
tutkimuksessa mukanaolleille henkilöille ja viranomaisille. Viimeksi mainituista 
on syytä erikseen mainita opetusministeriö, joka on Liikuntatieteellisen Seuran 
kautta pääosin rahoittanut runsaat viisi vuotta kestäneen tutkimustyön. Samoin 
minun on kiittäminen Jyväskylän yliopistoa siitä, että voin julkaista tutkimukseni 
yliopiston arvostetussa sarjassa. 

Moninaista tukea olen saanut myös lähipiiristä. Vanhempani ovat auttaneet 
monissa käytännön ongelmissa. Samoin vaimoni Nadejda on jaksanut vuodesta 
toiseen sovittaa oman elämänrytminsä tutkimustyön vaatimuksiin. Kotona työs
kentelevä tutkija ei ole aina parasta mahdollista seuraa. Vaimoni on kuitenkin 
ihailtavalla kärsivällisyydellä ymmärtänyt kirjojensa, paperiensa ja tietokoneensa 
kanssa säheltävää miestä ja säilyttänyt pienessä kodissamme hymyn ja ilon. 

Vantaan Hämeenkylässä tammikuun lopulla 1996 

Kalervo Ilmanen 
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JOHDANTO 

Tutkimuksen taustasta 

Suomessa kaupungit aloittivat julkisten liikuntapalvelujen järjestämisen viime 
vuosisadan lopulla. Aluksi palvelut rajoittuivat pääasiassa vaatimattomiin 
uimaloihin ja leikkikenttiin, joiden ylläpitämiseksi ei kannattanut perustaa erillis
tä hallintoelintä, vaan tuolloin lähinnä nykyistä kaupunginhallitusta vastannut 
rahatoimikamari huolehti harvoista urheilu- ja liikuntapaikoista. Ensimmäinen 
kunnallinen urheilulautakunta perustettiin Helsinkiin huhtikuussa 1919, joten 
keväällä 1994 tuli kuluneeksi 75 vuotta erillisen kunnallisen liikuntahallinnon 
synnystä. Helsingin vanavedessä monet muut kaupungit ja kauppalat.päätyivät 
1920- ja 1930-luvuilla urheilulautakunnan asettamiseen. Sen sijaan maaseudulla 
urheilulautakunnat olivat vielä harvinaisuuksia. Toisen maailmansodan jälkeen 
myös maalaiskunnat alkoivat tuottaa julkisia liikuntapalveluja ja asettaa urheilu
lautakuntia. 1960-luvulle tultaessa oli lähes jokaisessa Suomen kunnassa oma 
urheilu- ja liikunta-asioista vastaava hallintoelin, ja kunnat olivat nousseet selvästi 
suurimmaksi kansalaisten liikuntapalvelujen tuottajaksi. Tästä niiden merkitys 
liikuntapalvelujen tuottajana on edelleen kasvanut. 

Valtion ja kuntien liikuntahallintoa valvovassa opetusministeriön liikunta-ja 
nuoriso-osastossa havahduttiin 1980-luvun lopulla huomaamaan, ettei kuntien 
liikuntahallinnosta ja varsinkaan sen historiasta tiedetä kovinkaan paljoa. Tiedettiin, 
että aiheesta oli olemassa joitakin yksittäisten kuntien liikuntatoimesta kertovia 
historiikkejä sekä yksi yleisesitys, joka rajoittui pääasiassa kunnallisen liikunta
hallinnon syntyvaiheisiin. Nyt haluttiin saada aiheesta laajahko ja perusteellinen 
tutkimus, joka palvelisi mahdollisimman hyvin hallinnon tarpeita ja joka ulottuisi 
Iiikuntahallinnon muotoutumisesta tähän päivään. 

Siten käsillä oleva tutkimus sai alkunsa hallinnon tarpeesta selvittää mennei
syyttä, jotta osattaisiin paremmin tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Kuitenkin rat
kaisuja jouduttiin tekemään jo tutkimuksen kuluessa. Kävi niin, että 1990-luvun 
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alun taloudellinen taantuma yllätti yhtä hyvin tutkimuksen tilaajan kuin tekijänkin. 
Koko kunnallinen palvelujätjestelmä joutui moninaisten säästötoimien seurauk
sena murrokseen, joka ulottui myös kunnalliseen liikuntatoimeen. Liikuntamenoja 
on viime vuosina karsittu, hallintomalleja uudistettu ja kunnallisten palvelujen 
sijaan yritetty löytää yksityisiä vaihtoehtoja. Murroksen rajuutta kuvaa, että 
kuntien liikuntahallinnosta vastanneiden itsenäisten liikuntalautakuntien määrä 
on supistunut muutamassa vuodessa runsaasta kolmestasadasta pariinkymme
neen. 

Suomessa kunnat ja niistä varsinkin pienimmät ovat taloudessaan pitkälti 
riippuvaisia valtionavuista. Niin myös kuntien järjestämät liikuntapalvelut. Kun 
valtiontalouden heikot kehitysnäkymät ovat johtaneet pohdiskeluun kuntien 
valtionosuuksien pienentämisestä, niin koko kunnallinen palvelujärjestelmä on 
parhaillaan jatkuvan keskustelun ja uudelleenarvioinnin kohteena. Siinä ohessa 
kannetaan huolta liikuntapalvelujen tulevaisuudesta. 

Eivätkä kehitysnäkymät niin kovin au voi silta näytä. Pienensaamelaiskunnan 
Utsjoen Karigasniemen koulun voimistelusalissa on maan johtavan päivälehden 
Helsingin Sanomien mukaan tällä hetkellä - tarkasti sanottuna toukokuun alussa 
1995 - taivas kattona ja koulun pihan aidat seininä. Liikuntatunnilla "oppilaat 
kiipeilevät koulurakennuksen ulkoseinään kiinnitetyillä puolapuilla, joiden piti 
alun perin olla sisätiloissa" .1 

Kuitenkin Utsjoen kunnan ongelmat ovat vain mitalin toinen puoli. Suurissa 
ja keskisuurissa kaupungeissa eivät liikuntapalvelut ole joutuneet läheskään 
samanlaiseen kurimukseen kuin Utsjoella. Kuvaavaa keskustelun ja pohdintojen 
moninaisuudelle on, että samassa Helsingin Sanomien numerossa, jossa valitel
laan Karigasniemen koulun voimistelusalin luonnon luomaa avaruutta kerrotaan, 
kuinka Hyvinkään runsaan 40 000 asukkaan kaupunki valmistautuu peruskor
jaamaan uimalaansa. Kaikkiaan remontin arvioidaan nielevän parikymmentä 
miljoonaa markkaa.2 Siis liikuntapalvelujen taso näyttäisi heilahtelevan äärimmäi
syydestä toiseen kunnasta riippuen. 

Miten asian laita sitten todellisuudessa on ja miten tähän on tultu? Tästä 
puuttuu täsmällistä tietoa. Varsinkin kunnallisten liikuntapalvelujen historialli
sesta kehityksestä näytetään tietävän vähän. Enemmänkin keskustelua käydään 
mielipiteiden kuin tutkitun tiedon varassa.Aivan samoin on asian laita silloin, kun 
keskusteluun otetaan mukaan kysymys siitä, pitäisikö liikuntapalvelut järjestää 
kunnallisina vai yksityisinä, markkinavoimien ohjaamana tuotantona. Ylipäätään 
ollaan tilanteessa, jossa kaivataan tutkittua tietoa kunnallisen liikuntahallinnon 
synnystä, kehityksestä ja nykyisyydestä. Tältä osin tutkimus nousee ajankohtaisem
maksi ja sen vaikutusalue laajemmaksi kuin mitä alun alkaen suunnitelmissa oli. 

Tutkimaton menneisyys 

Kuten todettu, kunnallisen liikuntahallinnon historiasta ei kovin montaa tutki
musta löydy. Yleisesityksiä on vain Kalevi Olinin 1970-luvun puolivälissä tekemä 
suppeahko kartoitus, joka keskittyy pääosin kuntien urheilulautakuntien perusta-
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miseen ja niiden tehtävien muotoutumiseen.3 Mihinkään perusteelliseen kuntien 
liikuntahallinnon historiallisen kehityksen selvittelyyn ei Olin työllään pyrkinyt
kään, vaan kyse oli pohjaselvityksestä, joka jäi odottamaan syvällisempää tutki
musta. Sellaista ei kuitenkaan enää 1970-luvulla ryhdytty tekemään, ja aihe jäi 
unohduksiin, kunnes vuosina 1994 ja 1995 ilmestyi käsillä olevaan tutkimukseen 
liittyen kaksi julkaisua. Ensimmäinen niistä oli Suomen Urheiluhistoriallisen 
Seuran vuosikitjansuppea artikkeli, joka keskittyi pelkästään kunnallisen liikunta
hallinnon syntyvaiheisiin.4 Jälkimmäinen oli julkisen liikuntahallinnon juhlakitjan 
"Liikuntaa kaikelle kansalle" kuntia käsittelevä laajahko osuus, joka on tiivistelmä 
nyt käsillä olevasta lopullisesta tutkimusraportista.5 Siksi jatkossa on tiivistelmän 
tekstiä, taulukoita ja kuvioita käytetty paikka paikoin sellaisenaan. 

Huomattavasti kuntien liikuntahallinnon yleistä historiaa enemmän on tut
kittu yksittäisten kaupunkien liikuntatoimien kehitystä. Helsingin yliopiston 
voimistelulaitoksella laadittiin tältä alueelta ensimmäiset opinnäytteet jo 1950- ja 
1960-luvuilla.6 Ne käsittelivät Helsingin, Jyväskylän ja Kajaanin liikuntatoimien 
vaiheita. 

Opinnäytteitä seurasivat julkaisut. Niiden tekemisen aloitti Helsingin kau
pungin urheilu- ja ulkoiluvirasto, joka kitjoitutti vuonna 1969 historiikin puoli 
vuosisataa kestäneestä toiminnastaan.7 Tämän jälkeen ovat liikuntatoimiensa 
historiikkejä julkaisseet muun muassa Jyväskylä, Kerava, Kouvola, Salo, Turku ja 
Riihimäki. Lisäksi Helsinki on ehtinyt olla jo toistamiseen liikkeellä, kun kaupun
gin liikunta virasto laadi tutti 75-vuotisen olemassaolonsa kunniaksi historian, joka 
on aikaisemmin ilmestynyttä historiikkiä perusteellisempi ja tutkimusotteeltaan 
niin sanotusti akateemisempi.8 

Kokonaisuutena arvioiden aiheesta laadittuja opinnäytteitä ja julkaistuja 
historiikkejä vaivaa tämäntyyppisille tutkimuksille monesti tavanomainen pin
nallisuus. Ne tyytyvät useimmiten vain tutkimusaiheen kuvailuun. Sen sijaan 
tieteelliselle lähestymistavalle välttämättömiä kysymyksiä ja ongelmia· ei aikai
semmissa töissä juurikaan pohdita. Kunnallista liikuntahallintoa ja sen tuottamia 
palveluja pidetään selviöinä, joiden olemassaololle ei kaivata perusteluja. Edelleen 
lähes kaikissa tutkimuksissa jää ympäröivä yhteiskunta ja sen tarkastelu tyystin 
huomiotta. Tähän on ollut ilmeisesti osaltaan vaikuttamassa tutkimusten urheilu
keskeisyys. Ne eivät pyri keskittymään kovinkaan syvällisesti kunnallisen liikunta
hallinnon vaiheisiin, vaan enemmänkin niiden pyrkimyksenä on ollut valaista 
tutkimuskohteena olleen kaupungin urheilu- ja liikuntaelämän kokonaisuutta. 
Tässä mielessä aikaisemmista tutkimuksista useimmat - muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta9 

- kuuluvat enemmän urheiluhistorian kuin hallintohistorian 
piiriin. 

Jos kuntien liikuntahallinnon historiallinen tarkastelu on jäänyt melko vähäi
seksi ja pinnalliseksi, niin samaa ei voi sanoa viimeisimpien vuosien kehitystä 
selvittävästä tutkimuksesta, jota on paljon saatavilla. Muun muassa Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on 1970- ja 1980-luvuilla tehty 
melkoinen määrä kuntien liikuntahallintoon liittyviä kartoituksia. Niistä käsillä 
olevan aiheen kannalta merkittävimmiksi nousevat liikunnan sosiaalitieteiden 
laitoksella vuosina 1986 ja 1988 valmistuneet raportit, jotka selvittävät vuonna 
1980 voimaan astuneen liikuntalain vaikutuksia kunnissa.10 Edelleen liikuntatie
teellisen tiedekunnan liikuntasu unnittelun ja sittemmin liikunnan sosiaali tieteiden 
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laitoksella tehdyistä kuntia koskevista tutkimuksista ovat käyttökelpoisimpia 
olleet liikuntahallinnon päätöksentekijöiden taustoja ja mielipiteitä luodanneet 
selvitykset.n 

Kuntien liikunnan edistämiseen viime vuosina panostamia markkoja on 
niitäkin tutkittu tarkoin. Tässä työssä on uranuurtajana ollut Kari Puronaho, jonka 
kuntienliikuntamenoista 1980-ja 1990-luvuilta tekemät selvitykset antavat vertai
lukohtia historialliselle tarkastelulle.12 Historiallista tarkastelua tukee lisäksi aihet
ta läheisesti sivuavan hallinnon tutkimus, jossa on tienraivaajana ollut Joel Juppi. 
Hänen vuosien 1917 - 1994 julkista liikuntapolitiikkaa käsittelevät lisensiaatti- ja 
väitöskirjatyönsä avaavat näköaloja myös kunnallisen liikuntahallinnon vaihei
siin.13 Samoin Heikki Klemolan kartoitus läänien liikuntahallinnon synnystä ja 
kehityksestä selventää kuvaa kuntien ja läänien liikunnallisesta yhteistyöstä toi
sen maailmansodan jälkeisistä ajoista näihin päiviin.14 

Lähtökohtana muutos 

Kun historiassa tutkitaan pitkää ajanjaksoa, niin tällöin päällimmäiseksi nousee 
muutos. Tutkija joutuu väistämättä keskittymään työssään muutos- ja murros
kohtiin, koska tutkittava kohde ei pysy muuttumattomana ja koska sen kaiken 
kattava ja yksityiskohtainen selvittäminen käy ylivoimaiseksi. Toisaalta kaikkiin 
yksityiskohtiin paneutuminen ei ole tarpeenkaan, sillä juuri muutoskohdissa 
nousevat useimmiten esiin olennaiset kysymykset ja ongelmat. Siten pitkän aika
välin tutkimisessa keskeisessä asemassa on suurten linjojen hahmottaminen, ei 
niinkään yksityiskohtaisten tapahtumien äärimmäisen tarkka selvittäminen. 

Yhteiskunnallisen muutoksen selittäminen on ollut yksi länsimaisen filoso
fian ja sosiologian kiistellyistä peruskysymyksistä. Marxilainen tieteenperinne 
näkee muutoksen perimmäisenä moottorina tuotantovoimien eli tekniikan ja 
ihmisten tuotantotapojen jatkuvan kehityksen. Kuitenkaan tuotantovoimien kehi
tykselle tärkeät tuotantovälineiden omistus- eli tuotantosuhteet eivät kehity Mar
xin mukaan jatkuvasti, vaan ne jäävät aika ajoin jälkeen tuotantovoimien tasosta. 
Näin tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välillä syntyy väistämättä epäsuhta, 
joka muodostuu lopulta yhteenotoksi, jotta aikansa eläneet tuotantosuhteet saa
daan vastaamaan tuotantovoimien etenevää kehitystä. 

Marxilaisuus puhuu yhteiskunnan vallankumouksellisesta muutoksesta, 
jonka aikana syntyy uusi tuotantotapa. Näin se pitää sisällään ajatuksen jatku vasta 
siirtymisestä yhteiskuntamuodosta toiseen aina siihen asti, kunnes kapitalismista 
on sosialismin kautta siirrytty kommunismiin, jossa tuotantovoimien kehitys ja 
tuotantosuhteet vastaavat pysyvästi toisiaan. Marxilaisuuden ohella on olemassa 
myös muita konfliktiteorioita, joissa yhteiskunta kuvataan taistelukenttänä ja 
joissa koko maailmanhistorian selitetään olevan enemmän tai vähemmän ristirii
tojen historiaa. Siten ristiriidat itsessään toimivat yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisijoina ja muutoksen selittäjinä. 

Konflikti teorioiden vastapainona ovat konsensus-ja systeemi teoriat. Niiden 
peruslähtökohtana on, että sosiaalinen maailma muodostaa järjestelmän, joka 
säätelee toiminnoillaan itse itseään. Vaikka yhteiskunta muuttuu, niin järjestelmä 
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pysyy koossa, koska se pyrkii tasapainoon. Tällöin konfliktien sijaan tulevat 
tärkeiksi sosiaalisaation, sosiaalisen kontrollin ja integraation käsitteet. Ehkä 
kaikkein selvimmin konsensus-teoriat eroavat konfliktiteorioista siinä, että ne 
painottavat muutoksen hallittavuutta ja yhteiskunnan säilymistä vakaana. Siten 
ne pohjaavat viime kädessä olettamukseen kapitalistisen tuotantotavan 
säilyvyydestä ja kyvystä hallita erilaisia muutospaineita. Tunnetuin konsensus-ja 
systeemiteorioiden edustajista lienee amerikkalainen sosiologi Talcott Parsons, 
jonka 1950- ja 1960-luvuilla kehittämiä malleja myös monet suomalaiset tutkijat 
ovat soveltaneet omissa tutkimuksissaan. 

Tässä ei ole tarpeen pohtia enempää ihmisyhteisön muutoksen yleisiä syitä 
ja niitä selittämään pyrkiviä niin sanottuja suuria klassisia teorioita, koska tällöin 
ajauduttaisiin laajaan ja jo moneen kertaan puituun teoreettiseen tarkasteluun, 
joka etäännyttäisi meidät varsinaisesta tutkimusaiheesta. Siksi käsillä olevan 
tutkimuksen lähtökohdaksi riittää se edellämainittujen teorioiden yhteinen perus
ta, että yhteiskunta on koko ajan muutoksessa ja että vain muutoksen kautta 
voidaan ymmärtää ja selvittää tutkimuskohteen - tässä tapauksessa kunnallisen 
liikuntahallinnon - historiallista kehitystä. 

Yhteiskunnallisen muutoksen ohella on paikallaan korostaa klassisen sosio
logian esiinnostamaa tarkastelutapaa, jossa tutkimuskohde tulee erityisen kiin
nostavaksi silloin, kun sitä tarkastellaan jonkin kokonaisuuden osana ja siitä 
riippuvaisena. 15 Kun tätä sovelletaan kunnalliseen liikuntahallintoon, niin se tulee 
tutkimuksellisesti kiinnostavaksi silloin, kun sitä tarkastellaan koko suomalaisen 
yhteiskunnan osana. 

Koska tutkimusajanjakso rajautuu kunnallisen liikunta hallinnon perustami
sesta näihin päiviin - kattaen vuodet 1919 -1994 - niin tällöin keskeiseksi nousee 
suomalaisen yhteiskunnan kehitys viimeisten vajaan sadan vuoden aikana. Tätä 
voidaan kuvata monella tapaa. Tutkimuksen viitekehystä hahmoteltaessa nouse
vat kuitenkin keskeisimmiksi suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneet 
väestölliset ja elinkeinorakenteen muutokset. Edelliset vielä niin, että väestö
kehityksessä erotetaan toisistaan sekä maaseudulla että kaupungeissa ja 
kauppaloissa asuneet taulukon 1 tavoin. 

TAULUKKOl Suomen maaseutu-ja kaupunkilaisväestö 1900 -199016 

Vuosi Maalais- % Kaupungit ja % Väkiluku % 

kunnat kauppalat yhteensä 

1900 2370 960 87,4 341 602 12,6 2 712 562 100,0 
1910 2 658 324 85,3 456873 14,7 3 115 197 100,0 
1920 2 821 761 83,9 543 046 16,1 3364 807 100,0 
1930 2 855 685 77,9 811 382 22,1 3 667067 100,0 
1940 2 817 217 72,5 1 070 000 27,5 3 887 217 100,0 
1950 2 774 037 68,8 1 255 766 31,2 4 029 803 100,0 
1960 2 740 550 61,6 1 708 025 38,4 4448 575 100,0 
1970 2258 028 49,1 2340308 50,9 4 598 336 100,0 
1980 1 922 715 40,2 2865 063 59,8 4 787 778 100,0 
1990 1 918 737 38,4 3 079 763 61,6 4998500 100,0 
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Vaikka kyse ei ole mistään uudesta oivalluksesta, niin silti on yhä edelleen 
hätkähdyttävää huomata, että Suomi oli pitkään harvinaisen maaseutuvaltainen 
maa. Taulukon 1 ryhmittelyn mukaan väestön enemmistö asui maaseudulla aina 
1960-luvun lopulle saakka. Vasta vuoden 1970 väestölaskennassa oli kaupungeis
sa ja kauppaloissa ensi kerran enemmän asukkaita kuin maalaiskunnissa. Siten 
maaseutuväestön osuus on ollut Suomessa muihin läntisiin teollisuusvaltioihin 
verrattuna poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi Ruotsissa asui jo vuonna 1935 
kaupungeissa ja niihin verrattavissa taajamissa 51 prosenttia väestöstä.17 Näin se 
kaupungistui huomattavasti Suomea varhemmin. 

Jako maalaiskuntiin sekä kaupunkeihin ja kauppaloihin ei kerro kuitenkaan 
koko totuutta. Ensinnäkin kuntamuodot ovat muuttuneet. Tänä päivänä puhu
taan enää kunnista ja kaupungeista. Tämä on johtanut siihen, että kaupunkien 
ryhmään on tullut sellaisia pinta-alaltaan suuria kuntia, joissa on keskustaajaman 
lisäksi paljon maaseutumaisia piirteitä. Tällöin maaseutumaisuus ei nouse esiin 
enää kaupunkimaisuuden vastakohtana, vaan ne kohtaavat toisensa saman kun
nan sisällä. Muun muassa tästä johtuen TIiastokeskus kehitti Pekka Myrskylän 
mukaan 1980-luvulla kuntaryhmittelyn, jossa kunnat luokitellaan sen perusteella, 
miten paljon niissä on taajamaväestöä. Tällöin kaupunkimaisiksi kunniksi luoki
tellaan ne, joiden väestöstä vähintään 90 prosenttia asuu taajamissa tai kunnan 
suurimman taajaman väkiluku on yli 15 000. Vuonna 1990 näitä kaupunkimaisia 
kuntia oli Suomessa 68 ja niissä asui 58 prosenttia väestöstä.18 Siis tällä tavoin 
mitattuna kaupunkilaisia oli jonkin verran vähemmän kuin taulukon 1 ryhmittelyn 
mukaan. 

Edelleen Pekka Myrskylän tilastollisen katsauksen mukaan maaseutu
valtaisuutta voidaanmääritellämyös jakamalla asutut alueet taajamiin ja taajaman 
ulkopuolisiin alueisiin. Tällöin taajamiksi katsotaan kaupungit ja kirkonkylät tai 
muut suuret kylät, joiden asukasluku ylittää 200. Lisäksi asutuksen on oltava niin 
tiivis, ettei talojen etäisyys toisistaan ole 200 metriä pitempi. Tällä tavoin luokitel
tuna asui suomalaisista jo vuonna 1960 enemmistö, eli 56 prosenttia taajamissa. 
Vuonna 1990 oli taajamaväestön osuus kivunnut 80 prosenttiin.19 Siten tällä tavalla 
mitattuna suomalaisten "kaupungistuminen" oli taas varhempaa ja nopeampaa 
kuin mitä taulukko 1 osoittaa. 

Vaikka väestön jakaminen maaseudun ja kaupunkien kesken ei ole mikään 
yksiselitteinen ja ongelmaton tehtävä, niin silti suomalaisen yhteiskunnan yhdek
si hallitsevaksi piirteeksi nousee väistämättä pitkään kestänyt maaseutu valtaisuus. 
Asuiko enemmistö suomalaisista kaupukimaisissa oloissa jo vuonna 1960 vai 
vasta vuonna 1970 ei ole tämän tutkimuksen avainkysymyksiä. Sellaiseksi sen 
sijaan nousee se, että kun puhutaan kunnallisen liikuntahallinnon alkuvaiheista, 
niin tällöin olivat kyseessä lähes pelkästään kaupungit ja kauppalat, joiden väestö
osuus ei yltänyt toiseen maailmansotaan mennessä kuin vajaaseen kolmannek
seen. Siis vähintään kaksi kolmannesta suomalaisista ei päässyt vielä maailmanso
tien välisenä aikana nauttimaan minkäänlaisista kunnallisista liikunta palveluista. 
Silloin kun maaseudulla asuvat urheiluun ja liikuntaan liittyviä palveluja tarvitsi
vat tai halusivat, niin ne oli järjestettävä itse, ilman kunnan apua. 

Jos väestön asuinpaikkaan perustuvaa tarkastelua hallitsi maaseutu
valtaisuus, niin samaa on sanottava myös elinkeinorakenteesta. Kuten taulukko 2 
osoittaa, Suomi oli aina 1950-luvulle asti selvästi maa- ja metsätalousmaa. Myös 
tässä Suomi erosi huomattavasti skandinaavisista naapureistaan. Ruotsi, Norja ja 
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Tanska olivat saavuttaneet vastaavan tason jo 1900-luvun alussa. Vasta 1950- ja 
1960-luvuilla Suomea voi alkaa kutsua teollisuusvaltioksi, jolloin teollisuus- ja 
rakennustoiminta nousiva tmaa-ja metsä talouden rinnalle suurimmaksi elinkeinon
haaraksi. � 

TAULUKKO 2 Suomen koko väestö elinkeinon mukaan 1900 - 1990 prosentteina21 

Vuosi Maa-ja Teollisuus- Palveluk- Eläkeläiset, Yhteensä 
metsätalous ja rakennus- set opiskelijat, 

toiminta ym. 

1900 68 10 8 14 100 
1910 67 11 8 14 100 
1920 66 13 10 11 100 
1930 61 15 13 11 100 
1940 54 18 16 12 100 
1950 41 29 23 7 100 
1960 32 30 28 10 100 
1970 18 30 34 18 100 
1980 9 27 38 26 100 
1990 6 19 40 35 100 

Teollisuusalojen osuus elinkeinoista ei kuitenkaan noussut enää 1970-luvulla, 
vaan niiden ohi ajoivat palvelut, joiden parista sai leipänsä vuonna 1990 jo 40 
prosenttia väestöstä. Aivan uutena kehityspiirteenä on, että palvelujen rinnalle 
suurimmaksi elinkeinonhaaraksi näyttää muotoutuvan eläkeläisyys ja opiske
leminen. Niiden osuus oli jo vuonna 1980 niin suuri, että se sai suomalaisen 
yhteiskunnan rakennetta tutkineen Matti Alestalon kysymään, "onko yhteiskun
taan syntynyt hyvinvointivaltion kehittyessä kokonaan uusi luokka, joka saa 
toimeentulonsa erilaisista tulonsiirroista ?"n 

Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin voidaanAlestalon kysymykseen vasta
ta myöntävästi, koska eläkeläisten ja opiskelijoiden osuus koko väestöstä on 
jatkanut kasvuaan. Tästä kertoo pelkästään eläkeläisten määrän suhteellinen 
lisääntyminen. Kun heidän väestöosuutensa vuonna 1960 oli vain 7,1 prosenttia, 
niin kolmen vuosikymmenen kuluttua lukeutui eläkeläisväestöön jo 20,8 prosent
tia suomalaisista.23 Jos kehitys jatkuu samanlaisena, niin Suomi on muuttumassa 
hyvää vauhtia eläkeläisten ja opiskelijoiden yhteiskunnaksi, jossa työelämän 
ulkopuolella olevien määrä nousee huomattavan korkeaksi. Olletikin, kun sa
maan suuntaan vaikuttaa koko 1990-luvun alkupuoliskon jatkunut massa
työttömyys, joka siirtää entistä useamman työttömän eläkeläiseksi tai pysyvästi 
toimeentulotuen varassa eläjäksi. 

V äestöllisten, taloudellisten ja elinkeinorakenteen muutosten pohjalta voi
daan suomalaisen yhteiskunnan kehitys jaksottaa vuodesta 1919 lähtien taulukon 
3 tavoin viiteen kauteen: Maatalous-, sotatalous-, teollisuus-, palvelu- ja lama
Suomeen. Jaksottelu tulee muodostamaan tutkimuksen viitekehyksen ja karkean 
jäsentelyn. 
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TAULUKKO 3 Suomalaisen yhteiskunnan muutos ja kunnallinen liikuntahallinto vuosina 

1919 -199424 

MAATALOUS- SOTATALOUS- TEOLLISUUS- PALVELU- LAMA-

SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI 

1919-1939 1940-1949 1950-1%9 1970-1989 1990-1994 

Talous: kasvava sotatalous kasvava kasvava supistuva 

BKT:n muu-
tos keskirn. + 5,4% + 2,4% + 4,7% + 3,6% - 1,7 %

BKT/hen-
keä kohden 
indeksi: 109 151 261 532 623 

Yhteiskunnan 
a) päämäärä: talouskasvu selviytyminen talouskasvu talouskasvu talouskasvu 
b) varallisuus: köyhä köyhä vaurastuva varakas varakas 

c)luonne: vähän vapaa- säännöstely vapaa-aika ja "vapaa-aika- vapaa-aika 
aikaa ja kulu- kulutus lisään- ja kulutusyh- lisääntyy, 
tusta tyvät teiskunta" kulutus vä-

henee 

Kunnallinen 
liikuntahal-
linto: perustaminen säilyttäminen laajeneminen loisto murros 

Mitenkään kaikenkattava ja kiistaton ei taulukon 3 jaksottelu ole. Kuitenkin sitä 
tukevat monet aikaisemmat tutkimukset, joissa ollaan yhtä mieltä siitä, että 
ainakin toiseen maailmansotaan asti Suomi oli selkeä maatalousyhteiskunta.25 

Samoin teollistumisen katsotaan yleisesti vauhdittuneen nimenomaan 1950- ja 
1960-luvuilla, millä perusteella noita vuosikymmeniä voitaneen nimittää 
teollistumisvaiheeksi. Sen sijaan palvelu- tai niin sanottuun hyvinvointi
yhteiskuntaan siirtymisestä ollaankin sitten montaa mieltä. Paavo Seppänen pu
huu suomalaisen yhteiskunnan yleisestä modemisaatiosta eli nykyaikaistumisesta 
toisen maailmansodan jälkeen, erottamatta siitä mitään selviä toisistaan poikkea
via jaksoja. Modernisaation astetta eri aikoina Seppänen mittaa valitsemillaan ja 
pääasiassa tilastotietoihin pohjaavilla faktoreilla. Hänen mukaansa yleinen 
modemisaatio alkoi Suomessa edetä kaikkein vauhdikkaimmin 1950-luvun puo
livälissä, josta eteneminen jatkui 1970-luvulle.26 Seppästä tukee Pekka Kososen 
tutkimus hyvinvointivaltion haasteista ja pohjoismaisista malleista. Kososen mu
kaan vertailut osoittavat, että "valtiollistuminen ja hyvinvointivaltion laajenemi
nen luonnehtivat kehitystä vähittäin 1900-luvulla, mutta erityisen painokkaasti 
50-luvun puolivälistä 70-luvun puoliväliin" .'ll 

Matti Alestalon, Peter Floran ja Hannu Uusitalon mukaan oikeastaan koko 
toisen maailmansodan jälkeinen aika on ollut Suomessa hyvinvointivaltion raken
tamisen kautta. Vuosille 1945 - 1948 osui hyvinvointivaltion perustan lasku, sitä 
seurasi hitaan kehityksen kausi 1951 - 1960 ja laajeneminen 1961 - 1976. 
Laajenemisjakson kuluessa Suomi muotoutui pohjoismaiseksi hyvinvointi-
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valtioksi,28 jonka keskeisiksi tunnusmerkeiksi Alestalo, Flora ja Uusitalo nostavat 
korkean julkisten palvelujen tason ja sosiaaliturvan kehittämisen niin kattavaksi, 
että se takasi kaikille kansalaisille vähintään perustoimeentulon. 

Kuitenkin juuri hyvinvointi -käsitteen määrittelyn kohdalla piilee edellä 
esitetyn jaksottelun ongelmallisuus. Tuskin voidaan ajatella, että suomalaiset ovat 
yhtä mieltä siitä, mitä hyvinvointiin kuuluu. Hyvinvointi on sittenkin loppujen 
lopuksi käsite, jonka jokainen kokee omalta kohdaltaan eri tavoin. Toiselle hyvin
vointi toteutuu jo välttämättömien elämisen perustarpeiden tyydyttämisessä, kun 
toinen ei taas koe voivansa hyvin, vaikka hänelle olisi suotu mitä loistavimmat 
materiaaliset edellytykset tarpeidensa tyydyttämiseen. Toisaalta hyvinvoinnin 
määrittely on voimakkaasti sidoksissa käytännön politiikkaan. Eri puolueet mää
rittelevät hyvinvoinnin eri tavalla. Hyvinvointi on myös aikaan sidottu käsite. Erik 
Allardtin mukaan "hyvinvointi määräytyy historiallisesti, ja se täytyy määritellä 
uudelleen, kun historialliset olosuhteet muuttuvat" .'29 Siten se, mitä nyt pidetään 
hyvinvointina, ei sitä ehkä enää kymmenen vuoden kuluttua olekaan. 

Edellä esitetyistä ongelmista johtuen tässä on luovuttu puhumasta 
hyvinvointiyhteiskunnasta ja siirrytty käyttämään palveluyhteiskunnan nimitys
tä. Menettely on perusteltavissa myös jaksottelun kannalta. Palvelu-Suomi -vai
heen voidaan katsoa alkaneen 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, jolloin palvelut 
nousivat suurimmaksi elinkeinoryhmäksi. On myönnettävä, että rajaus on hieman 
keinotekoinen ja että sen pyrkimyksenä on vain hahmottaa suomalaisen yhteis
kunnan karkeita kehityslinjoja. 

Aivan sama on asian laita silloin, kun palveluyhteiskunnasta siirrytään lama
Suomeen. Rajaus on kärkevä eikä saa perustetta esimerkiksi elinkeinorakenteesta 
käsin, koska palvelut säilyivät vielä 1990-luvun alkupuoliskollakin suurimpana 
elinkeinonhaarana. Rajaus nojautuu pääosin poikkeavaan taloudelliseen kehityk
seen, kun Suomen bruttokansantuote kääntyi vuonna 1990 selvään alamäkeen. 
Laskusuunta jatkui aina vuoteen 1994. Lamavuosiin osui myös eläkeläisväestön 
suhteellisen osuuden ripeä kasvu ja ennennäkemättömän korkea työttömyys, 
jotka näyttävät siirtävän yhä useamman suomalaisen pysyvästi työelämän ulko
puolelle. Tästä on ounasteltavissa, että vaikka lama-Suomi muodostaa ajallisesti 
lyhyen jakson, niin silti sen vaikutukset saattavat tuntua pitkään suomalaisessa 
yhteiskunnassa. 

Yksi kaikille jaksoille tunnusomainen piirre on ollut yhteiskunnan yleinen 
pyrkimys taloudelliseen kasvuun. Joitakin tilapäisiä taantumia -esimerkiksi 1930-
luvun alun lamaa ja sotavuosia - lukuunottamatta tuossa pyrkimyksessä myös 
onnistuttiin. Suomen taloudellinen kasvu oli suhteellisen vakaata aina 1980-luvun 
lopulle asti. Jos talouskasvun mittariksi otetaan henkeä kohden laskettu brutto
kansantuote, niin se kutakuinkin kuusinkertaistui tutkimusjaksona. Taulukossa 3 
sen tasoa eri jaksoina kuvataan henkeä kohden lasketulla indeksillä, jolloin lama
Suomessa asukaskohtainen bruttokansantuote oli noin kuusi kertaa suurempi 
kuin maatalous-Suomessa. Markkoina laskettuna nousi asukaskohtainen brutto
kansantuote suurimmillaan, eli vuonna 1990 jo yli 90 000 markkaan.ll 

Kokonaisuudessaan bruttokansantuote kasvoi ajanjaksolla 1919 - 1989 run
saan kolmen prosentin vuosivauhdilla.31 Voimakkainta kasvu oli maatalous-Suo
messa. Tällöin ripeää kasvuvauhtia selittää osittain matala lähtötaso. Myös teolli
suus-Suomessa bruttokansantuote kasvoi reippaasti. Palvelu-Suomessa kasvu-
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vauhti alkoi hidastua, kunnes sitten 1990-luvulla ajauduttiin yllättäen tilantee
seen, jossa bruttokansantuote kääntyi laskuun ja se putosi suunnilleen vuosien 
1985 ja 1986 tasolle. Vaikka kansantuote säilyi edelleen kansainvälisesti verrattuna 
korkeana, niin tässä voidaan silti puhua putoamisesta, koska talouden laskeva 
kehitys oli täysin uutta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Laskusuunta 
kääntyi nousuun vasta vuonna 1994, jolloin BKT:n kasvu edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 3,9 prosenttia. 

Bruttokansantuotteen käyttökelpoisuudesta osoittamaan yhteiskunnallisen 
kehityksen perustaa, elämisen tasoa ja kansakunnan varallisuutta ollaan montaa 
mieltä. Erik Allardt toteaa, että osakseen saamasta arvostelusta32 huolimatta, on 
henkeä kohden laskettu bruttokansantuote "jatkuvasti paras yksittäinen mitta 
haluttaessa kuvata eri maiden asukkaiden keskimääräistä taloudellista tasoa" .33 

Samoin asukasta kohden laskettu bruttokansantuote osoittaa jonkin maan väestön 
varallisuuden tasoa eri aikoina siitä huolimatta, että bruttokansantuote on saatettu 
jakaa kaikkea muuta kuin tasan eri väestöryhmien kesken. Kuitenkaan Suomessa 
bruttokansantuotteen epätasainen jako ei muodosta estettä eri ajanjaksojen välisel
le vertailulle ja tutkimuksen viitekehyksen täsmentämiselle, siksi tasaisesti - osin 
jyrkistä tulo- ja varallisuuseroista huolimatta-on bruttokansantuote kautta histo
rian jakaantunut eri väestöryhmien kesken. 

Kuten taulukon 3 viitekehys osoittaa, oli maatalous-Suomessa henkeä koh
den laskettu bruttokansantuote verraten alhainen. Suomi oli kansainvälisesti 
ottaen köyhä maa, jolla oli niukasti varoja palvelujen tuottamiseen. Palkkataso oli 
alhainen ja sosiaaliturva rajoittui köyhäinapuun, jolloin suurimmalla osalla kansa
laisista oli vähän markkoja kulutukseen. Töitä tehtiin kuutena päivänä viikossa ja 
vuosilomalainsäädäntö oli vasta aluillaan. Siten myös vapaa-aikaa oli vähän. Ja, 
kun ei ollut vapaa-aikaa ja kulutusta, niin ei tarvittu kovin runsaita vapaa-ajan 
palveluitakaan. Kunnallinen liikuntahallinto otti vasta ensi askeliaan kaupungeis
sa ja kauppaloissa. Maalaiskunnissa, joissa suomalaisten valtaenemmistö asui, ei 
lähdetty vielä asettamaan urheilulautakuntia. 

Sotavuosista selvittyä alettiin voimakas jälleenrakentaminen ja teollistami
nen. Siirryttiin teollisuus-Suomeen, jossa varallisuus ja sitä kautta vapaa-aika ja 
kulutus lisääntyivät. Myös kunnallinen liikuntahallinto sai uutta vauhtia ja puhtia, 
kun maalaiskunnat alkoivat asettaa urheilulautaukuntia. Elettiin voimakkaan 
kasvun ja laajenemisen kautta, jonka yhteisenä tunnuksena oli Suomi 
vauraammaksi. Ja vauraus lisääntyi niin, että parissa vuosikymmenessä edettiin 
kansainvälisestikin verrattuna rikkaaseen palvelu-Suomeen, jossa kansalaisilla oli 
runsaasti vapaa-aikaa ja ennenkokemattoma tmahdollisuudet kuluttaa. Huippun
sa kulutus ja yhteiskunnallisten palvelujen tuotanto saavuttivat 1970- ja 1980-
luvuilla, jolloin myös kunnallinen liikuntahallinto ja sen tarjoamat palvelut elivät 
loiston aikaa. 

Loistoa ei ehtinyt kuitenkaan kestää kuin pari vuosikymmentä, kun oltiin 
ikävän tosiasian edessä. Ikuisesti kasvavavaksi luultu talous kääntyi yllättäen 
lamaan. Kansakunnan varallisuus ja kansalaisten elintaso kapenivat ensi kerran 
sitten sotavuosien. Samaan aikaan eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien määrä 
lisääntyi. Oltiin tilanteessa, jossa suomalainen yhteiskunta joutui uudelleen pun
nitsemaan päämääriään ja arvojaan. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta kunnalli
seen liikuntahallintoon, joka ajautui sekin muun yhteiskunnan tavoin murrok
seen. 
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Käsitteistä ja rajauksesta 

Käsitteet ja rajaus kulkevat tutkimuksessa usein käsi kädessä. Ne ovat saman asian 
eri puolia. Siksi keskeisiä käsitteitä ja rajauksia on syytä tarkastella yhdessä. Tässä 
tutkimuksessa yksi keskeinen käsite on kunta ja siitä johdettu laatusana kunnalli
nen. Niiden ymmärtäminen ei tuottane ongelmia. Kunnalla tarkoitetaan yleisesti 
tunnettua itsenäistä hallintokokonaisuutta, joka on täsmällisesti rajattu sekä 
alueeltaan että asukkailtaan. Suomessa oli eniten kuntia sotienvälisenä aikana, 
jolloin niiden määrä nousi lähes kuuteensataan. Toisen maailmansodan jälkeen 
niiden määrä alkoi alueluovutusten ja kuntien yhdistämisten seurauksena laskea. 
Tällä hetkellä kuntia on jäljellä 455, joista kaupunkeja 102 ja muita kuntia 353. 
Vuonna 1993 oli kuntien keskimääräinen asukasluku 10 653. Niistä puolessa oli 
vähemmän kuin 4 400 asukasta, ja peräti 90 prosenttia kaikista oli alle 20 000 
asukkaan kuntia.34 Siis Suomen kunnat ovat väestöltään pääosin pieniä ja harvaan 
asuttuja. Suuria ja tiheästi asuttuja kaupunkeja on kuntien joukossa yhä edelleen 
vähän. Yli 100 000 asukkaan kaupunkeja oli vuonna 1993 vain kuusi. 

Kunta on yleiskäsite, joka pitää sisällään erilaiset kunnalliset hallintomuodot. 
Ne ovat vaihdelleet tutkimusjaksona. Maatalous-Suomessa kuntien valta
enemmistön muodostivat maalaiskunnat. Kaupungit ja kauppalat olivat selkeänä 
vähemmistönä. Jälkimmäisten lukumäärä ja merkitys alkoivat kuitenkin kasvaa 
toisen maailmansodan jälkeen. 1970-luvun taitteesta lähtien asui enemmistö suo
malaisista kaupungeissa ja kauppaloissa. Kauppaloista ja maalaiskunnista luovut
tiin nimityksinä 1980-luvulla, kun edellisistä tehtiin kaupunkeja ja jälkimmäiset 
muuttuivat vain yleensä kunniksi. Nykyisin kunnat voivat itse valita, haluavatko 
ne olla hallintomuodoltaan kaupunkeja vai niin sanottuja muita kuntia. Uuden 
ryhmittelyn seurauksena kaupunkien keskusjärjestö Kaupunkiliitto ja kuntien 
Kunnallisliitto lakkautettiin ja yhdistettiin Kuntaliitoksi. Ratkaisu korostaa kun
nan merkitystä hallinnollisena yleiskäsitteenä. 

Kuntien historiallisena tehtävänä on ollut yhteisön toiminnalle välttämät
tömien hallinnon ja palvelujen järjestäminen. Kunnallinen liikuntahallinto kuuluu 
jälkimmäiseen tehtäväkuvaan. Se kattaa kuntien urheiluun ja liikuntaan liittyvän 
palvelutoiminnan. Urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestämiseksi asetettiin ensim
mäinen itsenäinen kunnallinen hallintoelin Helsinkiin vuonna 1919 ja se sai 
nimekseen urheilulautakunta. Tästä urheilulautakunta-nimitys vakiintui niin, 
että se säilyi käytössä aina 1970-luvulle asti, jolloin se korvattiin liikuntalauta
kunnalla. Se ei jäänyt kuitenkaan viimeisimmäksi nimitykseksi, vaan nykyisin 
suurimmassa osassa kuntia urheilu- ja liikunta-asioista huolehtivat erilaiset 
yhdistetyt vapaa-aikalautakunnat ja muut vastaavat laajemmat hallintokokonai
suudet. Mistään aivan ennenkokemattomasta järjestelystä ei kuitenkaan ole kyse, 
sillä monissa pienehköissä kunnissa oli alusta alkaen hoidettu urheiluasioita 
yhdessä raittius- ja nuorisotoimen kanssa. Siten urheilu- ja liikunta-asioita hallin
noivan kunnallisen elimen nimitys on vaihdellut melkoisesti historiallisesta ajan
kohdasta ja kunnan koosta riippuen. 

Tässä tutkimuksessa kunnallisella liikuntahallinnolla tarkoitetaan kuntien 
urheilu- ja liikuntatoimintaa päätehtävänään hallinnoivia ja järjestäviä lautakun
tia sekä niiden alaista henkilökuntaa ja palveluja. Täten liikuntahallinto-käsite on 
hyvin lähellä kunnissa yleisesti käytettyä liikuntatoimi -käsitettä, ja jatkossa 
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molempia käsitteitä käytetäänkin rinnan. Muita kuntien hallintoelimiä, jotka 
mahdollisesti ovat järjestäneet tai järjestävät urheilu- ja liikuntatoimintaa ei ole 
katsottusuoranaisesti liikuntahallintoonkuuluviksi ja siksineonjätettytutkimuk
sen ulkopuolelle. Näistä merkittävin on ollut koulutoimi. Rajaus on perusteltu 
paitsi tutkimuksen liiallisen laajenemisen kannalta myös sen vuoksi, että koulu
liikunnan historiaa on tutkittu melko perusteellisesti. Viimeksi aiheesta on julkais
tu oma 150-vuotishistoriansa.35 

Kuitenkin yhdessä kohdin on jouduttu tekemään poikkeus. Se koskee kun
tien liikuntatoimien hallinnoimien liikuntapaikkojen hoitoa, kunnossapitoa ja 
rakentamista. Ne ovat useimmissa kunnissa luokiteltu ainakin jossakin historian 
vaiheessa niin sanottuihin teknillisiin töihin, jolloin ne kuuluivat muun muassa 
rakennuslautakuntien alaisen henkilökunnan tehtäviin ja jolloin niistä aiheutu
neet kulut kirjattiin asianomaiselle hallintokunnalle. Kuitenkin liikuntapaikkojen 
hoidosta ja kunnostuksesta aiheutuneet kulut on kuntien talousarviokäytännöstä 
poiketen katsottu tässä tutkimuksessa liikuntahallintoon kuuluviksi menoiksi, 
koska näin on saatu täsmällisempää tietoa kuntien liikunnan edistämiseen eri 
aikoina käyttämistä varoista. 

Mitä sitten ymmärretään käsitteellä liikunta? Kysymystä ovat pohtineet 
monet tutkijat. Viimeisimpänä on asialla ollut Joel Juppi väitöskirjassaan. Hänen 
mukaansa suomalaisissa pohdinnoissa, "on liikunta ymmärretty yksilön omalla 
lihastyöllä aikaansaatujen ja tahdonalaisesti säädeltyjen liikkeiden ja liikkumisen 
kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kun

non ylläpitäminen ja parantaminen" .'Ji, Määritelmästä selviää - joskin hieman 
vaikeaselkoisesti - mitä liikunnalla tarkoitetaan. Se kaipaa tuekseen kuitenkin 
lisävalaistusta. 

Liikunta on aikaan sidottu käsite. Tämän vuosisadan alussa ja vielä pitkälti 
toisen maailmansodan jälkeenkin puhuttiin harvoin liikunnasta. Paljon liikuntaa 
yleisempiä sanoja olivat voimistelu ja urheilu. Niistä viimeksi mainittu tuli sitten 
hallitsevaksi. Myös kunnissa liikuntahallinto rakentui urheilun ympärille. Alettiin 
puhua urheilulau takunnista. Tämä oli luontevaa, koska kuntien ensijaiseksi liikunta
hallinnolliseksi tehtäväksi miellettiin urheilun edistäminen. Vasta joskus 1960-
luvun lopulla alettiin kunnissa yleisemmin siirtyä urheilupalvelujen tuottamisesta 
liikuntapalvelujen tuottamiseen. Tämä oli taas seurausta suomalaisen yhteiskun
nan yleisestä kehityksestä. Siten liikunnalla on eri aikoina tarkoitettu eri asioita. 

Tässä käyttökelpoisin tapa käsitteen liikunta määrittelemiseksi on tarkastella 
niitä palvelutehtäviä, joita kunnallisella liikuntahallinnolla on katsottu kautta 
historian olleen. Niistä ensimmäinen on ollut ilman muuta jo todettu urheilun 
kaikinpuolinen edistäminen. Alkuvaiheessa urheiluksi miellettiin vain kilpa- ja 
huippu-urheilu, mutta myöhemmin tulivat mukaan myös kunto-, työpaikka-, 
nuoriso- ja veteraaniurheilu. Tällöin lähestyttiin aikoja, jolloin urheilua laajempi 
käsite, liikunta vakiintui käyttöön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa alettiin pu
hua kaikille kuntalaisille tarkoitettujen liikuntapalvelujen tarpeellisuudesta. En
simmäisinä niitä ilmensivät uimahallit, pururadat ja ulkoilualueet. Tästä kunnal
linen palvelutarjonta on laajentunut ottamaan huomioon myös liikunnan 
erityisryhmät, joihin luetaan vammaiset, eläkeläiset ja alle kouluikäiset lapset. 

Siis laajasti ottaen liikuntaa on kaikki ihmisten harjoittama vapaa liikkumi
nen, johon tarvitaan ainakin jonkin verran lihasvoimaa. Täten myös moottori
urheilu kuuluu liikunnan piirin. Ansiotyötä ja sen yhteydessä mahdollisesti 
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harjoitettavaa fyysistä ponnistelua ei kuitenkaan lueta liikuntaan kuuluvaksi. Sen 
sijaan työmatkat katsotaan nykykäsityksen mukaan liikunnaksi, jos ne tehdään 
jalan tai polkupyörällä. Tällöin puhutaan hyötyliikunnasta, jota kunnat ovat 
varsinkin viime vuosikymmeninä pyrkineet edistämään kevyen liikenteen väyliä 
rakentamalla. Näin liikunta määrittyy tässä tutkimuksessa yleiskäsitteeksi, joka 
ulottuu urheilusta hyötyliikuntaan ja jonka harrastamista kunnat ovat pyrkineet 
edistämään eri aikoina eri tavoin. 

Ajallisesti tutkimus on ollut mielekkäintä rajata vuosiin 1919 -1994. Alku
vuodeksi on valittu ensimmäisen kunnallisen urheilulautakunnan perustaminen. 
Luonnollisesti perustamiseen johtaneita syitä on luodattu jo vuotta 1919 edeltäneeltä 
ajalta. Jos aloitusvuoden valinta tuntuu luontevalta, niin päätösvuoden valinta ei 
sitä kaikkien mielestä välttämättä ole. Historiantutkimuksessa ei ole tavallista 
ulottaa tutkimusta aivan nykypäiviin. Tässä se on kuitenkin tehty. Ratkaisu saa 
perustelunsa tutkimuksen lähtökohdista, joissa muutoksella on keskeinen asema. 
Kunnallinen liikuntahallin to joutui 1990-1 u vun alussa sellaiseen muutokseen, ettei 
sitä voitu jättää huomiotta. Tosin viimeisimpien vuosien osalta on jouduttu tyyty
mään vain tapahtumien toteamiseen ja kuvailuun. Historialliset kehityslinjat ja 
syy-yhteydet piirtyvät vasta myöhemmin. Siten tutkimus jakautuu tavallaan 
kahteen osaan: toisaalta kunnallisen liikunta.hallinnon historian selvittämiseen 
toisaalta viime vuosien tapahtumien kartoittamiseen, jossa tutkija joutuu myös 
kommentoimaan ajankohtaista keskustelua. Tältä osin lähestytään yleistä filoso
fista ja yhteiskuntatieteellistä pohdintaa sekä vastaavasti etäännytään perinteises
tä historiantutkimuksesta. 

Se, että tutkimus keskittyy vain suomalaiseen kunnalliseen liikuntahallintoon 
ei johdu mielenkiinnon vaan voimavarojen puutteesta. Yhden tutkijan resurssit 
eivät ole riittäneet kansainvälisten vertailujen tekemiseen. Tästä avautuu luonteva 
tilaisuus mahdolliselle jatkotutkimukselle. Erityisen mielenkiintoista olisi verrata 
Suomen kehitystä muihin Pohjoismaihin. Miksei vertailuja voisi ulottaa koske
maan laajemminkin Euroopan Unionin jäsenvaltioita. Onhan Suomi yksi Unionin 
jäsenistä. 

Keskeinen aineisto ja toteutus 

Sotien väliseltä ajalta on olemassa niukasti yleistä kuntien liikuntahallinnosta 
kertovaa aineistoa. Tärkein aineisto rajoittuu valtion urheilulautakunnan37 arkis
toon, jossa tutkijalle antaisin kokonaisuus on lautakunnan keväällä 1930 kuntiin 
suuntaama kysely. Siinä tiedusteltiin kunnissa toimivia urheiluseuroja sekä niissä 
sijaitsevien liikuntapaikkojen määriä, kuntoa ja omistussuhteita. Siten kysely 
antaa kattavan kuvan kuntien tuolloisista liikuntaoloista. Toinen valtion urheilu
lautakunnan arkistossa oleva keskeinen aineisto koostuu lautakunnan pöytä
kirjoista ja niiden yhteydessä olevista urheilukenttäavustusten jakopäätöksistä ja 
kenttien tarkastuskertomuksista. Sen sijaan mitään yhteenvetotilastoja ei kuntien 
liikuntahallinnosta vielä ennen toista maailmansotaa tehty. Niiden aika tuli vasta 
läänien urheilulautakuntien perustamisen jälkeen. Vuonna 1954 aloittivat läänit 
yhdessä valtion urheilulautakunnan kanssa kunnallisten urheilu- ja liikunta-
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menojen tilastoinnin, joka jatkui katkeamatta vuoteen 1992. Tuo tilastomateriaali 
muodostaa tutkimuksen rungon lähes neljän vuosikymmenen jaksolta. 

Pelkällä yleisellä aineistolla ei olisi kuitenkaan kovin pitkälle päästy. Sitä 
täydentämään tarvittiin tietoa, miten asiat olivat kehittyneet yksittäisissä kunnis
sa. Tämän vuoksi päädyttiin valitsemaan esimerkkikuntia, joista tehtiin historial
linen kartoitus liikuntahallinnon perustamisesta näihin päiviin. Alueellisen edus
tavuuden takaamiseksi esimerkkikunnat päätettiin valita Hämeen, Oulun, Poh

jois-Karjalan, Uudenmaan ja Vaasan lääneistä. 
Mainittujen viiden läänin alueelta etsittiin yhdessä läänien liikunta toimistojen 

kanssa kolme esimerkkikuntaa sillä poikkeuksella, että Uudeltamaalta tuli tutki
mukseen mukaan neljä kuntaa. Tämä sen vuoksi, että Helsinki katsottiin omaksi 
kokonaisuudekseen. 

Esimerkkikuntia valittaessa päädyttiin menettelyyn, jossa läänien pää
kaupungit päätettiin ottaa mukaan tutkimukseen. Tämän lisäksi valittiin mukaan 
jokin läänin keskisuurista kaupungeista sekä yksi maaseutukunta. Tässä on koros
tettava, että esimerkkikuntien valinnassa ei noudatettu minkäänlaisia satunnais
otoksen periaatteita, vaan valinta perustui aina läänin liikuntatoimiston asiantun
temukseen ja yhdessä tutkijan kanssa tehtyyn harkintaan. Esimerkiksi maaseutu
kunnista voitiin valita vain niitä, joissa oli vielä tämän vuosikymmenen alussa 
jonkinlaista kunnallista liikuntahallintoa ja sitä edustava viran- tai toimenhaltija. 
Muutoin tutkimus olisi käynyt tutkijalle ylivoimaiseksi. Ylipäätään tässä on syytä 
korostaa, ettei kyseessä ollut mihinkään tilastoainekseen pohjaavan suppean 
vertailun tekeminen, vaan jokaisen esimerkkikunnan liikuntatoimen historialli
sen kehityksen selvittäminen, mikä vei kunnan koosta riippuen aikaa yhdestä 
useampaan kuukauteen. Tällöin otos jäi jo yksistään taloudellisten voimavarojen 
niukkuuden vuoksi rajalliseksi. 

Toisaalta ei voitu ajatella, että tutkija olisi joutunut tekemään niin sanotusti 
turhaa työtä, vaan käytännön järjestelyjen oli sujuttava rivakasti ja tarvittavan 
arkistomateriaalin löydyttävä. Siksi piti ennalta olla varmuus, että esimerkki
kohteeksi valitun kunnan liikuntahallinnon kehitys voitiin selvittää riittävällä 
tarkkuudella ja perusteellisuudella. 

Kaikkiaan esimerkkikuntia tuli tutkimukseen mukaan seuraavat 16: Alavus, 
Helsinki, Himanka, Hämeenlinna, Hyvinkää, Joensuu, Kajaani, Koski Hl, Lieksa, 
Mäntsälä, Oulu, Pohja, Puolanka, Tampere, Tuupovaara ja Vaasa. Niiden alueelli
nen sijoittuminen selviää kuviosta 1. 

Esimerkkikuntien liikuntatoimien kehitystä kartoitettaessa ei tyydytty vain 
kirjalliseen materiaaliin, vaan kunnissa tehtiin koko joukko haastatteluja. Niillä 
pyrittiin saamaan lisäselvitystä sekä kuntien liikuntahallinnon menneisyyteen 
että nykyisyyteen. Haastatteluja täydennettiin vielä keväällä 1994, jolloinesimerkki
kuntien liikuntatoimistoista kerättiin erillisellä kyselylomakkeella tuoreimmat 
tiedot ja tulevan kehityksen ennakoinnit. 

Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että tutkimus liikkuu kahdella tasolla -
toisaalta seurataan kunnallisen liikuntahallinnon yleistä kehitystä toisaalta tarkas
telu ulotetaan yksittäisiin esimerkkikuntiin. Näin pyrkimyksenä on tavoittaa 
mahdollisimman kattavasti historiallisen kehityksen moninaisuus. Ja jotta tuosta 
moninaisuudesta piirtyisi sitten esiin selkeä linja, keskitytään kunnallisen liikunta
hallinnon olennaisiin muutosvaiheisiin ja tarkastellaan niiden liittymistä koko 
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suomalaisen yhteiskunnan taloudellisiin voimavaroihin, arvoihin sekä lainsää
däntöön eri aikoina.Tutkimustehtävä ei ole tavanomainen, sillä Suomessa liikunta
historian akateeminen tutkimus keskittyi pitkään lähes pelkästään urheilun ym
pärille. 

Esimerkkikuntien 

asukasluku 1990 

Helsinki 492 400 
Tampere 171 601 
Oulu 101 379 
Vaasa 53 429 
Joensuu 47 204 
Hämeenlinna 43 417 
Hyvinkää 39 989 
Kajaani 36 099 
Lieksa 17 665 
Mäntsälä 14 497 
Alavus 10 588 
Pohja 5 278 
Puolanka 4 696 
Himanka 3 364 
Tuupovaara 2 7 40 
Koski 2 318 

AHVENANMAAN 
LÄÄNI 

KlNIO 1 Tutkimuksen esimerkkikunnat 

LAPIN LÄÄNI 

• 

Oulu 
Puolanka 

OULUN LÄÄNI 
Kajaani 
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Ensimmäiset, ainakin osaksi akateemisiksi luokiteltavat liikuntahistorian 
tutkimukset ilmestyivät Suomessa 1900-luvun alussa, kun Viktor Heikel julkaisi 
teoksensa "Gymnastikens historia", ja Ivar Wilskmanilta ilmestyi neliosainen sarja 
"Idrotten i Finland i början af tjugonde seklet" .38 Liikuntahistorian historiankirjoi
tuksen vaiheita selvittänyt Leena Laine luokittelee Heikelin ja Wilskmanin tutki
mukset klassiseksi ruumiinkulttuurin historiaksi, joiden läpikäyvänä ajatuksena 
oli tuoda esiin klassisen ruumiinkulttuurin ihanteet. Tämän suuntauksen syrjäytti 
sitten kilpa- ja huippu-urheilu, jonka näkyvimmäksi historioitsijaksi nousi Klaus 
Uuno Suomela.3',) 

Ensimmäiset liikuntahistoriaan liittyneet lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimukset 
hyväksyttiin Suomessa 1950-luvun alussa.fJ Koko 1950-luku oli sitten vireätä 
tutkimuskautta, jota leimasivat monet Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella 
tehdyt opinnäytteet. Myös professori Aimo Halilan johdolla kirjoitettu SVUL:n 
historia sijoittui tähän kauteen. 41 SVUL:n historia loi tavallaan päätepisteen suoma
laisen huippu-urheilun menestyskaudelle ja urheilupainoitteiselle liikunta
historialle. Suomen urheilun suurvalta-ajat olivat takana 1920- ja 1930-luvuilla. 
Edessä oli 1960-luvulla voimistunut yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka ulotti 
vaikutuksensa myös urheiluun ja liikuntaan sekä niiden tutkimiseen. 

Suomessa alettiin 1960- ja 1970-luvuilla korostaa kilpaurheilun ohella myös 
laajojen joukkojen liikuntaa. Samalla liikunta alettiin ymmärtää yhteiskunnallise
na ilmiönä. Tutkimuksellisesti tämä näkyi ensinnä Jyväskylän yliopistossa, jossa 
muun muassa Pekka Kiviahon sosiologiset kartoitukset urheilun ja yhteiskunnan 
suhteesta raivasivat uutta näköalaa myös liikuntahistoriaan.42 Senkin piirissä 
katsottiin tarpeelliseksi selvittää aikaisempaa perusteellisemmin urheilun ja lii
kunnan yhteiskunnallisia juuria. Tästä sai 1970-luvun puolivälissä alkunsa Lii
kuntatieteellisen Seuran yhteydessä toiminut ja opetusministeriön rahoittama 
Suomen liikuntahistoria -projekti. Historioitsijat joutuivat tyytymään erilliseen 
projektiin, koska Suomessa ei liikuntahistorian tutkimuksella ollut tuolloin - eikä 
ole vieläkään - omaa yliopistollista tukikohtaa. 

Liikuntahistoria -projektin yhteydessä syntyi 1970- ja 1980-luvuilla mittava 
joukko korkeatasoisia tutkimuksia, joista yliopistolliset opinnäytteet suuntautui
vat pääosin liikuntakasvatuksen, kilpaurheilun ja urheilujärjestöjen juurien selvit
tämiseen. Projektin päätti vuonna 1992 ilmestynyt kokoomateos "Suomi uskoi 
urheiluun", jota voi pitää kattavana suomalaisenliikuntahistorian yleisesityksenä.43 
Liikunnan hallintohistoriaan ei projektissa kuitenkaan syvällisemmin paneudut
tu, vaan hallinnon selvittäminen on ollut erillistutkimusten varassa. Silti se on 
liittynyt hengeltään läheisesti niihin uusiin painotuksiin, joita liikuntahistoria
projektin piirissä vaalittiin. 

Suomalaisen liikuntahallinnon historian akateemisen tutkimuksen käynnis
ti Joel Juppi 1980-luvun puolivälissä lisensiaattityöllään, joka keskittyi valtion 
liikuntapolitiikkaan rahoituksen näkökulmasta. Vuonna 1995 hän sai valmiiksi 
valtion Iiikuntapolitiikan kokonaisuutta vuosina 1917 - 1994 selvittäneen väitös
kirjansa. 44 Se kuului yhtenä osana opetusministeriön rahoittamaan julkisen liikunta
hallinnon historiahankkeeseen, jonka toisena laajana osa-alueena oli kunnallisen 
liikuntahallinnon vaiheitten selvittäminen. Ja kuten jo edellä on todettu, tässä 
kohdin oli suomalaisessa liikuntahistorian tutkimusperinteessä aukko, joka pyri
tään seuraavilla sivuilla kuromaan umpeen. 



KUNNALLISEN LIIKUNTAHALLINNON SYNTY 

JA MUOTOUMINEN 1919 - 1939 

Lautakunnat huolehtimaan kuntien uusista tehtävistä 

Suomessa viime vuosisadan lopulla alkanut ja 1900-luvun alussa voimistunut 
taloudellinen kasvukehitys muutti monella tapaa kuntien asemaa ja tehtäviä. 
Kunnille ja niistä varsinkin suuremmille kaupungeille alettiin siirtää yhä enem
män aikaisemmin tuntemattomia yhteiskunnallisia velvoitteita, joista osa määrät
tiin erityislainsäädännöllä pakollisiksi. Kunnille tuli pakolliseksi muun muassa 
kansakoulujen perustaminen ja ylläpito, rakennus- ja palotoimen hoito, maantei
den ja katujen kunnossapito sekä terveyden- ja köyhäinhoito.1 Jotta kunnat kyke
nivät suoriutumaan lisääntyvistä tehtävistään, alkoi valtio myöntää niille avus
tuksia. Valtionapujärjestelmä laajeni nopeasti koskemaan kaikkia kunnan lakisää
teisiä toimintoja.2 

Tässä on syytä painottaa, että ripeästä kasvustaan huolimatta kuntien ja 
valtion tuottamat julkiset palvelut olivat vielä tämän vuosisadan alussa nykyiseen 
verrattuna vaatimattomalla tasolla. Riitta Hjerppe on laskenut valtion ja kuntien 
kokonaismenojen olleen tuolloin kutakuinkin 12-13 prosenttia bruttokansantuot
teesta, ja julkisia tehtäviä hoitamassa olleen vajaat 20 000 valtion ja kuntien 
työntekijää. Vastaavasti 1980-luvulla ylitti kuntien ja valtion bruttokansantuote
osuus jo 40 prosenttia ja julkisissa tehtävissä työskenteli noin puoli miljoonaa 
henkeä.3 

Vaikka kunnalliset palvelut olivat alussa vaatimattomia, niin niiden lisäänty
minen pakotti kuitenkin kunnallishallinnollisiin muutoksiin. Laajentuneita tehtä
viä ei voitu hoitaa enää pelkästään rahatoimikamarin tai kunnallislautakunnan 
voimin, vaan niiden avuksi alettiin perustaa omia luottamusmiehistä koostuvia 
lautakuntia. Ne toimivat kaupungeissa rahatoimikamarin ja maalaiskunnissa 
kunnallislautakunnan valvonnassa. Mitään yksityiskohtaisen tarkkaa ohjetta val
tiovalta ei uusien hallintokuntien perustamisesta antanut. Vuoden 1873 
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kunnallisasetuksessa mainittiin vain, että kunnilla oli mahdollisuus perustaa 
erinäisiä tarkoituksia varten lauta- ja johtokuntia. Myöskään vuosien 1898 
kunnallissäädöksessä ja vuoden 1927 kaupunkien hallinnonuudistusta koske
neessa laissa ei kovinkaan tarkoin säädelty yhä tärkeämmäksi kehittyvää 
lautakuntalaitosta. Vuoden 1927 laissa todettiin asiasta, että 

"kaupunginhallituksen avuksi voi valtuusto perustaa hallituksen valvonnan alaisia 
lautakuntia. Lautakuntien jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto, ellei toisin ole säädetty. 
Edustajakseen kuhunkin lautakuntaan tulee hallituksen vuodeksi kerrallaan valita 
esimiehensä tai yksi jäsenistään, ja on näin valittu oikeutettu olemaan läsnä lautakunnan 
kokouksissa sekä niissä ottamaan osaa keskusteluun,mutta ei päätöksiin. Lautakunnan 
päätös on alistettava kaupunginhallituksen tutkittavaksi, jos hallitus tai hallituksen 
esimies sitä vaatii. Milloin jonkun lautakunnan toimivalta on sen johtosäännöllä tai 
muulla laillisella säännöksellä järjestetty, noudatettakoon sitä."4 

Kuten huomataan, lainsäädäntö antoi kunnille laajan harkintavallan lautakuntien 
perustamisessa. Poikkeuksen tekivät ainoastaan ne hallinnonalat, joiden tehtävien 
hoidosta määrättiin erityislainsäädännöllä. Niitä varten tuli perustaa omat laki
sääteiset hallintokuntansa. Sitä vastoin niistä riippumaton vapaaharkintaisten 
palvelutehtävien tuottaminen oli täysin kaupunkien ja maalaiskuntien omissa 
käsissä, jolloin ne saivat mielensä mukaan laajentaa lautakuntalaitostaan. Kuiten
kin vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä olivat vapaaharkintaiset lautakunnat 
harvinaisia. Niitä perustettiin etupäässä vain suurimpiin kaupunkeihin, joissa oli 
taloudellisia mahdollisuuksia ulottaa kunnallinen palvelutoiminta koskemaan 
muutakin kuin pelkkiä lakisääteisiä velvoitteita. Sen sijaan suurin osa maalais
kunnista painiskeli aina toiseen maailmansotaan asti ja osittain vielä sen jälkeen
kin sellaisten kunnallistaloudellisten ongelmien kimpussa, ettei niiltä tahtonut 
juuri liietä rahaa pakollisten terveydenhoidon, sosiaalipalvelujen ja koululaitok
sen ylläpidon ulkopuolelle. Lyhyesti sanottuna Suomessa vallitsi tämän vuosisa
dan alkupuoliskolla kunnallisissa palveluissa selkeä kahtiajako runsaan tarjonnan 
kaupunkeihin ja niukan tarjonnan maaseutuun. 

Mutta erot eivät rajoittuneet vain kunnallisiin palveluihin. Myös väestön 
vapaa-ajan harrastusten laajuudessa ja vilkkaudessa oli eroja. Muun muassa 
urheiluharrastus oli vilkkaampaa kaupungeissa ja muissa teollisuustaajamissa 
kuin maaseudulla. Lisääntynyt urheiluharrastus edellytti taas harjoitus- ja kilpailu
paikkojen rakentamista. Aluksi niiden rakentamisesta vastasivat urheilusta innos
tuneet omin voimin, mutta etenkin teollisuusseuduilla alkoivat kunnat yhä enem
män osallistua urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Myös urheilun 
seuratoiminta vilkastui tasaisesti 1900-luvun alussa, mikä sekin asetti paineita 
kuntia kohtaan. Varsinkin kieltolain voimaantulon jälkeen, jolloin urheiluseurojen 
tukemiseksi jaetut kunnallisten anniskeluyhtiöiden voittovarat tyrehtyivät, alet
tiin urheilupiireissä vaatia urheiluseuroille toimintatukea suoraan kaupungin 
kassasta.5 Vähin erin kehitys johti siihen, että yksi ensimmäisistä kuntien 
vapaaharkintaisista hallinnonhaaroista alkoi kehittyä urheilun ympärille. Mutta 
kehityksen moottorina ei ollut ainoastaan urheiluharrastuksen lisääntyminen, 
vaan kunnallisen liikuntahallinnon syntyyn vaikuttivat myös urheilua laajemmat 
yhteiskunnalliset perustelut, joita voimistelunopettajat kiirehtivät ensimmäisinä 
tuomaan esiin. 
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Voimistelunopettajat huolissaan helsinkiläislasten terveydestä 

Maan pääkaupungissa Helsingissä keskustelun kunnallisten urheilu- ja leikki
paikkojen tarpeellisuudesta aloitti huhtikuussa 1913 Suomen Voimistelunopettaja
liitto. Se lähetti "Herroille Helsingin kaupungin Valtuusmiehille" kirjelmän, jossa 
kiinnitettiin vakavaa huomiota helsinkiläislasten ja-nuorten puutteellisiin ulkoilu
mahdollisuuksiin ja heikkoon terveydentilaan. Tilanteen kohentaminen kuului 
liiton mielestä ennen muuta kaupungille, koska 

"nyttemmin myönnetään sangen yleisesti, että kunnallispolitiikan ensimmäisiä tehtä
viä tulee olla niiden terveydellisten vaatimusten tyydyttäminen, joiden tarkoituksena 
on vahvistaa yhteiskunnan jäsenten terveyttä ja säilyttää heidän työkuntoisuutensa. 
Kasvavan polven urheiluharjoitusten ja leikkien kehittämistä ja edistämistä on useissa 
sivistymaissa pidetty kunnan johtomiesten velvollisuutena."6 

Voimistelunopettajaliitto ei tyytynyt lasten heikosta terveydentilasta puhuessaan 
vain omiin johtopäätöksiinsä, vaan se toimitti kaupungin johdolle esitystensä 
tueksilääkäri Tor Waenerbergin muistion. Siinä todettiin kaupungin lastentarhoissa 
suoritettujen tutkimusten tuloksena selvitetyn, että likimain puolet köyhien ja 
vähävaraisten kotien lapsista oli tuberkuloottisia eli keuhkotautisia. Vaikka sairai
den lasten määrä oli suuri, niin silti se vastasi Waenerbergin käsityksen mukaan 
kutakuinkin tilannetta, joka vallitsi muissa Euroopan suurkaupungeissa. Kuiten
kin Helsingin lukeminen suurkaupungiksi oli hieman liioiteltua, koska kaupun
gissa oli tutkimuksen tekemisen aikoihin vain vajaat 150 000 asukasta. Tietenkin 
Suomen oloissa Helsinkiä voitiin luonnehtia suurkaupungiksi, mutta kansainvä
lisesti ottaen se ei sellainen ollut. 

Waenerbergin mielestä raitis ilma ja aurinko olivat lapsi tuberkuloosin tehok-
kaimmat parannuskeinot, joiden 

"puute edistää taudin kehitystä ja vähentää lasten vastustuskykyä. Nälkä ja puute 
vaikuttavat samaan suuntaan, mutta varmasti on huonosti ravittujen lasten luku 
mitättömän vähäinen niiden laumaan verraten, jotka kärsivät ilman ja auringon nälkää. 
Sentähden onkin kaupungin välttämätön velvollisuus hankkia kaikille noille 
ummehtuneiden, liika-asuttujen komeroiden pienokaisille tilaisuutta oleskelemaan 
ulkosalla niin suuren osan päivästä kuin mahdollista, panematta heitä siinä alttiiksi 
enempää siveellisille kuin ruumiillisillekaan vaaroille."7 

Siis pallo oli heitetty kaupungin johdolle. Sen velvollisuutena oli sekä 
Voimistelunopettajaliiton että asiantuntijalääkärin mielestä huolehtia asukkai
densa terveydestä. Ei ollut mikään sattuma, että tämänsuuntaiset näkemykset 
osuivat 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Ne olivat seurausta Helsin
gin nopeasta työläisasu tuksen laajenemisesta, jolloin väestön sosiaaliset ja tervey
delliset ongelmat väistämättä kärjistyivät. Yksistään Kallion kaupunginosaan oli 
muutamassa vuosikymmenessä noussut 60 000 asukkaan taajama, jonka syntyä 
Heikki Waris 1930-luvulla ilmestyneessä väitöskirjassaan perusteellisesti selvit
tää. Tutkimuksen perusteellisuus ei ollut kuitenkaan esteenä väitöskirjan tyylilliselle 
loistokkuudelle. Waris tempaa vielä tänä päivänä lukijan mukaansa vuosisadan 
alun Kallion työläiskortteleiden elämänmenoon.8 
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Voimistelunopettajien ja asiantuntijalääkärin näkemykset edustivat rinnan 
terveydenhoidollisten painotusten kanssa myös aivan uutta sosiaalista katsanto
kantaa, jonka juuret ulottuivat 1800-luvun lopulle ja Bismarckin Saksaan. Tällöin 
Saksassa alettiin valtiovallan toimesta ottaa ensimmäisiä askeleita sosiaaliturva
järjestelmänluomisessa.9Saksasta levisi sitten muualle Länsi-Eurooppaan katsomus, 
että julkisen vallan oli huolehdittava kansalaistensa yleisestä terveydestä ja 
minimitoimeentulosta. Alkoi julkisen vallan harjoittaman sosiaalipolitiikan aika
kausi. 

Sosiaalipolitiikan teorian historiallista kehitystä tutkineen Seppo Ruotsalai
sen mukaan sosiaalipolitiikan alkuperäisenä tavoitteena oli tasoittaa ja säädellä 
työväestön ja pääoman välistä luokkaristiriitaa ja turvata näin yhteiskunnan 
rauhanomaista kehitystä.1° Kuitenkaan sosiaalipolitiikan vaikutukset eivät 
rajoittuneet vain valtiovallan poliittiseen pyrkimyksiin, vaan ne heijastuivat myös 
kansalaisten asenteisiin ja arvoihin. Sosiaalipoliittisten painotusten seurauksena 
alettiin yhä laajemmissa piireissä kantaa huolta heikompiosaisista ilman, että 
tällöin olisi sen kummemmin ajateltu luokkaristiriidan säätelyä. Pikemminkin 
tunnettiin vain yleistä velvollisuudentuntoa kurjissa oloissa eläviä kohtaan. Ensi 
vaiheessa huolenpito kohdistui kaupunkien työväestöön. Liikuntapuolella tämä 
näkyi niin, että esimerkiksi Helsingissä kaupunki alkoi jo viime vuosisadan 
lopulla perustaa nimenomaan työväestön virkistäytymiseen tarkoitettuja kansan
puistoja ja uimaloita. 

Varmasti myös Voimistelunopettajaliiton kirjelmä edusti enemmän 
velvollisuudentuntoa kuin tietoista pyrkimystä luokkaristiriitojen säätelyyn. Liit
to oli ajan tavalle ominaisesti huolissaan tulevan sukupolven terveydestä, koska 
opettajat törmäsivät työssään jatkuvasti sairaisiin lapsiin ja nuoriin. Edelleen liitto 
oli kirjelmän jättämisen aikoihin vielä nuori, vain vajaan vuoden ikäinen. Se oli 
perustettu kesällä 1912. Nuoruus selittää osaltaan Voimistelunopettajaliiton 
tarmokkuutta ja aktiivisuutta. Nuori, ammattipohjalta järjestäytynyt liitto oli 
energinen ja se halusi vaikuttaa oman alansa kehitykseen. Helsingin kaupungin 
päättäjille lähetetty kirjelmä ei suinkaan jäänyt liiton ainoaksi toimeksi, jolla 
pyrittiin kehittämään Suomen liikuntaoloja.n 

Terveydellisten seikkojen ohella Voimistel unopettajalii tto nosti kirjelmässään 
esiin toisen yhteiskunnallisen ongelman, rikollisuuden. Sen mielestä asia voitiin 
pelkistää toteamukseen, että "rikos kaupungissa on aivan yksinkertaisesti urheilu
kysymys, kysymys leikkimis- ja urheilemis-tilaisuudesta."12 Siis lapset tuli liiton 
mielestä saada pois kaduilta ja kujilta urheilukentille ja voimistelusaleihin, jolloin 
terveet liikunnalliset harrastukset korvasivat tyhjänpäiväisen maleksimisen ja 
joutenolon, mikä käsitettiin rikollisuuden kasvualustaksi. Mutta miten nuoret 
voivat urheilua ja leikkejä harrastaa, kun Helsinki ei ollut tehnyt oikeastaan mitään 
urheilu- ja leikkipaikkojen rakentamiseksi. Puhumattakaan, että se olisi pyrkinyt 
järjestämään lapsille ja nuorille ohjattua urheilutoimintaa. Tilanteen parantami
seksi Voimistelunopettajaliitto esitti seuraavan viiden kohdan ohjelman: 

"1) että ruumiillisen kasvatuksen alan ammattimiehille valmistettaisiin tilaisuus uusien 
leikki-ja urheilupaikkain järjestämistä, uudestimuodostamista ja käyttämistä koskevis
sa asioissa saada toivomuksensa esitetyksi ja huomioon 
otetuiksi; 
2) että kysymys Kaisaniemen puiston käyttämisestä otetaan, ennenkuin siihen pannaan
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suuria summia, uudelleen käsiteltäväksi esiintuotuja näkökohtia huomioon ottaen; 
3) että kunnan voimisteluhuoneita tahi leikkien harjoitushuoneita rakennetaan samoin
kuin muissa maissa on tavallista, urheilu- ja leikkikenttäin vierelle tahi läheisyyteen;
4) että jollekin sopivalla ominaisuuksilla varustetulle henkilölle hankitaan
kaupungin kustannuksella tilaisuus sellaisen opin saamiseen, että hän nykyaikaisella ja
järkiperäisellä tavalla voi johtaa kaupungin urheilu- ja leikkipaikkain rakentamista ja
kunnossapitoa; sekä
5) että kasvatusopillisesti sivistyneitä kunnan urheilun ja leikinjohtajia sekä järjestys
miehiä ja -naisia asetetaan iltapäivisin johtamaan ja valvomaan kentillä tapahtuvia
harjoituksia."13 

Arkkitehti Bertel Jungin kauaskantoinen lausunto 

Vaikka Helsinki ei vielä tämän vuosisadan alussa ollut tehnyt kovinkaan paljoa 
liikunnan eteen,14 niin silti kaupungin päättävissä elimissä vallitsi kaikelle uudelle 
otollinen maaperä. Helsingissä poliittiset päätöksentekijät ja keskeiset virkamie
het olivat vastaanottavaisia uusille ajatuksille ja innovaatioille. Uusille ideoille ei 
oltu vain suopeita, vaan niitä pyrittiin myös itse tietoisesti hankkimaan omakoh
taisilla ulkomaanmatkoilla ja ulkomaista kirjallisuutta hyväksi käyttäen. Tämän 
on pääkaupungin kunnallishallinnosta tehty tutkimus osoittanut. Siinä tarkastel
laan Helsinkiä eurooppalaisen kehityksen osana ajanjaksolla 1875 - 1917.15 

Päättäjien pyrkimystä seurata aikaansa, selittää luonnollisesti Helsingin 
asema pääkaupunkina. Paitsi Suomen pääkaupunki, Helsinki oli ainoa yli sadan
tuhannen asukkaan taajama maassa. Maassa, joka oli vielä lähes täydellisesti 
maatalousvaltainen. Ainoat huomattavat teollisuus- ja kaupunkikeskukset Hel
singin lisäksi olivat Turku, Tampere ja Viipuri. Kuitenkin niiden rinnalla Helsingin 
pääkaupunkiasema oli kiistaton. Se oli yksi ylitse muiden. Tämä näkyi myös 
päätöksentekijöiden taustoissa. Helsingissä poliittiset päättäjät ja korkeimmat 
virkamiehet eivät olleet "lehtoreita tai postimestareita kuten maaseutu
kaupungeissa, vaan kansakunnan mielipidejohtajia ja huippuasiantuntijoita".16 

Yksi oman aikansa huippuasiantuntijoista oli Helsingin ja koko maan ensim
mäinen asemakaava-arkkitehti Bertel Jung. Hän kuului siihen nuorten arkkiteh
tien ryhmään, jolla oli ratkaiseva vaikutus pääkaupungin asemakaavan muotou
tumisessa. Ryhmä toi ulkomaisten vaikutteiden innoittamana kaupunkisuunnit
teluun näkemyksen, että suurkaupunki ei voinut rakentua mielivaltaisesti, vaan 
että sen kehitystä tuli päättäjien toimesta ohjata toivottuun suuntaan. Tässä 
yhteydessä nousivat esiin ne monet yhteiskunnalliset kysymykset, jotka suunnit
telussa tuli ottaa huomioon. Niistä tärkeimpiä olivat kunnallistekniikkaan, asumi
seen ja liikenteeseen liittyvät seikat, mutta myös asukkaiden terveyteen, viihty
vyyteen ja vapaa-ajanviettoon kiinnitettiin paljon huomiota. Eritoten Bertel Jung 
korosti työssään viimeksi mainittuja näkökohtia. Pitkälti hänen ansiokseen on 
luettava Helsingin asemakaavan muotoutuminen väljäksi ja vehreäksi. Jung laati 
muun muassa marraskuussa 1912 laajan ehdotuksen Keskuspuistosta, joka sitten 
aikanaan toteutui - tosin ehdotettua suppeampana. 

Jungin asemakaavallisen suunnittelun taustalla vaikutti selkeä näkemys 
yhteiskunnan tulevasta kehityksestä. Jungin mielestä jatkuvasti kasvava teollinen 
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toiminta tuli tulevaisuudessa vaikuttamaan niin, että väestö muutti maaseudulta 
kaupunkeihin, jolloin puistojen ja viheralueiden merkitys korostui. Keskus
puistosuunnitelmassaan hän kiteytti puistojen uuden tehtävän seuraavaan, suo
rastaan loisteliaaseen tyyliin laadittuun jaksoon: 

"Sen sijaan että muinaisaikain puistot etusijassa tyydyttivät joidenkuiden harvalukuis
ten henkilöjen, ruhtinaiden ja pohattain, loisteliaisuuden vaatimuksia, pitää niiden 
nykyään ja mitassa, jota muinoin tuskin osattiin aavistaa, olla kaupunkiyhdyskuntain 
tuhatlukuisten asukkaiden tärkeimpinä elinehtoina ja syvienrivienrasittuneille laumoille 
sen luonnon edustajina, josta kaupungin muurit ainiaaksi ovat heidät eristäneet. Jos 
kerran tunnustaa tämän puistojen suuren merkityksen, niin täytyy myös katsoa, että 
niitä perustettaessa mikäli mahdollista koetetaan saada ne tarkoitukseen sopiviksi. 
Siinä on otettava huomioon, että avonaiset alat ovat kyllin laajat, sijaitsevat erinäisten 
kaupunkiyhdyskunnan asuttujen osain likeisimmässä läheisyydessä, ovat sovitetut 
ulkoilmaelämän eri tarpeiden mukaan ja käytettävissä tavalla, joka tyydyttää sekä 
ihmisen kauneusaistia että vaihtelun vaatimuksia ja sallii paikan erinomaisen luonnon 
päästä täysiin oikeuksiinsa. Katsottava niinikään on, että avonaisten alueitten toiminta 
kaupungin raittiin ilman säiliönä on mahdollisimman tehokas."17 

Siis Jungin mielestä puistojen ja muiden avonaisten viheralueiden merkitys oli 
kaupunkisuunnittelussa ratkaisevasti muuttunut. Suurkaupungeissa ei puistoja 
voitu enää rakentaa pelkästään koristeiksi ja silmäniloksi, vaan niiden tuli tarjota 
alati kasvavalle väestölle mahdollisuus ulkoiluun ja virkistykseen. Kaavailussaan 
Jung meni jopa niin pitkälle, että hän ennakoi puistojen merkityksen kaupungin 
keuhkoina eli raittiin ilman tuottajina. 

Saadessaan tehtäväksi lausunnon antamisen Voimistelunopettajaliiton eh
dotuksista, Jungilla oli mitä ilmeisimmin mielessään ne aatokset, joita hän oli 
Keskuspuistosuunnitelmaa laatiessaan kehitellyt. Tosin hän omien sanojensa 
mukaan oli aluksi jättämässä koko Voimistelunopettajaliiton kirjelmän omaan 
arvoonsa, ellei syvällisempi tutustuminen asiaan olisi herättänyt hänessä epävar
muutta. Nimittäin silmäys eräiden ulkomaisten kaupunkien vastaaviin oloihin oli 
saanut hänet vakuuttuneeksi, ettei Helsinki ollut sittenkään pysynyt mukana 
kehityksen vauhdissa.18 Ennen muuta asemakaava-arkkitehtia kiinnostivat Poh
jois-Amerikan kaupungit. 

Jungin mukaan Pohjois-Amerikassa oli syntynyt 1800-luvun lopulla voima
kas liike avonaisten paikkojen ja puistojen rakentamiseksi mitassa, jota ennen olisi 
tuskin voitu edes ounastella. Samanaikaisesti ruvettiin tietoisesti kehittämään 
kaupungeissa jo olevien puistojen käyttöä. Tällöin pääsi vallalle mielipide, että 
puistojen ei pitänyt olla vain kaupunkikuvan koristuksena ja taajaan rakennettu
jen kortteleiden keuhkoina vaan että niitä oli etusijassa ja mieluummin yksin
omaan käytettävä nuorison ruumiillisen kasvatuksen edistämiseen. Amerikassa 
oltiin asiassa Jungin mukaan jo niin pitkällä, että 

"Niiden summain sijasta, mitä aikaisemmin oli uhrattu kallisarvoisiin koristeellisiin 
kukkalaitelmiin, harvinaisten puiden istuttamiseen, veistokuvateoksiin tahi näiden 
avonaisten paikkain muunlaiseen koristeluun, myönnettiin sangen runsaita määrära
hoja etusijassa käytettäväksi leikkikenttäin ja leikkilammikkojen laittamiseen, leikki- ja 
voimisteluvälineiden ostoon, voimistelusalien, ryöppykylpyhuoneiden y.m. rakennut
tamiseen, ja kohdakkoin opittiin äärimäisiin ja monipuolisimmalla ja käytännöllisimmällä 
tavalla käyttämään tarjona olevaa tilaa jyrkästi poistamalla kaikki, mikä ei suoranaisesti 
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voinut edistää tavoiteltua tarkoitusta, silti kuitenkaan laiminlyömättä antaa leikki puistolle 
kaunis ja arvokas ulkonainen leima."19 

Käytännön esimerkkinä onnistuneesta ratkaisustaJ ungmainitsi Chicagon puistikot. 
Niissä oli liikuntaa varten tavallisesti ainakin pallokenttä, ulkovoimistelutelineitä, 
pikajuoksuratoja ja uima-allas. Siten asemakaava-arkkitehti piti ihanneratkaisuna 
niin sanottuja täyden palvelun liikuntakeskuksia, jollaisia alkoi Suomeen yleisem
min rakentua vasta 1960- ja 1970-luvuilla. Helsinkiin toki aikaisemmin, kun 
Eläintarhan keskusurheilupuisto saatiin valmiiksi vuoden 1952 olympialaisiin. 

Vaikka Jung käytti suunnittelunsa idea pohjana ulkomaisia esikuvia, niin hän 
osasi kuitenkin soveltaa ne suomalaisiin olosuhteisiin. Mikään haaveksija ei 
asemakaava-arkkitehti missään nimessä ollut. Tietenkin ideoiden soveltamista 
Suomeen vaikeutti taloudellisten voimavarojen niukkuus. Helsingin varallisuutta 
voitiin tuskin edes verrata Amerikan suurkaupunkeihin. Silti Jungin mielestä 
myös Helsingissä voitiin asukkaiden liikuntaolojen kehittämiseksi tehdä paljon. 
Ensimmäisenä tehtävänä oli varata kaupungin käyttöön riittävästi maata, josta 
tultaisiin erottamaan selkeät kokonaisuudet virkistyskäyttöä ja ruumiinharjoi tuksia 
varten. Erittäin tarpeellista tämä oli työläiskaupunginosissa, joissa ahtaitten ja 
hygienisesti arveluttavien pihojen vastapainoksi piti saada ulkoilu- ja urheilu
paikkoja. Niitä tarvittiin myös kaikille pääkaupungin koululaisille, koska Jungin 
käsityksen mukaan tulevaisuuden koulukasvatuksessa tultaisiin entistä enem
män panemaan painoa ulkohatjoituksiin ja pihaleikkeihin. 

Perusteluihinsa nojaten Jung päätyi tulokseen, että Helsingin oli välittömästi 
lähdettävä suunnittelemaan ja rakentamaan lisää kunnallisia urheilu- ja leikki
paikkoja. Tässä hän yhtyi täysin Voimistelunopettajaliiton ehdotuksiin. Mutta hän 
ei tyytynyt vain tähän, vaan eteni askelta pidemmälle. Jung näet esitti lausunnos
saan, että kunnallisten urheilu- ja leikkipaikkojen rakentamista ja käytön suunnit
telua varten asetettaisiin ammattimiesvaliokunta, joka voisi teknillisissä kysy
myksissä käyttää apunaan rakennuskonttorin asiantuntemusta.20 Näin tuli ensi 
kertaa virallisesti esitettyä, että liikuntaan liittyviä asioita hoitamaan tarvittiin 
kunnassa oma erillinen hallintoelin. 

Jungin lausunnon merkittävyys ei piillyt niinkään siinä, että se olisi sisältänyt 
jotakin aivan uutta ja ennen kokematonta. Pikemminkin Jung yhdisteli tämän 
vuosisadan alun hallitsevat kaavoitukselliset ja sosiaalipoliittiset virtaukset koko
naisuudeksi, jota voisi kutsua liikunnan yhteiskunnalliseksi perusteluksi. Tällai
nen asiain tarkastelu tapa oli uusi ja tuore ja se on sitä vielä tänäkin päivänä.Ja ehkä 
juuri tarkastelutavan uutuudesta johtuen Helsingin poliittiset päättäjät olivat 
valmiit toteuttamaan asemakaava-arkkitehdin esityksistä käytännössä vain mur
to-osan, vaikka he periaatteellisella tasolla asennoituivat niihin myönteisesti. 

Rahatoimikamarin toimet rajoittuivat siihen, että se päätti yhdessä yleisten 
töiden hallituksen kanssa ryhtyä toimenpiteisiin uusien leikki- ja urheilu paikkojen 
aikaansaamiseksi määrittelemättä mitenkään tarkemmin niiden rakentamisaika
taulua ja mahdollisia kustannuksia. Lisäksi valtuusto hyväksyi rahatoimikamarin 
esityksestä, että kaupungin Anniskeluyhtiön voittovaroista myönnettäisiin pie
nehkö määräraha Voimistelunopettajaliitolle, jotta se voisi palkata kaupungin 
kentille kesäisin lasten ja nuorten leikkien ja urheiluhatjoitusten ohjaajia.21 Muilta 
osin Voimistelunopettajaliiton ja asemakaava-arkkitehdin esitykset jäivät vaille 
käytännön toteutusta. Mutta ne jäivät kaikesta huolimatta itämään sekä päättäjien 
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että asianharrastajien mielissä ja niillä oli lopulta kauaskantoiset vaikutukset, 
kuten tulemme jatkossa huomaamaan. 

Nouseva urheiluliike vaatii lisää suorituspaikkoja 

Helsingissä kunnallinen liikuntarakentaminen ei suinkaan edennyt vain sosiaalis
ten ja kaavoituksellisten perustelujen pohjalta. Rakentamisella oli toinenkin ja yhä 
äänekkäämmäksi käyvä vauhdittaja. Se oli nykyaikainen kilpaurheilu, joka teki 
lopullisen läpimurtonsa suomalaisten sydämiin vuoden 1912 Tukholman olym
piakisoissa Hannes Kolehmaisen ikimuistoisten juoksujen myötä. Vaikka kilpa- ja 
tulosurheilun läpimurtoon liittyi vahva kansallisen omanarvontunnon ja itsenäi
syyden korostus, silti sitä on varottava Seppo Hentilän mukaan ainakaan suoraan 
liittämästä poliittiseen itsenäisyysliikkeeseen.22 

Kilpaurheiluinnostuksella olikin aivan oma, itsenäisyysliikkeestä riippuma
ton luonteensa. Vaikka suomalaisten ulkomailla saavuttamat voitot herättivät 
suorastaan suomalais-kansallista ja isänmaallista paatosta, niin itsenäisyysliikkeestä 
tuo paatos erosi siinä, että se koettiin kutakuinkin samalla tapaa kaikissa väestö
ryhmissä. Kilpaurheiluinnostus valtasi yhtä hyvin porvarien kuin työläistenkin 
mielet. Se oli eräänlaista koko kansan suomalaisuudestaan tuntemaa ylpeyttä, jolla 
ei pyritty niinkään tietoisesti irti Venäjän alaisuudesta kuin haluttiin näyttää koko 
maailmalle, kuinka hyviä ja erinomaisia suomalaiset urheilijat saattoivat olla. 
Sanalla sanoen kilpaurheilun esiin nostama kansallinen innostus oli yhtä ja jaka
matonta, kun taas itsenäisyysliike oli selvästi jakautunut porvaristoon ja työväes
töön. 

Vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen urheiluliike jakaantui. Silti jakautumi
sen jälkeenkin otettiin suomalaisurheilijoiden maailmalla saavuttamat menestyk
set vastaan yhteisellä kansallisella ylpeydellä ja hunnoksella. Voidaankin sanoa, 
että kansainvälisillä kilpa-areenoilla urheilu yhdisti kansaa. Sen sijaan kotimaassa 
jako porvaris- ja työläisurheiluun merkitsi selkeää kamppailuasetelmaa ja kansa
laissodan perinnön ulottumista urheilun järjestötoimintaan. Työläis- ja 
porvarisurheilijat eivät olleet missään kanssakäymisissä keskenään 1920- ja 1930-
luvuilla. 

Kil paurheil uinnostuksesta puhuttaessa kosketellaan asiaa, joka ei ole tarkoin 
mitattavissa. On mahdotonta sanoa, kuinka suuret suomalaisjoukot kilpa- ja 
tulosurheilua tämän vuosisadan alussa seurasivat. Sen sijaan urheilun järjestö
toiminnasta on olemassa lukuja, jotka kertovat urheiluharrastuksen ripeästä suo
sion kasvusta. Kun vuonna 1911 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa oli 300 
seuraa ja 16 000 jäsentä, niin vuonna 1917 olivat vastaavat luvut jo 637 ja 43 000.23 

Luvut eivät kerro kuitenkaan koko totuutta, sillä urheilua harrastettiin paljon 
myös muiden yhdistysten alaosastoissa. Vuonna 1915 oli vapaapalokunnilla, 
nuorisoseuroilla sekä raittius- ja työväenyhdistyksillä yhteensä 524 urheilua 
harjoittavaa alaosastoa, kun vuonna 1902 oli alaosastoina toimineiden urheilu
seurojen määrä ollut vain 140.24 Tämäkin osoittaa urheilun saaman suosion reipas
ta kasvua 1900-luvun ensi vuosikymmenellä. 
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Urheiluliikkeen kasvu näkyi tietenkin myös kunnissa. Muun muassa Helsin
gissä kunnalliset päättäjät joutuivat varsin nopeasti urheiluliikkeen esittämien 
vaatimusten eteen. Niistä ensimmäisellä sijalla oli kunnollisten kilpaurheilun 
suorituspaikkojen rakentaminen, koska urheiluväki oli joutunut pitkään tyyty
mään Kaisaniemen kahteen hiekkakenttään. Ne olivat osoittautuneet kuitenkin jo 
ajat sitten suorituspaikoiltaan ja varustukseltaan riittämättömiksi. Ennen muuta 
kaivattiin kiertävää juoksurataa. 

Kaupunki päättikin rakentaa uuden yleisurheilukentän Eläintarhan puis
toon, mutta hanke pitkittyi pahanpäiväisesti. Se näet käynnistyi jo vuonna 1903 
mutta saatiin päätökseen vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Valmistuttuaan 
Eläintarhan kenttä jäi pitkäksi aikaa pääkaupungin ainoaksi kunnalliseksi kilpa
urheiluareenaksi, jollei tällaiseksi sitten lueta vuosisadan vaihteessa kaupungin 
haltuun siirtynyttä Ursinin uimalaitosta. Laitoksessa voi virkistysuinnin ohella 
harjoittaa kilpa uintia ja uimahyppyjä. Kunnallisten suorituspaikkojen rinnalla oli 
pääkaupungissa jonkin verran yksityisiä tulosurheilua palvelevia laitoksia, joista 
merkittävimmät olivat Töölön pallokenttä ja Alppilan hyppyrimäki. 

Helsingin urheilupaikkatilanne ei kuitenkaan tyydyttänyt urheiluväen tar
peita ja toiveita. Se haaveili kansainväliset mitat täyttävästä stadionista ja uima
hallista, joiden rakentamiseen toivottiin kaupungin tukea. Vaatimusten kasvu oli 
seurausta siitä rajusta muutoksesta, jota maan pääkaupunki parhaillaan eli. Hel
sinki oli muuttumassa verkkaiseen rytmiin eläneestä pienestä hallintokaupungista 
lähes kahdensadantuhannen asukkaan uudenaikaiseksi teollisuus- ja kauppa
kaupungiksi. Ja uudenaikaistuminen ei tiennyt alkuvaiheessa vain työläiskau
punginosien syntyä moninaisine sosiaalisine ongelmineen, vaan se merkitsi koko 
pääkaupungin elämän täydellistä muutosta. 

Kaupungin sydämen syke muuttui aikaisemmasta verkkaisesta rytmistä 
kiihkeään tykytykseen. Enää ei eletty vain päivänvalossa. Öitä valaisivat tuhannet 
sähkölamput ja mainosvalot. Keskustan ravintolat ja tanssisalittarjosivatviihdettä 
lähes vuorokaudet ympäri, yhtä hyvin kuin monissa tehdassaleissa työskenneltiin 
yömyöhään. Ensimmäiset autot tulivat katukuvaan jättääkseen lähtemättömän 
muiston helsinkiläisen pikkupojan, Lauri Koski vaaran sielunmaisemaan: 

"Oli heleä kesäinen päivä v. 1906, kun tällainen ihme ilmestyi näköpiiriimme Malmin
rinteen kulmauksessa. Siinä se komeili auringon kirkkaassa kilossa kiiltomustana kuin 
mikäkin jättiläiskovakuoriainen. Kuudella tällaisella vekottimella ammattimainen taksi
ajo sinä vuonna tässä kaupungissa avattiin, pirssissä Kappelin reunalla Etelä-Espalla; ja 
tämä uljuus oli yksi näistä ihmeihanuuksista ... "25 

Tekniilinen kehitys valtasi kaupunkilaisten mielet. Kaikki haluttiin tehdä aikai
sempaa nopeammin ja tehokkaammin. Ja kuinka hyvin tulosurheilun läpimurto 
osuikaan tähän kehitysvaiheeseen. Myös urheilussa alettiin mitata ennätyksiä, 
jotka kiinnostivat suurta yleisöä. Yhä suuremmat joukot kerääntyivät ihailemaan 
urheilijoiden suorituksia. Sanalla sanoen urheilusta oli tullut viihdettä. Tuskin 
nykyaikaisen olympialiikkeen käynnistäjät aavistivat, miten oivallisesti heidän 
antiikin historiasta peräisin oleva tunnuksensa sopi nykyaikaistuvan teollisuus
yhteiskunnan tavoitteisiin: "nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin"! Tek
ninen kehitys ja olympialainen urheiluliike löivät veljen kättä. Molemmat halusi
vat kulkea samaan suuntaan. Siinä oli olympialiikkeen menestyksen salaisuus, 
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joka on jatkunut katkeamatta aina näihin päiviin. 
Kokonaisuudessaan Helsingissä oli tämän vuosisadan alussa tultu kehitys

vaiheeseen, jossa kunnallisen urheiluhallinnon syntyä vauhditti kaksi tekijää -
toisaalta kilpaurheilun läpimurto toisaalta kaupunkisuunnittelun uudet sosiaali
set ja virkistykselliset painotukset. Kaupungin päätöksentekokoneistossa nousi
vat sitten jälkimmäiset painotukset ratkaiseviksi, kun kansakoulunopettajat tart
tuivat toimeen. 

Ensimmäinen urheilulautakunta Helsinkiin 

Pääkaupungin kansakoulunopettajat pitivät niitä toimia riittämättöminä, joihin 
Voimistelunopettajaliiton ja asemakaava-arkkitehti Jungin esitysten pohjalta oli 
ryhdytty. Heidän mielestään helsinkiläislasten leikki- ja urheiluolot olivat edel
leenkin puutteelliset. Suomenkieliset opettajat asettivat lokakuussa 1916 pitämäs
sään kokouksessa komitean, jolle annettiin tehtäväksi keskeisten ongelmien 
kartoittaminen ja parannusesitysten tekeminen. Nelijäseninen komitea26 ei työs
sään kauaa vitkutellut, vaan se sai mietintönsä valmiiksi pika vauhdilla eli hieman 
runsaassa kuukaudessa. 

Komitea yhtyi kaikissa kohdin asemakaava-arkkitehdin lausunnossa esitet
tyihin ehdotuksiin. Samoin se piti oikeina niitä näkemyksiä, joita tohtori Tor 
Waenerberg oli esittänyt helsinkiläislasten terveydentilasta ja leikkipaikkojen 
rakentamistarpeesta. Omalta osaltaan komitea halusi kuitenkin lisätä, että talvisin 
oli rakennettava kunnallisia luistinratoja ehdotettuja enemmän ja että niiden 
käytön tuli olla kansakoululaisille maksutonta, koska lähes kaikki kansakoulujen 
oppilaat olivat varattomien kotien lapsia. Myös kunnan kelkkamäet oli saatava 
koululaisten maksuttomaan käyttöön. Kuitenkaan lasten ja nuorten ulkoilu
harrastus ei komitean mielestä saanut rajoittua vain leikkiin ja urheiluun, vaan 
niiden rinnalle oli nostettava puutarhatyöskentely. Eri puolilta kaupunkia oli va
rattava maa-alueita, joissa koululaiset pääsisivät kesäaikaan tekemään puutarha
töitä, "koska urheilun rinnalla ei pitäisi koskaan unohtaa sopivan työnteon pysy
väistä siunausta". v 

Mutta komitea ei tyytynyt esittämään vain urheilu- ja leikkipaikkojen lisää
mistä, vaan se pohti perusteellisesti myös kysymystä, miten koko kaupungin 
liikuntaoloja tulisi vastaisuudessa johtaa. Sen mielestä paras ratkaisu oli antaa 
kenttien ja muiden urheilu paikkojen järkiperäiseen käyttöön kuuluvat moninaiset 
tehtävät erityisen urheilulautakunnan huoleksi. Sen kokoonpanoksi komitea esitti 
seitsemää asiantuntijaa, joiden joukossa olisivat itseoikeutettuina jäseninä kau
pungin asemakaava-arkkitehti ja puutarhuri sekä viisi opettajien ja urheilujärjes
töjen valitsemaa edustajaa. Lautakunnan alaiseksi henkilökunnaksi mietinnössä 
ehdotettiin kahden lasten ja nuorten ruumiillista ja siveellistä kehitystä tuntevan 
valvojan palkkaamista, joista toinen olisi mies ja toinen nainen.28 

Helsingin suomalaisten kansankoulujen opettajain liitto yhtyi kaikessa 
asettamansa komitean ehdotuksiin, jotka se hyväksyi joulukuussa pitämässään 
kokouksessa. Kuitenkin ehdotukset saatiin lähetettyä kaupunginvaltuustolle vas
ta helmikuun alussa 1917.29 Tämä tiesi sitä, että ruotsinkieliset kansakoulun-
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opettajat ehtivät väliin. He näet lähettivät 19 joulukuuta 1916 oman kirjelmänsä 
kaupunginvaltuustolle, jossa pyydettiin valtuustoa asettamaan urheilulaukunta, 
jonka tehtävänä olisi huolehtia urheilu- ja leikki paikkojen su unni ttel usta, rakenta
misesta ja käytöstä. Lisäksi kirjelmässä kiinnitettiin huomiota leikkikenttien käyt
töä vaikeuttavan liikenteen uudelleen järjestämiseen ja maan hankkimiseen kou
lulaisten kesäpuutarhoja varten.li Perusteluiltaan ruotsinkielisten koulujen opet
tajien kirjelmä muistutti suomenkielisten vastaavaa, joten opettajien välillä oli 
mitä ilmeisimmin sovittu yhteisesiintymisestä, jotta ehdotuksille saataisiin riittä
vää painoa. Tässä on syytä huomata, että kirjelmien jättämisen aikoihin Helsingin 
kunnallispolitiikkaa hallitsivat ruotsinkieliset, ja asian etenemisen kanna! ta ei olisi 
ollut hyväksi, jos esitys olisi tullut vain suomenkieliseltä taholta. Täten suomenkie
listen ja ruotsinkielisten yhteisesiintymisellä oli suuri merkitys asian jatkon kan
nalta. 

Mielenkiintoista opettajien kirjelmissä oli, että niissä esitettiin urheilu
lautakunta -nimisen hallintoelimen perustamista. Siis urheilu oli lyönyt itsensä 
läpi kansakoulunopettajien keskuudessa, vaikka heidän uudelle hallintoelimelle 
esittämänsä tehtävät olivat paljon urheilua laajempia. Itse asiassa niissä ei juuri 
urheilua edes mainittu kuin vain urheilukenttien rakentamisen yhteydessä. Muu
toin kirjelmissä korostettiin lasten ja nuorten yleistä liikuntakasvatusta ja 
virkistäytymistä. Jopa niin paljon, että urheilulautakunnan tehtäviin katsottiin 
sopivan myös koululaisten loma-aikainen puutarhatyöskentely. 

Mielenkiintoista on, että asialla olivat toistamiseen opettajat. Helsingissä ei 
nouseva urheiluliike näyttänyt odottavan kovinkaan paljon kaupungilta, koska se 
ei ollut mukana ehdottamassa urheilulautakunnan perustamista. Tosin Kalevi 
Salo mainitsee opinnäytteessään, että urheiluseura HKV olisi jättänyt vuonna 1917 
ehdotuksen urheilulautakunnan asettamisesta.31 Mahdollisesti näin tapahtui, mutta 
kun kaupunginvaltuusto lopullisesti asiaa käsitteli, niin sen asiakirjoissa ei maini
ta muita kuin opettajajärjestöjen aloitteet ja asemakaava-arkkitehti Jungin muistio. 
Myöskään rahatoimikamarin ja valtuuston arkistoista ei Salon mainitsemaa Hel
singin Kisa-Veikkojen aloitetta löydy. 

Kaupungin päättävät elimet pääsivät käsittelemään opettajien ehdottamaa 
urheilulautakunnanasettamista vasta viiveen jälkeen. Tällä kertaa viiveen aiheutti 
vuosien 1917 ja 1918 poliittinen kuohunta, joka päätyi kansalaissotaan. Se sai 
ratkaisunsa keväällä 1918, minkä jälkeen pääkaupungin kunnalliselämä alkoi 
palautua normaaleihin uomiinsa. Tällöin oli luonnollista, ettei kaupungin liikunta
olojen kohentamiseen liittyneet kysymykset olleet ensimmäisinä listalla, vaan 
niiden aika tuli vasta sitten, kun kaupungin toiminnan kannalta kaikkein 
polttavimmat ongelmat oli saatu ratkaistua. Siksi rahatoimikamari otti urheilu
lautakunnan perustamiskysymyksen esille vasta tammikuussa 1919. 

Rahatoimikamari katsoi, että nuorison ruumiillinen kasvatus oli niin tärkeä 
kysymys, että se vaati osakseen suurta huomiota, kuten jo monissa kaupungille 
tehdyissä aloitteissa oli todettu. Siten oli korkea aika asettaa pääkaupunkiin 
erillinen urheilulautakunta. Sen tehtävää ei tullut rahatoimikamarin mielestä 
rajoittaa kuitenkaan koskemaan pelkästään urheilukenttiä, kelkkamäkiä ja muita 
liikuntapaikkoja, vaan lautakunnan tulisi "kiinnittää huomionsa voimisteluun ja 
urheiluun ylipäätään" .32 Niin laajaksi uuden hallintoelimen tehtäväkuvaa ei kui
tenkaan tullut määritellä, että siihen olisi sisällytetty kansakoululaisten puutarha
työt. Ne oli rahatoimikamarin käsityksen mukaan soveliainta hoitaa kaupungin-
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puutarhurin ja kansakoulujen johtokuntien alaisuudessa. Urheilulautakunnan 
kokoonpanon rahatoimikamari ehdotti rakentuvaksi siten, että kaupunginval
tuusto nimeäisi viisijäseniseen lautakuntaan kaksi jäsentä, suomen- ja ruotsinkie
liset urheiluliitot niinikään kaksi ja Helsingin voimistelunopettajat yhden. Edel
leen se ehdotti lautakunnan käyttövaroiksi vuosittain pienehköä 1 500 markan 
summaa, joka nykyrahana eli vuoden 1994 rahanarvolla vastasi noin 2 500 mark
kaa.33 

Kun rahatoimikamarin esitys saapui valtuuston valmisteluvaliokuntaan 
lausunnon antamista varten, oli sen urheiluliittoja koskeva kohta jo aikansa elänyt. 
Ruotsin- ja suomenkielisten urheilun keskusliittojen rinnalle oli perustettu Työvä
en Urheiluliitto, jonka edustusta uudessa hallintoelimessä ei voitu sivuttaa, koska 
sosialidemokraatit olivat Helsingin valtuuston suurin ryhmä ja heillä oli läheiset 
suhteet vastaperustettuun työläisurheilun keskusjärjestöön. Niinpä valmistelu
valiokunta hyväksyi muilta osin rahatoimikamarin esitykset paitsi, että se suositti 
valtuustolle urheilulaukunnan valinnassa käytettävän suhteellista vaalitapaa. 
Valtuusto hyväksyi valmisteluvaliokunnan esityksen keskustelutta 15.4.1919,34 

joten tällä päivämäärällä asetettiin Suomeen ja sen pääkaupunkiin ensimmäinen 
kunnallinen urheilulautakunta. Kuitenkaan jäseniä uuteen hallintoelimeen ei 
vielä tuolloin valittu, vaan se tehtiin kuudentena toukokuuta 1919. Tuolloin 
urheilulautakuntaan tulivat valtuuston suhteellisilla vaaleilla valituiksi diploomi
insinööri Erik von Frenckell, voimistelunopettaja Elin Kallio, verhoilijamestari 
Väinö Lähteinen, filosofian ja lakitieteen kandidaatti Eino Pekkala ja lehtori Klaus 
Uuno Suomela.35 

Lautakunnan jäsenten nimet kertovat, että Helsingissä urheilulautakuntaa 
kokoonpantaessa pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman laaja liikun
nallinen asiantuntemus, kuten urheilulautakunnan perustamista koskeneissa 
aloitteissa oli korostettu. Lautakunnan ei voi missään nimessä sanoa koostuneen 
vain urheilumiehistä, vaan siinä oli mukana myös yleisen liikuntakasvatuksen 
asiantuntijoita. Edelleen lautakunnan koostumus heijasteli Helsingille ominaista 
pyrkimystä valita kunnallisiin luottamuselimiin maan eturivin asiantuntijoita. 
Lautakunnan puheenjohtajaksi noussut Erik von Frenckell oli jo vuonna 1919 
tunnettu urheilujohtaja, joka toimi muun muassa Palloliiton hallituksen puheen
johtajana ja jäsenenä Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Muina leimallisesti 
urheiluväen edustajina lautakunnassa olivat Väinö Lähteinen ja Eino Pekkala, 
jotka molemmat lukeutuivat Työväen Urheiluliiton johtomiehiin. Heistä Pekkala 
oli hiljattain valittu TUL:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. 

Kasvatusopillista voimistelua ja yleistä liikunnallista suuntausta edustivat 
lautakunnassa Elin Kallio ja Klaus Uuno Suomela. Heistä Kallio oli yksi suomalai
sen naisvoimistelun uranuurtajista. Hän ehti toimia lyhyen aikaa opettajana 
yliopiston voimistelulaitoksella. Pääasiallisen opettajantyönsä Kallio teki kuiten
kin kouluissa. Hän oli tunnettu kouluvoimistelun käsikirjoistaan, joita käytettiin 
opetuksessa vielä 1920-luvulla. Myös Suomela oli liikuntakasvatuksen uranuurta
ja ja opettaja. Hän aloitti voimistelulaitoksella aliopettajana, mutta eteni myöhem
min kasvatusopillisen voimistelun pääopettajaksi. Tämän lisäksi hän toimi Suo
malaisen normaalilyseon voimistelun lehtorina. Myöhemmin Suomela tuli tunne
tuksi maamme urheiluhistoriallisen tutkimuksen käynnistäjänä. 

Poliittisilta voimasuhteiltaan ensimmäinen urheilulautakunta noudatti val
tuuston vastaavaa. Kolme jäsenistä kuului porvarilliseen leiriin ja kaksi vasemmis-



41 

toon. Viimeksi mainitut olivat tullilaisetPekkala ja Lähteinen. Mihinkään muuhun 
lopputulokseen ei olisi voitu päätyäkään, koska urheilulautakunta valittiin suh
teellisilla vaaleilla. Tällä seikalla oli sikäli merkitystä, että Helsingin käytännön 
mukaisesti myös muissa kunnissa alettiin urheilulautakunnan kokoonpanossa 
ottaa huomioon kulloisetkin poliittiset voimasuhteet. Luonnollisesti lautakuntien 
jäsenten valinnassa painoivat myös urheilulliset ja liikunnalliset ansiot, mutta ne 
jäivät nopeasti niin sanotusti toissijaisiksi valintaperusteiksi. 

Muut kaupungit Helsingin vanavedessä 

Helsingin urheilulautakunta ei ehtinyt kuin vuoden ikään, kun jo maamme muissa 
kaupungeissa syntyi vastaavia hallintoelimiä. Porissa ja Raumalla asetettiin urheilu
lautakunnat vuonna 1920, Kuopiossa vuotta myöhemmin sekä Turussa ja Tampe
reella vuonna 1922.36 Myös Kajaanissa oltiin varhain liikkeellä, kun kaupunkiin 
perustettiin kesällä 1920 urheilukenttätoimikunta, jonka nimi muutettiin myö
hemmin urheilulautakunnaksi. Samoin oltiin varhain liikkeellä urheiluelämältään 
vilkkaassa Viipurissa, jonne asetettiin urheilulautakunta vuonna 1922.37 Kokonai
suudessaan 1920-luku oli aikaa, jolloin urheilulautakunnat aloittivat toimintansa 
lähes kaikissa suuremmissa kaupungeissa jakauppaloissa. Sen sijaanmaalaiskuntiin 
niitä syntyi vielä vuoteen 1930 mennessä vähän, mikä ilmenee taulukon 4 yhteen
vedosta. 

Lautakuntien perustamisvuotta koskevat tiedot pohjautuvat valtaosin kun
tien liikuntatoimenjohtajille tai muille liikuntatoimesta vastuussa olleille virka
miehille 1980-luvun puolivälissä suunnattuun kyselyyn, jonka pääasiallisena 
pyrkimyksenä oli selvittää liikuntalain vaikutuksia kunnissa. Tällöin urheilulau
takuntien perustamisvuosien osalta on vastausten luotettavuuteen asetettava 
varauksia, koska liikuntatoimien virkamiehet mitä ilmeisimmin vastasivat asiaa 
tiedusteltaessa muistinvaraisesti. Näyttää siltä, etteivät vastaajat aina muistaneet 
tai tienneet tarkoin kuntansa urheilulautakunnan perustamisajankohtaa, vaan 
annetuissa vastauksissa oli virheellisyyksiä ja puutteita. Lisäksi 1980-luvulla tehty 
kysely ei voinut antaa enää tietoja niistä Viipurin läänin kunnista, jotka liitettiin 
toisen maailmansodan jälkeisessä rauhanteossa Neuvostoliiton alueisiin. Siksi 
taulukossa 4 esitettyä yhteenvetoa on pidettävä enemmän suuntaa-antavana kuin 
ehdottoman oikeaa tietoa jakavana. Joka tapauksessa sen pohjalta voidaan tehdä 
joitakin yleisiä johtopäätöksiä. 

Ahvenanmaa poislukien oli Suomessa vuonna 1930 kaikkiaan 576 kuntaa, 
joista oli kaupunkeja ja kauppaloita 57 ja maalaiskuntia 519. Siten vain kuudella 
prosentilla kunnista oli urheilulautakunta. Kuitenkin kaupungit ja kauppalat 
ylittivät tuon keskimääräisen prosenttiosuuden moninkertaisesti, koska niistä jo 
46 prosenttia oli asettanut urheilulautakunnan. Pelkästään kaupunkien osalta 
vastaava luku oli tätäkin suurempi, nousten lähes kuuteenkymmeneen prosent
tiin. Siis reilusti yli puolessa maamme kaupungeista toimi vuoteen 1930 mennessä 
urheilulautakunta. Sen sijaan maalaiskunnista ainoastaan vajaat pari prosenttia oli 
katsonut tarpeelliseksi perustaa urheiluasioita hoitavan hallintoelimen. Alueelli-
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TAULUKKO 4 Vuoteen 1930 mennessä perustetut urheilulautakunnat:38 

LÄÄNIT: 
Uudenmaan Turun jaPorin Hämeen Oulun 

Helsinki 1919 Pori 1920 Tampere 1922 Kajaani 1920 
Kerava 1925 Rawna 1920 Mänttä 1923 Oulu 1924 
H:gin mlk 1927 Turku 1922 Forssa 1925 Raahe 1927 
Kuusank. 1928 Kaarina 1925 Janakkala 1928 Kemi 1928 
Porvoo 1930 Eura 1929 Hämeenl. 1929 Rovaniemi 1929 
Vihti 1930 Laitila 1930 Utajärvi 1930 

Viipurin 

Viipuri 1922 
Kouvola 1924 
Kotka 1925 
Lappeenr. 1926 
Hamina 1930 

Vaasan Kuopion Mikkelin U rheilulautakuntia 

Jyväskylä 1925 Kuopio 1921 Heinola 1925 kaupungeissa 22 
Vaasa 1928 Joensuu 1928 Mikkeli 1928 kauppaloissa 4 
Kokkola 1930 maalaiskunnissa 9 

yhteensä 35 

sesti lautakuntia perustettiin alkuvaiheessa eniten Etelä- ja Pohjois-Suomeen. Sen 
sijaan maan itäosissa ei niitä kovinkaan montaa ollut. Tämä johtui mitä todennä
köisimmin siitä, että itäisessä Suomessa oli muita alueita vähemmän kaupunkeja 
ja kauppaloita. 

Jotta kunnallisen liikuntahallinnon syntyvaiheista saataisiin yksityiskohtais
ta tietoa, meidän on turvauduttava tutkimuksen esimerkkikuntiin. Edellä on jo 
selvitetty, miten asiat Helsingissä etenivät. Muista esimerkkikunnista ehtivät 
ennen toista maailmansotaa asettamaan urheilulautakunnan Tampere, Oulu, Ka
jaani, Vaasa, Hämeenlinna, Joensuu ja Hyvinkää. Ne kaikki olivat kaupunkeja 
Hyvinkäätä lukuunottamatta, joka vielä tuolloin oli kauppala. 

Tampereella urheilun harrastus laajeni tämän vuosisadan alussa nopeasti. 
Tämä ei ollut mikään ihme, silläTampere oli maan teollistunein kaupunki, joka 
vajaalla viidelläkymmenellä tuhannella asukkaallaan kilpaili Viipurin ja Turun 
kanssa toiseksi suurimman kaupungin tittelistä. Kasvaneesta urheiluinnostuksesta 
seurasi, että sopivista harjoittelupaikoista syntyi puutetta. Talvisin asukkaiden 
urheHun ja liikunnan harjoittaminen sujui kesäkausia helpommin, koska kaupun
kia reunustavien Pyhä-ja Näsijärvien jäättarjosivatmahdollisuudensekä hiihtoon 
että luisteluun. Kuitenkaan tamperelaiset eivät pitkään tyytyneet pelkkään 
tasamaahiihtoon, vaan jo vuonna 1905 kaupunki raivautti suksimäen Pyynikin 
rinteelle. Mäessä voivat pikkupojat ja vähän varttuneemmatkin liidellä parhaim
millaan yli kymmenen metrin ilmalentoja. Talvisin päästiin jonkin verran harras
tamaan myös voimistelua, kun kaupungissa toimivat tehdasseurat saivat käyttää 
tarkoitukseen tehtaitten omistamia juhlasaleja.� 

Kesäisin suosituimmaksi urheilupaikaksi muotoutui Pyynikin harjun itä
päässä oleva ja VPK:n hallitsema aukea. Vuonna 1909 kaupunki kunnosti aukealle 
vaatimattoman urheilukentän, jonka nimeksi vakiintui aluksi Palomäen kenttä. 
Vuosien varrella nimi vaihtui kuitenkin Pyynikin urheilukentäksi. Muutoinkin 
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Pyynikin seudusta tuli paikkakunnan urheilukeskus, sillä kaupunki oli rakenta
nut sinne vuonna 1907 Palomäen uimalaitoksen, jota paikallinen uimaseura hoiti. 
Lisäksi Pyynikin harjun länsipäässä, Pyhäjärven rannalla sijaitsi Naisten Liikunta
kasvatusliiton pystyttämä Varalan voimistelukoti.40 

Vireästi liikkeelle lähtenyt urheiluharrastus taantui kuitenkin moniksi vuo
siksi. Syynä oli vuonna 1914 alkanut ja pitkään jatkunut ensimmäinen maailman
sota, joka ei ollut suopeata aikaa vapaaehtoiselle yhdistystoiminnalle. Yhtä vähän 
kuin sekään, että yksi kansalaissodan ratkaisutaisteluista käytiin Tampereen her
ruudesta. Vasta kun sota oli päättynyt, päästiin yhteiskunnallisessa elämässä 
palaamaan sellaisiin oloihin, joissa myös urheilu-ja liikuntakasvatukseen liittyvi
en kysymysten pohdintaan jäi aikaa ja mahdollisuuksia. Tällöin ensimmäiseksi 
ongelmaksi muodostui kunnollisen urheilukentän aikaansaaminen. 

Sotimisen tuoksinassa Pyynikin kenttä oli ehtinyt pahoin ränsistyä, eikä se 
tyydyttänyt alkuunkaan urheiluväen vaatimuksia. Kentän kunnostamista vaadit
tiin monen seuran toimesta ja moneen otteeseen, mutta mitään ei asian hyväksi 
käytännössä tapahtunut, kunnes sitten paikalliset Työväen Urheiluliiton jäsen
seurat tarttuivat tositoimiin. Ne kutsuivat yhdessä TUL:n piirikunnan kanssa 
elokuun lopulla 1921 koolle kokouksen, jonka tehtävänä oli sysätä urheilukenttä
hanketta eteenpäin. 

Kokoukseen saapui seitsemän seuran ja TUL:n piirikunnan edustajat, jotka 
oman ilmoituksensa mukaan olivat saaneet valtakirjan yli 3 500 urheilijalta. 
Kokouksessa vallitsi kärkevä ilmapiiri. Kaupungin urheilukenttäolot todettiin 
suorastaan surkeiksi,"sillä useissa tehdaspaikoissa maaseudulla on paremmat ja 
ajanmukaisernrnatkentätkuinTampereella,puhumattakaankaupungeista".41 Eikä 
viranomaisten taholta oltu mitään asian hyväksi tehty, vaikka monia lupauksia oli 
annettu. Siksi vaatimustensa läpiajamiseksi kokousväki päätti, 

"että nykyhetkellä, kun työläisiä painaa raskas verotaakka siinä määrässä, että ehkä 
vain harvat työläiset näiden elinehtojen vallitessa voivat veronsa suorittaa, niin kaikki 
työläisurheilijat Tampereella turvautuvat veronmaksulakkoon siinä tapauksessa, että 
valtuusto hylkää työläisurheilijain kohtuulliset vaatimukset."42 

Siis työläisurheiluväki uhkasi sosialidemokraattisjohtoista kaupunginvaltuustoa 
veronmaksulakolla, jollei kenttää kunnostettaisi. Asetelma oli poliittisesti varsin 
erikoinen. Ei ollut ihme, että tällä kertaa kaupungin johto suhtautui kokouksen 
valitseman nelihenkisen lähetystön jättämään kirjelmään suopeasti. Olletikin, kun 
kirjelmässä yhtenä hanketta puoltavana seikkana mainittiin uhkaava ankara 
työttömyys, jota urheilukentän rakennustöiden aloittaminen voisi osaltaan lievit
tää. Kokouksen ehdotuksista antamassaan lausunnossa rahatoimikamari myönsi, 
ettei Pyynikin kenttä ollut tarkoitustaan vastaavassa kunnossa ja että urheilu
piirien tyytymättömyys oli oikeutettua. Siksi se esitti yhdessä valtuuston valmistelu
valiokunnan kanssa, että kaupungin tulo- ja menoarvioon varattaisiin riittävä 
määräraha kentän kunnostamiseen. 

Asian tullessa valtuustokäsittelyyn esitti sosialidemokraattien valtuutettu 
Viljam Saaristo yllättäen, että kentän kunnostamisen ohella Tampereen kaupun
kiin asetettaisiin urheilulautakunta. Hänen mielestään oli hyvä olla olemassa 
"sellainen asiantuntijalautakunta, joka voisi tehdä johtosäännön urheilukentän 
käyttöön nähden ja tehdä suunnitelmia uusien urheilu-ja leikkikenttien järjestämi-
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seksi."� Esitystä kannatettiin kolmessa puheenvuorossa, ja muutoinkin valtuusto
salissa vallitsi urheilulle myönteinen henki. Yksikään valtuutetuista ei asettunut 
vastustamaan urheilukentän kunnostamista. Erimielisiä oltiin vain siitä, kuinka 
paljon rahaa tarkoitukseen tuli varata. Lopulta hankkeeseen osoitettiin vaatimat
tomat 70 000 nykymarkkaa, jolla ei päästy kunnostustöissä juuri alkua pidemmäl
le. Jatkon kannalta huomattavasti merkittävämpää olikin, että valtuusto lähetti 
yksimielisesti urheilulautakunnan perustamisehdotuksen valmistelu valiokunnan 
käsittelyyn.44 

Valmisteluvaliokunta tiedusteli ensin Kunnalliselta Keskustoimistolta, oliko 
Suomen kaupungeissa ylipäätään olemassa urheilulautakuntia ja jos oli, niin 
minkälaisia. Keskustoimisto totesi vastauksessaan, että Helsinkiin oli sanotunlainen 
hallintoelin perustettu jo vuonna 1919, mutta ettei sillä ollut vielä kaupungin 
hallinnossa ohjesäännöllä vahvistettua asemaa, vaan se joutui toimimaan valtuus
ton päätöksen nojalla. Toiminnassaan oli lautakunta keskittynyt urheilupaikkojen 
järjestämiseen ja suunnitteluun sekä ylipäätään urheiluun ja voimisteluun liitty
viin kysymyksiin. Kuitenkin kansakoulujen oppilaiden puutarhatyöt oli rajattu 
urheilulautakunnan toiminnan ulkopuolelle. Edelleen lautakuntaan jäseniksi 
valittavilta henkilöiltä edellytettiin yhteiskunnallisia ja terveydenhoidollisia har
rastuksia. Lopuksi Keskustoimisto huomautti tamperelaisille tärkeästä seikasta. 
Nimittäin toimiston saamien tietojen mukaan Turussa ei vielä urheilulautakuntaa 
ollut, mutta sellaista oltiin kylläkin parhaillaan puuhaamassa.45 

Kunnallisen Keskustoimiston kirjelmään nojaten valmisteluvaliokunta eh
dotti, että valtuusto päättäisi asettaa viisijäsenisen urheilulautakunnan, joka saisi 
tehtäväkseen huolehtia sekä kesä- että talviurheilupaikoista ja leikkikentistä.46 

Valtuusto yhtyi muutoin valiokunnan ehdotukseen, mutta se päätti, että urheilu
lautakunta tulisi toimimaan väliaikaisena siihen asti, kunnes sille saadaan hyväk
syttyä tarvittavat säännökset. 

Urheilulautakunnan ohjesääntö vahvistettiin kesäkuussa 1922 pidetyssä 
valtuuston kokouksessa. Sen mukaan lautakunnan velvollisuutena oli huolehtia 
sekä kesä- että talviurheilupaikoista ja antaa niitä koskevia ohjeita. Edelleen 
lautakunnan kuului tehdä valtuustolle urheilua ja liikuntakasvatusta koskevia 
esityksiä ja valmistella valtuuston ja rahatoimikamarin sille antamat asiat. Hallin
nollisesti lautakunta toimi rahatoimikamarin valvonnassa. Sen valinnassa nouda
tettiin Tampereella käytäntöä, jossa valtuusto valitsi seitsenjäseniseen lautakun
taan neljä jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja TUL:n, SVUL:n ja SNLL:n 
Tampereen paikallisjärjestöt kukin yhden jäsenen.47 Siten lautakunnan toiminnan 
alkuvaiheessa korostui voimakkaasti paikallisen urheilu- ja voimisteluliikkeen 
vaikutus. 

Tampereen urheilulautakunnan ohjesääntö oli lajissaan ensimmäisiä tai sit
ten peräti ensimmäinen. Oli harvinaista, että ohjesääntö hyväksyttiin lähes saman
aikaisesti lautakunnan perustamisen kanssa. Yleisenä käytäntönä oli, että alkuvai
heessa valtuustot tyytyivät vain asettamaan urheilulautakunnan, ja vasta muuta
man vuoden kuluttua sille hyväksyttiin johtosääntö. Tämä johtui suurimmaksi 
osaksi siitä, että urheilulautakunnat olivat vapaaharkintaisia hallintoelimiä, joi
den toiminta ei edellyttänyt lain vaatimia tarkkoja säädöksiä. Toisaalta niiden 
tehtävät katsottiin itsestäänselviksi. Ne rajoittuivat päätöksentekijöiden mielestä 
kunnallisten urheilu- ja leikkipaikkojen hoitoon, niiden rakentamisen edistämi
seen ja jakoesityksen tekemiseen mahdollisista urheiluseura-avustuksista. Siten 
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johtosääntöjen laadinnalla ei ollut kiirettä, koska urheilulautakunnat pääsivät 
käytännön työhön kiinni ilman niitäkin. Usein kävi vielä niin, että lautakunnat 
syntyivät käytännön työn kautta. 

Muunmuassa Kajaanissa ja Vaasassa seuratottivataluksi vastuulleen urheilu
paikkojen rakentamisen ja hoidon. Kun kaupungit tukivat urheilukenttien ylläpi
toa vain vähäisin raha-avustuksin, jotka eivät kenttien ylläpitoon riittäneet, niin 
jatkuva vuodesta toiseen tehty talkootyö tuli liian raskaaksi seuroille. Ne kääntyi
vät vaikeuksissaan entistä pontevammin kaupungin puoleen, vaatien kunnan 
panostusten lisäämistä. Kajaanissa kehitys johti siihen, että valtuusto asetti keskus
urheilukentän rakentamista johtamaan seurojen edustajista koostuvan toimikun
nan, jonka asema muuttui vähitellen pysyväksi ja siitä muotoutui sittemmin 
kunnallinen urheilulautakunta.48 Vaasassa taas seurat perustivat ensin oma-aloit
teisesti urheilukentän kunnosta huolehtimaan komitean, joka alkoi vaatia viralli
sen kunnallisen hallintoelimen asettamista, koska urheilupaikkojen ylläpito kävi 
sille ylivoimaiseksi.49 Tämä ei ollut mikään ihme, sillä liikuntapaikkojen kunnos
sapito oli rankkaa puuhaa. Vaasassa jo yksistään meren jäälle tehtyjen luistin
ratojen eteen uhrattiin monta talkootyötuntia ja hikipisaraa. 

Vaasalaisten 1920-luvulla pitämiä luistinrata talkoita muistiin kirjannut Ola
vi Oksanen kertoo, että homma alkoi syksyllä heti sen jälkeen, kun pakkaset olivat 
vahvistaneet jään riittävän paksuksi. Ensimmäisenä tehtävänä oli radan mittaami
nen, minkä jälkeen hakattiin reiät aita- ja sähköpylväitä varten. Jos talkoomiehille 
ei ollut hiki noussut pintaan vielä reikiä hakatessa, niin aivan varmaan hiki kihosi 
silloin, kun alettiin pystyttää pylväitä ja aitalevyjä. Se oli tosi rankkaa. Hetken 
levähdettyä, oli talkooporukan vielä vedätettävä hevospelillä puku- ja 
lipunmyyntikopit radalle. Nyt rata oli valmis varustukseltaan, mutta tämä ei vielä 
riittänyt, vaan tietenkin rataa oli myös hoidettava. Se oli pidettävä auki lumesta ja 
aika ajoin sen suurimpia rosoja jouduttiin hiomaan tasaiseksi.50 

Meren jäälle pystytetty rata piti aina suurempien tapahtumien - kuten 
pikaluistelukilpailujen ja jääpallo-ottelujen - edellä jäädyttää. Oksasen mukaan: 

"Vettä nostettiin ämpäreillä alueen kulrnauksessa olevasta avannosta 600 litraa vetävään 
puiseen vesisaaviin, joka oli sijoitettu kelkan päälle. Tätä öljynsekaista Onkilahden vettä 
juoksutettiin 3 x 3 metrin suuruiselle säkkikankaalle avaamalla saavin alaosassa oleva 
tappi. Kangastalaahattiin sitten kelkan perässä. Jäädyttäjistä useat pelasivat seuraavana 
päivänä VPV:n joukkueessa."51 

Luistinradan purkaminen päästiin kevättalvella alkamaan vasta sitten, kun aurin
ko oli sulattanut jään aitojen ja sähköpylväiden ympäriltä. Aitalevyt, pylväät ja 
muut rakennelmat oli rahdattava takaisin rantaan ja pinottava katoksen alle 
odottamaan seuraavaa talvea. Tässä puuhassa oli vaarana jäihin putoamiset, joihin 
oli varauduttu. Kylmän kylvyn saaneita odotti lähitalon lämmin sauna. Siellä voi 
vaihtaa ylleen myös kuivat vaatteet.52 

Edellä kerrottu kuvaus vaasalaisen Onkilahden luonnonjääradan ylläpidos
ta antaa vain kalpean aavistuksen siitä, kuinka paljon talkootyötä urheiluväki oli 
valmis uhraamaan liikuntapaikkojen eteen. Monilla paikkakunnilla seurat raken
sivat omia kenttiä ja jopa omia urheilu taloja. Ennen muuta maaseudulla talkootyöllä 
tehtiin paljon ja talkootyöperinne on siellä jatkunut aina näihin päiviin. Sen sijaan 
suuremmissa kaupungeissa tultiin jo 1920-luvulla tilanteeseen, jossa talkoiden 
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järjestäminen kävi hankalaksi. Kaupunkiyhteisö oli väestön sulatusuuni, jossa 
muuttoliikkeen seurauksena ihmiset tulivat toisilleen vieraiksi. Maaseudulla val
linnut tuttu ja turvallinen elämänpiiri vaihtui kaupungin vierauteen ja 
yksityistymiseen, minkä seurauksena talkoiden vaatimaa yhteenkuuluvuutta oli 
vaikea keinotekoisesti synnyttää. Toisaalta kaupungeissa urheilupaikkojen mää
rällinen tarve ja tasovaatimuksetnousivat sellaisiin mittoihin, ettei niitä voitu enää 
vapaaehtoisvoimin tyydyttää. 

Oulussa kokoontuivat Oulun Tarmon ja Uimarien edustajat kesäkuussa 1923 
TUL:n Peräpohjolan piiri toimistoon. Kokoontumisen aiheena oli huoli kaupungin 
urheiluelämän kehityksestä, joka työläisseurojen mielestä oli viime vuosina pi
kemminkin taantunut kuin mennyt eteenpäin. Suurimpana syynä taantuvaan 
kehitykseen nähtiin se, ettei kaupunki ollut kiinnittänyt oikeastaan minkäänlaista 
huomiota urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kaikki urheiluun liitty
vät tehtiivi:it oli sälytetty seurojen harteille, vaikka urheiluharrastuksen suosio 
koko ajan kasvoi. Seurojen mielestä varsinkin kesälajien harjoittaminen oli Oulus
sa suorastaan mahdotonta.5-1 

Kuitenkin oululaisseurojen mukaan nyky-yhteiskunnassa alkoivat kunnat 
yhä enemmän rakentaa laitoksia, joiden tarkoituksena oli kehittää asukkaiden 
fyysistä kuntoa. Tällaisia laitoksia olivat muun muassa urheilu- ja leikkikentät, 
luistinradat, kelkkamäet, uimalaitokset sekä voimistelusalit. Kunnallisten urheilu
laitosten hyötynä olisi, että ne jo pelkällä olemassaolollaan saisivat yhä useamman 
kaupunkilaisen käyttämään niitä hyväkseen ja näin edistämään oma-aloitteisesti 
terveyttään ja fyysistä hyvinvointiaan. Luonnollisesti seurojen mielestä kunnan 
edut vaativat, että sanotut suhteellisen kalliit laitokset rakennettaisiin ja hoidettai
siin mahdollisimman taloudellisesti ja että niitä toteutettaessa otettaisiin huomi
oon myös kaupungin urheiluväen mielipiteet.Ja tässä oli perimmäinen syy siihen, 
miksi nyt haluttiin asian johdosta lähestyä kirjelmällä kaupungin johtoa.54 

Käytäntö oli näet oululaisseurojen käsityksen mukaan johtanut siihen, että 
suuremmat kaupungit olivat jo asettaneet niin sanottuja urheilulautakuntia, joi
den tehtävänä oli huolehtia kunnallisista urheiluasioista. Ainakin Helsingissä ja 
Viipurissa tiedettiin jo olevan kunnalliset urheilulautakunnat. Siksi, 

"kun kaupungissammekin on jo useita kunnallisia urheilulaitoksia, ja kun m.m. uutta 
urheilukenttää alettanee lähitulevaisuudessarakentamaan, pitäisimmevälttämättömä
nä, että kaupunkiimme asetettaisiin urheilulautakunta, joka käsittelisi kunnallisia urheilu
asioita ja jonka kautta urheiluväenkin mielipiteet kunnallisissa urheilukysymyksissä 
tulisivat selville."55 

Kirjelmä ei sisältänyt vain ehdotusta urheilulautakunnan asettamisesta, vaan 
siihen oli liitetty esitys uuden hallintoelimen ohjesäännöksi, jonka mukaan val
tuusto olisi valinnut lautakuntaan seitsemän jäsentä urheilujärjestöjen yhteisesti 
laatiman ehdotuksen pohjalta. Valtuusto lähetti kirjelmän oman valmisteluvalio
kuntansa käsittelyyn. Sen enemmistö katsoi, ettei tässä vaiheessa ollut vielä syytä 
asettaa urheilulautakuntaa, vaan kysymyksen ratkaisu oli syytä siirtää tuonnem
maksi, kunnes päätös urheilukentän rakentamisesta olisi tehty. Tällaisena asia tuli 
valtuuston käsittelyyn, jolloin vähemmistönä ollut vasemmisto kannatti lauta
kunnan perustamista, ja oikeisto oli taas asian lykkäämisen kannalla. Jälkimmäi
nen kanta voitti äänestyksessä, ja niin urheilulautakunnan perustaminen lykättiin 
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odottamaan urheilukenttäkysymyksen ratkaisua.56 

Kenttäkysymys oli jo pitkään hiertänyt Oulun kunnalliselämää. Itse asiassa 
kaupungissa ei ollut yhtään kunnollista yleisurheilukenttää, jossa olisi voitu 
harjoitella ja kilpailla täysipainoisesti. Kansalaissodan jälkeen olivat seurat oma
aloitteisesti alkaneet pitää urheil ukentt�ä nykyisen Keskuskentän paikalla ollut
ta puistoksi kaavoitettua aluetta, joka rajoittui meren puolella Kiikelin rantaan ja 
kaupungissa Aleksanterinkatuun. Vuonna 1921 urheiluseurat esittivät kaupungin 
päättäjille, että mainittu alue aidattaisiin ja merkittäisiin asemakaavassa urheilu
kentäksi. Valtuusto kuitenkin hylkäsi esityksen ja pyysi siitä lausuntoa kaupungin 
asemakaavavaliokunnalta. Myös sen kanta oli kielteinen, ja valiokunta esitti 
puolestaan sopivimmaksi urheilukentän paikaksi Raatinsaarta.öJ 

Pariin vuoteen ei urheilukenttäkysymyksessä tehty kuitenkaan minkäänlai
sia päätöksiä. Asia nousi uudelleen esille vasta sitten, kun myös rahatoimikamari 
ilmoitti vastustavansa kentän sijoittamista tuolloin käytössä olleelle paikalle. Sen 
mielestä paras sijoitusvaihtoehto oli kaupungin ulkopuolella oleva vapaa Kontin
kankaan peltoaukea. Kaupungin rakennustoimisto ei taas ollut rahatoimikamarin 
ehdotuksen kannalla, vaan sen mielestä sopivin kentän paikka löytyi Pikku
kankaalta. Eli asiassa alkoi olla niin paljon eriäviä mielipiteitä, ettei valtuuston 
auttanut muu kuin muodostaa urheilukentän paikkaa tutkiva erikoisvaliokunta. 
Se nimesi siihen itse kolme jäsentä syksyllä 1923, joiden lisäksi urheiluseurat saivat 
valita myöhemmin vielä toiset kolme jäsentä.58 

Kaupungin seurat pitivät asian tiimoilta Pyrinnön tiloissa yhteisen kokouk
sen tammikuussa 1924. Seurat keskustelivat vilkkaasti eri vaihtoehdoista, minkä 
jälkeen ne päätyivät lopulta sellaiseen ratkaisuun, että paras vaihtoehto oli sitten
kin kunnostaa vanha kenttä vastaamaan ajan vaatimuksia. Ainoastaan urheilu
seura Viestinedustajatepäilivät,että vanhankentänkunnostaminensaattaisikyllä 
tyydyttää senhetkiset tarpeet mutta ei riittäisi tulevaisuuden tarpeiden tyydyttä
miseen, koska kaupungin väkiluku oli koko ajan kasvussa. Loppujen lopuksi myös 
erikoisvaliokunta taipui seurojen enemmistön kannalle. Se esitti valtuustolle, että 
urheilukenttähanke vietäisiin kiireemmiten päätökseen ja että kenttä rakennettai
siin jo käytössä olleelle paikalle.59 

Valtuuston valmisteluvaliokunta yhtyi kenttävaliokunnan esitykseen mutta 
sillä varauksella, että hankkeesta ensi vaiheessa toteutettaisiin vain kentän 
aitaaminen ja alueella sijaitsevien makasiinirakennusten lunastaminen kaupun
gille. Valtuustossa asiasta syntyi vilkas keskustelu. Oli niitä, jotka kannattivat 
valiokunnan esitystä ja niitä, jotka esittivät asian palauttamista, koska heidän 
mielestään oli syytä vielä kertaalleen harkita, että kenttähanketta ajamaan perus
tettaisiin urheilijoista ja seuroista koostuva yhtymä. Tällöin siihen ei tarvitsisi 
uhrata kaupungin niukkoja veromarkkoja. Asia vietiin niin tiukalle, että siitä 
jouduttiin äänestämään. Äänin 16-9 valtuusto hyväksyi urheilukentän rakentami
sen silloiselle paikalleen. Tämän jälkeen päätettiin yksimielisesti varata kentän 
kunnostamiseen ja makasiinien lunastamiseen tarvittava määräraha.ro 

Kun kenttäkysymys oli näin saanut lopultakin ratkaisunsa, seurasi sitä 
urheilulautakunnan asettaminen. Asian teki ajankohtaiseksi, että rahatoimikamari 
ei halunnut ottaa hoitaakseen kenttään liittyviä käytännön tehtäviä. Se jätti heinä
kuussa 1924 urheilukentän hoidon väliaikaiselle toimikunnalle, johon urheiluseu
rat olivat saaneet nimetä edustajansa. Itse asiassa väliaikainen toimikunta hoiti jo 
kunnalliselle urheilulautakunnalle kuuluvia tehtäviä, ja siksi rahatoimikamari 
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esitti valtuustolle, että kysymys varsinaisen urheilulautakunnan asettamisesta 
vietäisiin päätökseen ja että lautakuntaan valittaisiin väliaikaiseen toimikuntaan 
nimetyt henkilöt. Valtuusto yhtyi rahatoimikamarin esitykseen ja päätti toinen 
päivä syyskuuta 1924 asettaa väliaikaisen toimikunnan, jolle uskottiin urheilu
kentästä huolehtiminen. Lisäksi sille annettiin tehtäväksi laatia tulevalle urheilu
lautakunnalle johtosääntö. On tulkintakysymys, voidaanko väliaikaista toimikun
taa pitää jo varsinaisena urheilulautakuntana vai ei. Joka tapauksessa asiat etenivät 
niin, että se jätti valmistelemansa johtosääntöesityksen valtuuston päätettäväksi 
joulukuussa 1924. Valtuusto päätti asettaa urheilulautakunnan ja hyväksyi sille 
johtosäännön saman joulukuun yhdeksäs päivä, mutta nimesi uudet jäsenet 
lautakuntaan vasta maaliskuussa 1925.61 

Samoin kuin Oulussa myös Joensuussa edettiin varsinaisen urheilu
lautakunnan asettamiseen välivaiheen kautta. Valtuusto asetti toukokuussa 1928 
väliaikaisen urheilulautakunnan huolehtimaan "kaupungin kesä- ja talviurheilu
paikkojen kunnossapidosta myönnettyjen määrärahojen puitteissa ja antamaan 
urheilupaikkojen käyttöä koskevia ohjeita" .62 Lisäksi lautakunnan tuli valmistella 
urheiluun liittyviä esityksiä rahatoimikamarille ja toteuttaa kaupungin ylempien 
päättävien elimien sille antamat tehtävät. Urheilulautakunta ei jaksanut toimia 
väliaikaisena kuin vain muutaman vuoden, kunnes sen toiminta lopahti. Tämän 
jälkeen kului kolme vuotta, ennenkuin asiaan seuraavan kerran tartuttiin. 

Vuonna 1933 joensuulaiset urheilujärjestöt lähettivät kaupunginhallitukselle 
kirjelmän, jossa esitettiin urheilulautakunnan uudelleen perustamista. Esitys poh
jautui ajatukseen, että urheilujärjestöt olisivat valinneet lautakuntaan kuusi jäsen
tä ja kaupunginvaltuusto yhden. Siten esitys oli uuden, vuonna 1927 hyväksytyn 
kaupunkien hallintoa säätelevän lain vastainen, koska sen mukaan vain valtuusto 
voi valita jäsenet lautakuntiin.Niinpä esitys tuli torjuttua kaupunginhallituksessa, 
mutta se hyöty asiasta oli, että tällä kertaa kaupunginjohtaja Armo Pyhälä tarttui 
toimeen. Hän näet laati syyskuussa 1934 kaupunginhallitukselle urheilu
lautakunnan perustamisesta muistion, jossa muun muassa todettiin, 

"että urheilulautakunta perustettaisiin alkavaksi toimintansa joulukuun 1 päivänä tänä 
vuonna, joten lautakunnan huoleksi jäisi jo luistinradan rakentaminen, hoito j.n.e. 
Sitäpaitsi on uskottavaa, että aktiiviset urheilijat esim. allekirjoittanutta paremmin 
osaavat urheiluasiat järjestää, ja tulisihan kaupunginhallitukselle muutenkin avuksi 
virallinen elin urheilu- ja kenttäasioita käsiteltäessä."63 

Vaikka kaupunginjohtajan perustelut urheilulautakunnan tarpeellisuudesta eivät 
millään tavoin eronneet niistä näkökohdista, joita jo urheiluseurat olivat esittäneet, 
niin tuli asian käsittelyyn nyt aivan uutta puhtia. Lyhyesti sanottuna kaupungin
hallitus muutti kerralla mielipidettään ja ryhtyi urheilulautakunnan puolesta
puhujaksi. Se laati vai tuustolle nopeassa tahdissa ehdotukset urheilulau takunnan 
asettamiseksi, kokoonpanoksi ja johtosäännöksi. 64 Valtuusto ei enää niihin puuttu
nut, vaan hyväksyi ehdotukset sellaisinaan. Näin Joensuuhun saatiin aikaiseksi 
virallinen ja pysyvä urheilulautakunta joulukuun ensimmäisestä päivästä 1934 
lukien. 

Hämeenlinnassa taas paikalliset seurat Tarmo ja Kisa olivat jo pitkään 
tuskailleet urheilukentän huonoa kuntoa. Lopulta kyse ei niiden mielestä ollut 
enää urheilukentästä, vaan paremminkin epätasaisesta kosteikkoniitystä, jossa 
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yritettiin epätoivoisesti järjestää kilpailuja. Mitkään seurojen valitukset eivät näyt
täneet kuitenkaan tehoavan kaupungin päättäjiin, vaan kenttä pysyi vuodesta 
toiseen lähes käyttökelvottomana. Lopulta seurat tuskastuivat tilanteeseen niin 
paljon, että ne päätyivät harvinaiseen menettelyyn. Ne näet päättivätyhdessä anoa 
valtuustolta urheilukentän kunnostamista. 

Menettely oli harvinainen siksi, koska Tarmo oli SVUL:n alainen ja Kisa taas 
TUL:n alainen seura. Mainittujen kahden urheilun keskusjärjestön välinen yhteis
työ oli 1920-luvulla lähes mahdotonta, ja muutoinkin sekä porvarillisen maail
mankatsomuksen että työväenliikkeen aatesuuntauksen välillä vallitsi syvä kuilu. 
Olihan suomalaista yhteiskuntaa jyrkästi kahtiajakaneesta kansalaissodasta ehti
nyt kulua vain kymmenkunta vuotta. Yhteiskunnan kahtiajako selittäneekin sitä, 
että vaikka seurat tekivät ensin yhteisen päätöksen esiintymisestä kenttäasiassa, 
niin molemmat toimivat kuitenkin tahollaan. Yhteistä kirjelmää asiasta ei valtuus
tolle jätetty, vaan sekä Tarmo että Kisa toimittivat päättäjille oman anomuksensa 
kentän kunnostamisesta. 

Kisa ehti anomuksineen ensin. Se ehdotti kirjeessään valtuustolle marras
kuussa 1928, että kaupungin seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioon varattaisiin 
rahat kaupungin kehnon ja puutteellisen urheilukentän kunnostamiseksi. Samalla 
kirjeessä todettiin kuin ohimennen, että "valtuusto asettaisi kaupunkiimme urheilu
la utakunnan, jonka avulla mahdollisesti myönnettävät varat tulisisi vat asiallisesti 
käsiteltyä" .&S Tarmon joulukuussa lähettämä kirjelmä oli hieman Kisan vastaavaa 
laajempi, ja siinä esitettiin muun muassa, että valtuusto myöntäisi riittävän suuren 
määrahan kentän kunnostukseen ja että Tarmo saisi vastaisuudessakin ylläpitää 
luistinrataa kentällä. Edelleen esitettiin asiaa sen kummemmin perustelematta, 
että kaupunkiin asetettaisiin urheilulautakunta.66 

Valtuusto siirsi seurojen kirjelmät valmistelu valiokuntansa käsittelyyn. Va
liokunta katsoi kaupungin urheiluelämän kannalta tarpeelliseksi saattaa kenttä 
asianmukaiseen kuntoon. Samalla se ehdotti asetettavaksi viisijäsenisen urheilu
lautakunnan siten, että valtuusto valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi 
jäsentä sekä antaisi sitten Tarmon ja Kisan nimetä loput jäsenet. Uuden hallinto
elimen tehtäväksi valiokunta katsoi paitsi urheilukentästä huolehtimisen myös 
ylipäätään paikkakunnan urheiluelämän edistämisen. Valtuusto hyväksyi valio
kunnan esitykset sellaisinaan joulukuun lopulla 1928 pitämässään kokouksessa. 
Rahatoimikamari velvoitetttiin yhdessä vastavalitun urheilulautakunnan kanssa 
huolehtimaan siitä, että valitusten kohteena ollut kenttä saataisiin käyttökelpoi
seen kuntoon.67 Valtuuston päätöksessä on huomionarvoista, että se oli vuoden 
1927 kunnallislain vastainen, koska urheiluseurat saivat suoraan edustajansa 
lautakuntaan. Tämä johtui siitä, että uuden lain noudattamisessa oli yleensä 
muutaman vuoden siirtymäaika. Monissa kaupungeissa uudet säännökset astuivat 
käytännössä voimaan vasta vuoden 1930 tietämillä. Näin myös Hämeenlinnassa. 

Hyvinkäällä urheilulautakunnan perustamista vauhditti muista esimerkki
kunnista poiketen talviurheilun voimakas esiinmarssi. Hyvinkään korkea sijainti 
ja jyrkkäpiirteinen harjumaasto loivat oivalliset luonnonedellytykset hiihdon 
harrastamiseen. Kun kauppalassa pidettiin vuonna 1929 suojeluskuntajärjestön 
vai takunnalliset hiihtomestaruuskil pail ut, niin niiden yhteydessä tuolloiset urheilu
vaikuttajat Lauri Pihkala, Kustaa Eemil Levälahti ja Martti Jukola tutustuivat 
Hyvinkään Sveitsin maastoon. Heidän mukaansa Sveitsin rinteet ja niitä ympäröi
vät laajat rakentamattomat harjumetsät loivatmahdollisuuden, että paikkakunnasta 
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muodostuisi jopa Lahden Salpausselän ylittävä hiihtourheilukeskus. Käsitystään 
he perustelivat sillä, 

"että Hyvinkää on verrattain lähellä Helsinkiä, jossa ei ole mitään kunnollista sekä 
vastaavaa hiihtomäkeä. Näin ollen helsinkiläiset urheilijat voisivat käydä Hyvinkäällä 
harjoittelemassa. Tästä seuraisi itsestään se, että suuri helsinkiläinen yleisö alkaisi tehdä 
viikonloppumatkoja Hyvinkäälle ... Luonnollisena seurauksena tästä olisi, että rahaa 
virtaisi näiden huvittelevien urheilijoiden välityksellä runsaasti paikkakunnalle hotel
leihin, ravintolaan y.m . paikkakunnan liikkeenharjoittajille."(,8 

Kauppalanhallitus horjui kuitenkin kahden vaiheilla. Toisaalta se uskoi Hyvin
kään mahdollisuuksiin matkailijoita houkuttavana talviurheilukeskuksena toi
saalta se ei kuitenkaan ollut valmis sijoittamaan hankkeeseen rahaa. Ensimmäise
nä vaiheena olisi ollut riittävän ison hyppyrimäen rakentaminen. Siihen ei kuiten
kaan heti ryhdytty, ja asia sai uuden käänteen, kun paikalliset SVUL:n seurat 
Urheilijat ja Tahko esittivät urheilulautakunnan perustamista. Niiden mielestä 
lautakunnan perustaminen oli kauppalanvaltuuston velvollisuutena urheilua 
kohtaan. Valtuusto ottikin velvollisuudesta vaarin ja asetti viisijäsenisen urheilu
lautakunnan kesäkuussa 1933.69 Lautakunta sai sitten yhdeksi ensimmäiseksi 
tehtäväkseen valmistella hyppyrimäen rakentamista ja Hyvinkään kehittämistä 
talviurheilukeskuksena. 

Edellä kerrotut esimerkit vahvistavat, että valtaosassa Suomen kaupungeista 
liikuntahallinnon syntyyn johti urheiluseurojen aloitteellisuus. Seurojen mielestä 
kaupunkien oli ryhdyttävä huolehtimaan urheilun suorituspaikoista, koska ne itse 
eivät tähän enää talkoilla kyenneet. Urheilupaikoista huolehtiminen ei taas suju
nut ilman tarkoitukseen keskittynyttä kunnallista hallintoelintä, minkä johdosta 
päädyttiin esittämään urheilulautakunnan asettamista. Joskus esityksen lauta
kunnan perustamisesta saattoi tehdä myös joku yksityinen henkilö, esimerksiksi 
kaupunginvaltuutettu tai -virkamies. Joka tapauksessa urheilulautakuntien aset
tamisen yleisenä syynä voi katsoa olleen urheiluliikkeen vaikutusvallan ja vaati
musten kasvun. Samansuuntaiseen tulokseen ovat tulleet myös yksittäisistä kun
nista kirjoitetut liikunta toimien historiikit.10 

Ainoastaan Helsingissä kehitys kulki eri latua. Maan pääkaupungissa ei 
liikuntahallinto syntynyt niinkään urheiluliikkeen painostuksesta, vaan sen syn
nyn taustalla vaikuttivat laajat sosiaaliset, kaavoitukselliset ja liikuntakasva
tukselliset perustelut, joita kaupungin opettajakunta ja asemakaava-arkkitehti 
toivat esiin. Varmaan myös urheiluseurojen toiminnan taustalla vaikuttivat urhei
lua laajemmat perustelut. Seuratkin saattoivat kantaa opettajien tavoin huolta 
kasvavan polven terveydestä ja ohjaamisesta oikeina pidettyjen harrastusten 
pariin, mutta tätä ei tuotu julki ja niin ne näyttivät ajavan vain kilpaurheilun asiaa 
vaatiessaan kuntia tehostamaan liikuntapalvelujaan ja asettamaan urheilu
lautakuntia. 

Ongelmaksi tässä jää, että jos kerran urheiluliikkeen suosion ja vaikutusval
lan kasvu johti yleensä kunnallisen liikuntahallinnon syntyyn, niin miksi urheilu
lautakuntia perustettiin etupäässä vain kaupunkeihin ja kauppaloihin. Miksei 
kehitys edennyt maaseudulle ja maalaiskuntiin, joissa toki 1920- ja 1930-luvuilla 
oli vahvaa urheiluharrastusta ja urheilun järjestötoimintaa. Maalaiskuntien hidas 
liikkeellelähtö kaipaakin lisäselvitystä. 
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Itseriittoinen maaseutu 

Vaikka maalaiskuntiin perustettiin 1930-luvulla selvästi edellistä vuosikymmentä 
runsaammin urheilulautakuntia, niin niiden määrä jäi silti vaatimattomaksi. Vuo
teen 1940 mennessä oli runsaalla viidellä prosentilla maalaiskunnista urheilu
lautakunta. Kaupunkien ja kauppaloiden vastaava luku oli kivunnut jo kuuteen
kymmeneen. Pelkästään kaupungeissa tuo prosenttiosuus oli vieläkin korkeampi. 
Niistä peräti 70 prosenttia oli asettanut urheilulautakunnan.71 Siten kunnallinen 
liikuntahallinto eteni yhä edelleen pääsääntöisesti kaupungeissa ja kauppaloissa. 
Kehitystä maaseudulla ei näyttänyt vauhdittavan edes Maalaiskuntien Liiton ja 
SVUL:n yhteiset ponnistelut. Ne näet lähettivät kuntiin syksyllä 1936 kiertokirjeen 
otsikolla: "Kunnallisia urheilulautakuntia perustamaan". Kirjeessä kuntia keho
tettiin: 

"Tukemaan vapaaehtoista urheilutoimintaa! Siinä yksi ajan vaatimusten esilletuoma 
asia, joka - se ilolla todettakoon - on saanut monessa kunnassa aktiivista huomiota 
osakseen. Niinpä eräisiin kuntiin on jo perustettu erityinen urheilutoimikunta, jonka 
tehtävänä on huolehtia niistä toimenpiteistä, joilla kunta edistää urheilun ja urheilu
harrastuksen levenemistä kunnan alueella. Vaikkakin urheilwnme keskusjärjestöt ovat 
aikanaan tehneet aloitteen k.o. urheilu toimikuntien perustamiseksi, niin lähinnä urhei
luseurojen tehtäväksi jää varmistaa nämä toimenpiteet koettamalla vaikuttaa asian 
esilleottamiseen kunnanvaltuustoissa."72 

Urheiluväen ponnisteluista huolimatta Suomessa ei edetty vielä sotienvälisenä 
kautena kunnallisen urheiluhallinnon laajaan läpimurtoon. Se olisi edellyttänyt 
urheilulautakuntien perustamisaaltoa myös maalaiskuntiin, joissa asui kutakuin
kin 80 prosenttia suomalaisista. Kuitenkin runsaasta viidestäsadasta maalaiskun
nasta vain 27 ennätti asettaa urheilulautakunnan ennen toista maailmansotaa. Siis 
kunnallinen liikuntahallinto kuului lähes pelkästään kaupunkimaiseen elämän
muotoon. Ja tällaisena se kosketti vain pientä osaa kaikista suomalaisista. 

Ilmeisesti päällimmäisenä syynä siihen, etteivät maaseutukunnat lähteneet 
perustamaan urheilulautakuntia oli hallinnon kehittymättömyys kaupunkeihin 
verrattuna. Muun muassa vapaaharkintaisia palveluja tuotettiin ani harvoissa 
maalaiskunnissa. Perimmäisenä syynä tähän oli taas rahan puute. Maalaiskuntien 
taloudelliset mahdollisuudet palvelujen tuotantoon olivat selvästi kaupunkeja 
niukemmat. Mutta asiaan vaikutti myös maalaiskuntien sisäinen rakenne. Ne 
jakaantuivat useasti moniin toisistaan etäällä sijaitseviin kyliin, joissa paikallinen 
väki huolehti itse itsestään. Mitään selvää hallintokeskusta tai muista erottuvaa 
taajamaa ei välttämättä ollut. Toisaalta kylissä eli voimakkaana asukkaiden oma
aloitteisuus. Nuoriso- ja urheiluseurat, suojeluskuntaosastot sekä työväen
yhdistykset huolehtivat omin voimin urheilupalveluista. 

Kaiken kaikkiaan suomalaisella maaseudulla vallitsi sotienvälisenä aikana 
tietynlainen oman kulttuurin voiman ja korostamisen kausi, jota Heikki Ylikangas 
luonnehtii maaseudun kukoistuksen kaudeksi. Hänen mukaansa kehitys kulki 
kohti pienempiä ja itseriittoisempia yksikköjä. Se oli Ylikankaan mukaan ilmausta: 

"Lisääntyvästä eikä suinkaan vähentyvästä maaseudun aineellisesta ja henkisestä isku
kyvystä sekä toimeliaisuudesta. Yhdestä ainoasta kylästä saattoi tulla useassa suhteessa 
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itseriittoinen toiminnallinen yksikkö. Siellä oli koulu, kauppa, posti ja meijeri ynnä 
lisäksi lainakirjasto, lainamakasiini, osuuskassan konttori sekä maamiesseuran, nuo
risoseuran tai työväenyhdistyksen alaosasto ellei peräti itsenäinen yhdistys. Kaikkien 
näiden erilaiset kokoukset, iltamat, näyttelyt ja talkootyöt takoivat kyläkuntaa sosiaali
sesti suhteellisen turvalliseksi ja yhteisöllisesti miellyttäväksi kokonaisuudeksi."73 

Myös maaseudun urheiluliike oli itseriittoinen ja omatoiminen. Oikeastaan urhei
luun katsottiin kuuluvan ponnistaminen eteenpäin nimenomaan omin voimin ja 
omalla peräänantamattomalla tahdolla ja sisulla. Tätä elämänasennetta toi esiin 
1920- ja 1930-lukujen nuorisokirjallisuus, jossa monesti sankarina oli aivan taval
linen maalaispoika, joka raivasi tiensä vaikeuksien kautta voittoon kahdessakin 
mielessä: Ensin hän nousi omin ponnistuksin urheilussa huipulle ja sitten urheilu
menestystä saavutettuaan sai osakseen muuta maallista hyvää. Jälkimmäiseen 
kuuluivat kaunis ja ymmärtäväinen vaimo, hyvätuloinen ammatti sekä tasapai
noinen perhe-elän1ä. Lyhyesti sanottuna urheilu nähtiin yhdeksi sosiaalisen ko
hoamisen väyläksi, vaikka siihen maaseudulla monin paikoin asennoiduttiin 
varauksellisesti. Poikien urheiluinnostusta ei katsottu aina suopein silmin, koska 
sen pelättiin vierottavan nuorisoa työstä. Mutta urheiluromaanien sankarit eivät 
tästä häkeltyneet, vaan he olivat myös töissään rivakoita periaatteella: ensin työt 
ja sitten harjoitukset.74 

Eikä harjoitteluun suinkaan kaivattu hyväkuntoisia kenttiä ja saleja. Pikem
minkin puutteellisilta tuntuneet harjoitteluolosuhteet käännettiin eduksi, kuten 
Urho Karhumäki teki Berliinin olympialaisten taidekilpailussa palkitussa ja tu
hansien ja taas tuhansien suomalaispoikien suosikkiromaanissa "Avoveteen". 
Romaanin sankari harjoitti itsensä maailmanennätyskuntoon juoksemalla metsä
lammen ympäri kiertävää mutaista polkua ja muutoinkin käyttämällä hyväkseen 
maaseudun luontoa, kuten Karhumäki kirjoittaa: 

"Harjoittelupaikkoja täällä oli vara valita. Kotimetsän halki kulki koilliseen suuntautu
va hiekkanummi, jonka molemmilla rinteillä oli polkuja ristiin rastiin. Maasto oli 
kivetöntä ja sammalpeitteistä. Polkuja päällysti kimmoisa pehmike, siinä juoksijan 
kelpasi venyttää askelettaan."75 

Romaanien urheilusankarit lähtivät sitten kilpailemaan luonnon metsistä ja po
luilta suoraan kaupunkien hyväkuntoisille kentille ja juoksuradoille. Aivan näin 
ihanteellista ja auvoista ei todellinen elämä varmaankaan ollut, mutta jonkinlainen 
totuuden siemen 1920- ja 1930-lukujen urheilukirjallisuudessa piilee. Se on siinä, 
että maaseudulla urheiluharrastus miellettiin ennen muuta jokaisen henkilökoh
taiseksi asiaksi, jolloin myös urheilun vaatimat harjoittelupaikat oli puuhattava 
pystyyn omin voimin. Jos kyse oli esimerkiksi urheilukentän rakentamisesta, niin 
ei kenellekään ilmeisesti edes juolahtanut mieleen esittää, että hanke hoidettaisiin 
kunnan rahoilla, vaan urheilusta innostuneet lyöttäytyivät yhteen ja rakensivat 
kentän talkoilla, mikä sopi hyvin muutoinkin itseriittoisten maalaiskylien elä
mään. Näissä oloissa ei kunnallisen liikuntahallinnon muotoutumiseen ollut edes 
tarvetta. 

Ylipäätään voidaan sanoa, että elämä maasedulla oli sotienvälisenä aikana 
itseriittoista, vireätä ja tulevaisuuteen uskovaa. Kuitenkin tässä on muistettava, 
että maaseutua vaivasi monin paikoin myös köyhyys ja suoranainen hätä. Ilmari 
Kiannon romaaneissaan kuvaama korpisalojen niukka elämä ei ollut suinkaan 



53 

kaikin paikoin taakse jäänyttä. Myös 1920-ja 1930-lukujen taitteen yleismaailmal
linen talouslama jätti syvät jäljet suomalaiseen maaseutuun. Pitkät olivat ne 
työttömien jätkien ja kerjuureissuille lähteneiden jonot, jotka maaseudulla tuolloin 
vaelsivat. Monet olivat ne isännät, jotka näkivät perintötilansa siirtyvän pakko
huutokaupassa pankin omistukseen. 

Köyhyys ja taloudellinen ahdinko olivat luonnollisesti osassa maaseutua 
estämässä kunnallisen liikuntahallinnon muotoutumisen. Toisaalta taas maaseu
dun vaurailla ja itseriittoisilla alueilla ei ollut tarvetta kunnallisten urheilulauta
kuntien perustamiseen, koska niissä painotettiin omaehtoista urheilun harrastus
ta. Tämä ei taas ilmennyt vain nuorison urheiluharrastuksen lisääntymisenä, vaan 
myös urheiluseurojen määrän kasvuna. 

Yli tuhat urheilua harjoittavaa seuraa ja alaosastoa 

Valtion urheilu-ja voimistelulautakunta teki keväällä 1930 kuntiin suuntautuneen 
kyselytutkimuksen, jonka yhtenä pyrkimyksenä oli selvittää urheiluseura toiminnan 
laajuutta. Tämän ohella tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan kunnissa olevia 
liikuntapaikkoja ja niiden omistussuhteita. Kysely ulotettiin koko maahan, mutta 
tässä käsitellään vain manner-Suomen kuntia, koska Ahvenanmaan maakunta ei 
enää myöhemmissä vaiheissa kuulunut valtion urheiluhallinnon toimenkuvaan. 
Toisaalta Ahvenanmaan kuntien vastausprosentti jäi huomattavan alhaiseksi. 

Kuitenkin muiden kuin Ahvenanmaan kuntien vastausprosentti muotoutui 
jopa hämmästyttävän korkeaksi. Kyselyyn näet vastasi kaikkiaan 492 manner
Suomen kuntaa, joihin on voitu vielä myöhemmin lisätä Helsingin ja Jyväskylän 
tiedot. Näin tutkimuksen piiriin tuli 494 kuntaa ja niihin 3 195 136 asukasta. 
Kaikkiaan manner-Suomessa oli tutkimusajankohtana 576 kuntaa ja niissä yhteen
sä 3 639 692 asukasta.76 Siten asukkaissa laskettuna tutkimuksen vastausprosentti 
oli hieman vajaat 88. Kaupunkilaisväestöstä tutkimukseen tuli mukaan 93 prosent
tia sekä kauppaloiden ja maalaiskuntien asukkaista kutakuinkin 85 prosenttia. 
Lukuja on pidettävä riittävän korkeina luotettavien johtopäätösten tekemiseen. 
Tuskin voidaan olettaa, että vuodelta 1930 olisi ollut löydettävissä aineisto, joka 
olisi sataprosenttisesti kattanut Suomen kaikki kunnat. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tarkasteltava myös, ketkä kyse
lyyn vastasivat. Maalaiskunnista lähetetyt vastauslomakkeet oli yleisimmin alle
kirjoittanut joko kunnallislautakunnan esimies tai kunnankirjuri. Niissä kaupun
geissa ja kauppaloissa, joissa oli urheilulautakunta, annettiin vastaaminen sen teh
täväksi. Muussa tapauksessa yleisin vastaaja oli joko kaupunginsihteeri tai -kam
reeri. Lisäksi vastauksia antoivat jonkin verran kansakoulunopettajat. 

Ilmeistä on, että ainoastaan silloin, kun kunnassa oli urheilulautakunta, 
käsiteltiin tiedustelun kysymyksiä perusteellisesti. Mutta kuten jo selvitetty, oli 
Suomessa vuonna 1930 hyvin vähän urheilulautakuntia ja nekin pääasiassa kau
pungeissa. Näin asiantuntijalautakuntien antamat vastaukset jäivät väistämättä 
vähäisiksi eikä niillä ollut merkitystä tiedustelun luotettavuuden kannalta. Onkin 
todettava, että ylivoimainen enemmistö vastauksista heijasti kulloisenkin vastaa
jan käsityksiä ja tietoja kuntansa urheiluoloista ja sellaisena ne palvelevat oman 
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aikansa kuvausta siitä, minkälaisia urheilu- ja liikuntapalveluja maamme kunnis
sa oli ja kuinka paljon niissä oli urheilua harjoittavia yhdistyksiä. Tällöin varsinais
ten urheilu- ja voimisteluseurojen joukkoon tulivat mukaan suojeluskuntien, 
nuorisoseurojen, työväenyhdistysten ja lottajärjestöjen urheilua tai voimistelua 
harjoittaneet alaosastot.Vaikka tiedustelun kysymysten asettelu ei monelta osin 
täytäkään nykytutkimuksen vaatimuksia, niin silti kunnista saatujen vastausten 
voidaan katsoa muodostavan riittävän luotettavan ja käyttökelpoisen materiaalin, 
jotta sen pohjalta voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä. 

Kaikkiaan tutkimuksen mukaan oli manner-Suomessa keväällä 1930 urhei
lua tai voimistelua säännöllisesti harjoittavia paikallisjärjestöjä 1 183, jotka olivat 
levittäytyneet 381 kunnan alueelle. Siten 494 tutkimukseen vastanneesta kunnasta 
113:ssa eli noin viidennneksessä ei ollut lainkaan vapaaehtoista urheilun järjestö
toimintaa. Ne olivat poikkeuksetta maalaiskuntia, sillä kaupungeissa ja 
kauppaloissa urheiluharrastus oli jo ehtinyt vakiinnuttaa asemansa. Urheilun 
seuratoimintaa vailla olevat kunnat olivat etupäässä pieniä, alle viidentuhannen 
asukkaan yhteisöjä. Esimerkiksi pienessä Turun ja Porin läänin Lapin kunnassa ei 
kunnallisesimiehen mukaan ollut minkäänlaista järjestelmällistä urheilu toimintaa, 
vaikka "kieltää ei voida, etteikö jonkin kylän nuoret huvikseen kokoontumis
paikoissaan urheile, mutta tätä ei kai voitane katsoa siksi kuin kyselynne tarkoit
taa" :n Vastaus heijastaa sitä tosiasiaa, ettei pienehköissä ja harvaan asutuissa 
maalaiskunnissa ollut edes väestöllisiä edellytyksiä urheilun seuratoiminnalle. 
Muutamat asiasta innostuneet nuoret eivät vielä riittäneet urheiluseuran 
rakennuspuiksi. 

Urheiluseurojen ja niitä vastaavien alaosastojen jakaantuminen lääneittäin 
tuhatta asukasta kohden selviää kuviosta 2. Kokonaisuudessaan oli manner
Suomessa tuhatta asukasta kohden 0,37 urheiluseuraa ja urheilua harjoittavaa 
alaosastoa. Keskiarvolukua enemmän seuroja oli Hämeen, Turun ja Porin, Viipu
rin ja Uudenmaan lääneissä. Vastaavasti keskiarvon alapuolelle jäivät Oulun, 
Vaasan, Mikkelin ja Kuopion läänit. Luvuista näkee selkeän ryhmityksen etelän 
teollistuneiden alueiden ja maatalousvaltaisen Pohjois- ja Itä-Suomen välillä. 
Tosin jo 1920-luvulla muita maakuntia nopeammin teollistunut Uusimaa ei juuri 
eronnut koko maan keskiarvosta. Tämä saattoi johtua maakunnan muita alueita 
nopeammasta väestönkasvusta, joka alensi tuhatta asukasta kohden laskettua 
suhdelukua. Voitaisiin myös olettaa, että Uudellamaalla varsinkin Helsingissä 
seurat olivat jäsenmäärältään suurempia kuin muualla maassa ja näin niitä väes
töön suhteutettuna oli vähemmän. 

Kuvion 2 perusteella voidaan päätellä, että urheilun seura toiminta ja ylipää
tään urheiluharrastus oli vilkkaampaa siellä, missä oli kaupunkiyhdyskuntia tai 
vastaavia taajamia. Lisäksi alueen teollistumisasteella oli merkitystä, koska 1920-
luvulla monet tehdaslaitokset rakensivat toimintakuntiinsa urheilupaikkoja ja 
innostivat henkilöstöään seuratoimintaan. Hyvinä esimerkkeinä tästä olivat Hä
meen läänin keskusten suuret tehtaat sekä Viipurin läänissä Kymenlaakson 
teollisuusseudut. Päätelmä on yhdensuuntainen kunnallisten urheilulautakun
tien perustamiskehityksen kanssa: Ensi vaiheessa lautakuntia muodostettiin 
kaupunkitaajamiin, joissa oli hallinnolliset, taloudelliset ja väestölliset edellytyk
set niiden asettamiseen. Sen sijaan vilkaskaan urheilun järjestötoiminta ei johtanut 
kunnallisten urheilulautakuntien perustamisaaltoon maalaiskunnissa, koska niis
sä useimmissa ei sanottuja edellytyksiä ollut ja koska ne muutoinkin kulkivat 
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kehityksessään eri reittiä. Maaseudulla painotettiin palvelujen tuottamisessa enem
män asukkaiden omatoimisuutta kuin kunnan osuutta. 

Valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan tutkimus vahvistaa, että myös 
urheilupaikkojen rakentamisessa edettiin kahta reittiä. Kaupungeissa ja 
kauppaloissa urheiluseurat mielsiväturheilupaikkojen rakentamisen kunnan teh
täväksi. Sen sijaan maaseudulla urheilupaikat tehtiin pääasiassa talkoilla ja yksi
tyisten yhdistysten toimesta. 

Liikuntapaikat yksityisten omistamia kenttiä ja saleja 

Valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan tarkoituksena oli urheiluseurojen mää
rän ohella selvittää, kuinka paljon ja minkälaisia liikunta paikkoja kunnissa ylipää
tään keväällä 1930 oli, koska tämä oli "lautakunnalle tarpeen sen työssä liikunta
kasvatukselle tärkeiden urheilukenttien, voimistel uhuoneustojen ja uimalaitosten 
aikaansaamisen helpottamiseksi" .78 Edelleen pyrittiin selvittämään liikunta
paikkojen omistussuhteita, suuruutta, sijaintia ja käyttäjäryhmiä. Lisäksi haluttiin 
tietää, paljonko varoja urheilurakentamiseen oli käytetty ja mitä uusia rakennus
suunnitelmia kunnissa mahdollisesti oli vireillä. Siten kyselyn tarkoituksena oli 
pohjustaa valtion urheilukenttäavustusten jakoa, joka päästiin aloittamaan vuon
na 1931 ja josta enemmän tuonnempana. 

Kuitenkin pohjustustyö näyttää ainakin valtion urheilu- ja voimistelu
lautakunnan arkiston valossa menneen hukkaan, koska mitään yhteenvetoa ei 
kyselyn perusteella todennäköisesti laadittu. Ainakaan sellaista ei löydy sen 
paremmin lautakunnan pöytäkirjoista kuin muustakaan jäljelle jääneestä materi
aalista. Niinpä kaikki kyselyn pohjalta tehdyt yhteenvedot on laadittu runsas 
kuusikymmentä vuotta myöhemmin ja tämän tutkimuksen tarpeisiin. 

Urheilu- ja voimistelulautakunnan kyselykaavakkeessa urheilukentät jaet
tiin viiteen ryhmään: juoksuradalla varustettuihin, ilman juoksurataa oleviin sekä 
pesä-, jalkapallo- ja leikkikenttiin. Viimeksi mainittuja ei maalaiskunnissa juuri 
ollut ja koko maassakin niitä ilmoitettiin olevan ainoastaan 55 kappaletta. Useim
miten ne olivat suurimpien kaupunkien varta vasten tarkoitukseen perustamia 
lasten leikkikenttiä, jollaisia ei vielä 1930-luvun Suomessa mielletty yleisesti 
tarpeelliseksi rakentaa kunnan toimesta. Tosin Helsingissä oli urheilulautakunta 
kantanut heti perustamisestaan lähtien huolta myös leikkikentistä. Silti leikki
kenttien osuus liikuntapaikkatatjonnassa jäi niin vähäiseksi, ettei niitä ole syytä 
käsitellä enempää. 

Juoksuradalla varustetut kentät oli äärimmäisen vaikea ryhmittää tasonsa 
mukaan. Kenttien kunto vaihteli erittäin paljon ja ainoana niitä yhdistävänä 
tekijänä oli kenttää ympäröivä 200-400 metrin mittainen juoksurata. Jopa kaupun
geissa hyvät yleisurheilukentät olivat harvinaisuuksia. Ainoat nykyajan mitta
puun mukaan kunnolliseturheil ukentät löytyivät kolmesta suurimmasta kaupun
gista: Helsingistä, Turusta ja Viipurista. Tampereellakin oli juoksuradalla varustet
tuja kenttiä, mutta ne oli rakennettu liian suppeaan tilaan. Niinkin myöhään kuin 
vuonna 1948 Tampere oli vielä ilman täysimittaista yleisurheiluareenaa.79 Pyyni-
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kin kentällä oli kaupungin paras, 350 metrin hiilimurskapintainen rata. 
Käyttökelpoiseksi yleisurheilun kilpakentäksi luokiteltava Viipurin Papulan 

kenttä käsitti "hiekkapintaisen 110 x 68 m suuruisen jalkapallokentän, 
koksimurskalla päällystetyn 400 metrin juoksuradan, heitto- ja hyppypaikat sekä 
pukeutumishuoneet" .00 Kenttä oli valmistunut vuonna 1922. Se muodostui run
saan vuosikymmenen ajaksi, "aina 1930-luvun puoliväliin asti, lukuisten suurkil
pailujen areenaksi ja useiden ME-tulosten ahjoksi" .81 

Viipurin läänin pienessä Haminan kaupungissa oli taas vuoden 1930 kevääl
lä rakenteilla kenttä, jonka hiilimurskaradan pituus tuli olemaan 350 metriä ja 
leveys 5 metriä. Kentän keskusta oli suunniteltu jalkapalloareenaksi. Siis miten
kään yhteismitallisia eivät tutkimuksen piiriin kuuluneeturheilukentätolleetedes 
kaupunkien osalta, puhumattakaan maalaiskuntien monta kertaa vaatimatto
mammista kentistä. Ainoa yhteismitallinen tekijä kiertävällä radalla varustetuissa 
kentissä oli, että niissä oli ainakin joskus kyetty pitämään yleisurheilukilpailuja 
juoksulajeineen. Näin ainakin kysymyksiin vastanneet asian mielsivät. 

Kentät eivät olleet vain kilpailujen pitopaikkoja, vaan ne muodostuivat 
monessa pitäjässä kulttuurielämän keskuksiksi, joissa pidettiin lähes kaikki suu
remmat vapaa-ajan riennot ja juhlat. Kentille ei tultu vain urheilemaan vaan myös 
viihtymään. Kirjailija Harri Tapper kuvaa muistelmateoksessaan "Tulva", miten 
monipuolisesti hänen kotipitäjänsä Saarijärven vanha urheilukenttä palveli asuk
kaita 1930-luvun lopulla. Samalla hän johdattaa lukijan tuolloisten kyläkilpailujen 
vertaansa hakevaan tunnelmaan: 

"Vanhan kentän sisällä oli suuri rakennus. Vanhan kentän sisällä juotiin kahvia, katsot
tiin näytelmiä, tanssittiin ja vietettiin uudenvuoden juhlia. Meidän on tuleva ikävä sitä 
kenttää, sen kentän savista juoksurataa. Kiertäessään rataa juoksija välillä meni 
välkkyvässä auringossa, sitten hän pistäytyi puiden katveeseen, ensin koivujen sitten 
mäntyjen. Hän joutui takapihalle ja hyppäsi vahtimestarin vuohen laiduntamisnarun 
yli ja tuli takasuoralle. Takasuorankin varrella oli puita ja pylväs. Siitä näki kuinka paljon 
oli jäänyt tai jos johti kuinka paljon johti. Sateen jälkeen rata oli hyvin liukas ja käänteissä 
juoksija ei pysynyt radalla. Hän luisui niinkuin kaatunut luistelija kurvissa luisuu."82 

Juoksurataa vailla olevat kentät eivät tarjonneet yhtä monipuolisia harrastus
mahdollisuuksia kuin mitä esimerkiksi Saarijärven kiertävällä radalla varustettu 
kenttä. Ne olivat useimmiten keskeneräisiä hankkeita, joihin mahdollisesti myö
hemmin tultaisiin rakentamaan kiertävä rata ja muutyleisurheil un suorituspaikat. 
Selvimmän itsenäisen ja määriteltävissä olevan ryhmän muodostivat pesä- ja 
jalkapallokentät, koska vastaajat mielsivät kysymyksen tarkoittavan näitä lajeja 
varten erikseen perustettuja kenttiä. 

Selkein yhtenäinen johtopäätös, mikä valtion urheilu- ja voimistelu
lautakunnan tiedustelun pohjalta voidaan tehdä on, että ylivoimainen enemmistö 
urheilukentistä oli muiden kuin kunnan omistuksessa ja hoidossa. Juoksuradalla 
varustetuista 171 kentästä oli 136 eli noin 80 prosenttia jonkin yksityisen yhteisön 
omistama. Keskeneräisten kenttien kohdalla vastaava luku oli 84 sekä pesä- ja 
jalkapallokenttien 66 prosenttia. 

Yleisimmin näitä muita omistajayhteisöjä olivat suojeluskunnat, nuoriso- ja 
urheiluseurat sekä työväenyhdistykset. Teollisuuspaikkakunnilla myös tehdas
laitokset omistivat ja hoitivat urheilukenttiä. Siten kuntien osuus kenttä palvelujen 
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tarjoajana oli huomattavasti vähäisempää kuin muiden tahojen. Tämä vahvistaa jo 
aiemmin todetun seikan, että urheilulaitosten rakentamista ja hoitoa ei mielletty 
vielä 1930-luvun alussa yleisesti kunnan tehtäväksi. Kuitenkin kaupungit tekivät 
tässä poikkeuksen, koska niissä enemmistö liikuntapaikoista oli kunnallisia. 

Maaseudulla vallinnutta yleistä tilannetta kuvastaa seuraava Vaasan läänin 
Lapuan kunnallislautakunnan esimiehen antama vastaus: 

"Kuten yllä olevista tiedoista käy selville toimii liikuntakasvatus kokonaan ilman 
kunnan kannatusta, siis seurojen ja yksityisten harrastusten varassa, joiden on ollut itse 
hankittava ja laitettava kentät ja välineet. Luonnollisesti on näin ollen, että paljon 
puutteellisuuksia ilmaantuu. Jos seurat saisivat asialleen jonkun verran suoranaista 
rahallista kannatusta, niin olisi liikuntakasvatuksen edistämiseksi paljon voitettu."8.3 

Ilmeisen hyvin olivat asiat kuitenkin niissä kunnissa, joissa oli edes jonkin yksityi
sen tahon toimesta rakennettu kenttä, vaikka vaatimatonkin. Toisin tilanne oli 
niissä kyselyn piiriin kuuluneissa 163 kunnassa, jotka ilmoittivat, ettei niiden 
alueella ollut ensimmäistäkään urheilukenttää. Kaikista vastanneista kunnista 
tämä oli kutakuinkin kolmannes. Kuvatkoon tilannetta toisen, niin ikään Vaasan 
lääniin kuuluneen Wirtain kunnan kunnallislautakunnan esimiehen maininta, 
ettei paikkakunnalla ollut minkäänlaista urheilukenttää: "Urheilut toimitetaan 
toimeenpanevien seurojen ja yhdistysten pihamailla ja juoksut pääasiassa maan
teillä."84 Samaan tapaan vastasi Kuopion läänin Iisalmen maalaiskunnan 
kunnallisla utakunnan esimies: 

"Vaikka kunnassa on urheiluharrastusta ei varsinaisia urheilukenttiä ole vielä olemassa, 
mutta käytetään sellaisina seurojen ja yhdistysten talojen pihamaita tai muita kenttiä ja 
juoksuratoina maanteitä taikka sitten metsäpolkuja."85 

Keskeisimpänä syynä urheilukenttien puutteeseen oli varojen niukkuus. Kysy
mykseen, oliko kunnassa vireillä kenttähankkeita, vastasi 163 myöntävästi ja 229 
kieltävästi. Ylivoimaisesti suurimmaksi esteeksi rakentamiselle mainittiin rahan 
puute. Muina syinä mainittiin joko harrastuksen tai sopivan maa-alueen puuttu
minen. Tiedustelun ajankohta osui keskelle yleistä lamakautta ja oli ymmärrettä
vää, että etenkin pienten maalaiskuntien talous oli äärimmäisen kireällä, jolloin 
niissä ylen harvoin jäi lakisääteisiltä velvoitteilta rahaa vapaaharkintaisten palve
lujen tuottamiseen. Samoin varmasti monien yksityisten urheilua harjoittavien 
yhdistysten talous oli kireällä, jolloin niidenkin oli luovuttava rakennus
hankkeistaan. 

Maaseudulla asiaan vaikuttivat paljolti myös asenteet ja yleinen ajattelutapa. 
· Varta vasten urheilulle tarkoitettujen suorituspaikkojen rakentamista ei pidetty
ylipäätään mielekkäänä. Kuvatkoon tätä asennetta Turun ja Porin läänin Eurajoen
kunnan kunnallislautakunnan esimiehen kanta, että

"mitään voimistelu- ja urheilukenttiä ei näin maalaisoloissa ensinkään tarvita, sillä 
vähän niitä joka kylässä on sellaisia kenttiä, joissa nuoret voivat voimistella ja urheilla. 
Ja sen lisäksi on varsinainen työ urheilemista niille, jotka sitä tekevät."86 

Näkökanta ei ollut ominaista vain Eurajoen kunnan johdolle, vaan sillä oli juurensa 
kaikkialla maaseudulla. Luonnon niityt ja pihamaat soveltuivat hyvin urheilutar-
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koituksiin. Lisäksi tuolloinen raskas ruumiillinen työ kävi monen mielestä urhei
lusta, miksipä sitä enää vapaa-ajalla urheilemaan ja mokomaan harrastukseen 
vielä kunnan rahoja haaskaamaan. Tätä asennetta kuvaa myös kirjailija Pentti 
Haanpää novellissaan "Kenttä": 

... "Kylän vanhat ja viisaat ukot sanoivat, että aikoihin on eletty. Vakainen, kasvava maa 
muodostettiin työllä, vaivalla ja hengenahdistuksella ruohonpiikittömäksi joutomaaksi. 
Urheilukenttä! Ikäänkuin ei kylän ympäristössä olisi joutomaata, kovempaa ja 
pehmeämpää, juuri kuten joutavia hyppyjä varten." ... 87 

Kaikkiaan tutkimukseen vastanneissa kunnissa oli erilaisia urheilukenttiä 570, 
mikä tiesi noin 0,2 kenttää tuhatta asukasta kohden. Ilman juoksurataa olevia 
harjoituskenttiä oli 310, juoksuradalla varustettuja 171 sekä pesä- ja jalkapallo
kenttiä 89. Siten kenttiä oli selvästi enemmän kuin mitä aikaisempi tutkimus on 
olettanut.88 Viipurin, Hämeen sekä Turun ja Porin läänin kunnissa oli urheilukent
tiä suhteellisesti enemmän kuin muualla Suomessa. Uusimaa jäi asukaslukuun 
suhteutetussa vertailussa kaikista heikoimmaksi, joskin myös Oulun, Kuopion ja 
Mikkelin lääneissä oli varsin vähän kenttiä. Uudenmaan heikko sijoitus selittynee 
muita maakuntia voimallisemmasta väestönkasvusta. Sitä taas, että Vaasan läänin 
kunnat sijoittuivat vertailussa maan keskiarvon tuntumaan ja pesä- ja jalkapallo
kenttien osalta sen ylikin, selittänee alueen vilkas nuorisoseura- ja suojeluskunta
toiminta.Juurinämä tahothanolivat innokkaita yksityistenkenttienrakennuttajia. 

Kunnissa tarjolla olleista liikunta paikoista muodostivat suurimman ryhmän 
erilaiset voimistelusalit ja -huoneistot. Vastauksen antaneissa kunnissa oli urheilu
seurojen ja muiden liikuntaa harjoittavien yhteisöjen käytössä kaikkiaan 878 salia, 
joista 248 oli koulujen voimistelusaleja ja loput 630 yksityisten omistamia. Kyse ei 
ollut siitä, etteikö kunnissa olisi ollut paljon mainittua enemmän koulujen 
voimistelusaleja. Mutta tiedustelussa kysyttiin nimenomaan, mitä tiloja urheilua 
harjoittavat yhdistykset voivat käyttää iltaisin, normaalin kouluajan jälkeen. 

Vuoden 1930 keväällä vallitsi vielä tilanne, jossa vain aniharvoissa kunnissa 
sallittiin urheilujärjestöjen käyttää harjoitteluun koulujen saleja. Nytkin edelläkä
vijöinä kulkivat suurimmat kaupungit, joissa poikkeuksetta myönnettiin 
koulusaleja seurojen käyttöön. Tosin esimerkiksi Helsingissä seurojen käyttö
oikeus varmistui vasta 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Vastaajien joukossa oli 
myös joitakin maalaiskuntia, joissa koulujen tiloja oli osoitettu järjestöjen ilta
käyttöön. 

Päällimmäisenä syynä koulusalien vähäiseen tarjontaan oli kysynnän puu te. 
Useimmissa vastauksissa korostettiin, ettei kunnassa ollut mikään taho edes 
pyytänyt saada käyttää koulujen tiloja omiin harjoituksiinsa. Miksi kunta siis olisi 
käsitellyt asiaa tai osannut tehdä päätöstä salien iltakäytöstä? Kysynnän vähäisyys 
ei taas ollut ihme kun muistetaan, että yli sadasta kunnasta puuttui tyystin 
urheilun vapaaehtoinen järjestötoiminta. Tämä puolestaan selittää osaltaan sitä, 
että peräti 169 kunnassa - siis runsaassa kolmanneksessa kaikista tutkimuksen 
piiriin kuuluneista kunnista - ei ollut tarjolla yhdistysten käyttöön minkäänlaisia 
liikunnan harjoittamiseen soveltuvia sisätiloja. 

Taustalla vaikuttivat urheilukenttien tavoin myös asenteet. Olkoon tästä 
esimerkkinä Hämeen läänin Hämeenlinnan maalaiskunnan kunnankamreerin 
vastaus kysymykseen koulujen salien käytön sallimisesta: 
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"Sellaisesta ei ole ollut kysymystä ja sitä tuskin sallitaankaan, koska urheilun nimellä 
voitaisiin harjoitella sellaistakin, joka on kaikkea muuta vaan ei ihmistä jalostavaa 
urheilua."8'} 

Vastaavanlaista pelkoa iltakäytön moraalisista vaaroista esiintyi muissakin vasta
uksissa. Ilmeisesti tämä johtui siitä, että kyse oli kouluista, joissa oli totuttu 
toimimaan opettajien tiukan valvonnan alaisina ja nimenomaisesti yleisesti hy
väksyttyjä kasvatuspäämääriä toteuttaen. Urheiluseurojen iltakäytön laadusta ja 
valvonnasta ei ollut mitään takeita. 

Niinpä sitten valtaosa salitarjonnasta oli yksityisten tahojen harteilla. Ylei
simmin maaseudulla olivat urheilun harjoituskäytössä nuorisoseura- ja suojelus
kuntatalojen juhlasalit. Teollisuus-ja kaupunki paikkakunnilla työväenyhdistykset 
sallivat työläisseurojen käyttää omistamiaan tiloja harjoitteluun. Näitä saleja ei 
oltu kuitenkaan alunperin suunniteltu palvelemaan liikuntaharjoituksia, vaan 
enemmänkin omistajayhteisöjen kokous- ja juhlatarpeita. Siksi ne olivat nykyisen 
mittapuun mukaan auttamattoman pieniä, matalia ja valaistukseltaan hämäriä. 
Keskimääräinen salikoko lienee ollut sadan neliön tietämissä. 

Eivätkä koulujen salitkaan juuri yksityisiä huoneustoja kummempia olleet. 
Sitä paitsi monissa maaseudun kouluissa ei ollut varsinaista voimistelu- tai juhla
salia, vaan tähän"tarkoitukseen käytettiin jotain suurempaa luokkahuonetta, jos 
sellainen sattui olemaan. Salien ilmastoinnista ja niihin liittyvistä pukeutumis- ja 
peseytymistiloista ei ole tarkkaa tietoa, mutta selvää on, etteivät nekään olleet 
likimainkaan tyydyttävällä tasolla. Ainoastaan kaupunkien suurimmista kouluis
ta löytyi voimistelusaleja, jotka tarjosivat riittävät edellytykset monipuoliseen 
liikunnan harjoittamiseen. 

Myöskin salien varustus oli niukka. Yleisimmät voimistelu välineet- jos niitä 
ylipäätään oli - olivat rekki, pukki, arkku, nojapuut ja voimistelusauvat. Tämän 
lisäksi joistakin saleista löytyi voimistelu- ja painimattoja, nyrkkeilykehiä ja 
voimailuvälineitä. Tavallinen käytäntö tuon ajan urheiluseuroissa oli, että seurat 
itse omistivat koko joukon erilaisia urheiluvälineitä, jotka otettiin mukaan harjoi
tuksiin. 

Kaikkiaan järjestöjen harjoituskäytössä olevia saleja oli keskimäärin 0,3 
tuhatta asukasta kohden. Koulusaleja oli suhteellisesti eniten käytössä teollistu
neimmissa ja kaupungistuneimmissa Viipurin, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä. 
Yksityisiä saleja oli taas selvästi eniten käytössä Vaasan läänissä. Myös Viipurin, 
Hämeen sekä Turun ja Porin lääneissä harjoiteltiin paljon yksityisten omistamissa 
tiloissa. 

Voidaan päätellä, että jos koulusalien tarjonnan määrä oli tietyllä tapaa 
riippuvainen läänin kaupungistumisen asteesta, niin yksityisten huoneustojen 
tarjonta oli riippuvainen siitä, kuinka vilkasta oli alueen nuorisoseurojen, suojelus
kuntien tai työväenyhdistysten toiminta. Tässä Hämeen, Viipurin, Vaasan sekä 
Turun ja Porin läänit ylittivät muut Suomen alueet. Toisaalta se selittää Uuden
maan tilannetta, jossa varsinkin Helsingissä oltiin parhaillaan totuttautumassa 
kunnan tarjoamiin sali palveluihin, jolloin yksityisten huoneustojen tarve liikunta
harjoituksiin oli muita vähäisempää. Tosin Helsingissäkin monilla seuroilla oli 
käytössään yksityisiä harjoitussaleja. 

Voimistelu- ja urheilulautakunnan tiedustelussa kysyttiin vielä sekä 
rantauimaloiden että vähintäin pukeutumistiloilla varustettujen yleisten uima-



61 

paikkojen lukumääriä ja omistussuhteita. Uimaloiden varustuksiin kuului 
pukeutumistilojen lisäksi ainakin hyppytomi ja kilpauintiin osoitetut radat. Vaik
ka uimalat ja uimapaikaterosivatvarustetasol taan, käsitellään niitä yhtenä ryhmä
nä, koska annettujen vastausten perusteella uimalaitoksia oli äärimmäisen vaikea 
luokitella jompaan kumpaan ryhmään kuuluvaksi. Ylipäätään rantauima
loita,uimapaikkoja ja -laitoksia oli Suomessa vuonna 1930 vähän, vain 103 kappa
letta.Niiden joukossa ei ollut ainuttakaan maauimalaa, mutta sensijaan Helsingis
sä Yrjönkadulla toimi Suomen ainoa ja ensimmäinen uimahalli, joka oli valmistu
nut vuonna 1928 yksityisen rakennuttajan toimesta. 

Toisin kuin muut kyselyn piiriin kuuluneet liikuntapaikat olivat uima
laitoksetuseimmiten kunnan rakennuttamia ja omistamia. Kuntien hallinnassa oli 
runsas kaksi kolmasosaa kaikista uimalaitoksista. Tulos selittyy sillä, että valtaosa 
niistä sijaitsi kaupungeissa, joissa urheilun ja liikunnan suorituspaikat olivat 
muutoinkin kuntien omistuksessa. Maalaiskunnissa uimalaitokset olivat taas 
useimmiten jonkin paikkakunnalla sijainneen tehdaslaitoksen omistamia tai 
ylläpitämiä. Tosin maaseutukunnissa oli ylipäätään vaikea ymmärtää, miksi 
luonnonkauniille rannoille olisi olluttarvis rakentaa joitain erillisiä laitoksia uintia 
varten. Olihan monissa kunnissa meren- ja järvenrantoja vapaasti käytettäväksi 
aivan riittämiin. Tähän viitattiin useissa vastauksissa ja suoraan sanottuna 
kummasteltiin koko kysymystä. Niinpä ei ollut ihme, että uimalaitoksia löytyi 
vain 60 kunnasta. 

Suomen ilmastolliset olot huomioon ottaen ei ollut mikään yllätys, että 
pohjoisimman Oulun läänin kunnissa oli uimaloita suhteellisesti ottaen kaikkein 
vähiten. Muutoin eivät läänit juuri poikenneet koko maan keskiarvosta, joka oli 
0,03 uimalaa tuhatta asukasta kohden. Läänien välisiä pienoisia eroavuuksia 
lienee turha pohdiskella. Tärkeintä on huomata, että Suomessa oli runsas kuusi
kymmentä vuotta sitten äärimmäisen vähän mahdollisuuksia harrastaa kilpa
uintia. Tätä varten ainoat tyydyttävät suorituspaikat löytyivät vain suuremmista 
kaupungeista. 

Kaikkiaan oli liikuntapaikkoja suhteessa asukaslukuun eniten Viipurin ja 
Hämeen lääneissä. Niiden jälkeen tulivat Vaasan sekä Turun ja Porin läänit, jotka 
molemmat ylittivät koko maan keskiarvon, joka oli 0,50 liikuntapaikkaa tuhatta 
asukasta kohden. Muut läänit jäivät selvästi keskiarvon alapuolelle. Siten liikunta
paikkojen jakautuma muistutti suuresti urheiluseurojen vastaavaa, mikä selviää 
kuviosta 3, jossa manner-Suomen urheiluseurat ja liikuntapaikat tuhatta asukasta 
kohden on merkitty lääneittäin rinnakkaisiin karttapiirroksiin. 

Liikuntapaikkojen ja urheiluseurojen jakautuman yhtäläisyyttä ei voi pitää 
minään yllätyksenä kun muistetaan, että suurin osa liikunta paikoista oli puuhattu 
pystyyn urheiluseurojen ja muiden urheilua harjoittavien järjestöjen voimin.Aino
astaan Uudenmaan heikko sijoitus alueiden välisessä vertailussa tuntuu yllättä
vältä. Jos yleisenä piirteenä oli, että teollistuneemmissa ja kaupungistuneemmissa 
Etelä-Suomen lääneissä oli liikuntapaikkoja muita alueita enemmän, niin tämä ei 
pitänyt paikkaansa Uudenmaan kohdalla. Kuitenkin maakunnan kaupungis
tumisaste oli ajankohtaan nähden hyvin korkea. Peräti 52 prosenttia väestöstä asui 
kaupungeissa, kun koko maan keskiarvo ylitti hädin tuskin 20 prosenttia. Niinpä 
Uudellamaalla kaupungistuminen ja teollistuminen eivät lisänneet liikunta
paikkojen suhteellista tarjontaa. 

Ehkä selitystä onkin etsittävä juuri kaupungistumisesta ja ennen muuta 
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suurista taajamista käsin. Vielä vuonna 1930 oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
tuhatta asukasta kohden hieman enemmän liikunta paikkoja kuin maalaiskunnis
sa, mutta tilanne alkoi muuttua toisen maailmansodan jälkeen maalaiskuntien 
eduksi. Näyttää siltä, että väkiluvultaan pienten kuntien -olivat ne sitten kaupun
keja tai maalaiskuntia - asema asukaslukuun suhteutetussa vertailussa tulee 
suuria yksikköjä edullisemmaksi. Siten pelkässä määrällisessä vertailussa Helsin
ki suurena asutuskeskuksena vaikutti alentavasti koko Uudenmaan läänin sijoit
tumiseen. Tyystin eri asia on, kun liikuntapaikkojen määrällisen vertailun oheen 
otetaan myös laadullinen tarkastelu. Tällöin suurten kaupunkien tarjoamat 
harrastusmahdollisuudet olivat jo 1930-luvun alussa aivan eri luokkaa kuin maa
seudulla. 

Kaiken kaikkiaan valtion urheilulautakunnan tiedustelun antama kuva 
liikuntapaikkatilanteesta vuonna 1930 ei ollut nykyisen vaatimustason huomioon 
ottaen mitenkään runsas ja laadukas. Enemmänkin esille nousi se seikka, että 
runsas kuusi vuosikymmentä sitten Suomi oli suhteellisen köyhä ja vasta kehityk
sensä alussa. Liikuntapaikkojen rakentamista samoin kuin koko liikuntaharrastus
takaan ei koettu vielä yhteiskunnallisesti niin merkittäviksi, että niihin olisi 
katsottu tarpeelliseksi panostaa liiemmin valtion ja kuntien varoja. Ainoastaan 
kaupungeissa oli jo nähtävissä ituja tulevasta kehityksestä, jossa liikunnan harrastus
mahdollisuuksien tarjoaminen katsottiin kuuluvan kunnan toimialaan. Mutta 
vasta yhteiskunnan varallisuuden ja kansalaisten vapaa-ajan lisääntymisen myötä 
tämänsuuntainen ajattelu sai laajempaa vastakaikua. 

Toisaalta sotienvälisenä aikana liikunta paikat käsitettiin itse asiassa samaksi 
kuin kilpaurheilun tarpeita palvelevat suorituspaikat. Mutta tällöinkään ei niiden 
rakentamisvastuun katsottu kuuluvan ensi sijaisesti kunnille. Kuten jo edellä on 
kerrottu, varsinkin maaseudulla oltiin sitä mieltä, että urheiluseurojen kuten 
muidenkin vapaaehtoista yhdistystoimintaa harjoittavien järjestöjen velvollisuus 
oli itse rakentaa omat harrastustilansa. Paitsi julkisten varojen puute vaikutti 
tämäntyyppiseen ajatteluun myös tietty historiallinen perinne. Maaseudulla oli 
totuttu, että järjestöt rahoittivat etupäässä itse omat hankkeensa ja rakensivat ne 
sitten talkoilla. 

Lukijaa saattaa kurnrneksuttaa, miksi valtion urheilulautakunta ei kysynyt 
mitään talviurheilun suorituspaikoista. Tämä puutteena tuntuva seikka selittyy 
sillä, ettei Suomessa vielä vuonna 1930 kiinnitetty asiaan juurikaan huomiota. 
Tosin Lahdessa oli aloitettu 1920-luvulla rakentaa Salpausselän hiihtokeskusta, 
jossa oli latu-urien lisäksi hyppyrimäki ja jossa pidettiin huomattavia kilpailuja. 
Sen sijaan muita hiihtokeskuksia alettiin rakentaa vasta myöhemmin. 

Vaikka monissa kunnissa oli pienehköjä hyppyrimäkiä tai paremminkin 
suksimäkiä -kuten nimitys tuohon aikaan kuului - ei niiden lukumäärää katsottu 
tarpeelliseksi tiedustella. Luistinradoista ei taas kysytty sen vuoksi, että niistä 
useimmat aurattiin luonnonjäälle. Vasta 1930-luvulla vakiintui kaupungeissa 
käytäntö, jossa luistinratoja jäädytettiin erikseen maalle. Siten luistelun ja hiihdon 
suhteen oltiiin vielä keväällä 1930 lähes täydellisesti luonnon tarjoamien harjoitus
mahdollisuuksien varassa. 
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Urheilulautakunnille niukat toimivaltuudet 

Koska urheilulautakunnatasetettiinennenmuutaliikuntapaikkojensuunnittelua, 
rakentamista ja hoitoa varten, niin olisi olettanut, että niille olisi annettu riittävät 
toimintaedellytykset tehtävästä suoriutumiseen. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan 
urheilulautakunnat joutuivat alussa tyytymään niukkoihin valtuuksiin ja vaati
mattomiin taloudellisiin voimavaroihin. Tähän vaikutti osaltaan niiden hallinnol
linen asema. Ne olivat loppujen lopuksi vain vapaaharkintaisia hallintoelimiä, 
joita ei ylipäätään mielletty merkittävien hallintokuntien joukkoon, jolloin niiden 
saama asema ja arvostus eivät ainakaan esimerkkikunnista tehdyn kartoituksen 
perusteella kohonneet kovinkaan korkeiksi. 

Helsingissä lautakunta joutui alkuvaiheessa määrittelemään itse omat toimi
valtuutensa, minkä pohjalta se laati vuonna 1921 toimintaohjeluonnoksen, joka 
lähetettiin ylempien hallintoelimien käsittelyyn. Luonnoksessa lähdettiin siitä, 
että urheilulautakunta tulisi toimimaan suoraan kaupunginvaltuuston alaisena 
hallintoelimenä. Edelleen lautakunnalle esitettiin oikeutta tehdä ehdotuksia kai
kista kaupungin urheilupaikkoihin ja -laitoksiin liittyvistä kysymyksistä. Samoin 
sen vastuulle kaavailtiin puistoja ja kunnallisia voimistelusaleja. Tosin viimeksi 
mainittuja ei pääkaupungissa vielä ollut, mutta niitä toivottiin aikaa myöten 
saatavan. Lisäksi lautakunta esitti itselleen oikeutta päättää kaupungin urheilutar
koituksiin myöntämien avustusten jaosta ja niiden käytön valvonnasta. Sen sijaan 
ohjeluonnoksessa ei esitetty lautakunnalle omaa toimistoa ja henkilökuntaa. Aja
tuksena oli, että kenttien ja muiden urheilupaikkojen hoidosta vastaisi kaupungin 
rakennuskonttori kuten aikaisemminkin. Henkilökunnan osalta lautakunta eh
dotti ainoastaan, että valtuusto vahvistaisi palkkiopohjaisen sihteerin vakanssin, 
joka oli välttämätön lautakunnan paperitöiden sujuvan hoidon kannalta:�i 

Vaikka lautakunnan esitykset olivat vaatimattomia, niin silti rahatoimi
kamari suhtautui niihin varsin nihkeästi. Asiasta valtuustolle antamassaan lau
sunnossa rahatoimikamari totesi, että urheilulautakunta sopi paremmin sen kuin 
valtuuston alaisuuteen, koska lautakunnan toiminnan luonne rajoittui lähinnä 
kaupungin omaisuuden hoitoon ja käytön valvontaan. Kuitenkin tästä oli rajattava 
pois puistot ja koulujen voimistelusalit, koska edelliset kuuluivat yleisten töiden 
hallituksen valvontaan ja jälkimmäiset koulutoimelle. Rahatoimikamari lausui 
myös käsityksenään, ettei urheilulautakunnan asiantuntemus riittänyt laatimaan 
rakennushankkeiden kustannusarvioita. Eikä sille voitu myöntää oikeutta määrä
tä urheilulaitostenhoidosta ja käytöstä, koska tuo tehtävä kuului rahatoimikamarille. 
Niinikään urheilulautakunnalle tuli varata mahdollisuus vain lausunnon antami
seen urheilutarkoituksiin myönnettävistä avustuksista, koska rahatoimikamari 
halusi säilyttää avustusten jaon edelleen itsellään. Siten rahatoimikamari halusi 
pitää jatkossakin hallussaan kaikki vähänkin merkittävämmät liikuntahallintoon 
liittyvät tehtävät. Sen mielestä urheilulautakunnan tuli olla vain ehdotuksia teke
vä ja lausuntoja antava asiantuntija- ja apuelin.91 

Valtuuston valmisteluvaliokunta yhtyi pääpiirteissään rahatoimikamarin 
näkemyksiin. Ainoastaan yhdessä asiassa se oli selkeästi eri mieltä. Valiokunnan 
mielestä ei ollut sopivaa, että urheilulautakunta alistettaisiin rahatoimikamarille, 
vaan sen tuli muiden lautakuntien tavoin olla suoraan valtuuston alainen.92 

Näiden lausuntojen saattelemana urheilulautakunnan esitys tuli valtuuston käsit-
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telyyn marraskuussa 1922. Oli selvää, ettei asia tulisi menemään läpi kitkatta, 
koska lautakunta halusi pitää kiinni ainakin oikeudestaan päättää kaupunginval
tuuston urheilutarkoituksiin myöntämien avustusten jaosta. Ennen muuta lauta
kunnan ensimmäinen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Erik von Frenckell 
esiintyi valtuustosalissa tiukasti lautakunnan näkemysten puolesta. Hän saikin 
muutaman sosialidemokraattisen valtuutetun tuella asian palautetuksi urheilu
lautakuntaan, jotta siltä saataisiin uusittu ehdotus lautakunnan johtosäännöksi. 

Lautakunta valmisteli asian uudelleen. Tällä kertaa se myöntyi kaikkiin 
muihin toimivaltuuksiensa kavennusesityksiin, mutta piti edelleen tiukasti kiinni 
oikeudestaan saada itsenäisesti päättää kaupungin myöntämien urheiluavustusten 
jaosta ja urheilupaikkojen käytöstä. Tosin esityksessä mainittiin, että päätökset 
tultaisiin tekemään yhdessä rahatoimikamarin kanssa.93 

Ratkaisevaan käsittelyyn asia tuli toukokuun alussa 1923. Tällöin valtuutettu 
ja urheilulautakunnassa edelleen jäsenenä ollut Frenckell lausui vakavan pahoit
telunsa siitä, etteivät rahatoimikamari ja valtuuston valmisteluvaliokunta olleet 
voineet yhtyä urheilulautakunnan näkemyksiin. Hänen mukaansa valmistelu
valiokunnan ehdotus riistäisi toteutuessaan lautakunnan oikeuden jakaa urheilu
tarkoituksiin osoitetut kaupungin avustukset, vaikka lautakunnalla oli mitä par
haat edellytykset jaon suorittamiseen. Frenckell arvioi, että valiokunnan ehdotuk
sen hyväksyminen tulisi "haitallisesti vaikuttamaan uusien lahjoitusten saantiin 
urheilun edistämistämistä varten" .94 

Hieman salaperäiseltä kuulostavalla viittauksellaan Frenckell tarkoitti niitä 
yksityisiä urheilulaitoksia, joita Helsingissä oli toiminnassa ja joiden omistajat 
olivatajatelleetsiirtääomaisuutensakaupungille.NiistämerkittävinoliFrenckellin 
itsensä johtama Bollplanosakeyhtiö, joka omisti Töölön pallokentän. Näin Frenckell 
antoi valtu ustonkau tta rantain ymmärtää, että jollei urheilulautakunnalle annettaisi 
edes niitä vähäisiä toimivaltuuksia, joita se viimeisimmässä esityksessään ehdotti, 
niin myöskään Pallokenttää ei kaupungille lahjoitettaisi.95 Tämä sai varmasti 
monen vai tuutetun harkitsemaan tarkoin mille puolelle kallistua -tukeako urheilu
lautakunnan esitystä vai asettuako valmisteluvaliokunnan esityksen kannalle? 

Frenckell sai tälläkin kertaa tukea sosialidemokraattien ryhmästä. Valtuutet
tu ja myöhemmin TUL:n puheenjohtajaksi valittu Väinö Mikkola oli sitä mieltä, 
että lautakunnalla tuli olla oikeus osallistua urheilulaitosten käyttöä koskevaan 
päätöksentekoon. Samoin sille tuli antaa oikeus jakaa kaupungin urheilutarkoi
tuksiinosoittamatavustukset.Mikkolanmukaannämätehtävätkuuluivaturheilu
lautakunnalle itsestäänselvinä ja nojautuivat sen asemaan kunnallishallinnossa. 
Häntä kannattivat toinen sosialidemokraatti Karl Hellgren ja tietenkin Ruotsalais
ta Kansanpuoluetta edustanut Frenckell. Mutta vastustaviakin mielipiteitä 
valtuustosalissa kuultiin, eikä ollut lainkaan selvää, kuinka ratkaisevassa äänes
tyksessä tulisi käymään. Monien yllätykseksi urheilulautakunnan ehdotus voitti 
valtuuston valmisteluvaliokunnan esityksen täpärästi äänin 23 - 21.96 Voittaneen 
ehdotuksen takana olivat ilmeisesti olleet koko sosialidemokraattinen valtuusto
ryhmä, osa muusta vasemmistosta ja ruotsinkielisistä valtuutetuista ainakin 
Frenckell. 

Siis urheilulautakunta onnistui loppujen lopuksi kamppailemaan itselleen 
oikeuden päättää urheilumäärärahojen jaosta. Mutta täysin itsenäistä päätösval
taa ei tämäkään merkinnyt, sillä jakoesitys oli alistettava rahatoimikamarin 
vahvistettavaksi. Muutoinkin urheilulautakunta jäi rahatoimikamarille alisteiseksi, 
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ehdotuksia ja lausuntoja antavaksi hallintoelimeksi. Tämä taas tiesi sitä, että 
Helsingissä urheiluasiat hajaantuivat eri viranomaisille. Korkeasaari ja Seurasaari 
siirtyivät erillisinä intendentin johtamina laitoksina suoraan rahatoimikamarin 
alaisuuteen. Urheilukenttien ja kelkkamäkien kunnossapito säilyivät rakennus
konttorin vastuulla. Sen tehtäviin kuului myös uimalaitosten kunnossapito, mutta 
niiden hoidosta vastasivat taas uimaseurat, joita kaupunki tuki taloudellisesti. 
Luistinradat ja hiihtomäet olivat nekin urheiluseurojen tai yksityisten henkilöiden 
hallussa ja hoidossa. Kaupunki vain tuki rahallisesti niiden ylläpitoa. Siten pää
kaupungin urheilu- ja ulkoilupalvelujen hallinnollinen järjestely jäi urheilu
lautakunnan asettamisesta huolimatta edelleen perin sekavaksi. Urheilulauta
kunnalla ei ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa koko kaupungin liikunta
hallintoon. Seura-avustusten jaon ohella se pyrki parhaan kykynsä mukaan vai
kuttamaan siihen, että Helsinkiin saataisiin lisää kunnallisia urheilulaitoksia. Siten 
sille rakennusasioissa lankesi päätöksenteon sijasta eräänlainen vauhdittajan osa. 

Vuoden 1927 kunnallislaki toi jonkin verran muutoksia urheilulautakuntien 
asemaan. Lain säätämisellä eduskunta pyrki yleisesti kaupunkien hallinnon tehos
tamiseen ja palkatun työvoiman entistä laajempaan käyttöön. Rahatoimikamarit 
korvattiin kaupunginhallituksilla, jotka olivat edeltäjiään selkeämmin asioita 
valmistelevia ja päättäviä elimiä. Tällöin valtuustot vapautuivat kaupungeissa 
monien pikkuasioiden hoidosta ja voivat keskittyä suuriin periaatteellisiin linja
kysymyksiin. Samalla valtuustojen valmisteluvaliokunnat lakkautettiin ja niiden 
tehtävät siirtyivät kaupunginhallituksille.97 

Helsingissä uuden kunnallislain aiheuttamia hallinnollisia muutoksia poh
tinut komitea päätyi yhtenä ehdotuksenaan esittämään, että kaupunkiin perustet
taisiin kiinteistöasioista vastaava lautakunta, jonka alaisuuteen tulisi oma toimis
to. Se taas jakautuisi useampiin osastoihin, joista yksi nimettäisiin kansanpuisto
osastoksi. Sen vastuulle siirrettäisiin taas kansanpuistojen ja siirtola puutarhojen 
ohella myös urheilu- ja leikkikentät, luistinradat sekä uimalaitokset.S6 Komitean 
esitykset toteutuivat lähes sellaisinaan, mikä tiesi sitä, että urheilulautakunnalta 
otettiin pois sekin vähäinen urheilu- ja ulkoilupaikkoihin liittyvä päätösvalta, joka 
sillä aikaisemmin oli yhdessä rahatoimikamarin kanssa ollut. Hallinnonuudistuk
sen astuessa voimaan vuonna 1931 jäi urheilulautakunnalle liikuntapaikkoja 
koskevissa kysymyksissä enää vain ehdotusten tekijän ja lausunnonantajan osa. 

Kansan puisto-osasto sai sensijaan oman toimiston, jonka johtoon tuli kansan
puistojen isännöitsijä. Hänen tehtäviinsä kuului valvoa muun muassa urheilu
paikkojen hoitoa ja käyttöä. Osaston vastuulle ei siirretty kuitenkaan kenttien ja 
muiden urheilulaitosten rakennus-ja kunnossapitotehtäviä, vaan ne jäivät entisen 
rakennuskonttorin sijaan perustetulle ja yleisten töiden lautakunnan alaiselle 
rakennustoimistolle. Rakennustoimistossa liikuntapaikoista taas vastasi katu
rakennusosasto, joten vuoden 1927 kunnallislain aikaansaamien uudistusten jäl
keen Helsingin liikuntahallinto oli entistä enemmän hajallaan ja sen valta- ja 
vastuusuhteet olivat vähintäänkin sekavat. 

Sekava hallinnollinen tilanne aiheutti toimintojen päällekkäisyyttä. Käytän
nössä kävi niin, että samoja asioita käsite} tiin monessa eri hallintoelimessä. Esimer
kiksi pienenkin urheilurakennushankkeen kanssa meneteltiin siten, että yleensä 
urheilulautakunta esitti ensin toiveensa asiassa, sitten hanke siirtyi kansanpuisto
osastolle, josta se eteni kiinteistölautakunnan päätettäväksi, kunnes lopulta katu
rakennusosasto ryhtyi toteuttamaan päätöstä käytännössä. Niinpä hallinnonuu-
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distus ei ainakaan kaupungin tuottamien liikuntapalvelujen osalta johtanut pää
töksenteon keskittymiseen ja jäntevöitymiseen kuten tarkoitus oli ollut, vaan 
pikemminkin päin vastoin. Lisäksi uusien järjestelyjen seurauksena tehtiin entistä 
enemmän päällekkäistyötä. Huippuna tästä oli, että liikuntahallintoon liittyvät 
asiat kirjattiin kaupungin kunnalliskertomuksiin kahdesti: sekä urheilulautakunnan 
että kansanpuisto-osaston toimesta. 

On paikallaan pohtia, miksi Helsingissä päädyttiin vastuusuhteiltaan moni
mutkaiseen ja sekavaan liikuntahallintoon. Eikö olisi ollut järkevämpää keskittää 
kaikki liikunta-asiat suoraan urheilulautakunnalle? Siihen, miksei näin menetelty 
lienee suurimpana syynä ollut jo mainittu urheilulautakunnan heikko arvostus. 
Sitä ei mielletty hallintokunnaksi, joka olisi omannut pätevyyttä liikuntapaikkojen 
rakentamista ja hoitoa koskevissa kysymyksissä. Poliittiset päättäjät katsoivat 
urheilulautakunnalla riittävän pätevyyttä ainoastaa urheiluun ja liikuntaan ylei
sesti liittyvissä laajoissa ja periaatteellisissa linjakysymyksissä. Tämä oli tullut 
selväksi jo lautakuntaa asetettaessa, jolloin sen itsenäinen päätösvalta haluttiin 
rajata mahdollisimman vähiin. Toisaalta lautakunnalla ei ollut myöskään omaa 
toimistoa sen paremmin kuin henkilökuntaakaan, jolla se olisi huolehtinut liikunta
paikoista. Lautakunnalla oli alaisuudessaan ainoastaan palkkiopohjainen sihteeri, 
jonka tehtävät rajoittuivat pöytäkirjojen pitoon ja kirjeenvaihdon hoitoon. 

Sekavuudestaan huolimatta uusi hallintomalli ei ollut pelkästään kielteinen. 
Se vei omalla tavallaan kehitystä myös eteenpäin. Kävi näet niin, että kaupungin 
kiinteistöjohtajaksi valittiin Erik von Frenckell. Hän säilytti valintansa jälkeenkin 
läheiset suhteensa urheilulautakuntaan. Luovuttuaan lautakunnan jäsenyydestä 
vuonna 1930,hän jatkoi lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana yhtäjak
soisesti vuoteen 1954. Edelleen Frenckellin yhdeksi alaiseksi ja läheiseksi työtoveriksi 
tuli urheilulautakunnan sihteeri Kaarlo Soinio, joka valittiin kansanpuistojen 
isännöitsijäksi. Uudesta virastaan huolimatta Soinio jatkoi lautakunnan sihteeri
nä, jolloin kansanpuisto-osaston toimistosta tuli käytännössä myös urheilu
lautakunnan toimisto. Siten pääkaupungin liikuntahallinto loppujen lopuksi 
henkilöjärjestelyjen kautta keskittyi ja tehostui. Kuitenkaan tämä ei muuta sitä 
tosiasiaa, että urheilulautakunnan päätösvalta oli kaventunut vain urheilumäärä
rahojen jakoesityksen tekoon ja että lautakunnalla oli entistä kapeampi osuus 
pääkaupungin liikuntahallinnon kokonaisuudesta. 

Myöskään Tampereella ei urheilulautakunnalle kovin paljon itsenäistä pää
tösvaltaa herunut. Kesäkuussa 1922 hyväksytyn johtosäännön mukaan lähes 
kaikissa lautakunnalle kuuluneissa tehtävissä jäi lopullinen ratkaisuvalta joko 
rahatoimikamarille tai valtuustolle. Ainoastaan lautakunnan jäsenyys oli aluksi 
osittain kaupungin ylemmistä hallintoelimistä riippumaton, koska urheilujärjestöt 
saivat valita seitsenjäseniseen lautakuntaan kolme jäsentä.91 

Ensimmäinen johtosääntö ei kestänyt kuitenkaan voimassa kuin kevääseen 
1931, jolloin valtuusto alkoi Tampereella käsitellä uuden kunnallislain aiheuttamia 
muutoksia kaupungin liikuntahallintoon. Käsittelyn pohjana oli urheilu
lautakunnan esitys, jossa ainoana merkittävämpänä muutoksena aikaisempaan 
nähden ehdotettiin, että lautakunnan jäsenmäärä korotettaisiin seitsemän sijasta 
yhdeksään ja että valtuusto valitsisi kaikki jäsenet vuoden asemasta kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Esitystä perusteltiin urheilulautakunnan työmäärän jatkuvalla 
kasvulla ja sillä, että vastaava käytäntö oli jo lähes kaikissa muissa kaupungin 
lautakunnissa. Kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan ehdotuksen muilta osin, 
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mutta sen mielestä jäsenmääräksi riitti seitsemän.100 

Valtuustosalissa keskustelun asiasta aloitti urheilulautakunnan puheenjoh
taja ja sosialidemokraattisen ryhmän valtuutettu Kalle Kääntönen. Hän vaati asian 
käsittelyn keskeyttämistä, koska urheilulautakunnalle ei ollut annettu mahdolli
suutta lausua kantaansa kaupunginhallituksen muutosesityksestä. Kääntönen sai 
välittömästi vastauksen kaupunginjohtaja Kaarle Nordlundilta, joka totesi, että 
niistä vähäisistä muutoksista, joita lautakunnan alkuperäiseen esitykseen oli tehty, 
oli pyydetty lausunnot sekä lautakunnan puheenjohtajalta että sihteeriltä. Tällöin 
olivat molemmat arvioineet paikallisen urheiluväen myöntyväiseksi siihen, että 
valtuusto valitsisi jatkossa kaikki lautakunnan jäsenet. Siten tarvetta mihinkään 
uuteen lausuntokierrokseen ei kaupunginjohtajan mukaan ollut, ja asia voitiin 
aivan hyvin viedä päätökseen.101 Näin kaupunginjohtaja antoi ymmärtää, että 
urheilulautakunnan kannan taustalla vaikutti enemmän urheiluväen painostus 
kuin lautakunnan omat tarpeet. Onkin oletettavaa, että ainakin TUL:n ja SVUL:n 
piirijärjestöt olivat tyytymättömiä tilanteeseen. Olihan nyt käymässä niin, että ne 
menettäisivät entisen suoran edustuksensa urheilulautakunnassa ilman, että niille 
luvattiin mitään tilalle. Toisin sanoen mainitut järjestöt pyrkivät säilyttämään 
edelleen edustuksensa urheilulautakunnassa sen jäsenmäärää nostamalla. 

Kääntönen ei kuitenkaan kantaansa pyörtänyt. Hänellä oli erittäin läheiset 
suhteetTUL:n Tampereen piiriin ja alunperin hänet oli valittu urheilulautakuntaan 
nimenomaan Työväen Urheiluliiton edustajana. Kääntönen esitti, että lautakun
nan jäsenmäärä nostettaisiin urheilulautakunnan ehdottamaan yhdeksään. Hä
nen mielestään oli mahdotonta valvoa ja suunnitella koko ajan laajenevaa urheilu
ja liikuntatoimintaa vain seitsemän jäsenen voimin. Eikä kyse Kääntösen mukaan 
voinut olla kaupungin rahojen tuhlauksesta, koska lautakunnan jäsenten palkkiot 
olivat pienimmät mahdolliset. Kaupunginjohtaja Nordlund torjui kuitenkin tois
tamiseen Kääntösen. Hänen ja kaupunginhallituksen mielestä ei ollut mitään 
perusteita yhdeksänjäseniseen lautakuntaan, koska koko kaupungissa oli vain 
muutama hallintokunta, joiden jäsenmäärä oli seitsemää suurempi. Työmäärällä 
oli turha asiaa perustella.102 

Urheilulautakunnan puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan mielipiteenvaihto 
kirvoitti sitten laajemman keskustelun, jossa pohdittiin urheilulautakunnan toi
minnan luonnetta. Oliko kysymyksessä suunnitteleva vai käytännön toimia suo
rittava hallintokunta? Kääntönen vastasi, että lautakunta teki kumpaakin. Vuosit
tain piti laatia rakennussuunnitelmat, jotka tosin kaupungin muut hallintoelimet 
toteuttivat mutta joiden valvonta jäi pitkälti urheilulautakunnan vastuulle. Lisäksi 
oli runsaasti käytännön työtehtäviä kuten esimerkiksi ilmoitustaulujen hoitoa ja 
kenttävuorojen myöntämistä urheiluseuroille. Hän sai tukea muilta urheiluväkeä 
lähellä olevilta valtuutetuilta, joista yksi puki sanoiksi koko kiistan ydinkysymyksen: 

"Huomautan vielä siitä seikasta, että kun eri urheilujärjestöjen itse valitsemat edustajat 
jäävät pois, voi syntyä vakavaa tyytymättömyyttä, kun ne eivät saa edustajaansa enää. 
Sen vuoksi, jotta eri piirit ja harrastusalat saisivat tässä lautakunnassa edustuksen, minä 
toivon, että valtuusto yksimielisesti asettuu yhdeksän kannalle."103 

Valtuusto ei kuitenkaan toivomusta noudattanut, vaan se hyväksyi äänin 24 - 13 
urheilulautakunnan jäsenmääräksi seitsemän. Heidät valittiin kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan niin, että jäsenistä ensimmäisenä ja toisena vuonna erosi kaksi arvalla ja 
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sen jälkeen kukin vuorollaan. Tällä menettelyllä ei lautakunnan jäsenten vaihtu
vuus noussut välttämättä korkeaksi, koska valtuusto voi aina halutessaan valita 
erovuorossa olleen jäsenen uudelleen. Ja näin yleensä meneteltiin. Varsinkin jos oli 
kyse lautakunnan puheenjohtajasta tai sihteeristä. Heidät taas lautakunta valitsi 
edelleenkin keskuudestaan. 

Loppujen lopuksi Tampereella käydyssä mielipiteiden vaihdossa oli kyse 
siitä, kuinka paljon urheilujärjestöt voivat vaikuttaa urheilulautakunnan kokoon
panoon. Alussahan oli lähdetty liikkeelle asetelmasta, jossa järjestöt olivat 
vaatimuksineen lautakunnan asettamisen takana ja jossa uusi hallintoelin koettiin 
ennen muuta urheiluväen asioiden ajajaksi. Mutta sitä mukaa, kun kaupungin 
tuottamat urheilu- ja liikuntapalvelut lisääntyivät, lisääntyi myös urheilu
lautakunnan itsenäinen, urheilujärjestöistä riippumaton rooli. Samaan suuntaan 
vaikutti vuoden 1927 kaupunkeja koskeva kunnallislaki. Se lähti siitä perus
asettamuksesta, että vain valtuustot voivat valita jäseniä lautakuntiin riippumatta 
siitä, olivatko nämä lakisääteisiä tai vapaaharkintaisia. Tällä menettelyllä laki 
pyrki turvaamaan kunnallisen demokratian toteutumisen. Lain hengen mukaan ei 
ollut oikein, että kuntalaisten vaaleissa valitsemien valtuustojen ulkopuolelta 
jotkin muut tahot tai painostusryhmät olisivat voineet valita edustajiaan kunnal
lisiin luottamustehtäviin. Valtuustojen piti ainakin lain kirjaimen mukaan olla 
kaikissa päätöksissään riippumattomia ja itsenäisiä. Käytännön elävä elämä oli 
sitten taas eri asia. Kunnallisessa päätöksenteossa säilyi edelleen käytäntö, jossa 
valtuustojen poliittiset ryhmät kuuntelivat herkällä korvalla lautakuntia valites
saan myös erilaisten etujärjestöjen ääntä. 

Tampereen tavoin myös Oulussa otettiin urheilulautakunnan johtosäännön 
valmistelussa pitkälti huomioon paikallisen urheiluväen toiveet. Johtosääntöä 
valmistellut toimikunta kaavaili urheilulautakunnalle varsin itsenäistä asemaa. 
Sen mukaan lautakunta olisi voinut yhdessä rahatoimikamarin kanssa päättää 
kaikista kaupungin urheilulaitoksiin liittyvistä asioista. Se olisi voinut muun 
muassa itse päättää urheilukentän vuokrista ja käytöstä. Lisäksi sillä olisi ollut 
mahdollisuus palkata urheilulaitosten hoitohenkilökuntaa.104 

Rahatoimikamari ja valtuuston valmisteluvaliokunta hyväksyivät vielä toi
mikunnan esitykset pääpiirteissään ja vain vähäisin muutoksin, mutta sitten 
valtuuston käsittelyssä tuli toinen ääni kelloon. Valtuustossa alkoi olla yhä enem
män niitä, jotka pelkäsivät lautakunnan saavan liian itsenäisen ja valtuustosta 
riippumattoman aseman. Myöskään esitykseen seitsenjäsenisen lautakunnan 
kokoonpanoksi ei oltu tyytyväisiä. Esitys lähti siitä, että urheilujärjestöt, suojelus
kunta ja oppikoulut tekisivät valtuustolle ehdotuksen lautakunnan jäsenistä. 
Muotoilu ei tyydyttänyt valtuutettuja, vaan he muuttivat alkajaisiksi kokoonpa
noa koskevan johtosäännön kohdan kuulumaan, että "urheilulautakuntaan kuu
luu 7 jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee kalenteri vuodeksi 
kerrallaan urheilua harrastavista henkilöistä" .105 

Kun kokoonpanokysymys oli saatu ratkaistua, tarttui valtuusto lujalla kädel
lä lautakunnan toimivaltuuksiin. Se pudotti äänestyksen jälkeen johtosääntö
esityksestä tyystin pois kohdan, jossa lautakunnalla olisi ollut yhdessä rahatoimi
kamarin kanssa mahdollisuus määrätä kaupungin omistamien urheilulaitosten 
käytöstä samoin kuin urheilutarkoituksiin tarvittavasta omaisuudesta. Edelleen 
valtuusto teki koko joukon muita muutoksia, jotka kaikki kavensivat lautakunnan 
päätäntävaltaa ja tekivät siitä enemmänkin valtuuston ja rahatoimikamarin alai-
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sen urheiluasioita käsittelevän neuvotteluelimen kuin itsenäistä päätäntävaltaa 
omaavan hallintokunnan. 

Loppujen lopuksi urheilulautakunnan toimivaltuuksia kavennettiin niin 
paljon, että valtuuston puheenjohtaja V. A. Wataja jätti päätökseen vastalauseen. 
Hän katsoi, että urheilulautakunnan johtosääntö kumosi valtuuston itsensä syys
kuun toisena päivänä 1924 tekemän päätöksen, koska nyt urheilulautakunnalta 
riistettiin pois sille tuolloin myönnetyt valtuudet ja vahingoitettiin muutoinkin 
Oulun kaupungin urheiluelämän järjestelyä ja kehitystä. Puheenjohtaja ei saanut 
vastalauseelleen kuitenkaan kannatusta. Vain yksi valtuutettu oli asiassa samaa 
mieltä, mutta hän ei yhtynyt puheenjohtajan vastalauseeseen, vaan jätti asiaan 
oman kannanoton. 106 

Siis loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että valtuusto halusi pitää tiukasti 
näpeissään sekä urheilulautakunnan jäsenten valinnan että sen toiminnan. Uuden 
hallintokunnan toimivaltuuksien rajallisuus tuli esille heti johtosäännön ensim
mäisessä pykälässä, jossa sen tehtävät määriteltiin seuraavasti: 

"Oulun urheilulautakunnan tehtävänä on, noudattamalla kaupunginvaltuuston pää
töksiä ja rahatoimikamarin antamia ohjeita: 
1) käsitellä kaikkia urheiluasioita ja tehdä niistä ehdotuksia;
2) tehdä ehdotuksia kaikkien kaupungille kuuluvien urheilu-ja leikkikenttien, luistin
ratojen, suksi- ja kelkkamäkien, uimalaitosten, voimistelusalien ja muiden fyysillistä
kasvatusta ja hoitoa varten tarvittavien laitosten perustamisesta, laajentamisesta, kun
nossapidosta ja käyttämisestä;
3) valvoa, sekä urheilullisesti että taloudellisesti kunnan avustusta nauttivia yrityksiä;
4) valvoa, että kaupungin myöntämät avustukset käytetään aijottuihin tarkoituksiin
huomioon ottaen määrätyt ehdot;
5) antaa valtuustolle ja rahatoimikamarille vaadittaessa lausuntoja;
6) jättää ennen maaliskuun loppua valtuustolle kertomus toiminnastaan edellisen
kalenterivuoden aikana.11107 

Siten urheilulautakunta sai keskeisissä asioissa vain käsitellä, valvoa ja ehdottaa 
mutta ei päättää. Itsenäisesti se sai valita ainoastaan lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Tietenkin näin heikko hallinnollinen asema 
aiheutti ongelmia, mutta toiminnan esteeksi se ei kuitenkaan muodostunut. Jatko 
riippui nyt paljon siitä, kuinka aktiivisesti lautakunta jaksoi työhönsä paneutua ja 
miten hyvät suhteet se onnistui luomaan kaupungin päättäviin elimiin, sillä 
seuraavan kerran Oulussa muutettiin urheilulautakunnan johtosääntöä vasta 
vuonna 1951. 

Esimerkkikunnista myös Vaasan, Hämeenlinnan ja Hyvinkään urheilulauta
kuntien ensimmäiset johtosäännöt noudattivat samaa kaavaa kuin Oulussa ja 
muissa varhaisenliikuntahallinnon kunnissa. Yleensä urheilulautakunnille annet
tiin mahdollisuus vain esityksiin ja lausuntoihin. Ylemmät hallintoelimet huoleh
tivat sitten päätöksenteosta. Sen sijaan Joensuussa urheilulautakunnan tehtäväksi 
uskottiin poikkeuksellisesti kaupungin liikuntapaikkojen hoito ja sen alaisuuteen 
palkattiin tätä varten henkilökuntaa. Kajaanissa taas oltiin urheilulautakunnan 
toimivaltuuksien suhteen niin suurpiirteisiä, että lautakunta sai tulla toimeen 
ilman johtosääntöä ensimmäiset vuosikymmenet. Vasta vuonna 1952 valtuusto 
määritteli virallisesti urheilulautakunnan hallinnollisen aseman.108 

Ensimmäiset johtosäännöt jäivät useimmiten myös pitkäikäisiksi. Pieniä 
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tarkennuksia lukuunottamatta niiden pykäliä alettiin perusteellisemmin muutella 
vasta 1950-luvulla. Siten useimmissa kunnissa jouduttiin tyytymään pitkään 
niukkoihin toimivaltuuksiin. Mutta niiden kanssa opittiin elämään, ja urheilu
lautakunnat suuntasivattoimintatarmonsa muualle kuin päätöksentekoon. Niissä 
kunnissa, joissa urheilulautakuntia oli,nenousivatesityksillään ja vaatimuksillaan 
kunnallisten liikuntapalvelujen tärkeimmiksi kehittäjiksi ja vauhdittajiksi. Näin 
ne ottivat harteilleen suuren osan siitä tehtävästä, joka aikaisemmin oli ollut 
urheiluseuroilla ja muilla urheilun harrastajilla. 

Pääpaino liikuntarakentamisen vauhdittamiseen 

Vaasassa urheilulautakunta suuntasi alkuvaiheen toiminta tarmonsa urheiluken
tän kunnostamiseen. Paikallinen sanomalehti otti tämän huomioon jo uutisoi
dessaan lautakunnan perustamista otsikolla: "Urheilukentän korjauksiin ryhdy
tään". Näin lehti viittasi vaasalaisen urheiluväen 1920-luvun lopun kipeimpään 
ongelmaan: Kaupungin vanha urheilukenttä oli jäänyt auttamatta kehityksen 
jalkoihin. Se oli kooltaan pieni eikä kunnoltaankaan vastannut enää tarkoitustaan. 
Lehti tiesikin uutisessaan kertoa, että 

"Urheilulautakunta ryhtyi toimenpiteisiin urheilukentän juoksuradan kuntoon 
laittamiseksi. Aluksi tullaan korjaamaan 100 m. juoksurata sekoittamalla sen pinta
kerroksiin hiekkaa joustavuuden aikaansaamiseksi. Työt aloitetaan lähipäivinä."109 

Hiekkaa saveen ja hiilimurskaan sekoittamalla ei kuitenkaan voitu saada aikaisek
si kovinkaan merkittävää parannusta. Urheilulautakunta olikin sitä mieltä, että 
vanhan kentän korjaus oli vain hätäratkaisu ja että kaupungin tulo- ja meno
arvioon oli pikaisesti varattava määräraha täysimittaisen yleisurheilukentän ra
kentamista varten. Mutta lautakunnan esitys ei saanut kaupungin ylempien 
päättäjien kannatusta. Ilmeisesti kaupungin johdossa uskottiin kenttiä edelleen
kin puuhattavan pystyyn ilman kuntalaisten veromarkkoja. Olihan Vaasassa saatu 
tästä oivallisia esimerkkejä, kun urheiluseurat olivat talkoilla perustaneet kenttiä 
ja luistinratoja.110 

Vasta vuonna 1932 lautakunnan ponnistukset uuden ja ajanmukaisen urhei
lukentän aikaansaamiseksi saavuttivat menestystä. Uusi urheiluareena päätettiin 
perustaa Hietalahden vanhan urheilukentän kaakkoispuolelle. Ajatuksena oli 
saada käyttöön kaksi kenttää: toinen harjoittelua, toinen kilpailuja varten. Uutta 
kenttää rakennettiin sitten ajalle tyypillisesti pitkään ja hartaasti eli viisi vuotta. Se 
valmistui katsomoineen toukokuun lopulla 1937. Kentän vihkiäistilaisuudesta tuli 
Vaasan mitassa melkoinen urheilujuhla parituhatpäisine katsojineen ja tasokkaine 
kilpailuineen.111 

Mikään aivan vähäpätöinen hanke ei Vaasan uusi urheilukenttä ollut. Se tuli 
näet maksamaan nykymarkoissa -siis vuoden 1994 rahan arvolla - runsaat kaksi 
miljoonaa.112Hanke rahoitettiin kokonaisuudessaan kaupungin varoin. Toki hank
keeseen yritettiin saada myös valtion myöntämää urheilukenttäavustusta, mutta 
turhaan. Vielä 1930-luvulla valtio keskitti tukitoimensa lähinnä pieniin yksityisiin 
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hankkeisiin ja jätti suuremmat kaupungit tuetta. Valtion tukipolitiikkaa käsitel
lään perustelliseemmin tuonnempana, joten tässä ei siitä enempää. 

Vuodesta 1934 urheilulautakunta alkoi Vaasassa laatia tulevaisuuteen täh
tääviä rakennusohjelmia. Sanottuna vuonna tärkeimpinä kohteina esitettiin 
kaupunginvaltuustolle Hietalahden vanhan kentän laajentamista, Palosaaren ken
tän muuttamista pesäpalloareenaksi, uuden pesä pallokentän rakentamista Hieta
lahteen, Kustaanlinnan ja Hietasaaren uimarantojen kunnostamista, uuden uima
rannan rakentamista Palosaareen, Raastuvankadun kansakoulun voimistelusalin 
purkamista ja sen korvaamista kahdella uudella salilla sekä leikki- ja harjoitus
kenttien perustamista eri puolille kaupunkia.113 Kuten huomataan, vajaan 30 000 
asukkaan rannikkokaupungissa oli paljon suunnitteilla kunnallisia liikunta
rakennushankkeita. Niistä ei kuitenkaan lähimainkaan kaikki toteutuneet, vaan 
pääasiassa kaupungin voimavarat suunnattiin 1930-luvulla Hietalahden urheilu
kenttään. 

Vaasan tavoin Hämeenlinnassa urheilulautakunta joutui aluksi keskitty
mään yhteen pääasiaan. Se oli Hämeensaaren urheilukentän kunnostus, jota 
varten lautakunta oli itse asiassa kaupunkiin perustettukin. Täten olisi luullut, että 
kaupungin päättävät tahot olisivat olleet suopeita kenttähankkeelle. Mutta toisin 
kävi. Urheilulautakunnan esittäessä asiaa, jäivät rahatoimikamari ja myöhemmin 
kaupunginhallitus empimään. U rheil ulautakunta jatkoi sitkeästi ponnistelujaan ja 
se patisti kaupunginhallitusta moneen otteeseen, jotta kenttähanke olisi 
vauhdittunut. Silti hanke eteni tuskallisen hitaasti. Miksi? Kyse oli tietenkin 
rahasta. Hämeenlinnan päättäjät eivät halunneet montaakaan markkaa kenttään 
upottaa. Kunkaupungininsinööri oli laskenut kentän salaojituksen ja kunnostami
sen maksavan noin 35 000 nykymarkkaa sekä aitaamisen suunnilleen saman 
verran, niin valtuusto päätti myöntää rahat vain ensin mainittuun tarkoitukseen. 
Aitaamisesta päätettiin tällä erää luopua. Myöskään kentän huoltotilojen rakenta
miseen ei valtuustolta rahaa vuonna 1929 herunut.114 

Koska valtuustolta tuli rahaa tipoittain, niin Hämeensaaren kenttää joudut
tiin kunnostamaan monena vuonna ja vähittäin. Kesällä 1930 oli valmiina 350 
metrin hiilimurskapintainen juoksurata ja keskikentän nurmikko, joka muutettiin 
myöhemmin hiekkapintaiseksi. Saman vuoden syksyllä saatiin kenttä aidattua. 
Vuonna 1934 valmistui katsomorakennus pukusuojineen ja suihkutiloineen. Kat
somossa oli noin viisisataa istumapaikkaa. 

Hämeensaaren kenttä osoittautui kuitenkin nopeasti ongelmalliseksi. Sen 
käyttöä haittasi salaojituksesta huolimatta liiallinen kosteus. Tämä johtui kentän 
sijainnista aivan Vanajaveden rannalla. Monesti kenttä oli pitkälle kesän alkuun 
järveltä tulvivan veden alla. Näin kesäkäyttö jäi puolitehoiseksi. Niinpä urheilu
lautakunnan ei auttanut muu, kuin lähteä etsimään uutta urheilukentän paikkaa. 
Sellainen löydettiin Kaurialan kaupunginosasta, jossa oli tarkoitukseen soveltuva 
käytöstä poistettu hiekkakuoppa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto olivat asialle 
periaatteessa myötämielisiä ja Kaurialan kentän rakentaminen aloitettiin kesällä 
1932.115 

Hanke käynnistyi suurin odotuksin, mutta urheilulautakunta joutui pian 
huomaamaan, että rakentaminen ei edennyt lainkaan sen suunnittelemalla taval
la, sillä kenttää rakennettiin koko vuosikymmen. Vihdoin kesäkuussa 1939 pääs
tiin viettämään vihkiäisjuhlia. Tällöin oli entisessä sorakuopassa 400 metrin 
hiilimurskaradalla varustettu yleisurheilukenttä, jonka keskus oli nurmipintainen. 
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Lisäksi alueelta löytyivät erilliset kentät pesäpalloa ja tennistä varten. Kaikkiaan 
hankkeen kustannukset ehtivät vuosien varrella nousta runsaaseen puoleen mil
joonaan nykymarkkaan. Sellaisena se oli Hämeenlinnan kaupungin siihen men
nessä kallein liikuntarakennuskohde. 

Muilta osin Hämeenlinnan 1930-luvun liikuntarakentaminen oli vaatima
tonta. Kaupungin rakennustoimisto piti vanhan urheilukentän ja Kaurialan ken
tän ohella jonkinlaisessa kunnossa kolmea pienkenttää, joilla nuoriso voi vapaasti 
leikkiä ja pelata pallopelejä. Kesäiseen liikuntaan kuului luonnollisesti myös uinti. 
Kaupunkia ympäröivien järvien rannat olivat tietenkin asukkaiden vapaasti 
käyettävissä. Kaupungin ainoan uimalaitoksen hoito oli uskottu paikalliselle 
uimaseuralle. Se keräsi pääsymaksut ja huolehti valvonnasta. Suuremmista uima
laitoksen kunnostustöistä vastasi kaupunki. 

Talvisista lajeista lienee Hämeenlinnassa eniten harrastettu luistelua. Tarmo 
sai edelleen ylläpitää luistinrataa vanhalla kentällä. Vuonna 1937kentällä suoritet
tiin muutostöitä, joiden tuloksena voitiin ottaa huomioon myös jääpallon ja 
jääkiekkoilun harrastajien vaatimukset. Luistinratojen ylläpitämisestä Tarmo sai 
kirjata tililleen paitsi käyttäjien maksamat pääsymaksut myös noin 30 000 nyky
markan kaupungin vuosiavustuksen, joten kenttien ylläpito jätti ilmeisesti seuran 
kassaankin jonkun markan. 

Vähin erin luistelun oheen toiseksi merkittäväksi talviliikunnan lajiksi nousi 
hiihto. Hämeenlinnassa hiihtoasiassa oltiin liikkeellä varhain. Vuonna 1932 perus
tettiin kaupunginhallituksen ja urheilulautakunnan yhteinen toimikunta, joka 
alkoi pohtia talviurheilun kehittämistä. Toimikunnan asettamisen taustalla vai
kuttivat kaupunkilaisten virkistystarpeiden rinnalla ajatus siitä, että Hämeen
linnaa oli syytä kehittää talvisena matkailukaupunkina. Mietinnössään toimikun
ta päätyi ehdottamaan parannuksia sekä Aulangolle että Ahvenistolle. 

Aulangon ravintolan vuokraajaa kehotettiin järjestämään ainakin talvi
sunnuntaisin kahvitarjoilua, koska tuolloin seudulla kävi runsaasti huvihiihtäjiä, 
joille näin tarjoutuisi mahdollisuus levätä hiihdon lomassa virkistävän 
kahvikupposen ääressä. Edelleen ehdotettiin alueelle rakennettavaksi pienehkö 
hyppyrimäki, jossa aloittelijat voisivat kokeilla mäkihypyn riemuja. Ahveniston 
osalta taas ehdotettiin, että paikallisen hiihtoseuran hallussa oleva hyppyrimäki 
korjattaisiin ja lunastettaisiin kaupungille. Lisäksi alueelle toivottiin pienempää 
harjoitusmäkeä ja hiihtomajaa, jossa voitaisiin tarjoilla kahvia ja virvokkeita. 
Ahvenistosta suunniteltiin myös kaupungissa pidettävien hiihto-ja mäkikilpailujen 
keskuspaikkaa.116 

Ylipäätään Ahveniston suunnitelma oli sikäli hyvissä käsissä, että asiaa ajoi 
muita innokkaammin tuolloinen kaupunginsihteeri ja tuleva kaupunginjohtaja 
Väinö Uusoksa. Hänet tunnettiin tarmokkaana ja työteliäänä virkamiehenä, jonka 
henkilökohtaisella panoksella oli varmasti vaikutusta siihen, että Ahvenistosta 
sitten tulevaisuudessa todellakin muotoutui kaupungin urheilukeskus. Tosin 
1930-luvulla sinne uusina rakennelmina nousivat vain hyppyrimäen katsomo ja 
harjoitusmäki. Lisäksi seurojen aikoinaan talkoilla pystyttämä kil pailumäki siirtyi 
kaupungin omistukseen ja hoitoon.117 

Ulkoliikuntapaikkojen rakentamisen ohella ehti lautakunta pohtia myös 
seurojen saliongelmia. Urheiluseuroilla oli käytössään iltaisin vain muutamia 
saleja, joissa ne voivat harjoittaa sisäliikuntaa. Kun Hämeenlinnan vanha kansa
koulu vapautui koulukäytöstä, asetti kaupunginhallitus toimikunnan suunnitte-
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lemaan rakennuksen tulevaisuutta. Toimikunta pyysi asiasta myös urheilu
lautakunnan lausuntoa, jolloin lautakunta esitti koulun voimistelusalin kunnosta
mista urheiluseurojen tarkoituksiin sopivaksi. Valtuusto hyväksyi lautakunnan 
näkemykset, ja syksyllä 1938 valmistui kansakouluun 240 neliömetrin suuruinen 
kunnallinen voimistelusali pukusuojineen ja saniteettitiloineen. Salin käyttö oli 
alusta asti erittäin vilkasta, ja läheskään kaikille halukkaille ei voitu harjoitus
vuoroja osoittaa. Joka tapauksessa kunnallinen voimistelusali paransi huomatta
vasti sisäharjoitustilannetta. 118 

Hämeenlinnan ohella toinen talvi urheiluaan kehittämään pyrkinytesimerkki
kunta oli Hyvinkää. Heti asettamisensa jälkeen sai kauppalan urheilulautakunta 
käsiteltäväkseen Hyvinkään Urheilijoiden kirjelmän, jossa esitettiin hyppyrimäen 
rakentamista Sveitsin maastoon. Lautakunta kannatti ajatusta ja sai hankkeelle 
tukea myös kauppalanhallitukselta. Tavoitteeksi ei otettu vain hyppyrimäen 
rakentamista, vaan hiihtokeskus. 

Syksyllä 1934 päästiin tavoitteessa ensimmäisiin käytännön toimiin, kun 
kauppalaan raivattiin kolme merkittyä latua: 5 ja 20 km Sveitsiin sekä 10 km 
Ahdenkallioon. Latujen merkitsemisestä ja kunnosta vastasivat paikalliset urhei
luseurat Tahko ja Ponteva yhdessä urheilulautakunnan kanssa. Ladut merkittiin 
eri värisillä päreillä ja kauppalan teettämillä kilvillä, joihin oli kirjoitettu kunkin 
ladun pituus. Päreiden hankinta ja maalaaminen annettiin lautakunnan tehtäväk
si.119 

U rheilulautakunta sai kauppalanhallitukselta tehtäväkseen laatia myös opas
kirjasen, jossa esiteltiin Hyvinkäätä hiihtokeskuksena. Kirjanen valmistui vuoden 
1934 lopulla ja se oli otsikoitu: "Hyvinkään hiihtokeskuksen opas". Se sisälsi 
lyhyen esittelyn Hyvinkäästä ja kauppalan majoituspalveluista sekä kartta
piirroksen merkityistä laduista. Lisäksi siihen oli kokonaisuudessaan otettu Martti 
Jukolan tammikuussa 1934 Suomen Urheilulehdessä julkaisema kirjoitus otsikol
la: "Hyvinkäästä talvinen turistikeskus. Ensiksi helsinkiläisille, sitten ulkomaalai
sille!" 

Jukolan kirjoitus oli syntynyt sen jälkeen, kun kauppalanhallitus oli urheilu
lautakunnan aloitteesta kutsunut pääkaupungin lehtimiehiä tutustumaan paikal
liseen maastoon. Kirjoittajan usko Hyvinkään hiihtokeskuksen toteutumiseen oli 
luja: 

11 

••• Näyttää siltä, että hankkeesta tulee nyt tosi. Kauppala, urheiluseurat ja suojeluskunta 
aikovat yhdessä järjestää paikkakunnalle tarkasti merkittyjä hiihtoreittejä hiihtäjän 
kehitysasteen mukaan. Kun hotelli-ja majoitusolot kauppalassa vastaavat myöskin sekä 
mannermaalaisia että vaatimattomampiakin oloja, on retkeilijöiden hyvinvointi taattu. 
Kaiken lisäksi on kauppalan valtuusto kypsynyt päättämään uuden, ajanmukaisen 
hiihtomäen rakentamisesta. Se onkin välttämätön edellytys tällaisen urheilukeskuksen 
menestymiselle. Lisäksi on vielä hyvä luistinrata urheilukentällä ja slalommäkiä saa
daan helposti. Siinäpä sitä onkin matkailijalle lystiä kerrakseen ... 
... Kun hiihtäminen parina viime vuotena on tullut helsinkiläisille oikeaksi kärpäseksi, 
niin on selvää, että kaupungin lähinurkat ovat pian koluttuja. Silloinpa matka lauantai
iltana tai pyhäaamuna Hyvinkäälle tuo virkistävän vaihtelun viikon ohjelmistoon. Ja 
Helsinkiä seuraa Eurooppa. Onnistuneen mainonnan avulla saadaan Hyvinkäälle 
varmaan samanlainen turistivirta kuin mihin muuhun skandinaaviseen tai mannermai
seen hiihtokeskukseen tahansa ... "120 
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Jukolan kirjoitus sisälsi kaikki ne urheilupaikat, jotka sitten vuosina 1935 ja 1936 
hiihtokeskusta varten rakennettiin. Latuverkoston lisäksi Sveitsiin nousi 
hyppyrimäki, josta voitiin parhaimmillaan ponnistaa yli 50 metrin hyppyjä. Mäki 
sai vierelleen laskettelurinteen ja pieni suksimäkikin jatkoi olemassaoloaan. Kaup
palan taloudellisella tuella oli partiojärjestö Nummen Pojat ylläpitänyt urheilu
kentällä luistinrataa, mutta 1930-luvun puolivälissä sen hoito siirtyi Yhtyneitten 
Villatehtaiden Palloilijoille. Tällöin kentälle jäädytettiin pikaluistelurata, ja odo
tukset sen suhteen olivat suuria, mikä käy ilmi kauppalan painattamasta toisesta 
hiihtokeskusesitteestä: 

" ... Y.V.P:n luistinradalla pitäisi näin ollen olla kaikki edellytykset muodostua oikeaksi 
luistelijain Eldoradoksi, jossa ennätystulokset ovat saavutettavissa helpommin kuin 
muilla Etelä-Suomen radoilla .... Ei liene mitään, joka estäisi Hyvinkäästä muodostumasta 
Etelä-Suomen Davos, St. Moritz tai Chamonix, jonka radalla Suomen ennätykset 
pyöristetään lähemmäksi kansainvälisiä huipputuloksia ... "121 

Vaikka kyse olikin mainostyyppisen esitteen tekstistä, niin joka tapauksessa on 
todettava, että hyvinkääläiset ehkä sittenkin olivat hieman liian toiveikkaita 
talviurheilukeskuksensa suosion suhteen. Tosin toiveikkuudelle oli myös tiettyjä 
perusteita. Nimittäin kauppalan taholta oli jo vuonna 1934 otettu yhteyttä Valtion 
Rautateihin, jotta Hyvinkäälle hiihtämään matkustaville helsinkiläisille myönnet
täisiin alennusta normaalin lipun hinnasta. Rautatiehallitus suhtautui myötämie
lisesti asiaan, ja talvella 1934-1935 myytiin näitä alennuslippuja kaikkiaan 3 100 
kappaletta. Eli hiihtomatkailijoiden määrä ei ollut aivan vähäinen, mutta tässä 
yhteydessä puhuminen mannermaisesta hiihtokeskuksesta oli sentään liioittelua. 
Eikä Hyvinkää sellaiseksikoskaankehittynytkään, vaikka VR jatkoi urheilulautakunnan 
esityksestä alennuslippujen myöntämistä vielä ainakin seuraavan talven.122 

Joka tapauksessa urheilulautakunnan tavoin myös kauppalanhallitus uskoi 
Hyvinkään mahdollisuuksiin talviurheilukeskuksena. Itse asiassa hallitus tuntui 
olevan kovasti innostunut hankkeesta. Kun Sveitsin hyppyrimäki valmistui, ja 
siinä pidettiin ensimmäiset kilpailut helmikuussa 1935, niin hallitus lahjoitti 
järjestäjille 200 markan arvoisen kunniapalkinnon, joka tuli luovuttaa avajais
kilpailujen pisimmän hypyn tehneelle urheilijalle. Edelleen kauppalanhallitus 
päätti kutsua pääkaupungin sanomalehtien urheilutoimittajat paikan päälle. Kut
suvieraille tarjottiin kauppalan puolesta kahvia ja ruokaa, joista aiheutuvat menot 
maksettiin hallituksen käyttövaroista.123 Siten lyhyen ajan sisällä järjestettiin kaup
palan toimesta jo toinen lehdistölle suunnattu markkinointi tilaisuus, jonka tarkoi
tuksena oli tehdä Hyvinkäätä tunnetuksi hiihtokeskuksena. Eniten mainosta 
Sveitsin mäki ja hiihtoladut saivat vuonna 1936, kun Hyvinkäällä järjestettiin 
urheiluseura Tahkon isännyydessä Suomen hiihtomestaruuskilpailut. 

Ja mainostus auttoi. Parhaimmillaan talvi viikonloppuina vieraili Hyvinkääl
lä jopa nelisensataa pääkaupunkilaishiihtäjää.124 Näin 1930-luvun loppupuolisko 
oli talvi urheilun ansiosta suotuisaa aikaa myös paikkakunnan matkailuelinkeinolle. 
Tähän kauppalan johto oli pyrkinytkin. Alkuaikojen urheilurakentamista perus
teltiin ennen muuta työllisyyden hoidolla ja hiihtomatkailijoiden kauppalaan 
jättämillä markoilla. Vähemmälle huomiolle tai tyystin taka-alalle jäi ajatus siitä, 
että kauppalan tehtäviin olisi jo sinällään kuulunut tuottaa asukkailleen urheilu
ja liikuntapalveluja. 
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Joka tapauksessa kävi niin,ettämyös hyvinkääläiset veronmaksajatpääsivät 
nauttimaan kunnallisen urheilurakentamisen hedelmistä. Työllisyystöinä vuosi
na 1933 - 1934 kauppalan keskustaan rakennettu uima-allas oli heti valmis
tumisestaan lähtien ahkerassa käytössä ja hiihtoreitit olivat avoinna kaikille kun
talaisille. Lisäksi kauppalan tukemat yleisurheilukenttä ja luistinrata tarjosivat 
palvelujaan. Tosin niiden käytöstä joutui suorittamaan pienehkön maksun, koska 
ne olivat yksityisten ylläpitämiä. Kuitenkin koululaiset pääsivät luistelemaan 
ilmaiseksi, koska tämä oli kauppalan myöntämän taloudellisen tuen ehtona. 

Kajaanissa urheilulautakunta oli aikanaan muotoutunut sitä edeltäneestä 
toimikunnasta, jonka tehtävänä oli urheilukentän rakentaminen. Kenttää ei kui
tenkaan ennätetty saada täysin valmiiksi toimikunnan elinaikana, joten rakennus
töiden loppuunsaattaminen jäi 1930-luvun alussa urheil ulautakunnan murheeksi. 
Tai paremminkin lautakunta pyrki kaikin käytettävissään olevin keinoin kiirehti
mään hanketta, koska mitään päätösvaltaa asiassa ei sillä ollut. Kaikki riippui siitä, 
kuinka paljon kaupunginvaltuusto oli valmis tarkoitukseen rahaa panostamaan. 
Ja kuten yleensä, myös Kajaanissa myönsi valtuusto kitsaasti ja tipoittain markkoja 
urheilutarkoituksiin. Siksi kaupungin urheilukenttää kunnostettiin läpi 1930-
luvun.125 

Urheilukentän ohella Kajaanissa ei ollut 1930-luvulla vireillä muita kunnal
lisia liikuntarakennushankkeita kuin Kesäniemen uimaranta. Kaupunki raivasi ja 
hiekoitti uimarannan alueen. Lisäksi se rakensi pukukopit. Varsinaisen uima
laitoksen laitureineen ja hyppytomeineen puuhasi pystyyn paikallinen uimaseu
ra. Muutoinkin kaupungin urheiluseurat olivat vielä urheilulautakunnan asetta
misen jälkeenkin puuhakkaita rakentajia. Kainuun Hiihtoseura rakensi vuonna 
1933 Vimpelinvaaralle hyppyrimäen, josta pääsi ponkaisemaan yli 40 metrin 
ilmalentoja. Se ei ollut kuitenkaan kaupungin ensimmäinen hyppyrimäki, vaan 
sillä oli ollut edeltäjänsä jo 1920-luvulla. Kaupunki ei hyppyrimäen rakentamiseen 
ja hiihtolatujen raivaamiseen osallistunut millään muulla tavoin kuin osoittamalla 
seurojen käyttöön sopivia maa-alueita. Talvisista liikuntamuodoista ainoastaan 
luistelua tuettiin kaupungin varoin. Urheilukentällä sijainneen radan jäädyt
tämisestä ja kunnossapidosta vastasi erillinen urheiluväen edustajista koostuva 
luistinratatoimikunta. Se sai vuosittain tarkoitukseen pientä kaupungin avustus
ta. Muutoin luistinradan kustannukset peitettiin pääsymaksuilla.126

Kajaanista poiketen Joensuussa kaupunki päätti siirtää luistinratatoiminnan 
urheilulautakunnan vastuulle. Tätä varten kaupunki osti syksyllä 1934 SVUL:n 
piiirijärjestöltä luistinradan reuna-aidan ja kentällä sijainneet kojut sekä muun 
irtaimiston. Asia varmistettiin sitten vielä valtuuston hyväksymässä urheilu
lautakunnan johtosäännössä, jonka mukaan urheilulautakunnan tehtäviin kuului 
luistinradan ja uuden urheilukentän hoito. Kenttä oli saatu valmiiksi kesäkuussa 
1934. Se oli tullut maksamaan kaikkiaan vajaat 800 000 nykymarkkaa, johon 
summaan saatiin valtion rakennusavustusta 30 000 markkaa. Siis valtion tuki oli 
lähinnä symbolinen, koska kaupunki rahoitti hankkeen lähes kokonaan itse.121 

Raviradan sisäpuolella sijainnutta urheilukenttää hoitamaan palkattiin heti 
kesällä 1934 kenttämestari, jonka työsäännön kaupunginhallitus vahvisti. Hänen 
tehtäviinsä kuului valvoa, että kentän järjestyssääntöjä noudatettiin ja että kentän 
suorituspaikat pysyivät kunnossa ja siisteinä. Aluksi kenttämestari oli suoraan 
kaupunginjohtajan alainen, mutta hänet siirrettiin sittemmin urheilulautakunnan 
työntekijäksi. Talvisin kenttämestarin tehtäviin kuului vastata kahden apulaisen 
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kanssa luistinradasta, joka jäädytettiin raviradan pohjoispäässä sijainneelle van
halle urheilukentälle.128 

Kenttien lisäksi urheilulautakunnan vastuulle siirtyivät Ilosaaren uima
laitos, Linnunlahden uimaranta, lasten kelkkamäki ja Tikkamäen hyppyrimäki. 
Tosin viimeksi mainitun käytöstä jouduttiin luopumaan tontti järjestelyjen takia, ja 
Ilosaaren uimalaitos oli aina vuoteen 1938 asti vuokrattuna uimaseuralle. Tästä 
eteenpäin sen hoito siirtyi lautakunnalle, ja uimalaitoksen vastuuhenkilöksi tuli 
kenttämestari. Linnunlahden uimarannan valvoja taas valittiin kesäkaudeksi 
kerrallaan, ja hänelle kuului myös uimarannan kioskin hoito. 

Urheilukentän ohella toinen uusi urheilurakentamisen kohde 1930- luvulla 
oli tenniskenttä. Hanke käynnistettiin lautakunnan aloitteesta jo vuonna 1936, 
mutta se valmistui vasta kaksi vuotta myöhemmin. Tenniskentän valvonta ja hoito 
uskottiin vuosittain sille lautakunnan jäsenelle, joka oli tehtävään halukas. Muu
toinkin urheilulautakunta pyrki seuraamaan varsin tarkoin tapahtumia sen hal
tuun uskotuilla liikuntapaikoilla. Käytäntönä näet oli, että kukin lautakunnan 
jäsen sai vastuulleen jonkin urheilupaikan ylimmän valvonnan. Hänen tehtävä
nään oli sitten kertoa mahdollisista ongelmista lautakunnan kokouksissa.129 

Urheilukentän valmistumisen jälkeen oli Joensuussa kenttä- ja uimapaikka
tilanne vähintäänkin tyydyttävä. Sen sijaan sisäliikuntatilojen järjestäminen seu
rojen käyttöön ei kuulunut urheilulautakunnan tehtäviin. Seuroilla oli toki mah
dollisuus käyttää koulujen voimistelusaleja iltaisin, mutta niiden oli hoidettava 
asia suoraan kaupunginhallituksen ja koulutoimen kanssa. Kaupungin keskustas
sa olivat yleisimmin käytössä Lyseon ja Yhteiskoulun salit. Lisäksi TUL:n 
seura Yrityksellä oli mahdollisuus käyttää harjoituksiinsa työväentalon tiloja. 

Oulussa uusi urheilukenttä valmistui syyskesällä 1924. Urheilulautakunta 
sai tehtäväkseen kentän vihkiäiskilpailujen järjestämisen yhdessä paikallisten 
urheiluseurojen kanssa. Vihkiäisistä tuli Oulun siihen asti suurin yleisötapahtuma. 
Kilpailuihin oli saatu mukaan vastattain Pariisin olympialaisissa voittoisasti esiin
tyneet suomalaistähdet Paavo Nurmi, Jaska Luoma ja Ville Pörhölä. Yleisöä saapui 
kentän laitamille kaikkialta Pohjois-Suomesta. Epävirallisten laskelmien mukaan 
heitä oli paikalla yli viisituhatta. 1JJ1ietenkin vihkiäiskilpailujen yleisömenestykseen 
oli suurimpana syynä kansallinen urheiluinnostus, mutta väen tulviminen paikal
le usein pitkienkin taipaleiden takaa kertoi myös tulosurheilun muuttumisesta 
viihteeksi. Sen kautta moni raskaan työn raataja saattoi irrota jokapäiväisestä 
arkirutiinista ja kokea elämyksiä, jotka eivät olleet sidottuja oman elämän rajalli
suuteen. 

Mutta kuten niin usein käy, juhlaa ja viihdettä seuraa arkinen todellisuus. 
Näin urheilukentänkin kohdalla. Suoraan sanottuna kenttä ei ollut läheskään 
valmis vielä loppukesällä 1924. Tämän olisi voinut aavistaa jo siitäkin, että kau
punki oli sijoittanut hankkeeseen perin niukasti rahaa. Kaikkiaan kentän kunnos
tus tuli maksamaan parisataatuhatta nykymarkkaa, mitä on pidettävä vähäisenä, 
kun ottaa huomioon, että tuolla rahalla lunastettiin osa kenttäalueella sijainneista 
makasiineista. 

Makasiineista saatiin todellakin lunastettua vain osa. Kaikkein kiusalli
simmaksi kenttää koskevaksi kysymykseksi muodostui, että erään narikkakaup
piaiden omistaman makasiinin kulma ulottui aina juoksuradalle asti. Siten kaikkia 
kuutta juoksurataa ei voitu käyttää kilpailuissa.131 Urheilulautakunta kiinnitti 
ongelmaan huomiota tuon tuosta, ja esitti kaupungin talousarvioon määrärahaa, 
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jotta narikkarakennus voitaisiin lunastaa ja purkaa. Mutta asiassa ei tehty mitään, 
ennen kuin vasta vuonna 1946, jolloin rakennuksesta purettiin valtuuston päätök
sellä urheilukentän puoleinen osa. Tapaus aiheutti suuren julkisen kohun, joka sai 
kansan suussa "narikkakriisin" nimen.132 

Mutta paitsi alueeltaan myös varustukseltaan kenttä jäi pitkiksi ajoiksi 
vajavaiseksi. Lautakunta esitti vuodesta toiseen, että urheilukenttä olisi saatettu 
lopulliseen kuntoon. Ennen muuta kaivattiin pukusuojaa ja katsomopaviljonkia. 
Lautakunta teetti niitä varten omat piirustuksetkin jo vuonna 1927, mutta kaupun
gin päättäjät eivät tahtoneet löytää hankkeeseen millään rahaa. Vasta vuonna 1930 
saatiin tarkoitukseen varattua 150 000 nykymarkkaa. Urheilupaviljonki valmistui 
seuraavana vuonna lämpimine ja kylmine pukusuojineen sekä kahvilatiloineen. 
"Näinollen on saatu viimeinkin toteutetuksi urheiluväen pitempiaikainen toivo
mus,"133 todettiin lautakunnan toimintakertomuksessa helpottuneena. 

Helpotus oli kuitenkin ennenaikainen. Kamppailu urheilukentän kun
nostuksesta jatkui. Nyt syynä oli valitut pintamateriaalit. Kuivina kesinä kenttä 
saattoi muistuttaa enemmän pölisevää ja muhkuraista peltoaukeaa kuin ylväiden 
yleisurheiluatleettien kilpa-areenaa. Kosteina syksyinä kenttä taas muistutti savista 
peruna peltoa. Tietenkin lautakunta yritti tehdä asian hyväksi kaiken mitä voitiin. 
Ennen muuta kenttää hoitanut, ja lautakunnan valitsema kesäaikainen vahtimes
tari teki paljon sen eteen, että kenttä oli mahdollisimman hyvässä käyttökunnossa. 
Kaikkea ei hänkään kyennyt kuitenkaan tekemään. Ei, vaikka kesäaikainen toimi 
muutettiin valtuuston päätöksellä lokakuussa 1933 ympärivuotiseksi, kun vah
timestarille uskottiin talvisin kentällä olleen luistinradan hoito. 

Vuonna 1937 lautakunta oli jo niin tuskastunut tilanteeseen, että se esitti 
uuden keskuskentän rakentamista Tuiraan. Ehkä esitys sai vauhtia myös päättä
jiin, koska vihdoin vuonna 1938 urheilukentällä suoritettiin kolmen vuoden aika
na kertynein varoin salaojitus sekä juoksuratojen ja keskikentän pintojen uusimi
nen. Näiden töiden jälkeen voitiin kenttää käyttää ainakin lautakunnan käsityksen 
mukaan vaikkapa Suomen mestaruuskilpailujen näyttämönä.134

Kentän ohella toinen lautakunnan alituinen huoli oli uimapaikkojen järjestä
minen. Jo pitkään oli ollut selvää, ettei Vänmannin saarella oleva Uimaseuran 
laitos kyennyt tyydyttämään kuin vain osan kaupunkilaisten tarpeista. Vuonna 
1927 saatiin lautakunnan ponnistuksin järjestymään naisille ja lapsille uimahuone 
Kiikelinsaaren rannalle. Miehille ei sitä vastoin voitu vielä paikkaa osoittaa. Mutta 
kun Vänmannin saaren laitos alkoi 1930-luvun alussa olla auttamatta liian pieni ja 
rapistunut, oli kaupungin suorastaan pakko ryhtyä asiassa toimiin. Vuonna 1932 
laadittiin kaupungin uudesta uimalaitoksesta suunnitelma, jonka myös urheilu
lautakunta käsitteli ja hyväksyi. 

Uimalaitos valmistui kesällä 1933 Linnansaarelle. Ajankohdan huomioon 
ottaen se oli upea ilmestys. Laitoksessa oli sekä miehille että naisille kahtena 
yhtenäisenä rivinä peräti 26 erillistä pukukoppia. Uintiallas oli jaettu naisille ja 
miehille niin, että jälkimmäinen oli suurempi, jotta siitä saatiin erotettua kahdek
san 25 metriä pitkää uintirataa. Altaiden välissä oli kymmenen metriä korkea 
kerroshyppyteline ja sen alaosassa uimareiden lämmittelyhuone. Uimalaitoksen 
päärakennuksessa sijaitsivat kahvila keittiöineen, kaksi uimaopettajan huonetta 
sekä erilliset varastotilat. Kaikki vedessä olleet rakennelmat tukeutuivat 
hirsi arkkuihin. Kuivalla maalla olevat rakennukset nojasivat betoniperustukseen.135

Urheilulautakunta piti itsestään selvänä, että se saa vastatakseen uuden 
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uimalaitoksen toiminnasta. Olihan lautakunta hankkeen käyntiinpanija ja kau
pungin urheiluhallinnon virallinen edustaja. Mutta lautakunnan suureksi petty
mykseksi valtuusto siirsi Linnansaaren uimalaitoksenrakennustoimiston alaisuu
teen ja vuokrasi kiinteistön samalla Oulun Uimaseuralle. Eli urheilulautakunta 
sivuutettiin tyystin. Niinpä lautakunta ei voinut todeta muuta kuin, että sillä ei 
näin ollen ollut mitään tekemistä uimalaitoksen kanssa.136 

Muutoin kyllä odotettiin, että urheilulautakunta olisi parantanut kaupunki
laisten kesäisiä virkistysmahdollisuuksia. Ja kyllä lautakunta kaikkensa yrittikin. 
Se teki lukuisia esityksiä kaupungin johdolle siitä, että sopivia rantoja kun
nostettaisiin virkistystarkoituksiin. Näissä esityksissä painotettiin kiireellisimpänä 
tehtävänä uimarannan perustamista Hietasaaren takalaidalla sijaitsevalle 
Nallikarille. Kuitenkaan hankkeeseen ei rahaa päättäjiltä herunut, vaikka oululai
set olivat ottaneet asiassa aloitteen jo omiin käsiinsä. Helteisinä kesä viikonloppuina 
vaelsivatyhä useammat kaupunkilaisetvirkistäytymäänNallikarille. Mutta urheilu
lautakuntaa lukuunottamatta kaupungin päättäjät elivät ikäänkuin he eivät olisi 
huomanneet tapahtunutta. Nallikarille ei haluttu rakentaa sen paremmin kunnol
lista rantaa kuin pukeutumistilojakaan. Joten tältä osin lautakunnan ponnistelut 
valuivat kuvainnollisesti Nallikarin rantahiekkaan.'37 

Kokonaisuutena ottaen urheilulautakuntien ponnistelu kunnallisen liikunta
rakentamisen edistämiseksi ei kuitenkaan hiekkaan valunut. Kuten edellä kerro
tut esimerkit osoittavat, se tuotti myös selkeitä tuloksia, joista merkittävin oli 
yleinen urheilu- ja liikuntarakentamisen laajeneminen. Mutta ponnistelujen tulos 
ei jäänyt vielä tähän. Joissakin kaupungeissa oli nähtävissä, että kunnallisten 
liikuntapaikkojen lisääntyessä lisääntyivät myös urheilulautakuntien arvostus ja 
tehtävät. Näin lautakunnat pääsivät vauhdittamiensa rakennushankkeiden kaut
ta murtautumaan vähin erin ulos johtosääntöjensä määrittelemistä niukoista 
toimivaltuuksista. Erityisen hyvin tämä oli nähtävissä Joensuussa ja Oulussa, 
joissa lautakunnille siirrettiin vastuu kunnallisten liikuntapaikkojen hoidosta ja 
niiden alaisuuteen palkattiin ensimmäiset kentänhoitajat. Kuitenkin molemmat 
olivat väkiluvultaan pieniä - Oulussa asukkaita oli 1930-luvun puolivälissä noin 
25 000 ja Joensuussa runsaat 5 000 - joten yksistään niiden pohjalta ei voi tehdä 
kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ne vaativat tuekseen tarkastelun ulottami
sen suuriin, yli 50 000 asukkaan kaupunkeihin. 

Suuret kaupungit edelläkävijöinä 

Suomessa oli sotienvälisenä aikana neljä yli 50 000 asukkaan kaupunkia. Niistä 
yksi ylitse muiden oli maan pääkaupunki Helsinki, jonka asukasluku hipoi 1930-
luvun puolivälissä kolmeasataatuhatta. Muut kolme olivat Viipuri, Turku ja 
Tampere. Niistä jokaisen asukasluku jäi reippaasti alle sadantuhannen, joten ne 
olivat selvästi Helsinkiä pienempiä. Tutkimuksen esimerkkikuntien joukkoon 
eivät tulleet suurista kaupungeista kuin Helsinki ja Tampere, joten niiden osalta on 
käytettävissä yksityiskohtaista tietoa. Kuitenkin, jotta liikuntahallinnon muotou
tumisen alkuvaiheista piirtyisi mahdollisimman oikea kuva, on tässä kohdin 
otettu muihin lähteisiin nojautuen suppean tarkastelun alle myös Viipuri ja Turku. 
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Jouni Kallioniemi kirjoittaa historiikissaan, että Turussa urheilulautakunnan 
tehtävät rajoittuivat alkuaikoina miltei yksinomaan kaupungin ylemmille päättä
ville elimille annettuihin lausuntoihin ja niille jätettyihin aloitteisiin. Aloitteet 
liittyivät useimmiten kunnallisen urheilu- ja liikuntarakentamisen vauhdittami
seen.138 Tältä osin ei syyskuussa 1922 asetetun Turun urheilulautakunnan toiminta 
eronnut mitenkään muiden kaupunkien liikuntahallinnosta. Ainoa ero esimerkik
si Tampereeseen nähden oli siinä, että Turussa urheilulautakunta sai heti perusta
misestaan lähtien oikeuden laatia jakoesityksen valtuuston urheilutarkoitukseen 
myöntämästä avustussummasta. Samoin lautakunnan tehtäviin kuuluivat kau
pungin omistamien uimalaitosten hoitovuorojen myöntäminen ja koulujen 
voimistelusalien hatjoitusvuorojen jako.139

Turussa ratkaiseva muutos aikaisempaan nähden osui vuoteen 1934. Tällöin 
urheilulautakunta pääsi Kallioniemen mukaan "isännäksi talossa" .140 Isännyyden 
taustalla vaikutti kunnallisen liikuntarakentamisen paisuminen sellaisiin mittoi
hin, että kaupunginhallitus katsoi parhaaksi siirtää urheilu- ja leikkikenttien 
hoidon urheilulautakunnan tehtäväksi. Lautakunta tarttui ripeästi toimeen ja se 
palkkasi alaisuuteensa ensimmäiset kaksi kentänhoitajaa. Vuonna 1936 lautakun
nan vastuu ja valta kasvoivat edelleen, kun se sai kaupungin urheiluseurojen 
tukemiseen osoittaman määrärahan suoraan omaan talousarvioonsa. Siten lauta
kunta voi tästä lähtien jakaa seura-avustukset täysin itsenäisesti. Kaupunginhalli
tuksen tehtävänä oli ainoastaan vahvistaa jako. Mutta kehitys ei suinkaan pysäh
tynyt tähän, vaan kesällä 1937 kokeiltiin Turussa kunnallisen urheiluneuvojan 
palkkausta. Kokemukset osoittautuivat hyviksi, ja tammikuussa 1938 kaupunkiin 
perustettiin Suomen ensimmäinen kunnallinen urheiluneuvojan virka, johon va
littiin turkulainen urheiluvalmentaja Paavo Karikko. 141 

Uusi virkamies ryhtyi tarmokkaasti toimeen. Hänen toimenkuvansa oli laaja. 
Kallioniemen mukaan se ulottui: 

... "Lautakunnan sihteerin tehtävistä, opetuksesta ja urheilun ohjauksesta aina tarkas
tus- ja rakennustehtävien valvontaan saakka. Karikko vieraili vilkkaast paitsi paikallis
ten urheiluseurojen harjoituksissa, myös kansakoulujen V ja VI luokilla, joiden oppilaat 
saivat tuntumaa eri lajien hienouksiin. Urheiluneuvoja laati turkulaisille huippu-urhei
lijoille myös yksilöllisiä valmennusohjelmia."142 

Vaikka Karikko oli leimallisesti urheilumies, niin hänellä riitti urheilun edistämi
sen ohella mielenkiintoa myös kunnallisten liikuntapalvelujen yleiseen kehittämi
seen. Turussa alkoi heti urheiluneuvojan palkkaamisen jälkeen vireä liikunta
rakentamisen kausi, joka kuitenkin tyrehtyi, kun Suomi joutui mukaan toiseen 
maailmansotaan syys-talvella 1939. 

Sota iski vielä paljon Turkua pahemmin Viipuriin, josta maantieteellisen 
sijaintinsa vuoksi tuli heti sodan puhjettua rintamakaupunki. Raskaat sotavuodet 
vaiensivat sitten alleen tuon iloisena tunnetun ja kansainvälisenkatjalaiskaupungin. 
Eikä Viipuri sodan päätyttyäkään enää entiselleen palannut. Ei ainakaan siinä 
mielessä, että se olisi säilynyt suomalaisena kaupunkina. Viipurin menettäminen 
Neuvostoliitolle oli varmasti monien karjalaisten ja miksei myös muiden suoma
laisten mielestä yksi toisen maailmansodan raskaimmista rauhanehdoista. 

Mutta ennen sotavuosia - 1920- ja 1930-luvuilla - Viipuri eli kukoistus
kauttaan. Paitsi että se oli Karjalan pääkaupunki se oli myös Suomen kansainvä-
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lisin kaupunki. Viipurissa puhuttiin suomea, venäjää, ruotsia ja saksaa. Siellä oli 
pyhättönsä niin evankelis-luterilaisilla kuin ortodokseillakin ja juutalaisilla 
synagoogansa. Eikä kaupungista puuttunut islaminuskoisten hautausmaa takaan. 
Kansainvälisyys oli kaupan ansiota. Viipurista oli kautta historian käyty kauppaa 
sekä itään että länteen. Kaupungissa sijaitsi Suomen suurin vientisatama. 

Vireä talous-ja kulttuurielämä loivat pohjan vahvalle urheiluharrastukselle. 
Viipuri lähialueineen ja koko luovutettu Karjala olivat suomalaisen urheiluseura
toiminnan ja kilpaurheilun kärkipäässä. Tämän ovat Helge Nygren ja Antti 0. 
Arponen tutkimuksillaan osoittaneet.143 Molemmat tutkijat ovat kuitenkin pitäyty
neet tiukasti kilpaurheilun raameissa. Sen yhteyttä kuntien liikuntahallintoon ei 
Arposen tutkimuksessa ole käsitelty lainkaan. Sen sijaan Nygren kertoo jonkin 
verran Viipurin urheilulautakunnan toiminnasta.144 Nygrenin tekstistä selviää, 
että Viipurin kunnallinen liikuntahallinto oli jo 1920-luvulla pitkälle kehittynyt. 
Tämä saa vahvistuksensa valtion voimistelu- ja urheilulautakunnankeväällä 1930 
tekemästä tiedustelusta. Viipurin kaupungin vastaukseen on liitetty urheilu
lautakunnan elokuussa 1929 laatima liikunta rakentamisen pitkän tähtäimen suun
nitelma. Sen perusteluosaan kirjattiin seuraavaa: 

"Kaupunkikuntamme alueella ei ole vielä läheskään kaikkia niitä laitoksia, joita tehok
kaan urheilun ja voimistelun sekä muitten liikuntakasvatusmuotojen järkiperäinen ja 
oikeassa mittakaavassa tapahtuva harjoittaminen edellyttää tahi etteivät nämä laitok
set, sikäli kuin ne jo on kuntalaistemme käytettäväksi rakennettu, aina kuntoonsa 
nähden vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Samaten lienee ilman suurempia peruste
luja selvä sekin, että yllä tarkoitettujen laitosten varaaminen, jatkuva hoito ja kehittämi
nen kuuluvat kunnalle. Tätä silmällä pitäen on urheilulautakunta harkittavakseen 
ottanut, mitä kaupunkikuntamme olisi tehtävä, jotta olot täällä edellä kuvatussa suh
teessa pääsisivät kehittymään sille tasolle, mitä kaupunkimme asema ja sen suhtautu
minen jäsentensä oikeutettuihin pyrkimyksiin terveytensä hoitamiseen liikunta
kasvatuksen kautta vaativat, ja miten tällöin kysymykseen tulevat työt voitaisiin sopi
vasti suorittaa kuntamme rasitettua talousarviota liikaa tätä kautta kuormittamatta."145 

Siis urheilulautakunta katsoi urheilu- ja liikuntalaitosten rakentamisen kuuluvan 
ensi sijaisesti kunnalle. Katsomusta ei perusteltu kuitenkaan pelkästään kilpaur
heilun näkökulmasta vaan myös sillä, että liikuntarakentamisella oli vaikutusta 
kaikkien viipurilaisten oikeutettuihin pyrkimyksiin hoitaa terveyttään. Siten suun
nitelman perusteluissa nousivat esiin yleiset terveydelliset syyt. Tältä osin perus
telut muistuttivat suuresti niitä katsomuksia, joita asemakaava-arkkitehti Bertel 
Jung oli Helsingissä viisitoista vuotta aikaisemmin esittänyt. 

Onkin oletettavaa, että Viipurin urheilulautakunta seurasi tarkoin pääkau
pungin kehitystä. Silti mikään kopio tai jäljitelmä ei lautakunnan suunnitelma 
missään nimessä ollut. Päin vastoin. Jo ajatuksena se oli omintakeinen, kun ottaa 
huomioon ajankohdan. Viipurin urheilulautakunnan liikuntarakentamisen 
kymmenvuotissuunnitelma lienee ollut Suomessa ensimmäinen laatuaan. Aina
kaan missään muussa nyt tarkastelun alla olevassa neljässä suuressa kaupungissa 
ei pitkän aikavälin suunnittelua näin varhain aloitettu. Esimerkiksi Helsingissä ja 
Tampereella urheilulautakunnan suunnitelmat rajoittuivat vain vuosittain kau
pungin talousarviota varten laadittuihin rakennusohjelmiin. Eikä ole todennä
köistä, että myöskään pienemmissä kaupungeissa olisi pitkän tähtäimen suunnit
telua aloitettu jo 1920-luvun lopulla. Siten suunnittelussa viipurilainen liikunta-
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hallinto edusti ajattelutapaa, joka muualla maassa tuli käytäntöön vasta paljon 
myöhemmin. 

Paitsi ajankohdaltaan varhainen, suunnitelma oli myös kunnianhimoinen. 
Siinä esitettiin rakennettavaksi useampia tennis- ja jalkapallokenttiä, kaksi uima
laitosta, hyppyrimäki ja yleisurheilukentän katsomo. Edelleen ehdotettiin lisä
alueiden varaamista tuleville urheilukentille sekä suurimpana yksittäisenä hank
keena stadionin ja liikuntakasvatuslaitoksen rakentamista 1930-luvun loppuun 
mennessä. Tätä suurhanketta perusteltiin paitsi stadionin välttämättömyydellä 
kilpaurheilun kannalta myös sillä, että "stadionin rakentamisen yhteydessä voitai
siin sopivasti ratkaista kunnollisen uimahallin ja kunnollisen voimistelu- y.m. 
salien rakentaminen paikkakunnalle, mitkä kaikki lautakunnan mielestä voitaisiin 
sijoittaa täten muodostettavaan huomattavaan urheilu-ja voimistelukeskukseen" .146 

Pahaksi onneksi Viipurin urheilulautakunnan suunnitelmien ensimmäisiä 
vuosia kiusasi yleinen talouslama, joka supisti urheilurakentamista. Ensimmäises
sä vaiheessa luovuttiin liikuntalaitoksen, hyppyrimäen ja tenniskenttien rakenta
misesta ja tyydyttiin jalkapallo- ja yleisurheilukenttään. Papulan perinteikäs ur
heilukenttä korvattiin Patterinmäelle kohoavalla Keskuskentällä. Sen vihkiäiset 
pidettiin kesällä 1934 Suomi-Norja yleisurheilumaaottelun yhteydessä. Keskus
kenttää voidaan pitää Suomen ensimmäisenä stadionina. Sen vuonna 1936 katteen 
saaneessa betonirakenteisessa katsomossa oli kolmisen tuhatta istumapaikkaa. 
Kaiken kaikkiaan kenttäalueelle oli kaavailtu 10 000 istumapaikkaa. Murska
pintainen juoksurata oli 400 metrin mittainen. Erikoisuutena oli, että katsomon 
edessä olevalla etusuoralla oli peräti kahdeksan kaistaa. Muutoin rata oli 
kuusikaistainen. Kentän keskustassa oli Viipurin ensimmäinen nurmipintainen 
jalkapallokenttä. Kokonaisuudessaan Keskuskentän rakennuskustannukset nou
sivat runsaaseen neljään miljoonaan nykymarkkaan.147 

On oletettavaa, että vilkas laitosrakentaminen lisäsi Viipurissa urheilu
lautakunnan tehtäviä ja arvostusta. Todennäköisesti stadionin ja muiden uusien 
liikuntapaikkojen hoito siirtyivät lautakunnan vastuulle. Mitään lopullisen var
maa tietoa ei asiasta kuitenkaan ole, vaan tässä joudutaan tyytymään olettamuk
seen. Sitä vastoin asukasluvultaan hieman Viipuria pienemmän Tampereen liikunta
hallinnon kehityksestä on käytettävissä yksityiskohtaista tietoa. 

Tampereella urheilulautakunnan päähuomio keskittyi aluksi Pyynikin kent
tään. Se esitti vuoden 1923 talousarvioon lisää rahaa, jotta kenttä saataisiin kun
nostettua. Puolittain valmiiksi kenttä saatiinkin. Siihen tuli 350 metrin hiili
murskapintainen kiertävä rata, heitto- ja hyppypaikat sekä keskustaan hiekka
pintainen palloilualue. Vuonna 1924 kenttä ympäröitiin korkealla lauta-aidalla, 
joka esti läpikulun ja helpotti pääsylippujen myyntiä ja yleisön valvontaa kilpailu
tilaisuuksissa. Aidan sisäpuolta reunustivat urheiluseurojen pukukopit, kunnes 
sitten vuonna 1926 valmistui katsomo- ja paviljonkirakennus. Se oli siihen asti 
kaupungin mittavin urheilurakennus, joka käsitti "avaran katsomoparvekkeen 
1009 katsojalle, pukusuojat täkäläisille seuroille, avaran pukusuojan vieras
paikkalaisille urheilijoille kilpailujen aikana, naisten pukusuojan, palkintotuomarin 
suojan, avarat kalustosuojat sekä suihkun ja V.C.- laitteet sekä naisille että miehil
le" .148 Kaikkiaan katsomo tuli maksamaan noin 300 000 nykymarkkaa. 

Yleisurheilijat intoutuiva t harjoittelemaan vasta valmistuneella "stadionilla" 
niin suurin joukoin, etteivät palloilijat saaneet riittävästi harjoitusaikoja. Nämä 
alkoivat vaatia omaa kenttää. Tarkoitukseen lautakunta ehdotti rakennuskonttorin 
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insinööriosastolle kunnostettavaksi Tammelan kansakoulun luona olevia 
viljelyspalstoja. Hanke ei kuitenkaan edennyt toivotulla tavalla, vaan vielä 1920-
luvulla jalkapalloilijat saivat tyytyä harjoittelemaan Vanhankirkon ja venäläisen 
sotaväen aikanaan pystyttämän kasarmialueen luona olevilla kentillä. Myös verkko
palloinnostus levisi kaupunkiin. Sitä varten Pyynikin ala tien varteen kunnostettiin 
kaupungin toimesta tenniskenttä, joka uskottiin Tampereen Verkkopalloseuran 
hoitoon.149 

Kesäisistä lajeista oli uinti yksi suosituimpia. Tämä juonsi juurensa kaupun
gin erinomaisesta sijainnista kahden järven välisellä kannaksella. Vanha Palomäen 
uimalaitos sai vuonna 1929 rinnalleen kansankylpylän, joka rakennettiin 
Rauhanniemeen. Kansankylpylän siksi, että yleisesti arveltiin kaupunkilaisten 
käyttäytymistapojen muuttuneen. Suuri yleisö ei harrastanut enää pelkkiä hyppyjä 
ja tiettyjen matkojen uintia, vaan lekotteli mielellään auringossa ja polskutteli 
matalassa rantavedessä. Eli kilpa uinnin tarpeet olivat jäämässä vähemmälle huo
miolle. Ehkä tästä syystä kylpylän rakentamisen yhteydessä kaupunginarkkitehti
osasto pohti yhtenä vaihtoehtona uimahallia, mutta valtuusto ei näin kalliiseen 
hankkeeseen halunnut veromarkkoja upottaa.150 

Uimalaitosten hoidon urheilulautakunta antoi Työväen Uimareille ja Tampe
reen Uimaseuralle. Ne saivat hoitaa laitoksia vuoroperiaatteella, jolloin isännyys 
Palomäen ja Rauhanniemen laitoksissa vaihtui vuosittain TUL:n ja SVUL:n seuran 
kesken. Sen sijaan näitä pienemmät Mustanlahden ja Naistenlahden uimahuoneet 
vuokrattiin yksityishenkilöille. Lisääntyneitten urheilupaikkojen hoito aiheutti 
jatkuvasti päänvaivaa lautakunnalle; miten pitää paikat kunnossa, kun tätä varten 
ei ollut lautakunnalle varattu mitään erillistä määrärahaa ja henkilökuntaa. Kent
tien kunnossapidosta ja rakentamisesta huolehti kaupungin rakennusosasto. 
Urheilulautakunnan alaisuudessa työskenteli ainoastaan Pyynikin kentälle kesäk
si 1923 palkattu vahtimestari, jonka työtehtävät laajenivat nopeasti ympärivuoti
siksi. 

Vahtimestarin tehtäviin kuului kentän ohella huolehtia lautakunnan alaisista 
reklaami- eli ilmoitustauluista, joita alettiin vuokrata urheiluseurojen käyttöön. 
Taulut oli sijoitettu eri puolille kaupunkia ja seurat voivat niissä ilmoittaa pientä 
vuokraa vastaan kilpailuistaan ja muusta toiminnastaan. Edelleen vahtimestari sai 
hoidettavakseen talvikaudeksi Pyynikin hyppyrimäen, joka kunnostettiin vuoden 
1924 aikana uuteen uskoon. Ylämäen vauhdinottotomin valmistuttua, mäestä 
päästiin ponkaisemaan yli 30 metrin ilmalentoja. Myös luistinratatoiminnan 
kunnallistamisesta keskusteltiin, mutta vielä 1920-luku edettiin vanhan käytän
nön mukaan. Pyrintö hoiti Pyhäjärven jäällä ollutta rataa ja TUL:n Tampereen 
piirikunta Näsijärven luistinkenttää. Vaikka luistinratojen ylläpitäjät keräsivät 
käyttäjiltä pääsymaksuja, myönsi kaupunki niille vuosittain avustusta. 

Jo urheilulautakunnan olemassaolon ensimmäisinä vuosina käytiin kokouk
sissa usein keskustelua kaupungin heikosta sisäharjoitustilanteesta. Toki seurat 
saivat iltaisin käyttää koulujen saleja, mutta ainakin lautakunnan mielestä niiden 
vuokrat olivat kohtuuttoman kalliita. Edelleen salit olivat pieniä ja liikunta
tarkoituksiin sopimattomia. Näistä syistä elokuussa 1923 urheilulautakunnan 
tuolloinen sihteeri Lauri Pihlaja esitti ajatuksen urheilutalon rakentamisesta.151 

Siitä kehkeytyi sitten moniksi vuosiksi hanke, jota pohdittiin paitsi urheiluseuro
jen kokouksissa myös kaupungin päättävissä elimissä. Suunnitelmia ja kaupungin 
talousarvioon varattua pienehköä rakentamisrahastoa pidemmälle ei urheilutalo 
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kuitenkaan koskaan edennyt. Se jäi toteutumattomaksi haaveeksi. 
Mutta tyystin vaille merkitystä ei urheilutalohanke toki jäänyt. Se piti 

sisäliikuntatilojen puutteen koko ajan kaupungin päättäjien tiedossa, ja kun sitten 
keskustassa sijainneet Frenckellin tehdasrakennukset siirtyivät kaupungin omis
tukseen, esitti urheilulautakunta, että niihin sijoitettaisiin voimistelusalit sekä 
miehille että naisille. Esityksen lautakunta jätti kaupunginhallitukselle jo vuonna 
1929, mutta neljä vuotta saatiin odottaa ennenkuin kunnalliset voimistelusalit 
valmistuivat entiseen Frenckellin tehdaskiinteistöön. Saleja oli alkuperäisen esi
tyksen mukaisesti kaksi, molemmat kooltaan 8 x 24 metriä.152 Luultavasti ne olivat 
alallaan ensimmäiset Suomessa. Urheilulautakunnan ainoa palkattu työntekijä, 
Pyynikin kentän vahtimestari sai tehtäväkseen salien käytön valvonnan. 

Toinenkin lautakunnan pitkään ajama hanke sai myönteisen lopputuloksen, 
kun Tammelaan saatiin jalkapalloilijoille oma kenttä. Pyynikkiin valmistui yksi 
rantakylpylä lisää, ja muutoinkin kesäinen urheilurakentaminen oli vahvassa 
myötätuulessa. Rantaperkiön ja Viinikan kaupunginosakentät kunnostettiin ja ne 
siirtyivät kaupugin hoidettaviksi. Sen sijaan luistinratatoiminnassa kohdattiin 
vastoinkäymisiä. Vuonna 1931 Pyrintö ja TUL:n Tampereen piirikunta ilmoittivat, 
etteivät ne tule hoitamaan luistinkenttiään, koska toiminta aiheutti taloudellista 
tappiota.153 Elettiin parhaillaan aikaa, jolloin luistinratatoiminnassa oltiin luopu
massa meren ja järvien jäille jäädytetyistä kentistä ja siirtymässä maaratoihin. 
Myös Tampereella alkoi urheilulautakunta suunnitella luistinratojen jäädyttämis
tä maalla sijaitseville kentille. Tällä arveltiin saavutettavan merkittäviä säästöjä, 
kun ei ratojen valaistusta ja muuta kalustusta tarvinnut enää joka vuosi erikseen 
pystyttää, kuten asian laita oli tähän asti ollut. 

Kuitenkin lautakunnan rahavarat olivat niukat. Maarataa pystyttiin vain 
kokeilemaan ensinnä Talouskoulun kentällä ja sittemmin Nalkalaan jäädytetyllä 
jääpallokentällä. Kokemuksetmaaradoista olivat hyviä, mutta rahan puutteessa ei 
eteenpäin päästy. Monia vuosia lautakunta joutui vielä tukemaan urheiluseura 
Visaa, joka piti yllä sitkeästi kaupungin suurinta luistinrataa Näsijärven jäällä. 
Lopullisesti luistinratatoiminta siirtyi kaupungille vuonna 1936, kun Ratinan 
sorakuoppa kunnostettiin luistinradaksi. 

Kyse ei ollut mistään vaatimattomasta hankeesta. Ratinaan tuli suuri yleis
luistelualue, jota ympäröi kiertävä kaksikaistainen pikaluistelurata. Kentän 
vierustoille nousivat pukukopit, katsomokorokkeet ja kahvilarakennus. Radalla 
soitettiin äänilevymusiikkia ja muutoinkin se tarjosi talvi-iltojen hämyssä tunnel
maa, joka houkutti kaupunkilaisia. Ensimmäisenä kolmena kuukautena ehti 
Ratinassa käydä liki 70 000 luistelijaa.154 Määrä tiedettiin tarkoin, koska urheilu
lautakunta keräsi kävijöiltä pääsymaksun. Ainoastaan koululaiset saivat opettaji
en johdolla käyttää kenttää päivisin maksutta. 

Samoihin aikoihin Ra tinan luistelualueen valmistumisen kanssa lisäsi uusi 
talvinen laji, jääkiekko suosiotaan. Tampereella se sivuutti harrastajamäärissä 
nopeasti jääpallon. Kun kaupungilla ei ollut mahdollisuuksia erillisen jääkiekko
kentän pystyttämiseen, perusti lajin erikoisseura Ilves sellaisen Pyynikillä 
sijainneelle tenniskentälle vuonna 1935. 

Luistelun ohella hiihto oli urheilulautakunnassa usein keskustelun kohtee
na. Pyynikin hyppyrimäki ei tyydyttänyt enää 1930-luvun alussa lajin harrastajien 
vaatimuksia. Edelleen tamperelaiset alkoivat vaatia murtomaahiihtoa varten eril
lisiä maastoon merkittyjä latureittejä. Lautakunta päätyi vuonna 1931 esittämään 
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kaupungin johdolle ratkaisuksi, että Kaupinojalle rakennettaisiin talviurheilu
keskus, jonne tulisivat 50 metrin hypyt mahdollistava hyppyrimäki, hiihtomaja 
saunoineen sekä maastoon raivattu hiihtoreitti. Asiassa ei kuitenkaan tapahtunut 
vuosiin mitään, vaikka lautakunta piti hanketta jatkuvasti vireillä.155 

Sillä aikaa Pyynikin mäen käyttö kasvoi tasaisesti, minkä seurauksena kau
punki rakensi hyppääjille lämmitettävän oleskelusuojan ja kunnosti muutoinkin 
mäkeä. Tämä taas innosti lautakuntaa uusiin ponnistuksiin talvi urheilukeskuksen 
puolesta. Se kävi vuoden 1936 talvella tutustumassa tarkoitukseen soveltuviin 
paikkoihin ja esitti sitten keskuksen rakentamista Vuoresvuoren maastoon. Sinne 
katsottiin aikaa myöten voitavan rakentaa Norjan Holmenkollenin kaltaiset lai
tokset. Ongelmana oli vain se, että alueen omisti Lempäälän seurakunta. Joka 
tapauksessa lautakunta laati asiasta mietinnön ja toimitti sen eteenpäin ylempien 
elinten käsiteltäväksi. 

Vuoden 1937 alussa mietintö ennätti kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tuol
loin ilmeni, ettei Lempäälän seurakunta ollut halukas myymään Vuoresvuoren 
aluetta. Tämä taas käänsi katseet toisaalle. Lopulta päädyttiin siihen, että talvi
urheilukeskus tultaisiin rakentamaan Kaupinojan-Tuomiokallion seudulle. Siis 
alueelle, jonne se oli alunperinkin ajateltu.156 Hanke sai lisäpontta, kun Pispalan 
liittäminen kaupunkiin vuonna 1937 aiheutti ongelmia Pyynikin hyppyrimäen 
käytölle. Uuden kaupunginosan ja keskustan välinen liikenteen pääväylä Pispantie 
tuli kulkemaan lähes hyppyrimäen alastulorinteen poikki. Toisaalta tämä aiheutti 
vaaratekijän, jota urheilulautakunta pyrki lieventämään liikennemerkein ja muin 
erikoisjätjestelyin toisaalta se oli lopullisena sysäyksenä päätökseen rakentaa uusi 
hyppyrimäki. 

Heinäkuussa 1939 valtuusto päätti käynnistää hyppyrimäen rakennustyöt 
Kaupinojan luonnonpuistossa sijaitsevan vesitornin läheisyyteen. Suunnitelmien 
mukaan mäestä päästäisiin aikanaan hyppäämään yli 50 metrin leiskauksia, joten 
pyrkimyksenä oli rakentaa ajankohdan huomioon ottaen suurmäki. Mutta suun
nitelmissa oli muutakin suurta kuin itse mäki. Niihin näet kuului raivata alueelle 
kolmen kilometrin pituinen valaistu hiihtolatu, koska sellaista pidettiin erittäin 
tärkeänä "Tampereen tapaisessa työläiskaupungissa, jossa asujamistolla yleensä 
oli tilaisuutta ulkoiluun vain iltaisin. Reittiä voitaisiin pitää valaistuna jo syksystä 
alkaen, jolloin siitä muodostuisi samalla sopiva kävelyreitti."157 Hankkeen koko
naiskustannukset nousivat nekin ennennäkemättömän korkeiksi. Valtuusto vara
si tarkoitukseen rahaa kaikkiaan liki miljoona nykymarkkaa. 

Tampereelle oli vihdoinkin syntymässä kunnollinen talviurheilukeskus, jos
ta urheilulautakuntaoli riemuissaan. Mutta ilo oli ennenaikaista. Syksyllä ennätettiin 
vielä valaa hyppyrimäen betonipilarit Kaupin Näsijärveen viettävään kallio
rinteeseen, kunnes ulkopuoliset tapahtumat keskeyttivät työt lopullisesti. Marras
kuussa 1939 alkanut talvisota ja sitten jatkosota siirsivät hanketta. Voimavarat 
tarvittiin kiireellisempiin kohteisiin kuin urheilurakentamiseen. Eikä sodan jäl
keenkään sitten enää Kaupinrinteeseen hyppyrimäkeä rakennettu. Muistoiksi 
kaupungin yhdestä suuresta liikuntarakennushankkeesta jäivät vain aukealla 
kalliolla törröttävät betonipilarit.158 

Arvioidessaan myöhemmin kesäkuussa 1948 Hämeen läänin urheilulauta
kuntienedustajienkokouksessa Tampereenliikuntahallinnonalkuvaiheita, urheilu
lautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Kalle Kääntönen totesi suurimpana 
ongelmana olleen liiallisen hajauttamisen. Liikuntarakentamisessa asiat etenivät 
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hänen mielestään liian monessa portaassa. Ensinnä urheilulautakunta esitti suun
nitelmia tulevista hankkeista, sitten kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät 
niistä osan, minkä jälkeen rakennus toimiston arkkitehti- ja insinööriosastottoteut
tivat hyväksytyt hankkeet. Kunnes sitten valmiiksi rakennetut urheilu- ja liikunta
laitokset päätyivät joko urheilulautakunnan tai rakennustoimiston vastuulle ja 
hoidettaviksi. 

Siis Kääntösen mukaan ei millään kaupungin viranomaisella ollut selkeästi 
hallussaan liikuntarakentamisen kokonaisuutta. Luonnollisesti urheilulauta
kunnalla ei ollut mitään mahdollisuuksia ottaa asiasta täyttä vastuuta niin kauan, 
kun sillä ei ollut alaisuudessaan tehtävään palkattua hallintohenkilöstöä. Henkilö
kuntana oli vain kentillä ja alueilla työskentelevät viisi kentänhoitajaa ja kunnal
lisia voimistelusaleja valvovat kaksi vahtimestaria. Sen sijaan minkäänlaista 
toimistohenkilökuntaa ei ollut. Jopa lautakunnan sihteerin tehtävät hoidettiin 
talkoo- ja palkkiopohjalla.159 

Hallinnon hajanaisuudesta huolimatta saatiin Tampereella kuitenkin aikai
seksi melkoinen määrä uusia hankkeita. Kaikkiaan kaupungissa oli 1930-luvun 
lopulla urheilulautakunnan hoidossa ja huollettavana yhteensä runsaat 50 liikunta
paikkaa. Niistä miltei kaikki olivat kunnallisia. Poikkeuksen tekivät vain verkko
pallohalli, ravirata ja kaksi kanootti vajaa, jotka olivat yksityisten omistamia. Tosin 
kaupunki oli näitäkin hankkeita avustanut, joten puhtaasti yksityisiä eivät nekään 
olleet. Siten myös Tampereella liikuntarakentamisen kehitys oli johtanut siihen, 
että urheilulautakunnalle oli annettu lisää käytännön vastuuta ja valtaa. Samalla 
sen alainen liikuntapaikkojen hoitohenkilökunta oli kasvanut. Kuitenkaan lauta
kunnan osakseen saama arvostus ei lisääntynyt niin paljon, että sille olisi uskottu 
rakentamiseen liittyviä hallinto- ja suunnittelutehtäviä. 

Olympiarakentaminen muutoksen moottorina 

Helsingissä urheilulautakunta ryhtyi välittömästi asettamisensa jälkeen laati
maan yhdessä rakennuskonttorin kanssa Kallion kentän perustamissuunnitelmaa. 
Tammikuun alussa 1920 oltiin hankkeessa jo niin pitkällä, että lautakunta kävi 
kokonaisuudessaan tutustumassa paikan päällä Brahen- ja Helsinginkatujen 
kulmauksessa sijaitsevaan tonttiin. Tarkoituksena oli, että tontille rakennettaisiin 
kilpailuihin ja harjoituksiin soveltuva urheilukenttä, johon yhdistettäisiin pallo
kenttä, kiertävä juoksurata sekä muut yleisurheilun suorituspaikat. Lisäksi urhei
lukentän reunamille oli tarkoitus rakentaa pari pienempää kenttää naisille ja 
lapsille.160 

Lautakunta päätti tarkoin seurata, että kentän rakennustyöt sujuivat suunni
telmien mukaan. Kuitenkin seuraamisessa tuli eteen ongelmia, koska työt etenivät 
äärimmäisen hitaasti. Ne käynnistyivät vuonna 1920 ja kestivät ensimmäisessä 
vaiheessa vuoteen 1926, jolloin saatiin päätökseeen urheilukentän täyte- ja 
tasoitus työt ja se päästiin avaamaan yleisölle. Tämän jälkeen työt olivat muutaman 
vuoden keskeytyksissä, kunnes niitä jatkettiin. Uusi rakennusvaihe kesti vuoteen 
1931, kun viimeisenä kohteena valmistui kentän pukuhuoneiden laajennus.161 
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Kallion kentän rakennustöiden ollessa vielä kesken, urheilulautakunta alkoi 
puuhata Käpylään hatjoituskenttää. Se lähetti valtuustolle asiasta useita aloitteita. 
Rakennustyöt saatiinkin lopulta käyntiin, mutta myös Käpylässä edettiin Kallion 
tavoin verkkaisella aikataululla. Urheilukentän tasoitustyöt saatiin päätökseen 
vuonna 1929. Tämän jälkeen alkoi raviradan kunnostaminen, jota kesti seuraavan 
vuosikymmenen alkuun. Siitä lähtien Käpylä palveli monipuolisesti yleisurhei
lun, palloilun ja ravien harrastajia. Erikoisuutena Käpylässä oli, että siellä järjestet
tiin myös moottoriurheilukilpailuja. Muun muassa Suomen ensimmäiset kansain
väliset autokilpailut pidettiin Käpylän raviradalla elo-syyskuun vaihteessa 1929. 

Kallion ja Käpylän kentät olivat selvästi kaupungin suurimmat urheilu
rakennuskohteet 1920-luvulla. Toki niiden ohella rakennettiin paljon muutakin. 
Humallahteen ja Mustikkamaalle nousivat uudet uimahuoneet. Lisäksi kun
nostettiin eri puolille kaupunkia leikkikenttiä ja kelkkamäkiä. Viimeksi mainitut 
siirrettiin vuonna 1922 muutamaksi vuodeksi urheilulautakunnan vastuulle, kun
nes ne palautettiin takaisin rakennuskonttorille. Lautakunnan oli lähes mahdoton 
vastata kelkkamäkien hoidosta, koska sillä ei ollut alaisuudessaan työntekijöitä, 
jotka olisivat pitäneet kelkkamäet kunnossa.162 

Jo 1920-luvulla oli ollut nähtävissä, että kunnallisen liikuntarakentamisen 
tärkeimmäksi vauhdittajaksi tuli nopeasti suosiotaan lisännyt kilpa- ja huippu
urheilu vaatimuksineen. Seuraavalla vuosikymmenellä sanottu kehitys vahvistui 
entisestään. Tämän taustalla vaikutti koko suomalaisen yhteiskunnan vähittäinen 
vaurastuminen� jonka seuraukset näkyivät ehkä selvimmin pääkaupungissa. Hel
sinkiläisten palkkataso parani ja vuosittainen työaika lyheni kesälomien yleisty
misen myötä. Vaikka elämisen aineelliset ehdot eivät kohentuneet tasaisesti, vaan 
1930-luvun alun lama uhkasi monien toimeentuloa ja lisäsi työttömyyttä, niin silti 
sotienvälistä aikaa voidaan Jouko Siiven tutkimuksen mukaan luonnehtia Helsin
gissä yleiseksi taloudellisen nousun ja kulutuksen kasvun kaudeksi.163 

Taloudellisten olojen koheneminen toi muassaan pääkaupunkilaisnuorison 
kukkaroihin myös muutaman sellaisen markan, joita ei tarvinnut käyttää asumi
seen ja välttämättömiin elintarpeisiin, vaan ne voitiin sijoittaa vapaa-ajanviettoon. 
Ja kuten ounasteltavissa oli, tällöin nuorison ylivoimaisesti suosituimmaksi va
paa-ajanharrastukseksi nousi urheilu ja siihen liittyneet kilpailut. Ne löivät suosi
ossa selvästi kaikki muut harrastukset.Jopa teknisen kehityksen mukanaan tuoma 
viimeisin villitys, elokuva jäi urheilusta jälkeen.164 

Kansallinen innostus oli tehnyt urheilusta joukkoliikkeen, jota vahvistivat 
omilla tahoillaan porvarillinen ja vasemmistolainen kilpaurheilu, naisvoimistelu
liike ja suojeluskuntaurheilu. Kaikki mainitut tahot järjestivät myös Helsingissä 
omia joukkotapahtumiaan, jotka kokosivat pääkaupunkiin tuhatmäärin osallistu
jia.Jokainen urheilu-ja voimisteluliikkeen haara halusi näyttää ulospäin voimaan
sa sekä samalla saada itselleen elinvoimaa ja uusia jäseniä. Leena Laineen tutki
musten mukaan 1930-luvulla urheiluliikkeen yhteinen jäsenmäärä sivuutti kaikki 
muut joukkoliikkeet, kohoten lähes neljännesmiljoonaan. Taakse jäivät perinteiset 
raittius-, nuorisoseura- ja työväenliike.165 

Mutta aika ei ollut otollinen vain urheilujärjestöjen voimistumiselle, vaan se 
vahvisti urheilun kehittymistä entistä enemmän viihteeksi. Urheilu houkutti 
puoleensa alati kasvavia katsojajoukkoja. Ihmiset halusivat nähdä joko oman 
sankarinsa ottavan mittaa kilpakumppaneistaan tai sitten vain ylipäätään saada 
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itselleen uusia elämyksiä ja jännitystä arkipäivän aherrukseen. Myös uusi tekniik
ka kiinnosti. Moottoriurheilu nousi kertaheitolla katsojien suosikiksi. Palloilulajeissa 
alkoivat valtakunnalliset sarjat, joiden tarjoama urheiluviihde kiinnosti tuhansia 
pääkaupunkilaisia. 

Urheilun suosion kasvu aiheutti paineita kaupungin urheilupaikoille. Yksis
tään Eläintarhan kentällä kävi kesällä 1935 harjoittelemassa tuhansia urheilijoita, 
minkä lisäksi kentällä pidettiin kymmeniä kilpailuja.166 Muutoinkin Eläintarhan 
alue oli joutunut suoranaisen kansainvaelluksen kohteeksi, kun pääkaupungin 
moottoriurheiluväki alkoi järjestää siellä auto- ja moottoripyöräkilpailuja. Niistä 
ensimmäiset pidettiin Suomen Suu rajoina vuonna 1932. Seuraavana vuonna nimi 
vaihdettiin Eläintarhan ajoiksi. Ne saavuttivat valtaisan suosion. 

Tuhannet ja taas tuhannet pääkaupunkilaiset virtasivat toukokuun alun 
sunnuntaina joka vuosi Eläintarhaan katsomaan, kuinka moottori ihmisen ohjaa
mana kiidätti hänet uusiin ja ennenkokemattomiin nopeuksiin. Mutta autot ja 
moottoripyörät tarjosivat myös unelmia. Ne olivat haave tulevaisuudesta. Moni 
katsojista varmaan ajatteli, että ehkä vielä jonakin päivänä minä nousen oman 
auton istuimelle ja tavoittelen samaa tekniikan suomaa vauhdin hurmaa, jonka 
kilpailijat nyt radalla kokevat. Vai miten on muuten ymmärrettävissä, että 1930-
luvulla kilpailuja seurasi vuodesta toiseennelikymmentuhantinen katsojajoukko.167 

Eläintarhan ajojen saama suosio jos mikä kertoo siitä, kuinka teollistuminen 
muutti yhteiskuntaa. 

Mutta teollistumisen vaikutukset eivät näkyneet vain urheilun suosion kas
vuna. Suurien teollisuuskaupunkien väki alkoi vapaa-aikoinaan etsiä itselleen 
myös virkistystä ja luonnon rauhaa. Kuinka oikeassa olikaan asemakaava-arkki
tehti Jung aikanaan ollut, kun hän oli ennakoinut kaupunkilaisten pyrkivän 
ahdistavien betonimuurien sisältä heti luontoon, kun heille vain tarjoutui siihen 
tilaisuus. Vapaat kesäsunnuntait mahdollistivat helsinkiläisille viettää päiväänsä 
uimarannoilla tai sitten suunnata retkensä johonkin niistä Suomenlahden saarista, 
joita kaupunki oli hankkinut omistukseensa yleisiksi ulkoilu- ja virkistysalueiksi. 

Helsinkiläisillä oli virkistäytymistä varten myös useita uimarantoja, joista 
ylivoimaisesti suosituin oli Hietaranta. Esimerkiksi vuoden 1935 kesällä tuolla 
kaupungin entisestä hiekkavarastosta alkunsa saaneella uimarannalla oli 325 000 
kävijää. Tietenkin rannan suosio oli paljolti riippuvainen ilmoista. Jos kesä oli 
lämmin, niin myös uimareita oli paljon, ja viileänä kesänä asia oli taas päin vastoin. 
Uimarantoja vähemmän säistä riippuvainen oli kansanpuistojen käyttö. Sekin 
lisääntyi räjähdysmäisesti. Korkeasaaren ja Seurasaaren oheen nousivat kaupun
kilaisten suosikkikohteiksi ne kansanpuistot, joissa leiriytyminen oli sallittua. 
Telttailu teki tuloaan. Vuonna 1935 oli Kivinokalla sekä Varsa- ja Satamasaarilla 
läpi kesän keskimäärin tuhatkunta telttaa. Vilkkain telttailuaika oli tietenkin 
juhannuksen seutu, jolloin helsinkiläiset vaelsivat joukolla luontoon. Kokonaisuu
dessaan tuona keskikesän juhlana pääkaupungin asukkaat työntyivät satatuhat
päisenä joukkona kansanpuistojen tarjoaman luonnon helmaan.168 

Samanaikaisesti, kun urheilu ja ulkoilu nousivat johtavaksi joukkoliikkeeksi, 
kasvoivat myös toiveet olympiakisojen saamisesta Suomeen. Jo vuoden 1912 
Tukholman olympiakisojen loistavan suomalaismenestyksen jälkeen oli urheilu
väen piirissä alettu haaveilla omista, Helsingissä järjestettävistä olympialaisista. 
Mutta ensimmäisessä vaiheessa tuonsuuntaiset ajatukset olivat todellakin vain 
haaveita, joiden toteutumiseen ei uskottu ainakaan lähitulevaisuudessa.169 Lopul-
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lisesti olympiahaaveet lykkäsi tuonnemmaksi kansalaissota, jonka jättämien 
haavojen paikkailuun kului hiljan itsenäistyneen tasavallan ensimmäiset vuodet. 
Silti urheiluväen piirissä oli niitä, jotka jaksoivat sitkeästi ylläpitää ajatusta suoma
laisten isännöimistä olympialaisista. He saivat sitten aikaa myöten vahvistusta 
ajatuksilleen pitkään vireillä olleesta stadionin rakennushankkeesta. Hanke muut
tui lopulta todeksi, kun sitä ajamaan perustettiin joulukuussa 1927 Stadion-säätiö. 

Säätiön perustamisen jälkeen alkoi stadion-hankkeeseen yhä selvemmin 
kytkeytyä ajatus Helsingissä pidettävistä olympiakisoista. Niinpä kaupunki il
moitti helmikuussa 1930 Kansainväliselle Olympiakomitealle hakevansa vuoden 
1936 kesäkisojen isännyyttä. Helsinki kuitenkin luopui kaupunkien välisestä 
isännyyskilvasta jo runsaan vuoden kuluttua, todettuaan voimavaransa kisojen 
järjestämiseen vielä puutteellisiksi.170 Silti ajatus kisaisännyydestä jäi vahvana 
itämään ja vauhditti stadionin lopullista rakentamispäätöstä. Se saatiin aikaiseksi 
talvella 1934. 

Rakennustöiden käyntiinlähtöä viivytti aluksi Stadion-säätiön heikko talou
dellinen tilanne. Säätiöllä ei ollut omia rahoja töiden käynnistämiseen. Tällöin 
tulivat apuun sekä Helsingin kaupunki että valtio. Ne myönsivät kumpikin töiden 
aloittamiseen viitisen miljoonaa nykymarkkaa. Rahojen myöntämispäätöstä vauh
ditti tuolloin vallinnut korkea työttömyys. Stadionin työmaalta saivat työttömät 
kauan kaipaamaansa työtä ja toimeentuloa. Rakentaminen käynnistyi helmikuus
sa 1934 ja se jatkui sitten kesäkuuhun 1938, jolloin pidettiin Stadionin vihkiäiset. 
Tällöin sen itäsivu oli vielä rakentamatta. Syksyksi 1939 valmistuivat sitten itäisen 
osan maapohjainen betoni katsomo ja tilapäiset puukatsomot. Tuolloin Stadionilla 
oli yhteensä 62 000 katsomopaikkaa, joista seisomapaikkoja 14 000.171 

Stadionin kahden viimeisen vuoden rakentamista oli siivittänyt tieto siitä, 
että Helsinki oli monien yritysten ja mutkien jälkeen onnistunut pääsemään 
vuoden 1940 olympialaisten kesäkisojen isännäksi. Kaupunki ei ollut kylläkään 
onnistunut saavuttamaan kisaisännyyttä Kansainvälisen Olympiakomitean valinta
äänestyksessä vaan sen kautta, että Tokio joutui kieltäytymään kisaisännyydestä 
Japanin ja Kiinan välillä puhjenneen sodan takia. Mutta yhtä kaikki, kisa
isännyydestä oltiin ylpeitä, ja olympialaisiin alettiin valmistautua kuumeisella 
kiireellä ja ennennäkemättömän suurin taloudellisin uhrauksin. 

Yksistään olympialaisten pääareenaksi aiottu Stadion tuli kaikkine 
rakennuksineen maksamaan vuoteen 1940 mennessä kutakuinkin 55 miljoonaa 
nykymarkkaa, josta summasta valtion varoin katettiin kaksi kolmasosaa. Neljän
nes rahoista kerättiin myymällä erilaisia Stadion- tuotteita sekä liikeyrityksiltä 
saaduilla lahjoituksilla.172 Helsingin kaupunki osallistui hankkeen rahoitukseen 
runsaalla viidellä nykymiljoonalla. Tässä ei ole otettu kuitenkaan huomioon sitä, 
että kaupunki vuokrasi Stadionia varten runsaan kuuden hehtaarin maa-alueen 
käytännöllisesti katsoen korvauksetta. Se rakensi myös laitoksen tarvitseman 
kunnallistekniikan. Eli loppujen lopuksi kaupunki osallistui Stadionin rakentami
seen huomattavalla panoksella. 

Stadionin valmistuminen varmisti Töölön Pallokentän omistuksen siirtymi
sen kokonaisuudessaan kaupungille. Kaupunki otti vastatakseen Pallokenttää 
hallinneen yhtiön veloista ja henkilöstöstä. Lisäksi se ryhtyi olympiakisoja silmäl
läpitäen rakentamaan alueelle hallinto- ja pukusuojarakennusta, jonka lopulliset 
kustannukset kohosivat lähes viiteentoista nykymiljoonaan.173 

Olympiakisoihin valmistautuminen tiesi myös monia muita suurhankkeita. 
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Niistä kustannuksiltaan kalleimmiksi tuli hevosurheilun suorituspaikkojen ra
kentaminen. Laakson ratsastusstadion valmistui vuonna 1937 Helsingissä pidet
tyihin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, ja se soveltui myös olympialaisten 
suorituspaikaksi. Suomen Kenttäratsastusseura oli taas pystyttänyt omin voimin 
jo vuonna 1929 Taliin laukkaradan. Kaupunki kunnosti sen olympiaratsastusta 
varten, sekä rakensi alueelle katsomon ja muut tarvittavat tilat. Lisäksi olym
pialainen hevosurheilu vaati sisätilaa. Tätä varten kaupunki rakensi Ruskeasuolle 
komean ratsastushallin, johon upposi veromarkkoja liki 30 nykymiljoonaa.174 

Ratsastuksen ohella olympiakisojen vaatimia erikoislaitoksia olivat sekä 
soutu- että pyöräilystadion. Niistä edellinen nousi Taivallahteen Toivo Kuulan 
puistoon ja jälkimmäinen valmistui Käpylään. Ne olivat molemmat saman arkki
tehdin, Hilding Ekelundin suunnittelemia. Soutu- ja melonta.stadion tuli maksa
maan noin 12 miljoonaa nykymarkkaa ja Velodrom yhdeksän nykymiljoonaa. 
Niitä huomattavasti kalliimpi hanke oli uimastadion. Se päätettiin sijoittaa Eläin
tarhan puistoon, ja altaiden louhimistyöt käynnistyivät vuoden 1939 alussa. Töitä 
jatkettiin seuraavana vuonna, mutta sitten tuli mutkia matkaan. Englannista 
tilatut vedenpuhdistus- ja lämmityslaitteet eivät saapuneet koskaan perille Hel
sinkiin. Siten jo valmiiksi laatoitetut altaat jäivät ilman vettä ja suojausta. Lisäksi 
uimastadionin katsomorakennusta alettiin käyttää sotavuosina elintarvikkeiden 
varastointiin. Se, ettei uimastadionia ehditty saada valmiiksi ennen sotaa oli 
taloudellisesti raskasta, koska kaupunki oli ennättänyt sijoittaa hankkeeseen 25 
nykymiljoonaa.175 

Olympiakisoihin valmistautuminen ei jäänyt pelkkään uudisrakentamiseen, 
vaan se vaati myös lukuisten harjoittelupaikkojen kunnostamista. Muun muassa 
Käpylän urheilupuistossa tehtiin laajoja kunnostustöitä. Kaiken kaikkiaan Helsin
gin kaupunki käytti olympiakisojen vaatimien urheilulaitosten rakentamiseen 
kutakuinkin sata miljoonaa nykymarkkaa. Luvussa on mukana myös Stadionin 
rakennustöiden aloittamiseen myönnetyt viisi miljoonaa, jota lukuunottamatta 
menot osuivat pääosin vuosille 1938-1940, siis kolmeen kiihkeään rakennus
vuoteen. Eikä tässä suinkaan ollut vielä kaikki. Varsinaisen urheilurakentamisen 
lisäksi kaupunki panosti kisojen vaatimiin muihin rakennuskohteisiin, kuten 
esimerkiksi katu-ja viemäri töihin, tulli-ja lentokenttärakennuksiin sekä vesijohto
töihin yhteensä 65 nykymiljoonaa. Siten kaupungin olympiarakentamisen koko
naiskustannukset nousivat 165 nykymiljoonaan, mikä tiesi jokaista helsinkiläistä 
kohden 520 nykymarkkaa.176 

Kaupunki ei kuitenkaan rahoittanut kisavalmisteluista kuin runsaan kol
manneksen, sillä valtio panosti hankkeeseen noin 300 nykymiljoonaa.177 Valtion 
suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat rautateiden kaluston lisääminen, 
puhelinverkoston laajentaminen sekä kisojen majoitustarkoituksiin kaavailtujen 
sairaanhoitajataropiston ja kadettikoulun rakentaminen. Urheilukohteista oli suu
rin Stadionin rakentamisen tukeminen. Kaiken kaikkiaan yksistään valtion ja 
kaupungin kisavalmistelujen loppulasku lähenteli puolta miljardia nykymarkkaa. 
Kun tähän vielä lisätään kisojen järjestelytoimikunnan lähinnä kaupallisilla kei
noilla hankkima rahoitusosuus, niin loppusumma nousi liki 600 nykymiljoonaan. 
Siis kyseessä oli todella jättimäinen investointi kun ajatellaan, miten vähän rahaa 
oli tätä ennen liikuntarakentamiseen sijoitettu. Sijoituksen arvoa nostaa vielä, että 
se toteutettiin suurelta osin vaiheessa, jossa Suomi oli jo joutumassa tai joutunut 
mukaan toiseen maailmansotaan. Kuitenkaan sodankäynnin vaatimien ponniste-
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lujen ei annettu keskeyttää olympiarakentamista, siksi tärkeänä hanketta pidettiin. 
Jos tarkastellaan vielä menojen sisäistä jakaantumista, niin kaupunki panosti 

valtiota enemmän puhtaasti urheilullisiin kohteisiin. Se, miten nuo rahat käytet
tiin, oli taas pitkälti yhden miehen, eli kiinteistöjohtaja Erik von Frenckellin 
käsissä. Hän ei vastannut vain kiinteistölautakunnalle kuuluneista hankkeista 
vaan johti myös Olympia toimistoa. Tämän lisäksi hän edusti kaupunginhallitusta 
urheilulautakunnassa ja oli Stadion-säätiön hallituksen puheenjohtaja. 

Valtion, kaupungin ja järjestelytoimikunnan ohella olympiavalmisteluihin 
osallistuivat myös muut tahot. Niistä merkittävin oli Osuuskunta Suomen Messut, 
joka alkoi vuonna 1934 rakentaa suurta näyttelyhallia Pallokentän ja Stadionin 
tuntumaan. Kaupunki oli luovuttanut osuuskunnalle Messuhallin tontin. Halli 
valmistui kesällä 1935, ja sen tarjoamia tiloja ajateltiin käytettävän ainakin olym
pialaisten nyrkkeilyyn, painiin ja voimisteluun. Kisojen ampumakilpailut suunni
teltiin taas pidettäviksi osaksi Malmilla osaksi Huopalahdessa. Edelliseen kau
punginosaan oli Puolustusvoimat rakentanut vuonna 1937 ampumaradan, jälkim
mäiseen oli jo vuonna 1924 Kronohagens Idrottsförening perustanut ampuma
radan, joka siirtyi sittemmin Helsingin suojeluskuntapiirille. Olympiamiekkailu 
taas päätettiin viedä läpi Espoossa sijaitsevassa Westendissä, jonne suomalaisen 
tenniksen uranuurtajaAme Grahn oli rakennuttanut monipuolisen tenniskeskuksen 
sisähalleineen. 178 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Helsinki oli valmistautumisajan lyhyydes
tä huolimatta lähestulkoon valmis ottamaan vastaan vuoden 1940 olympialaisten 
urheilijat, kisavieraat ja katsojat. Ainoastaan uimastadionia ei oltu saatu valmiiksi 
suunnitellussa aikataulussa. Mutta sen viivästymisen aiheutti toisen maailmanso
dan puhkeaminen, mikä esti myös koko olympiakisojen järjestämisen. Silti raken
nushankkeisiin käytetyt sadat miljoonat markat eivät menneet hukkaan, sillä 
rakennuskohteet oli suunniteltu palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkien 
helsinkiläisten ja suomalaisten urheilutarpeita. Ylipäätään mittava kisa
rakentaminen siirsi kaupungin urheilu- ja ulkoilutoimen kokonaan uudelle aika
kaudelle. 

Vaatimattomasta kenttärakentamisesta oli yhtäkkiä siirrytty mittavaan laitos
rakentamiseen, mikä tuli väistämättä vaikuttamaan liikuntahallinnon myöhem
pään kehitykseen. Vielä olympiarakentamisessa urheilulautakunta ja kiinteistö
lautakunnan kansanpuisto-osasto olivat jääneet sivustaseuraajiksi, koska kisa
rakentamisen suunnittelu ja käytännön toteuttamisen päävastuu olivat olleet 
kaupungin olympia- ja rakennustoimistoilla. Mutta rakennushankkeiden valmis
tuttua tilanne muuttui. Uusien liikuntapaikkojen hallinnoiminen ja hoito edellyt
tivät ammattimaista ja keskitettyä otetta. Pääkaupungin liikuntahallinto ei enää 
pitkään voinut olla hajautettuna monen eri hallinnonalan kesken. Liikuntahallinnon 
uudelleen järjestely aloitettiin kiinteistölautakunnan esityksestä keväällä 1939. 
Sen tavoitteena oli laajentaa urheilulautakunnan valtaa, vastuuta ja toimialuetta, 
jotta lautakunta voisi työssään ottaa entistä paremmin huomioon pääkaupunki
laisten koko ajan muuttuvat liikunnalliset tarpeet ja uusien laitosten suomat 
mahdollisuudet niiden tyydyttämiseen.179 
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Valtio maaseudun urheilu.rakentamisen tukijaksi 

Kun kaupungeissa kunta otti entistä enemmän vastuuta liikuntapalvelujen tuot
tamisesta, niin maaseudulla ei vastaavaa kehitystä tapahtunut. Maalaiskylissä 
elettiin edelleen lähes täysin asukkaiden omatoimisuuden varassa. Jos jokin 
urheilu- tai liikuntapaikka kylään haluttiin, oli se itse rakennettava. Apua ei edes 
osattu kaivata sen paremmin kunnalta kuin valtioltakaan. 

Tilannetta ei kuitenkaan pidetty tyydyttävänä hallinnon ylimmillä portailla. 
Toisaalta valtion urheilulautakunnassa pelättiin, että maaseudun omatoiminen 
urheilurakentaminen johtaisi hallitsemattomaan kehitykseen, jossa syntyisi suuri 
joukko pian käyttökelvottomiksi osoittautuvia liikuntapaikkoja. Toisaalta edus
kunnassa muutamat kansanedustajat kantoivat huolta kaupunkien ja maaseudun 
liikuntapalvelujen eriarvoistumisesta runsaan tarjonnan kaupunkeihin ja niukan 
tarjonnan maalaiskuntiin. 

Talvella 1922 valtion urheilulautakunta päätti lähettää arkkitehti Toivo 
Salervon apurahan turvin tutustumaan pohjoismaiseen ja saksalaiseen liikunta
rakentamiseen.180Tavoi tteena oli saada aikaiseksi Suomen oloihin soveltuvia malli
piirustuksia, joita voitaisiin sitten käyttää rakennuttajien apuna. Tavoitteessa 
onnistuttiin, ja syyskuussa 1922 valtion urheilulautakunta päätti tilata arkkitehti 
Salervolta mallipiirustukset kaupunkilais- ja maalaisoloihin soveltuvaa urheilu
kenttää, voimistelusalia, uimalaitosta ja leikkikenttää varten. Siten lautakunta 
suunnitteli mitä ilmeisimmin liikuntarakentamisen valtakunnallista ohjaamista. 
Ongelmaksi muodostui kuitenkin heti alkuun, että valtaosa kunnista oli sellaisia, 
joilla ei ollut voimavaroja tai halua liikuntapaikkojen rakentamiseen. Myöskään 
valtiolla ei ollut osoittaa tarkoitukseen määrärahoja, joten reippaasti liikkeelle 
lähtenyt hanke tyrehtyi lähinnä rahan puutteeseen. Tietoa ei ole, missä määrin 
kunnat tai yksityiset rakennuttajat mallipiirustuksia apunaan käyttivät. Missään 
nimessä niiden käyttö ei voinut olla kovin laajaa, koska koko liikuntarakenta
minenkin oli vasta alullaan 1920-luvulla. 

Eduskunnassa sosialidemokraattien kansanedustaja Valfrid Eskola puuttui 
vuoden 1923 valtiopäivillä urheilukenttien rakentamisen rahoitusongelmaan. Hän 
teki yhdessä neljän puoluetoverinsa kanssa anomusehdotuksen, jossa esitettiin 
vajaan kolmen nykymiljoonan määrärahaa maalaiskunnille urheilukenttien ra
kentamiseen. Anomuksen perustelut olivat vakuuttavat: 

"Kuten tunnettua, ei maalaiskunnilla yleensä ja työläisillä erikoisesti ole tilaisuutta 
käyttää edes nykyiselleyhteiskunnalliselle elämälle jo välttämättömiä sivistys-ja valistus
laitoksia eikä alkeellisimpiakaan välineitä ruumiillisen kasvatuksen edistämiseksi... 
Maalaisnuoriso puolueisiin katsomatta on käsittänyt voimistelun ja urheilun sekä 
yleensä ruumiillisen kasvatuksen suuren merkityksen, josta todistuksena on m.m. että 
maaseudulla toimii yli 250 Työväen Urheiluliittoon, sekä lähes 300 Suomen Woimistelu
ja Urheiluliittoon kuuluvaa seuraa. Suurin osa niistä on kuitenkin pakoitettu toimimaan 
ilman kunnollisia välineitä ja hatjoituskenttiä joita huonossa taloudellisessa asemassa 
olevat seurat eivät ole voineet hankkia. Kun maalaiskunnilla monien muiden suurien ja 
sivistystarkoituksiin välttämättömien menojen ohella ei ole riittänyt varoja nuorison 
ruumiillisen kasvatuksen edistämiseen, niin sitäkin suuremmalla syyllä olisi valtioval
lan taholta ryhdyttävä antamaan avustusta kunnille tämän tärkeän asian edistämisek
si."181
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Eskola oli aikaisemmin työskennellyt katjakkona, joten tilanne maaseudulla oli 
hänelle tuttu. Edelleen oli yleisesti tunnettua, että kaupungeissa oli paremmat 
mahdollisuudet urheilun harjoittamiseen kuin maaseudulla. Lisäksi ainakin Esko
la oletti, että kaupungeilla oli enemmän taloudellisia voimavaroja liikuntapalvelujen 
tuottamiseen kuin maalaiskunnilla. Siksi hän rajasi esityksensä koskemaan vain 
maaseutua. Tämä ei ollut vallan tavallista, koska yleensä sosialidemokraatit 
ajoivat eduskunnassa ennen muuta suurien teollisuustaajamien ja kaupunkien 
työläisväestön asiaa. 

Eskolan anomus lähetetiin sivistysvaliokuntaan lausunnon saamista varten. 
Valiokunta ei lausunnossaan lainkaan ymmärtänyt anomuksessa esitettyä ajatus
ta, että valtion varoja olisi myönnettävä urheilukenttien rakentamiseen. Sivistys
valiokunnan käsityksen mukaan ei voinut tulla "kysymykseen urheilukenttien 
perustaminen valtion varoilla kaikkialle, missä niitä tarvittaisiin. Sitä vastoin 
voitanee kenttiä, tuottamatta erittäin rasittavia kustannuksia, perustaa joko kun
tien tai asiata harrastavien seurojen ja yksityisten henkilöiden toimesta."182 

Siis sivistysvaliokunta katsoi, että valtiolla ja kunnilla ei ollut mitään velvoit
teita urheilukenttien rakentamiseksi, vaan urheilurakentaminen nähtiin mieluum
min yksityisenä harrastuksena kuin yhteiskunnallisena palveluna. Linjaus perus
tui olemassaolevaan tilanteeseen ja tuolloin vallinneeseen yleiseen katsantokantaan, 
ettei liikuntapalvelujen tuottaminen kuulunut yhteiskunnan tehtäviin. Lisäksi 
anomuksen hylkäämistä perusteltiin rahan puutteella. Valtiolla ei ollut yksinker
taisesti osoittaa rahaa esitettyyn tarkoitukseen. Tähän kantaan oli myös valtiova
rainvaliokunnan helppo yhtyä, kun se hylkäsi Eskolan anomusehdotuksen.183 

Siten eduskunnassa aloitettu keskustelu kunnallisen liikuntarakentamisen 
tukemisesta valtion varoin päättyi ensimmäisellä yrittämällä lyhyeen, eikä sen 
vaikutukset ulottuneet juuri eduskuntaa itseään laajemmalle. Asiat etenivät omal
la painollaan ja omalla tahollaan. Kun valtion urheilu- ja voimistelulautakunta 
toukokuussa 1927 piti erittäin kiireellisenä ja tärkeänä, että valtio ryhtyisi avusta
maan urheilukenttien rakentamista, ei se sanallakaan maininnut asiaa käsitellyn 
maan parlamentissa jo neljä vuotta aikaisemmin. Lautakunta alkoi valmistella 
kysymystä täysin itsenäisesti. Lautakunnan jäsenelle kapteeni Kustaa Emil 
Levälahdelle annettiin tehtäväksi laatia perusteltu ehdotus valtionavustuksen 
suuruudesta ja sen käytöstä, "minkä jälkeen lautakunta tulisi tekemään anomuk
sen asiassa opetusministeriöön". 184 

Levä lahti alusti asian saman vuoden marraskuussa. Hän korosti valtionavun 
merkitystä urheilukenttien ja uimalaitosten aikaansaamiseksi. Lautakunta yhtyi 
alustajan käsityksiin ja päätti valmistaa seuraavan vuoden maaliskuun alkuun 
mennessä perustellun esityksen Valtioneuvostolle, jossa esitettäisiin, "että vuoden 
1928 ja sitä seuraaviin valtion tulo- ja menoarvioesityksiin otettaisiin ainakin 
500000 markan määräraha urheilukenttien, uimalaitosten sekä myöskin 
voimistelusalien rakentamiseksi pääasiassa maaseudulle" .185 Kovin suuresta mää
rärahasta ei ollut kyse, sillä se vastasi nykyrahaksi muunnettuna vajaata 700 000 
markkaa. 

Voidaan kysyä, miksi asian valmistelu uskottiin ensi vaiheessa Levälahdelle. 
Eittämättä tulee mieleen hänen asemansa suojeluskuntien valtakunnallisen urheilu
toiminnan johdossa. Tätä kautta hän oli saanut paljon kokemusta maaseudun 
urheilukenttien rakentamisesta. Näitähän perustettiin 1920-luvulla useasti juuri 
paikallisten suojeluskuntien toimesta. Luultavasti ei Levälahti sen paremmin kuin
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lautakunnan muutkaan jäsenet vielä alkuvaiheessa mieltäneet selkeästi kuntien 
vastuuta liikuntapaikkojen rakennuttajana. Enemmänkin he ajattelivat urheilu-, 
nuorisoseura-ja suojeluskunta järjestöjen toteuttamia rakennushankkeita, mikä oli 
varsin luonnollista, jos ottaa huomioon 1920-luvun tilanteen. Kuten jo osoitettu, 
ylivoimainen enemmistö Suomen liikuntapaikoista oli tuolloin muun tahon kuin 
kunnan tai valtion rakennuttamia. 

Opetusministeriö ei kuitenkaan vienyt valtion urheilu- ja voimistelu
lautakunnan esitystä eteenpäin, ja niin asia hukkui tällä kertaa ministeriön virka
koneiston rattaisiin. Taas ennähti vierähtää pari vuotta, kunnes asia putkahti 
uudelleen esille. Nyt toistamiseen eduskunnassa, kun sosialidemokraattien kan
sanedustaja Julius Ailio jätti talvella 1929 toivomusaloitteen, jossa ehdotettiin 
työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen urheilukenttien rakentamisen avustamista 
valtion varoin. 

Ailio perusteli aloitettaan Eskolan tavoin maaseudun nuorison heikoilla 
harrastusmahdollisuuksilla, joita voitiin hänen mielestään parhaiten kohentaa 
tukemalla ylipäätään työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen toimintaa ja erikoi
sesti avustamalla urheilukenttien perustamista nuorisoseura- ja työväentalojen 
yhteyteen.186 Esitys miellytti tällä kertaa sivistysvaliokuntaa, joka näki tarkoituk
senmukaiseksi tukea yksityisten yhdistysten rakennustoimintaa. Se lisäsi Ailion 
aloitteesta antamassaan lausunnossa tuettavien joukkoon vielä maaseudun urhei
luseurat. Niinpä sivistysvaliokunta katsoi urheilukenttärakcntamisen olevan en
nen muuta vapaaehtoisten järjestöjen harjoittamaa talkootoimintaa, jota voitiin 
jossain määrin tukea valtion varoin. Kuntien vastuulle jätettiin vain avustuksen 
jakoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan valiokunta ei katsonut nytkään 
kunnilla olevan mitään erikoisia velvoitteita urheilukenttien rakentamiseen.187 

Eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan kannan ja esitti asiassa toivomus
ponnen, että hallitus varaisi vuoden 1930 tulo- ja menoarvioon määrärahan, jolla 
tuettaisiin maaseudun urheilu-ja nuorisoseurojen sekä työväenyhdistysten urheilu
kenttien perustamista. Mutta ilmeisesti vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtu
en ei määrärahaa varattukaan, vaan sosialidemokraattien kansanedustaja Viljo 
Rantala joutui uudistamaan Ailion aloitteen vuoden 1929 toisilla valtiopäivillä. 
Sivistysvaliokunta kehotti nyt lausunnossaan hallitusta valmistelemaan asiaa ja 
varaamaan sitä varten määrärahan. Eduskunta yhtyi valiokunnan näkemykseen 
äänin 119-64, ja näin ensimmäinen urheilukenttien rakentamisen tukemiseen 
tarkoitettu määräraha saatiin vuoden 193 1 valtion tulo- ja menoarvioon.188 

Siten Eskolan vuonna 1923 tekemästä ensimmäisestä aloitteesta ennätti 
vierähtää lähes kymmenen vuotta, ennen kuin valtion budjettiin saatiin määrära
ha urheilukenttien rakentamisen avustamiseksi. Aloitteen perusajatus ennätti 
myös muuttua matkalla, ja lopullisessa ratkaisussa ei puhuttu enää maaseudun 
kunnista urheilurakentajina, vaan avustukset päätettiin suunnata pelkästään yk
sityisille yhdistyksille. 

Yllättävänä tässä voi pitää sitä, että asiaan liittyvät kaikki eduskunta-aloitteet 
tulivat sosialidemokraattien taholta. Millään muulla puolueella ei näyttänyt ole
van urheilurakentamista kohtaan suurtakaan mielenkiintoa. Ainoastaan valtion 
urheilu- ja voimistelulautakunnassa voidaan sanoa porvarillisia katsantokantoja 
edustaneiden henkilöiden tunteneen harrastusta asiaa kohtaan. Ehkä sosialide
mokraattien aloitteellisuus selittyi puolueen luonteesta ja ohjelmasta käsin. 

SDP oli puolue, joka painotti ennen muuta yhteiskunnan vastuuta palvelujen 
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tarjoajana. Tosin tuloksiin johtaneissa vuoden 1929 aloitteissa korostettiin kuntia 
enemmän työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen panosta urheilupalvelujen tuot
tajina. Tämä saattoi olla puhdasta taktiikkaa, jolla maalaisliiton kannattajat saatiin 
esitysten taakse ja toisaalta saatiin työväenyhdistysten nuorisotoiminnalle lisää 
valtiontukea.Joka tapauksessa 1920-luvun lopulla oltiin tilanteessa, jossa yleisesti 
tunnustettiin, etteivät ainakaan maaseudulla nuorison urheilun harrastus
mahdollisuudet olleet riittäviä ja että tilanteen korjaamiseen oli tarpeen sijoittaa 
jonkin verran myös valtion varoja. 

Vuoden 1931 valtion tulo- ja menoarvioon varattu määräraha oli varsin 
vaatimaton. Raha-arpajaisten tuotosta osoitettiin urheilukenttien rakennus
avustuksiin runsaat 400 000 nykymarkkaa. Vaikka summa oli pieni, niin avustus
ten jakoperiaatteet sisälsivät merkittävänä seikkana sen, että opetusministeriö -
vastoin eduskunnan kantaa - esitti avustusten jakamista ensisijaisesti kunnille ja 
vasta toissijaisesti yksityisille rakennuttajille. Silti käytännöksi muotoutui, että 
enimmät avustukset menivät yksityisille rakennuttajille, mikä ilmenee myös 
taulukosta 5, jossa esitetään urheilukenttäavustusten jakaantuminen vuosina 1931-
1939. 

TAULUKKO 5 Valtion urheilukenttäavustusten jakaantuminen 1931-1939 
vuoden 1990 markkoina189 

Vuosi Yksityinen Kunnallinen Yhteensä 
hanke/kpl lOOOmk hanke/kpl lOOOmk hankkeita 

1931 10 153 12 263 22 

1932 47 586 22 390 69 
1933 36 484 20 312 56 
1934 25 321 7 99 32 
1935 29 380 11 114 40 
1936 37 377 9 117 46 
1937 34 363 16 254 50 
1938 38 428 13 172 51 
1939 39 497 8 97 47 

1931-39 295 3589 118 1818 413 

lOOOmk 

416 
976 
796 
420 
494 
494 
617 
600 

594 

5407 

Taulukon luvut osoittavat, että vuosittaiset rakennusavustukset eivät olleet järin 
suuria. Vuoden 1990 markkoina ne vaihtelivat vajaasta puolesta miljoonasta 
miljoonaan. Vuosien 1932 ja 1933 poikkeuksellisen korkeat luvut johtuivat pelkäs
tään siitä, että tuolloin Työväen Urheiluliiton järjestöavustus jaettiin urheilu
kenttäavustuksina, koska TUL:a ei katsottu avustuskelpoiseksi järjestöksi. Jos 
tämä satunnainen avustussummien nousu jätetään huomiotta, niin rakennus
avustusten reaalikasvu oli tasaista vuosikymmenen loppua kohden. Tosin kolme
na viimeisimpänä vuonna kasvu tyrehtyi. 
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Yksittäistä hanketta kohden jaettava avustus jäi pieneksi, koska avun tarvit
sijoita oli paljon. Yleisimmin yhden kohteen saama avustus vaihteli viiden- ja 
kahdenkymmenentuhannen markan välillä. Tämä johtui taas siitä, että valtion 
urheilulautakunta valitsi jakolinjan, jossa pyrittiin tukemaan mahdollisimman 
monia hankkeita. Tällöin kaikki suuremmat urheilurakennuskohteet jäivät avus
tusten ulkopuolelle. Linjaus vietiin niin pitkälle, että lautakunta päätti olla 
ehdottamatta avustuksia suuremmille ja varakkaammille kaupungeille.190 Avus
tukset päätettiin kohdistaa etupäässä maaseudun urheilukenttärakentamisen tu
kemiseen. Tämä taas johti väistämättä siihen, että avustukset menivät valtaosin 
yksityisille kenttärakentajille, koska maaseudulla kunnateivät juuri kenttiä raken
taneet. Useimmiten kenttiä rakensivat suojeluskunnat sekä nuoriso-ja urheiluseu
rat tai sitten näistä koostuva yhtiö, jossa myös kunta saattoi olla osakkaana. 

Opetusministeriö havahtui vuoden 1933 jaon yhteydessä huomaamaan, että 
suurin osa avustuksista meni yksityisille, kunnallisten hankkeiden jäädessä koko 
ajan vähemmälle. Näin ministeriön mielestä koko avustuspolitiikan tarkoitus oli 
vaarassa jäädä toteutumatta. Samaan asiaan palasivat vuotta myöhemmin valtion 
tilintarkastajat, joiden "mielestä urheilukenttäavustuksia jaettaessa olisi etusija 
annettava kunnallisille kentille, koska tällöin on suurempi todennäköinen var
muus kenttien vastaisesta kunnollisesta hoidosta. Myöskin olisi yhdistyksille 
avustuksia myönnettäessä hakemuksissa vaadittava kunnallisten elimien lausun
not sekä selvitykset siitä, että hakija on täyttänyt lain edellyttämät rekisteröimis
y.m. vaatimukset."191 Jatkossa valtion urheilulautakunta otti huomioon tilintarkas
tajien jälkimmäisen huomautuksen, mutta kuntien osuuden lisäystä se ei kyennyt 
ratkaisemaan. 

Niinpä kunnat saivat kaikista valtion rakennusavustuksista vain kolman
neksen, yksityisten hankkeiden haukatessa koko kakusta kaksi kolmannesta. Ja 
tämä vielä niin, että 1930-luvun loppua kohden jakosuhde muuttui kunnille koko 
ajan epäedullisemmaksi. Päällimmäisenä syynä tilanteeseen oli valtion urheilu
lautakunnan valitsema avustusten jakolinja, joka suosi maaseudun yksityisiä 
kenttähankkeita. Tähän taas päädyttiin mitä ilmeisimmin siksi, että lautakunnan 
jäsenet olivat tiukasti sidoksissa urheilujärjestöihin, jolloin heille oli luonnollista ja 
mieluista tukea maaseudun urheiluseurojen toimintaa. Myös suojeluskunnat ko
ettiin tärkeiksi ja läheisiksi, jolloin niiden kenttähankkeet rinnastuivat urheilujär
jestöjen vastaaviin. Sen sijaan kuntaa ei osattu nähdä samalla tapaa liikunta
palvelujen tuottajana. Enemmänkin lautakunnan jäsenten keskuudessa uskottiin, 
että kaikkeen urheilutoimintaan- myös urheilupaikkojen rakentamiseen-kuului 
vapaaehtoinen talkoohenki. 

Todellisuudessa asia myös oli niin, että maaseudulla tehtiin paljon talkootöitä 
urheilukenttien eteen. Valtion urheilulautakunnan jäsen Väinö Laherma kertoi 
eräältä maakuntiin suuntautuneelta tarkastusmatkaltaan, kuinka Peräseinäjoella 
paikalliset nuorisoseura, suojeluskunta ja urheiluseura rakensivat kenttää: 

"Paikkakuntalaiset ovat kuluneen kesän aikana suorittaneet huomattavan määrän n.s. 
kökkätöitä. Niinpä keskikenttää tasoittamassa on ollut yhtä aikaa 30 hevosta ja mies
tä."192 

Kenttätalkoiden ainutlaatuista ilmapiiriä kuvaa myös kirjailija Pentti Haanpää 
novellissaan "Kenttä": 
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"Maa salaojitettiin, tasoitettiin, jyrättiiin, pinta kovetettiin savella, soralla ja hiekalla. 
Talkoita kesän vaaleina iltoina. Kuokkia, lapioita, rautakankia, miesten ja hevosten 
pingoitettuja lihaksia. Sitten avartui tuo alue keskelle vihreitä vainioita kuten pienoinen 
erämaa, tasaisena, alastomana, kovana, punertavan hiekan värjäämänä ... Sileänä ja 
hiekanvärjäämänä, valmiina levisi nyt tuo kenttä .. .'�93 

Edellä on jo maaseudun itseriittoisuutta selvittäneessä luvussa pohdittu 
maalaiskylien talkooperinteen ja omatoimisuuden yhteiskunnallista taustaa. Sen 
sijaan ihmisten henkilökohtainen kokemisen taso on jäänyt vähemmälle, kuten 
tämäntyyppisessä tutkimuksessa yleensä. Eli avoimeksi kysymykseksi jää, mikä 
muokkasi maaseudun ihmiset sellaisiksi, että he olivat valmiita tarttumaan itse 
toimeen. Ehkä taustalla vaikutti sittenkin kaikkein voimakkaimmin pitkä histori
allinen perinne ja lapsuuden kokemukset. Maaseudulla elettiin vielä 1900-luvun 
alkupuoliskolla pitkälti omavaraistaloudessa, jolloin suuri osa elämiseen kuulu
vista perustarvikkeista valmistettiin itse tai sitten tehtiin vaihtokauppaa naapu
rusten kesken. Vain kaikkein vaikeimmin saatavissa ja valmistettavissa olevat 
tavarat hankittiin rahalla kaupasta. Tästä omatoimisuus juurtui jo nuoresta pitäen 
lapsiin. He oppivat käytännön kautta itse tarttumaan toimeen. 

Erityisen hyvin jo lapsesta pitäen opittua omatoimisuutta kuvaa kirjailija 
Harri Tapper, kertoessaan omistaan ja veljiensä elämästä 1930-luvun lopun ja sota
ajan Suomessa. Yksi saarijärveläisveljesten suosikkiharrastus oli urheilu. Vaikka 
urheilua käytiin harjoittamassa sekä seurojen että suojeluskunnan kilpailuissa, 
niin päällimmäiseksi jäi kuitenkin omatoimisuus. Kun innostuttiin voimistelusta, 
niin telineet tehtiin itse. Kun suosion kohteena oli uimahypyt, niin kuusi metriä 
korkea hyppytomi rakennettiin omin voimin. Ehkä kaikkein sattuvin tapahtuma 
Harri Tapperin muisteluissa on, kun veljekset päättivät parantaa ruotsalaisen 
Gunder Häggin juoksemaa 5000 metrin maailmanennätystä. Ennätyskokeen 
hohdokkuutta lisäsi, että Hägg oli ensimmäinen maailmassa, joka taittoi puoli 
peninkulmaa alle neljäntoista minuutin. Mutta annetaan Harri Tapperin itsensä 
kertoa vähän toisella kymmenellä olevien veljesten ennätyskokeesta: 

"Meillä oli juoksurata Kiikkulankankaalla. Se oli kolmion muotoinen. Ensin menimme 
50 metriä Tuumalan suuntaan, sitten 60 metriä Linjalaan ja sitten 65 takaisin. Eikö tehnyt 
175 metriä? Matka oli kolmasti haarukkakepillä mitattu. Me vedimme ensin viivan sitä 
jotoa, mitä jotoa juoksijan jalat kulkisivat ja mittasimme viivan. Se oli rehellisesti mitattu 
ja täytti urheilukilpailun tuomarisäännön ... 
Meidän pisti vihaksemme se, että ruotsalainen mies oli rutistanutmaailmanennätyksen. 
Päätimme rikkoa sen. Marko jäi pois, kun nilkka oli turvoksissa ja sen ympäri rättiä. 
Ensimmäisellä yrittämällä emme onnistuneet. Hengitystäni poltti aika tavalla, kun 
makailin kanervikossa. Kain ja Yrjö suunnittelivat yrittää uudestaan. Minä jättäydyin 
kellomieheksi... •�94 

Omatoimisuutta kirjailijan kertomuksessa edustaa poikien itse tekemä juoksurata. 
Siis ennätyskoetta ei katsottu tarpeelliseksi yrittää Saarijärven kirkonkylän kentäl
lä, vaan paikaksi sopi hyvin oma harjoitusrata. Tässä omatoimisuus saa rinnalleen 
suomalais-kansallisen ylpeyden. Oli sopimatonta, että ruotsalainen oli juossut 
maailmanennätyksen. Suomalaisten oli vastattava haasteeseen. Se oli suorastaan 
kansallinen velvollisuus. Kokonaisuudessaan Tapper osuu kuvauksellaan maa
seudun omatoimisuuden henkisiin alkujuuriin, joita on tutkimuksellisin keinoin 
erittäin vaikea tavoittaa. 
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Vaikka valtaosa maaseudun kentistä rakennettiin talkoilla, niin silti valtion 
avustukset- pienuudestaan huolimatta- olivat edesauttamassa monen maaseutu
paikkakunnan urheilukentän syntyyn. Muun muassa esimerkkikunnista Alavus, 
Hyvinkää ja Mäntsälä saivat paikallisten urheiluseurojen puuhaamiin kenttiin 
1930-luvulla tukea valtiolta. Yksityiseen kenttärakentamiseen liittyi kuitenkin se 
ongelma, että innostuksen laannuttua useat maaseudun kentistä jäivät oman 
onnensa nojaan, jolloin ne rapistuivat nopeasti. Ja tähän ongelmaan puuttui 
vuoden 1936 valtiopäivillä maalaisliiton kansanedustaja Urho Kekkonen. Hän jätti 
eduskunnalle raha-asiainaloitteen, jossa esitettiin määrärahaa maaseudun urheilu
kenttien kunnossapitämiseen, koska "kokemus on osoittanut, että rakennetun 
urheilukentän kunnossapitäminen saattaa eräillä paikkakunnilla tuottaa suuria 
vaikeuksia. Harrastuksen laimeneminen y.m.s. seikat voivat viedä siihen, että 
urheilukenttä muutama vuosi valmistumisensa jälkeen on hoidon ja kunnossa
pidon puutteessa."195 

Suomen Urheilulehti tuki Kekkosen aloitetta ja oli valmis siirtämään vastuun 
kunnille. Lehden mielestä: 

"Kukaan asiaa tarkemmin ajatteleva kuntalainen ei suinkaan haluaisi omin silmin 
nähdä, että taannoin vaivoin rakennetuksi saatu ja kalliista hinnasta ostettu urheilukent
tä rappeutuu, kun todellisuudessa sen kunnossa pitäminen kysyy vain pieniä summia. 
Ja kun lisäksi jokainen aikaansa seuraava kansalainen varmaankin haluaa, että urheilua 
edelleenkin harrastetaan, niin eikö ole asian mukaista, että jokaisen kunnan talousarvi
oon varattaisiin vuosittain riittävä määräraha urheilukentän rakentamista ja 
kunnossapitoa varten. Nämä määrärahat saataisiin kivuttomimmin kunnille vuosittain 
tulevista väkijuomavoittovaroista ... "196 

Eduskunta ei kuitenkaan lämmennyt Kekkosen aloitteelle sen paremmin kuin 
maalaiskunnissakaan oltiin valmiita uhraamaan vähäisiä veromarkkoja urheilu
kenttiin. Toisaalta esimeriksi Kekkosen aloitteessa esitetyllä summalla ei olisi 
montaa urheilukenttää ylläpidetty. Pikemminkin aloite olisi toteutuessaan vain 
lisännyt valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan työtä. Se olisi joutunut jaka
maan ja valvomaan vielä erillisiä kenttien hoitomäärärahoja, kun välistä tuntui 
siltä, ettei se kyennyt kunnolla edes seuraamaan, mihin varsinaiset urheilukenttä
avustukset käytettiin. Ylipäätään sotienvälisenä kautena oltiin tilanteessa, jossa 
valtiolla ja maalaiskunnilla ei ollut sanottavaa merkitystä urheilupaikkojen tuot
tamisessa. Maaseudulla yksityiset yhteisöt huolehtivat kenttien rakentamisesta. 
Kaupungit sitä vastoin alkoivat ottaa yhä enemmän vastuuta liikunta
rakentamisesta, mikä alkoi näkyä myös niiden tulo- ja menoarvioissa. 

Kaupunkien ja kauppaloiden liikuntamenot rakentamiseen 

Sotienväliseltä kaudelta ei ole olemassa mitään valtakunnallisia tilastoja siitä, 
kuinka paljon kunnat käyttivät rahaa liikunnan edistämiseen, joten tätä koskevat 
tiedot on etsittävä kuntien tulo- ja menoarvioista.197 Tutkimuksen esimerkki
kunnista kahdeksalla - siis tasan puolella - oli liikuntamenoja jo 1920- ja 1930-
luvuilla. Kuntamuodoltaan niistä seitsemän oli kaupunkeja. Kahdeksas oli Hyvin-
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kään kauppala. Niiden asukaskohtaiset liikuntamenot samoin kuin menojen 
prosenttiosuus koko kunnan tulo- ja menoarviosta eli budjetista selviävät taulu
kosta 6, jossa tiedot esitetään viisivuosittain. Taulukon summat vastaavat 
ostovoimaltaan vuoden 1990 markkoja. 

TAULUKKO 6 Esimerkkikuntien liikuntarnenot asukasta kohden ja niiden osuus kuntien 
budjeteista 1920-1940 vuoden 1990 markkoina198 

1920 1925 1930 1935 1940 
Kunta Asuk. %:a Asuk. %:a Asuk. %:a Asuk. %:a Asuk. %:a 

kohd. budje- kohd. budje- kohd. budje- kohd. budje- kohd. budje-
tista mk tista mk tista mk tista mk tista 

Helsinki 5 0,4 7 0,3 11 0,7 15 0,5 114 3,4 
Tampere 2 0,1 10 0,3 8 0,3 17 0,6 
Oulu 10 0,6 10 0,6 7 0,4 6 0,3 
Vaasa 19 1,2 25 1,0 4 0,3 
Joensuu 33 1,4 11 0,4 11 0,5 
Hämeen!. 8 0,7 5 0,5 22 1,3 
Kajaani 28 1,8 9 0,4 11 0,6 7 0,3 2 0,1 
Hyvinkää 17 1,4 3 0,3 

Esimerkkikuntien asukaskohtaiset liikuntamenot eivät nousseet kyseisenä ajan
jaksona kovinkaan korkeiksi. Yleisimmin ne vaihtelivat kymmenen ja kahden
kymmenen markan välillä. Samalla ne heilahtelivat voimakkaasti. T ähän oli 
syynä, että useimmissa tapauksissa liikuntamenot koostuivat lähes sataprosentti
sesti rakentamisesta. Niinpä sellaisina vuosina, jolloin johonkin kaupunkiin ra
kennettiin urheilukenttää tai uimalaa, saattoivat menot nousta korkeiksi. Vastaa
vasti ne alenivat nopeasti rakennushankkeiden valmistuttua, koska suurissakin 
kaupungeissa oli vain vähän liikuntapalvelujen tuottamiseen liittyviä pysyviä 
käyttömenoja. 

Käyttömenoista ei taas hallintoon montaa markkaa uhrattu, koska lautakun
nan jäsenet ja sihteeri toimivat palkkiopohjalla. Edelleen vain ani harvoin urheilu
lautakunnalla oli hallussaan omaa toimistoa. Yleensä lautakunta piti kokouksensa 
joko kaupungintalolla tai sitten jossain muussa kaupungin omistamassa tilassa. 
Näin jouduttiin menettelemään jopa Helsingissä, jossa urheilupaikkojen ja -aluei
den hoito oli siirretty vuonna 1931 kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastolle. 
Sillä oli oma toimistonsa mutta urheilulautakunnalla ei. Sen sijaan Tampereella sai 
urheilulautakunta ikioman toimiston vuonna 1936, kun sen käyttöön osoitettiin 12 
neliömetrin suuruinen huone kaupungin keskustasta. Valkoisen kaakeliuunin 
hallitseman toimiston kalustus oli karu. Keskilattialla oli suuri pöytä tuolineen, 
yhdessä nurkassa korkea asiakirjakaappi ja toisessa kirjahylly. Ainoan ikkunan 
ääressä oli kirjoituspöytä kirjoituskoneineen.199 

Kun lautakunnilla ei ollut omaa toimistoa, niin ei niillä voinut olla 
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alaisuudessaan myöskään montaa työntekijää.Jos työntekijöitä ylipäätään oli, niin 
ne rajoittuivat yleensä vain kenttien vahtimestareihin. Kunnallisia urheiluohjaajia 
ei vielä ollut missään muualla kuin Turussa, jonne urheiluohjaaja oli palkattu 
tammikuussa 1938. Eniten työntekijöitä oli luonnollisesti Helsingissä, jossa urhei
lun ja ulkoilun parissa vuonna 1940 puuhasi runsaat kymmenen vakituista ja 
kuutisenkymmentä tilapäistä työntekijää. He eivät olleet kuitenkaan urheilu
lautakunnan palkkalistoilla, vaan heidän työnantajinaan olivat kiinteistö- ja 
rakennus toimistot. Urheilulautakunnalla oli alaisuudessaan vain palkkiopohjainen 
sihteeri. Tämä johtui Helsingin liikuntahallinnon hajanaisuudesta, jolloin urhei
lusta ja ulkoilusta huolehtiminen oli jaettu kolmen eri hallintokunnan kesken. 

Huomattavasti hallintokuluja suuremman osuuden kaupunkien liikunta
menoista veivät urheilu- ja voimisteluseurojen työn tukemiseen tarkoitetut avus
tukset. Tavallisimmin niiden meno-osuus kieppui kymmenen ja kahdenkymme
nen prosentin välillä. Tosin osa avustuksista kuului tavallaan urheilupaikkojen 
rakentamiseen ja ylläpitoon, koska uimalaitoksia ja luistinratoja hoitavia seuroja 
tuettiin avustusmäärärahoista. Itse asiassa koko avustuskäytäntö sai alkunsa siitä, 
että kaupungit aluksi tukivat urheilupaikkoja ylläpitäviä seuroja. Tästä sitten 
edettiin käytäntöön, jossa alettiin myöntää tukea myös seurojen suorittaman 
liikuntakasvatuksen edistämiseen. 

Vaikka a vustusmääräraha oli yleensä pieni, niin sen jakoesityksen laatiminen 
aiheutti useasti lautakunnille kaikkein eniten työtä ja päänvaivaa. Sanalla sanoen 
avustusten jako sai lähes aina poliittisen luonteen, jolloin se synnytti helposti 
kiistoja ja julkista väittelyä. Helsingissä kiistat päätettiin ehkäistä jo ennakolta sillä, 
että valtuuston myötävaikutuksella urheilulautakunta päätyi ratkaisuun, jossa 
seurojen työn tukemiseen myönnettävät kaupungin rahat jaettiin valtuuston 
poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Tällöin runsaat kaksi vuosikymmentä 
kestäneeksi jakoperusteeksi tuli, että sosialidemokraattiset työläisseurat saivat 
määrärahasta 40, suomenkieliset porvarilliset seurat 35,5 ja ruotsinkieliset porva
rilliset seurat 24,5 prosenttia.200Tampereella avustusten jaossa noudatettiin tiukkaa 
linjaa TUL:n ja SVUL:n seurojen välillä, jolloin jakosuhteen ratkaisi valtuustossa ja 
urheilulautakunnassa kulloinkin vallinneet voimasuhteet. Oulussa taas noudatet
tiin käytäntöä, jossa SVUL:n ja TUL:n seurat saivat potista kutakuinkin tasa
osuuden. 

Oikeastaan kaikissa niissä kaupungeissa, joissa seura-avustuksia 1920- ja 
1930-luvuilla ylipäätään jaettiin oli jakoperusteena viime kädessä valtuuston 
poliittiset voimasuhteet. Eli jokainen poliittinen ryhmittymä pyrki ajamaan mah
dollisimman hyvin omia etujaan. Asetelma oli luonteva, koska sotienvälisen ajan 
suomalainen yhteiskunta oli selkeästi jakautunut eri leireihin. Työväenpuolueet 
tukivat TUL:a ja suomenkieliset porvarilliset puolueet SVUL:a. Vastaavasti Ruot
salainen Kansanpuolue ajoi ruotsinkielisten urheiluseurojen etuja. Tässä tilantees
sa ei tarvinnut alkaa laatia seurojen toiminnallisuuteen perustuvia jakojärjestelmiä, 
jotka tulivat käyttöön vasta myöhemmin. 

Kokonaisuudessaan kaupunkien liikuntamenot eivät järin suuriksi kohon
neet. Suurimmat menot olivat Helsingissä, jossa jo vuonna 1925 ylitettiin miljoo
nan markan rajapyykki vuoden 1990 rahanarvolla mitattuna. Tästä menot jatkoi
vat tasaista nousuaan, saaden huippunsa kiihkeinä olympiarakennusvuosina. 
Vuonna 1940 kipusivat pääkaupungin liikuntamenot vajaaseen neljäänkymme
neen miljoonaan. Samalla niiden osuus kaupungin kaikista menoista kohosi 3,4 
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prosenttiin - tasolle, jota ei sitten enää myöhempinäkään vuosina ole kyetty 
ylittämään. Tämä kertoo enemmän olympiarakentamisen aiheuttamista poikke
uksellisista ponnisteluista kuin normaalista tilanteesta. Normaaleina vuosina 
Helsingissä urheilumenojen osuus kaupungin kaikista menoista jäi selvästi alle 
yhden prosentin. Silti Helsinki oli maamme kaupungeista ainoa, jossa liikunnan 
ja urheilun edistämiseen käytetyt kunnalliset rahat kasvoivat tasaisesti. 

Helsingin lisäksi esimerkkikunnista vain Tampereella kyettiin liikunta
menoissa ylittämään vuoden 1990 rahan arvolla mitattuna miljoonan markan raja. 
Ylitys osui vuodelle 1940, jolloin menot kipusivat kutakuinkin 1,1 miljoonaan. 
Samalla niiden budjettiosuus nousi puolen prosentin paremmalle puolelle. Tam
peretta ja Helsinkiä selvästi pienemmissä kaupungeissa myös liikuntamenot 
olivat pieniä. Suurimmillaankin ne kohosivat vuosittain vain puolen miljoonan 
tietämille. Mutta esimerkiksi Joensuussa, Kajaanissa ja Hyvinkäällä eivät liikunta
menot tutkittavana jaksona ylittäneet yhtenäkään vuonna 200 000 markkaa. 
Myöskään niiden osuus kaupunkien kokonaismenoista ei poikkeuksellisia 
uudisrakennusvuosia lukuunottamatta noussut yhden prosentin paremmalle 
puolelle. Tavallisimmin meno-osuus kieppui puolen prosentin tietämillä. 

Liikuntahallinto ei aiheuttanut kaupungeille pelkästään menoja. Heti, kun 
kaupunkeihin oli saatu rakennetuksi joitakin kunnallisia urheilupaikkoja, pyrit
tiin niiden käytöstä saamaan myös tuloja. Yleisimmät tulolähteet olivat urheilu
kentiltä ja uimalaitoksista kerätyt vuokrat sekä luistinratojen pääsylipputulot. 
Tosin sellaisissa pienemmissä kunnissa kuin Kajaanissa, Hyvinkäällä ja Hämeen
linnassa ei vuokria ja muita maksuja kunnallisten liikuntalaitosten käytöstä perit
ty. Niissä tulokertymän arveltiin olevan niin mitättömän, ettei sen vuoksi kannat
tanut vaivautua järjestämään esimerkiksi luistinradoille pääsylippujen myyntiä. 
Toisaalta saattoi olla niin, että päätöksentekijät katsoivat kunnallisen liikunta
paikkatatjonnan olevan sen laatuisen palvelun, että se oli syytä rahoittaa kokonai
suudessaan verovaroin. 

Niissäkin kaupungeissa, joissa tuloja kerättiin, niiden kertymä oli varsin 
pieni. Parhaimmillaan tuloilla katettiin vajaat kymmenen prosenttia liikunta
menoista. Tulokertymän pienuuteen vaikutti ennen muuta se, ettei urheilulauta
kunnilla ollut hallinnassaan kuin muutamia sellaisia urheilulaitoksia, joista olisi 
voitu saada säännöllisiä vuokra- ja pääsylipputuloja. Tällaisten laitosten aika tuli 
vasta toisen maailmansodan jälkeen. 

Miehiset urheilulautakunnat 

Valitessaan urheilulautakuntiin jäseniä, esirnerkkikuntien valtuustot asettivat 
pääpainon kahteen seikkaan: Ensiksi jäsenehdokkaiden puoluekantaan ja toiseksi 
heidän urheilulliseen ja liikunnalliseen taustaansa. Vastaavanlainen valinta
menettely oli käytössä todennäköisesti kaikissa niissä kunnissa, jotka asettivat 
urheilulautakunnan 1920- ja 1930-luvuilla.201 Lainsäädännöllisesti lautakuntien 
jäsenten valintaa ohjaili ainoastaan vuoden 1927 kunnallislaki, joka velvoitti 
valtuustoja suorittamaan valinnan itsenäisesti. Tätä ennen olivat joissakin kau
pungeissa myös urheilujärjestöt voineet suoraan nimetä edustajiaan lautakuntiin. 
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Urheilujärjestöjen johdossa istui ajan tavalle ominaisesti pelkästään miehiä, 
mistä seurasi, että myös kunnallisiin urheilulautakuntiin valikoitui miehiä. Toi
saalta samaan suuntaan vaikutti koko suomalaisessa yhteiskunnassa vallinnut 
yleinen käytäntö, jossa miehet hoitivat yhteiskunnallisia luottamustehtäviä, nais
ten joutuessa tyytymään kodin ja lasten hoitoon. Harvat olivat ne kunnalliset 
luottamustehtävät, joihin naisia sotienvälisenä aikana nimettiin. Siksi ei ollut 
mitään kummallista siinä, että muun muassa esimerkkikuntien urheilulauta
kunnissa istui naisia ainoastaan Helsingissä ja Tampereella. 

Helsingissä naisjäsenen valinnan taustalla vaikutti, että pääkaupungin 
liikuntahallinto muotoutui laaja-alaisemmalta pohjalta kuin muualla. Se ei ollut 
pelkästään urheiluväen etujen ajaja, vaan Helsingissä tavoiteltiin urheilu
lautakunnan asettamisella aluksi laajaa urheilua, ulkoilua ja liikuntakasvatusta 
edistävää hallintoelintä. Eri asia sitten tyystin oli, että tavoitteesta ajauduttiin 
vähin erin yhä kauemmas ja kauemmas, kunnes pääkaupunginkin urheilu
lautakunnan toimintaa alkoi hallita selkeä urheilupainotteisuus. Mutta joka tapa
uksessa alkuperäinen pyrkimys oli ollut toisaalla. Sen sijaan muissa kaupungeissa 
kilpaurheilua harjoittavilla miesvaltaisilla seuroilla ja keskusjärjestöillä oli alusta 
alkaen painava sanansa sanottavana kunnallisia urheilulautakuntia asetettaessa ja 
niiden toimintaa suunnattaessa. Tästä huolimatta siellä, missä naisilla oli vilkasta 
liikuntaharrastusta, he saattoivat saada äänensä kuuluville. Näin ainakin Tampe
reella, jossa valtuustossa käytiin kiivas mittelö ensimmäisen urheilulautakunnan 
kokoonpanosta. 

Tampereella urheilulautakunnan johtosääntöä ja kokoonpanoa valmisteli 
väliaikainen urheilulautakunta, joka jätti esityksensä valtuustolle huhtikuussa 
1922. Esitys oli muilta osin yksimielinen, mutta lautakunnan kokoonpanoa koske
vaan kohtaan jätti väliaikaisen lautakunnan jäsen opettaja Frans Mänty vasta
lauseen. Hän katsoi, ettei esityksessä oltu otettu huomioon naisten edustusta, 
koska siinä ehdotettiin viisijäsenistä lautakuntaa, johon valtuusto valitsisi kolme, 
ja sekä TUL:n että SVUL:n Tampereen piirikunnat kumpikin yhden. Mänty ihmet
teli, minne oli unohdettu kaupungissa vahvasti vaikuttava Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliiton osasto. Siksi hän esitti lautakuntaan kuutta jäsentä, joiden 
joukkoon myös SNLL:n Tampereen osasto saisi nimetä edustajansa.in2 

Näkemystään Mänty perusteli sillä, että uusien urheilupaikkojen suunnitte
lu ja urheilukenttien käyttö tulee olemaan lautakunnan yksi tärkeimmistä tehtä
vistä. Ja tässä asiassa nimenomaan Tampereella tuli huolehtia siitä, että myös 
SNLL:n paikallisjärjestö sai edustuksensa lautakuntaan, sillä kaupungissa oli 
voimakasta naisliikunnan harrastusta, joka oli joutunut kuitenkin jatkuvasti kär
simään kenttien ja muiden harjoitustilojen puutetta.in3 Voidaan vain arvella, missä 
määrin vastalause oli poliittista taktikointia ja missä määrin todellista huolta 
naisliikunnan asemasta. Nimittäin Männyn esityshän olisi toteutuessaan merkin
nyt kaikella todennäköisyydellä lautakuntaan poliittisten voimasuhteiden tasa
painoa 3 - 3 vasemmiston ja oikeiston välillä. Tässä mielessä sillä ei ollut toteutu
misen mahdollisuuksia, kun otetaan huomioon valtuuston selvä vasemmisto
enemmistö. 

Eino Jutikkala liittää Tampereen kaupungin historiassaan urheilulautakunnan 
kokoonpanosta syntyneen erimielisyyden lähinnä vasemmiston ja oikeiston väli
seen vastakkainasetteluun.in4 Ehkä se syntyvaiheessaan vielä tällainen olikin, 
mutta siitä kehkeytyi vähin erin myös selkeä väittely miesten edustaman urheilu-
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painotteisen näkemyksen ja naisten korostaman liikunnallisen näkemyksen kes
ken. Tällaiseksi se ei tosin noussut vielä rahatoimikamarin ja valtuuston valmistelu
valiokunnan käsitellessä väliaikaisen urheilulautakunnan ehdotuksia, koska sa
notuissa elimissä oli pelkästään miehiä. Rahatoimikamari ei tehnyt sanottavia 
muutoksia ehdotukseen. Sen sijaan valmisteluvaliokunnan porvarillinen vähem
mistö jätti eriävän mielipiteen, jossa se asettui kannattamaan opettaja Männyn 
tekemää muutosesitystä. 

Ensimmäisen kerran asia tuli valtuuston käsittelyyn toukokuun alussa, 
mutta se siirrettiin seuraavaan kokoukseen odottamaan rahatoimikamarin ja 
valtuuston valmisteluvaliokunnan lausuntoja. Ne saatiinkin nopeasti ja ratkaise
vaan käsittelyyn päästiin kesäkuun lopulla 1922. Korostettakoon, että kaikissa 
lausunnoissa oli asetuttu puoltamaan vakituisen urheilulautakunnan perustamis
ta. Kiistaa käytiin vain tulevan hallintokunnan kokoonpanosta. 

Aluksi valtuuston keskustelu näytti lähtevän liikkeelle varsin rauhallisesti, 
jolloin muutamat naisvaltuutetut korostivat, kuinka tärkeätä lautakunnassa oli 
ottaa huomioon myös naisten näkemykset. He saivat vasemmiston mies
valtuutetuilta kipakan vastauksen, että kyllä miehetkin osaavat naisnäkökulman 
lautakunnassa hoitaa. Tästä oli sitten luonnollisena jatkona eteneminen perus
kysmysten äärelle, tunnelman valtuustosalissa koko ajan kiihtyessä. 

Eräs vasemmiston miesedustaja totesi kannattavansa rahatoimikamarin eh
dotusta ja että hänen mielestään "nämä eivät ole miesten urheiluliittoja, vaan 
yleisiä. Toinen työväestön ja toinen porvarien ja niihin kuuluu miehiä ja naisia.Jos 
täällä löytyy joku virallinen naisten urheiluyhtymä, joka ei halua näihin kuulua, 
niin tämä olkoon sille ansaittu rangaistus siitä. Ei tässä tule naisten edut sorretuksi."205 

Hän sai kärkeviä vastauksia naisvaltuutetuilta: "Pitääkö naisten olla terveyden
hoitoasiassaan sosialisteja tai porvareja. Me olemme tehneet sen lupauksen, että 
olemme naisia emmekä puolueihmisiä ... Uskon, että sellainen nainen, joka ym
märtää oman terveytensä hoidon, on miehellekin suurempiarvoinen kuin sellai
nen, joka sitä ei ymmärrä ... Tässä on kysymys todellisesta yhteiskunnallisesta 
avustuksesta ja kysymys siitä, että nainen jaksaisi elää raskasta elämäänsä."206 

Keskustelun tiimellyksessä väliaikaisen urheilulautakunnan jäsenenä ollut 
ja sosialidemokraatteja edustanut tehtaantyöntekijätär Ida Heinänen käytti pu
heenvuoron. Hän muutti nyt aikaisempaa kantaansa, jonka hän sanoi perustuneen 
siihen käsitykseen, että lautakuntaan voitaisiin valita vain viisi jäsentä. Mutta tästä 
voitiin toki poiketa ja siksi hän esitti lautakunnan jäsenmääräksi seitsemää, jolloin 
valtuusto valitsisi neljä ja kunkin keskusjärjestön paikallispiiri yhden. Siis Heinä
nen asettui kannattamaan SNLL:n edustusta niin, että tulevan lautakunnan poliit
tiset voimasuhteet säilyisivät vasemmiston eduksi 4-3. 

Siten Heinänen ei nähnyt kysymystä enää pelkästään porvariston ja vasem
miston välisenä kamppailuna, vaan hän kallistui sille kannalle, että taustalla 
vaikutti myös naisten oikeutettu vaatimus saada edustajansa lautakuntaan. Ilmei
sesti tämä näkemys vaikutti valtuuston muihin työläisnaisiin, jolloin asian taakse 
oli ryhmittymässä ennenkokematon poliittinen rintama - kaikki valtuustosalin 
naisedustajat ja porvarilliset miesedustajat vastaan vasemmiston miehet. Jo tässä 
vaiheessa alkoi käydä selväksi, että asia tullaan ratkaisemaan Heinäsen välitys
ehdotuksen pohjalta. Ei sitten ihme, että sosialidemokraattien ja kommunistien 
miesedustajat alkoivat pahoitella, että koko asiasta oli tehty naiskysymys. 

Keskustelussa käytettiin kaikkiaan 17 puheenvuoroa, minkä jälkeen päästiin 
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asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Sen aluksi valtuutettu ja kansakoulun
opettajatar Anna Lilja esitti, että hallintokunnan nimeksi tulisi liikuntakasvatus
lautakunta, koska urheiluun ei oikeastaan kuulu voimistelu. Esitys hävisi huuto
äänestyksessä. Tämän jälkeen äänestettiin ohjesääntöesityksen lautakunnan ko
koonpanoa koskeneesta pykälästä, jossa olivat vastakkain rahatoimikamarin eh
dotus ja Ida Heinäsen välitysesityksen pohjalta muotoiltu vastaehdotus. 

Ehkä sittenkin kaikkien yllätykseksi viimeksi mainittu esitys voitti äänin 17 
- 13.207 Eli porvarillisten valtuutettujen äänet riittivät hyväksymiseen, koska
vasemmiston 25 valtuutetusta vain 13 äänesti. Ilmeisesti ratkaisuvaiheessa mel
koinen osa niin vasemmiston naisista kuin miehistäkin pidättäytyi äänestyksestä.
Vain tätä kautta on lopputulos ymmärrettävissä. Siten voidaan sanoa, että urheilu
lautakunnan jäsenyyskysyrnystä ei ratkaistu pelkästään vasemmiston ja oikeiston
välisenä kiistakysymyksenä, vaan että siinä oli myös naisnäkökulmalla merkittä
vä osuus.

Naiset eivät saaneet Tampereella kuitenkaan kauan nauttia urheilu
lautakunnan jäsenyydestä. Vuoden 1927 lakia seuranneen kaupunginhallinnon 
uudelleenjärjestelyn jälkeen urheilulautakunnan valinnassa luovuttiin järjestöjen 
kiintiöistä ja siirryttiin käytäntöön, jossa valtuusto valitsi lautakuntien jäsenet. 
Tällöin naiset unohdettiin, ja tavaksi tuli, että urheilulautakuntaan valittiin vuo
desta toiseen vain miehiä. Myös Helsingissä naisten valinta unohtui 1930-luvulla, 
kun urheilulautakunnan toiminta-alue kaventui lähes pelkästään urheiluseura
avustusten jakamiseen. Tähän puuhaan ei naisia enää kaivattu. Heidän valintansa 
olisi edellyttänyt, että urheilulautakunnassa olisi harrastettu alkuaikojen tapaan 
kilpaurheilua laajempia yleiseen liikuntakasvatukseen liittyviä kysymyksiä. 

Jos alkuaikojen urheilulautakunnat olivat sukupuolirakenteeltaan yksipuo
lisia, niin samaa ei voi sanoa niiden sosiaalisesta rakenteesta. Lautakuntien jäsen
ten ammattitausta vaihteli melkoisesti sen mukaan, mistä kaupungista oli kulloin
kin kyse.208 Teollisuuskaupungeissa valittiin urheilulautakuntiin muita enemmän 
työväestöön lukeutuvia. Vastaavasti kauppa- ja hallintokaupungeissa virkamie
hetja erilaiset toimihenkilöt miehittivät useimmat lautakuntapaikat.Jos lautakun
tien jäsenten ammattitaustoja halutaan luokitella yhtenäisiin ryhmiin, niin tällöin 
lähes ainoana käyttökelpoisena lähtökohtana on Urho Rauhalan 1960-luvulla 
laatima ammattien arvostukseen perustuva luokittelu. Tässä ja jatkossa tullaan 
käyttämään Rauhalan luokittelun kolmiportaista mallia, jossa ylimpään eli ensim
mäiseen ryhmään tulevat korkeat virkamiehet, teollisuus-ja liikelaitosten johtajat 
sekä akateemisesti koulutetut. Keskimmäiseen eli toiseen ryhmään sijoittuvat 
yleiset toimihenkilöammatit ja teollisuuden ammattitaitoinen työväki. Alimpaan 
eli kolmanteen ryhmään jää koulutukseen perustuvaa ammattinimikettä vailla 
oleva työvoima.209 

Rauhalan luokittelun heikkoutena on, että se mittaa enemmän koulutustason 
muutosta kuin ihmisten todellisen sosiaalisen aseman kehitystä. Toisaalta se on 
sidoksissa niihin arvostuksiin ja asenteisiin, joita suomalaisilla ammatteihin liitty
en oli 1960-luvun alussa. Joka tapauksessa Rauhalan luokittelu on puutteineenkin 
käyttökelpoinen ryhmien välisessä vertailussa ja yhteiskunnallisen muutoksen 
kuvasta jana. 

Esimerkkikuntien urheilulautakuntien jäsenistä kuului vuosina 1919 -1939 
kaksi kolmasosaa keskimmäiseen sosiaaliryhmään. Vajaa neljännes lukeutui en
simmäiseen sosiaaliryhmään ja viitisentoista prosenttia kolmanteen sosiaali-
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ryhmään. Kuitenkin erot kaupunkien välillä olivat suuria. Helsingissä lautakun
nan jäsenet omasivat selvästi muuta maata korkeamman koulutuksen ja sosiaali
sen aseman. Pääkaupungissa peräti 43 prosenttia urheilulautakunnan jäsenistä 
lukeutui sotienvälisenä aikana ylimpään sosiaaliryhmään. Loput sijoittuivat sitten 
keskimmäiseen ryhmään, joJ1oin alimman sosiaaliryhmän ammattien edustajia ei 
pääkaupungin urheilulautakuntaan valittu lainkaan. 

Lähes päinvastainen tapaus oli Hyvinkää, jossa vain kahdeksan prosenttia 
lautakunnan jäsenistä lukeutui ensimmäiseen sosiaaliryhmään. Vastaavasti kol
manteen ryhmään heistä sijoittui neljännes. Loput kaksi kolmasosaa edustivat 
keskimmäisiä ammattiryhmiä. Kuitenkin yhteisenä piirteenä kaikille kunnille oli, 
että niiden urheilulautakuntien jäsenistä selkeä enemmistö sijoittui Rauhalan 
asteikolla toiseen sosiaaliryhmään. Tämän ryhmän osuus oli suurimmillaan Joen
suussa, nousten peräti 81 prosenttiin ja pienimmillään Tampereella, jossa se jäi 54 
prosenttiin. 

Yhteinen piirre oli myös, että urheilulautakuntien kokoonpanot uudistuivat 
varsin vähän. Siten esimerkki kunnissa valittiin yleensä samat lautakunnan jäsenet 
vuodesta toiseen. Tällöin vaihtuvuusprosentti jäi kaikkialla alle kahdenkymme
nen. Tähän oli varmaankin osaltaan syynä se, ettei urheilulautakunnan paikoista 
käyty kovaa kiistaa, koska niitä ei arvostettu niin paljon, että ne olisi koettu 
tavoittelemisen arvoiseksi. Täytyy muistaa, että urheilulautakunnat kuuluivat 
sotienvälisenä aikana kaupunkien pienimpiin ja vähiten rahaa käyttäviin hallinto
kuntiin. Edelleen niillä ei ollutlakisääteistä asemaa, vaan ne olivatvapaaharkintaisia 
elimiä, jolloin niiden arvostus ei ollut samaa luokkaa kuin esimerkiksi sosiaali-, 
koulu- ja palolautakuntien. Toisaalta jäsenten vähäiseen vaihtuvuuteen oli syynä 
puhtaasti se laskennallinen seikka, että urheilulautakunnat valittiin vuosittain. 
Tällöin niihin teoriassa olisi voitu valita suuri määrä uusia jäseniä, mutta käytän
nön elämässä ei näin suinkaan tapahtunut. Valtuustot ja valintoja valmistelevat 
poliittiset ryhmät noudattivat menettelyä, jossa turvattiin jatkuvuuteen. Näin 
urheilulautakunnan jäseniä ei lähdetty sentään vuosittain vaihtamaan kuin poik
keustapauksissa. Pikemminkin urheilulautakunnan jäsenyys kesti yli kymmenen 
kuin alle kymmenen vuotta. 



URHEILULAUTAKUNNAT MAASEUDULLE 

HALLINNON LAAJENEMINEN 1940 - 1969 

Liikuntahallinnon asema vahvistuu 

Joel Juppi toteaa väitöskirjassaan, että opetusministeriö pyrki 1930-luvulla edistä
mään ennen muuta julkishallinnon -siis lähinnä kuntien - liikuntarakentamista. 
Ministeriön tavoitteena oli saattaa vuosien mittaan yhä kalliimmaksi käynyt 
liikuntarakentaminen sekä valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan että kuntien 
valvonnan alle. Tässä pyrkimyksessä ministeriö ja koko valtiovalta halusivatJupin 
mukaan suosia julkisyhteisöjen urheilurakentamista.1 Kuntien suosiminen jäi 
kuitenkin vain hurskaaksi toiveeksi opetusministeriön päätöksiin, sillä käytän
nössä -kuten jo edellä on osoitettu -valtion rakennusavustuksilla tuettiin pääasi
assa yksityistä urheilukenttärakentamista. Kunnat jäivät avustuksia myönnettäes
sä pakostakin vähemmälle, koska suuret kaupungit oli suljettu avustusten saajien 
ulkopuolelle. Avustukset oli tarkoitettu maaseudun urheilukenttien rakentami
seen. Mutta maaseudulla kenttiä rakensivat yksityiset yhteisöt eivätkä kunnat. 
Tässä oli ristiriita, jota ei voitu ratkaista muuten, kuin kunnallisen liikunta
hallinnon laajenemisella myös maaseudulle. 

Valtion urheilu- ja voimistelulautakunnassa suosittiin aluksi yksityistä 
urheilukenttärakentamista, kunnes sitten 1930-luvun lopulla havahduttiin käy
tännön kautta huomaamaan kuntien merkitys liikuntapaikkojen ylläpitäjänä. Oli 
näet käynyt niin, että monet lautakunnan tukemista yksityisistä kenttähankkeista 
olivat päättyneet nolosti, kun kentätolivatpäässeet hoidon puutteessa rapistumaan. 
Siis lautakunta oppi varsin nopeasti huomaamaan, ettei pelkkä urheilukentän 
rakentaminen vielä riittänyt vaan että kenttää oli myös jatkuvasti hoidettava. 
Tähän eivät kaikki yksityiset urheilurakentajat pystyneet. Syynä oli joko alkuin
nostuksen laantuminen, rahan puute tai keskeisten puuhaajien poismuutto paik
kakunnalta. Jos valtion varoin tuetun urheilukentän jatkuva ylläpito ja käyttö 
haluttiin turvata, niin kunta osoittautui yksityisiä tahoja luotettavammaksi 
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rakennuttajaksi. Tämä oli yksi sysäys siihen, että valtion urheilu- ja voimistelu
lautakunnassa virisi keskustelu kuntien merkityksestä urheilukenttien rakentaja
na ja liikunta palvelujen järjestäjänä. 

Keskustelunalustihuhtikuussa 1938lautakunnan puheenjohtajaArvo Vartia. 
Hän kertoi, että useimmissa kaupungeissa oli jo olemassa kunnalliset urheilu
lautakunnat. Kaupungit olivat rakentaneet joko yksinään tai yhteistoiminnassa 
seurojen ja yhtymien kanssa urheilu-, pallo- ja leikkikenttiä sekä uimalaitoksia, 
hiihtomäkiä ja voirnistelusaleja ynnä muita urheilun suorituspaikkoja. Urheilu
lautakuntien tehtävänä oli puolestaan huolehtia rakennettujen liikuntapaikkojen 
hoidosta ja varusteista. Monissa kunnissa jaettiin myös urheiluseuroille avustuk
sia ja apurahoja urheilutoimintaa varten. Edelleen kaupungit olivat alkaneet 
palkata palvelukseensa urheiluneuvojia ja leikinkaitsijoita.2 

Vartian mukaan tässä vaiheessa oli tarpeen laatia koko maata kattava yhte
näinen ohjesääntö kuntien urheilulautakunnille. Sen tuli pitää sisällään yleiset 
urheilupaikkojen rakennus- ja hoito-ohjeet sekä lautakuntien alaisen henkilökun
nan työohjeiston. Samassa yhteydessä olisi otettava pohdintaan kysymys kansa
koulujen voimistelu- ja urheiluolojen parantamisesta. Edelleen alustuksessa esi
tettiin leikinkaitsijoiden ja urheiluneuvojien koulutuksen valtakunnallista järjestä
mistä. Alustaja päätti esityksensä seuraavin sanoin: 

"Kunnallinen urheilutoiminta on jo nyt verraten vilkasta. Varmaa on, että se yhä 
vilkastuu, monipuolistuu ja tehostuu. Kunnallisille elimille olisi paljon helpompaa ja 
säästyttäisiin monista harhaotteista, jos asiaan kiinnitettäisiin tarpeellista huomiota ja 
annettaisiin yleisiä ohjeita kunnallisen urheilutoiminnan edelleen kehittämiseksi."3 

Lautakunta oli samaa mieltä alustajan kanssa ja päätti esittää opetusministeriölle, 
että se saisi asiantuntijoita apunaan käyttäen valmistella kysymyksen kunnallisen 
liikuntatoiminnan valtakunnallisesta edistämisestä. Itse asiassa lautakunta esitti 
asiaa pohtivan komitean perustamista, mutta kuitenkin niin, että komitean menot 
rahoitettaisiin lautakunnan käyttövaroista. 

Opetusministeriö ei kuitenkaan lämmennyt asialle. Lokakuussa 1938 lauta
kunta päätti uudistaa esityksensä ja pyytää pienehköä määrärahaa, joka käytettäi
siin tarvittavien tietojen keräämiseen kunnilta ja asiaa harrastavilta liitoilta sekä 
ulkomailta. Vielä saman vuoden marraskuun kokouksessa puheenjohtaja Vartia 
ilmoitti, 

"että lautakunnalle oli saapunut Turun kaupungin hallituksen toimesta lähetetty Turun 
kaupungin kunnallisen urheiluohjaajan johtosääntö, jota lautakunta oli tutustumista 
varten pyytänyt. Tähän, samoin kuin siihen liittyvään urheiluohjaajan päivittäiseen 
työjärjestykseen tutustuttiin alustavasti ja samalla harkittiin muita toimenpiteitä, jotka 
koskivat ainehiston hankkimista lautakunnan toimesta vireille pantua kunnallista 
urheiluopetusta koskevaa suunnitelmaa varten.''4 

Tämän pitemmälle ei asiassa sitten päästy. Opetusministeriö ei koko aikana 
jaksanut siitä innostua. Ilmeisesti ministeriössä pelättiin aloitteen kuitenkin lop
pujen lopuksi johtavan huomattaviin menoihin, joihin ei oltu vielä vuonna 1938 
valmiita. Toisaalta tuntuu siltä, ettei ministeriö katsonut koko kunnallisen liikun
tatoimen oikein kuuluvan omaan toimialaansa siitä huolimatta, että aika ajoin oli 
oltu huolissaan kuntien saamien urheilukenttäavustusten vähäisyydestä. Joka 
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tapauksessa valtion urheilu- ja voimistelulautakunta ajoi asiaa ponnekkaasti, ja 
sen esitysten läpimeno aikaa myöten olisi ollut hyvinkin todennäköistä, jollei 
marraskuussa 1939 alkanut talvisota ja sitä seurannut jatkosota olisi muuttaneet 
suunnitelmia. Valtionhallinnossa esitys kunnallisen liikuntatoimen yhtenäis
tämisestä ja aseman kohentamisesta hautautui sodan jalkoihin. Sen sijaan maan 
pääkaupungissa Helsingissä olympiarakentamisesta kimmokkeensa saanut hal
linnonuudistus ei jäänyt kesken, vaan se vietiin päätökseen sodan melskeistä 
huolimatta. 

Helsingin kiinteistölautakunta laati huhtikuussa 1939 laajan muistion, jossa 
yhtenä asiana käsiteltiin kaupungin liikuntahallinnon uudelleenjärjestelyä. Muis
tiossa todettiin käytännön elävän elämän vahvistaneen, ettei aikanaan suoritettu 
urheilupaikkojen ja kansanpuistojen liittäminen osaksi kiinteistöhallintoa ollut 
osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Kiinteistölautakunnan mielestä olisi sit
tenkin ollut parempi, jos nämä tehtävät olisi annettu varsinaisen ammattielimen eli 
urheilulautakunnan hoitoon. Siksi muistiossa esitettiin, että urheilupaikkojen ja 
kansanpuistojen hallinto siirrettäisiin toimistoineen urheilulautakunnalle.5 

Urheilulautakunta otti liikuntahallinnon uudistuskaavailut innostuneena 
vastaan. Ainoastaan Korkeasaaren eläintarhan osalta lausuttiin epäilys, että laitos 
erikoislaatuisuutensa vuoksi saattaisi soveltua huonosti lautakunnan alaisuuteen. 
Tämän ei kuitenkaan uskottu muodostuvan ongelmaksi, vaan lautakunta laati 
ripeästi ehdotuksen uudeksi urheilu-ja kansanpuistolautakunnan johtosäännöksi. 
Samassa yhteydessä pohdittiin vakavasti mahdollisuutta siirtää urheilulaitosten 
kunnossapito katurakennusosastolta uudelle hallintoelimelle. Pohdinnan jälkeen 
päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, että entinen käytäntö voitaisiin säilyttää ja ettei 
urheilu- ja kansanpuistolautakunnan alaisuuteen ollut syytä perustaa erillistä 
teknillistä osastoa.6 

Kaupunginhallitus yhtyi pääpiirteissään urheilulautakunnan näkemyksiin. 
Kuitenkin se halusi lokakuussa 1941 jättämässään ehdotuksessa laajentaa uuden 
hallintoelimen toimialaa ehdotetusta. Kaupunginhallituksen mielestä pääkau
punkiin oli syytä perustaa urheilu- ja retkeilylautakunta, joka nimensä mukaisesti 
saisi liikunnan ohella vastata myös retkeilystä.7 Lisäyksen taustalla vaikutti 1930-
luvun puolivälissä alkanut suomalaisten retkeily-ja matkailuharrastuksen voima
kas lisääntyminen. 

Jo vuonna 1937 oli maisteri Väinö Musikka esittänyt kaupunginhallitukselle 
jättämässään kirjelmässä, että Helsinkiin perustettaisiin retkeilylautakunta. Hä
nen mielestään sanottu elin oli tarpeellinen sekä kaikille kaupunkilaisille että 
maaseudulta Helsinkiin tuleville retkeilijöille. Lautakuntaa tarvittiin laatimaan 
opasvihkoja, suunnittelemaan retkeilyreittejä ja pyöräilyteitä sekä rakentamaan 
leirialueita retkeilymajoineen. Urheilulautakunta asettui tuolloin puoltamaan 
retkeilylautakunnan perustamista. Sen sijaan kiinteistölautakunta oli sitä mieltä, 
ettei uutta hallintokuntaa tarvittu, koska kaupungissa oli jo riittävästi matkailua ja 
retkeilyä hoitavia elimiä. Kuitenkin kiinteistölautakunta muutti mielensä sen 
jälkeen, kun opetusministeriö syyskuussa 1939 esitti retkeilylau takunnan perusta
mista pääkaupunkiin.8 

Opetusministeriön esityksessä kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että 
uusi lomalainsäädäntö vaati viranomaisten valmistautumista. Lain mukaan työn
tekijät saivat jo viiden vuoden palvelun jälkeen 12 päivän kesäloman, mikä tuli 
esityksen tekijän mukaan johtamaan Helsingin alueella matkailun ja retkeilyn 
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paisumiseen ennalta aavistamattomiin mittoihin. Tämä taas asetti yhteiskunnalle 
monia uusia velvoitteita, joista yksi oli kansalaisten retkeily-ja virkistysharrastuksen 
edesauttaminen. Ja tähän tehtävään tarvittiin kaupungeissa erillisiä matkailusta ja 
retkeilystä vastaavia hallintoelimiä.9 

Tällä kertaa kiinteistölautakunta tuli vakuuttuneeksi uuden hallintokunnan 
tarpeellisuudesta. Vakuuttumista varmasti edesauttoi lautakunnan tekemä selvi
tys Tampereelta, Turusta ja Viipurista. Kaikissa mainituissa kaupungeissa oli jo 
matkailu- tai retkeilylautakunnat, joista saadut kokemukset olivat myönteisiä. 
Joten tässä asiassa maan pääkaupunki kulki jälkijunassa, mikä oli ilmeisen kiusal
lista päättäjille. Siksi ei ollut ihme, että kiinteistölautakunta esitti kaupunginhalli
tukselle, että Helsinkiin perustettaisiin viipymättä matkailulautakunta.10 

Kaupunginhallitus asetti asiaa valmistelemaan erillisen toimikunnan. Sen 
työskentelyn aikana nousi yhdeksi vaihtoehdoksi yhdistää retkeily ja matkailu 
urheilu-ja ulkoiluhallinnon uudistamiseen. Ja tätä mieltä oli sitten myös kaupun
ginhallitus. Sen käsityksen mukaan nimenomaan joukkoretkeily kaipasi kaupun
gin puolelta toimenpiteitä. Kuitenkin asian hoitamista varten oli turha lähteä 
perustamaan uutta hallintokuntaa, vaan retkeilyasiat voitiin kaupunginhallituk
sen mielestä sopivasti yhdistää urheilulautakunnan tehtäviin. Siksi uudenhallinto
kunnan nimeksi sopi ehdotettua urheilu-ja kansanpuistolautakuntaa paremmin 
urheilu- ja retkeilylautakunta. Valtuusto ei kuitenkaan ollut vielä syksyllä 1941 
valmis viemään asiaa päätökseen, vaan palautti sen takaisin kaupunginhallituk
selle jatkovalmisteluja varten. Tämä siksi, että kiinteistöhallinnon kokonaisuudis
tus oli vielä kesken, eikä valtuusto halunnut lähteä osittaisuudistusten tielle.11 

Asian jatkovalmistelussa urheilulautakunta asettui kesäkuussa 1943 vastus
tamaan retkeilyn liittämistä sen alaisuuteen. Lautakunta katsoi, että paras vaihto
ehto oli perustaa erillinen, retkeily- ja matkailuasioihin keskittynyt hallintoelin. 
Näkökantansa perusteluina lautakunta painotti retkeilyn sopivan huonosti sen 
toimialaan. Edelleen retkeily oli lautakunnan mielestä tulevaisuudessa paisumassa 
sellaisiin mittoihin, että se vaati oman hallintokunnan.12 Urheilulautakunnan 
näkemys ei kuitenkaan asiassa painanut, vaan valtuusto ratkaisi kysymyksen 
kaupunginhallituksen esittämällä tavalla. Se päätti syyskuun 20 päivänä 1944 
vahvistaa kaupunginhallituksen lokakuussa 1941 laatiman ehdotuksen urheilu-ja 
retkeilylautakunnan johtosäännöksi erinäisin muutoksin. Muutoksista suurin 
koski lautakunnan koostumusta. Kaupunginhallitus oli esittänyt, että lautakun
taan kuuluisi puheenjohtajana asianomainen apulaiskaupunginjohtaja ja viisi 
muuta valtuuston kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Valtuusto kuitenkin 
päätti pysyttää lautakunnan luottamusmiespohjaisena ja valita jäsenet vuosittain. 
Tällöin urheilu- ja retkeilylautakuntaan tuli kuulumaan puheenjohtaja ja viisi 
jäsentä, jotka valtuusto valitsi vuodeksi kerrallaan. Päätös astui voimaan vuoden 
1945 alusta.13 

Urheilu-ja retkeily lautakunnan johtosääntöä jouduttiin kuitenkin uusimaan 
maaliskuussa 1945. Syynä tähän oli, että johtosäännössä piti aikaisempaa täsmäl
lisemmin määritellä lautakunnan valta- ja vastuusuhteet. Kävihän nyt niin, että 
neljännesvuosisadan vaatimattomin toimivaltuuksin työskennelleeseen urheilu
lautakuntaan yhdistettiin paitsi kiinteistötoimeen aikaisemmin kuulunut kansan
puisto-osasto myös pääkaupungin matkailu-ja retkeilytoimistot. Siten urheilu-ja 
retkeilylautakunnan yleiseksi tehtäväksi tuli huolehtia pääkaupungin urheilua, 
retkeilyä, matkailua, kansanpuistoja ja Korkeasaaren eläintarhaa koskevien asioi-
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den hallinnosta. Tämän lisäksi lautakunnalle määriteltiin pitkä lista yksityiskoh
taisia tehtäviä, joista tärkeimmät olivat liikuntapaikoista ja kansanpuistoista huo
lehtiminen, urheiluseurojen ja muiden toimialaansa kuuluvien yhdistysten avus
tusten jakaminen sekä niiden käytön valvominen ja kaupungin omistamien urheilu
laitosten vuokralle antaminen valtuuston vahvistamien ehtojen mukaisesti. Edel
leen lautakunnalla oli valtuuston määrittämien perusteiden mukaan oikeus rat
kaista toimistonsa työntekijöiden palkkausta ja työehtoja koskevat kysymykset. 
Lisäksi sillä säilyivät ne monet talousarvion laadintaan ja lausuntojen antamiseen 
liittyneet tehtävät, jotka urheilulautakunnalla oli ollut jo sotienvälisenä aikana.14 

Urheilu-ja retkeilytoimisto jakaantui kolmeen osastoon, joista ensimmäisen 
tehtävänä oli vastata urheiluun ja kansanpuistoihin liittyvistä asioista, toisen 
retkeilystä ja matkailusta sekä kolmannen Korkeasaaren eläintarhasta. Toimiston 
päällikkönä oli urheilulaitosten ja kansanpuistojen isännöitsijä. Ensimmäiseksi 
päälliköksi siirtyi kansanpuisto-osaston johdosta urheilulautakunnan pitkäaikai
nen sihteeri Kaarlo Soinio. Muiksi johtaviksi viroiksi toimistoon tulivat 
apulaisisännöitsijä ja retkeilyasiamies. Kolmas johtotason virka oli Korkeasaaren 
eläintarhan intendentti, joka hoiti tehtäviään eläintarhan toimistossa. 

Liikunnasta vastannut urheiluosasto sai puolestaan alaisuuteensa pääkau
pungin ensimmäiset urheiluohjaajat. Ensin pelkästään miespuolisen urheilu
ohjaajan, mutta vuonna 1948 alettiin kokeilla myös naispuolisen urheiluohjaajan 
tointa, joka myöhemmin vakinaistettiin viraksi. Kaiken kaikkiaan Helsingin 
liikuntahallinnon uudistus oli niin mullistava, että sitä voisi luonnehtia suorastaan 
harppaukseksi. Aikaisemman hajallaan olleen liikuntatoimen sijaan oli kertahei
tolla perustettu laaja-alainen urheilu- ja retkeilytoimisto, jolla jo syksyyn 1946 
mennessä oli palveluksessaan 25 vakituista työntekijää ja satakunta tilapäistä 
kausityöntekijää.15 Oli luonnollista, että Helsingistä muodostui esimerkki muille 
suurille kaupungeille. Pääkaupungin suuntaan tähyiltiin, kun puuhattiin omia 
hallinnonuudistuksia. Voidaan sanoa, että Helsingistä muotoutui kunnallisen 
liikuntahallinnon johtotähti, jonka esimerkkiä ainakin pyrittiin seuraamaan. Näin 
Helsinki valtasi takaisin sen johtavan aseman, joka sillä oli ollut ensimmäisen 
urheilulautakunnan perustamisen aikoihin mutta jonka se oli menettänyt liikunta
hallintonsa hajanaisuuden vuosina 1930-luvulla. Samalla Helsingin tekemän uu
distuksen myötä koheni kunnallisen liikuntahallinnon yleinen asema ja arvostus. 
Tähän suuntaan kehitystä sysäsivät myös sotavuodet, jotka muuttivat kunnallis
hallinnon painotuksia. 

· Kunnille lisää vastuuta palvelujen tuotannosta

Sota vuodet 1939-1944 olivat vaikeata aikaa Suomen taloudelle. Sodankäynti vaati 
huomattavia voimavaroja, jotka saatiin kerättyä vain jakamalla kansantuote pää
osin armeijan varustamiseen. On laskettu, että kansalaisten keskimääräiset käytet
tävissä olevat reaalitulot henkeä kohden laskivat vuosina 1940-1944 suunnilleen 
kymmenen vuotta aikaisemmin vallinneelle tasolle.16 Mutta sodasta ei selvitty 
pelkällä elintason laskulla, vaan kansan suurimpana uhrauksena olivat lukuisat 
kaatuneet ja invalidit. Edelleen rauhansopimuksissa sovitut aluemenetykset ja 
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sotakorvaukset vaikuttivat koko 1940-luvun ja vielä 1950-luvullakin maan talou
den kehitykseen. Myös Lapin tuhojen korjaaminen ja siirtoväen asuttaminen 
aiheuttivat ylimääräisiä taloudellisia ponnistuksia. 

Sotavuosilla oli suuri vaikutus kuntiin. Kunnissa ei jouduttu pelkästään 
elämään kireän talouden aikaa, vaan kotirintaman häiriöttömän toiminnan tur
vaamiseksi nousi entistä enemmän esille vaatimus asioiden hoidon tehokkuudes
ta. Tosin tehokkuusajattelu oli voimistunut jo ennen sotia kuntien tehtävien koko 
ajan lisääntyessä, mutta sodan poikkeuksellisissa olosuhteissa se sai aivan uuden
laisen kasvualustan. Ja kävi niin kuin usein käy, että uusi katsantokanta jäi 
pysyväksi. Sotavuosien jälkeen kunnallishallinnossa siirryttiin Hannu Soikkasen 
mukaan painottamaan erityisesti tehokkuutta, suorituskykyä ja tuloksia. Sen 
sijaan aikaisemmin vallinneet itsehallinnon ja mahdollisimman suuren kansanval
taisuuden periaatteet saivat väistyä taka-alalle.17 

Itsehallinnon periaatetta kavensi myös valtiovallan jatkuvasti voimistuva 
ote kunnista. Sota-ajan lainsäädännössä määriteltiin kunnallisten elinten tehtävät 
tarkoin. Kunnille ei juuri jäänyt omaa liikkuma-alaa. Eikä tästäkään suuntauksesta 
luovuttu enää rauhan oloissa, vaan kuntien toimintaa on aina viime vuosiin asti 
säädelty monilla lailla ja asetuksilla. Edelleen kuntien talous on tullut lähes täysin 
riippuvaiseksi valtion taloudesta. Itsenäistä pelivaraa ei kunnilla juurikaan ole. 
Vielä on epäselvää, lisääkö 1980-luvun lopulla käynnistynyt vapaakuntakokeilu 
kuntien itsenäisyyttä,mutta joka tapauksessa kokeilu on katsottava pyrkimykseksi 
höllentää valtion otetta kunnallishallinnossa. 

Kaupungeissa hallintoa ei kohdannut kuitenkaan samanlainen murros kuin 
maalaiskunnissa. Paikallista itsehallintoa tutkinut Paavo Hoikka toteaa, "että 
kaupunkien hallinto on aina ollut niin muodoltaan kuin hallinnon teholtaankiin 
kehittyneempi kuin varsinaisen maaseudun paikallinen itsehallinto" .18 Eikä tie
tenkään mikään muutos ollut yhtäkkinen ja selkeästi rajattavissa. Vanhat kunnal
lishallinnon periaatteet elivät vielä pitkään sotavuosien jälkeenkin. Mutta joka 
tapauksessa maalaiskuntien hallintoon tuli 1950- ja 1960- luvuilla yhä enemmän 
kaupunkimaisia piirteitä. 

Edelleen Hoikan mukaan sotavuodet merkitsivät tietynlaista taitekohtaa 
kunnallismiesten ajattelussa. Perinteisen kunnallispoliittisen ajattelun tavoitteena 
oli ollut mahdollisimman suuri säästäväisyys. Niin sanotusti vanhojen kunnallis
miesten lähtökohtana oli se, että pienet menot takasivat alhaisen veroäyrin. 
Kuntaa ei nähty niinkään toimintoja tai palveluja tuottavana yksikkönä.19 Kuiten
kin valtiovalta asetti jo sodan oloissa ja sen jälkeen kunnille uusia velvoitteita. 
Samanaikaisesti kaupungeista levisi maaseudun kuntiin katsantokanta, että kun
tien perimmäisenä tarkoituksena oli tuottaa asukkailleen heidän tarvitsemiaan 
palveluja. Ensi vaiheessa palvelujen piiriin luettiin kuuluviksi välttämätön kun
nallistekniikka, terveydenhoito, peruskoulutus ja sosiaalisen turvallisuuden ta
kaaminen. Seuraavaksi alettiin tähän joukkoon lukea mukaan myös kuntalaisten 
vapaa-ajan harrastuksiin liittyneet liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. 

Huhtikuussa 1945 valtioneuvosto asetti komitean, jonka pääasialliseksi teh
täväksi annettiin pohtia yleistä liikuntakasvatuksen tehostamista. Komitean pu
heenjohtajaksi kutsuttiin Arvi Heiskanen, ja se otti nimekseen Valtion liikunta
kasvatuskomitea. Komitean kokoonpano heijasteli sodanjälkeisiä uusia poliittisia 
voimasuhteita, jolloin vasemmiston edustajat muodostivat komitean enemmis
tön. Komitean asettaminen lieneekin ollut pitkälti poliittinen ratkaisu, koska sille 
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annettiin yhdeksi tehtäväksi arvioida marraskuussa 1944 asetetun ja seuraavan 
vuoden maaliskuussa mietintönsä jättäneen Valtion urheilukomitean työtä. Poliit
tisuudesta kertoo ainakin se, että kaikki porvarillista urheilua ja SVUL:a edusta
neet liikuntakasvatuskomitean jäsenet vetäytyivät ajan myötä syrjään komitean 
työstä.20 

Tässä ei ole kuitenkaan syytä käsitellä enempää Valtion liikuntakasvatus
komitean ympärillä käytyä poliittista kiistaa, jota jo aikaisempi tutkimus on 
selvittänyt.21 Tätä enemmän on syytä nostaa esiin komitean vuoden 1947 maalis
kuussa jättämän mietinnön linjauksia, jotka ennakoivat sitä muutosta, joka sodan 
jälkeen oli tapahtumassa. Ensinnäkin mietintö korosti kansanurheilun kehittämi
sen välttämättömyyttä ja suhtautui varsin kriittisesti huippu- ja kilpaurheiluun. 
Edelleen mietinnössä ymmärrettiin liikunta laajana kokonaisuutena, jonka piiriin 
kuuluivat muun muassa liikuntakasvatus, urheilu, liikuntatiede sekä valtion ja 
kuntien liikuntahallinto. 

Komitea ehdotti koko valtakunnan kattavan urheilun hallinto-organisaation 
perustamista, jolloin opetusministeriön yhteyteen tulisi liikunta-asioita hoitava 
urheiluosasto. Kunnallisesta urheilutoiminnasta esitettiin, että 

"1) jokainen kaupunki-ja maalaiskunta rakennuttaisi asujamistolleen riittävät urheilu
kentät sekä huolehtisi niiden hoidosta, 
2) mikäli mahdollista kaikkiin kuntiin perustettaisiin kunnalliset urheilulautakunnat ja
että nämä ainakin suurissa kaupungeissa järjestäisivät erikoiset urheilutoimistot,
3) kunnalliset urheilulautakunnat olisivat soveltuvalla tavalla yhteydessä Opetusminis
teriön urheiluosastoon, varsinkin mitä tulee urheilukenttien ja -laitosten rakennus
suunnitelmiin sekä kunnallisten urheiluohjaajain yleisluontoiseen toimintaan;
4) kunnallinen urheilutoiminta saatettaisiin yhtenäisen lainsäädännön alaiseksi."22 

Lainsäädäntöä ei haluttu rajoittaa pelkästään kuntia koskevaksi, vaan sen piiriin 
esitettiin myös urheiluopistoja ja työmaaurheilua. Yleensä oli komitean mielestä 
''liikuntakasvatuslainsäädännön päämääräksi asetettava joukkourheilun ja urheilu
koulutuksen tukeminen ja edistäminen, kun sen sijaan huippu-urheilu ja valmen
nustyö olisi jätettävä kokonaan tämän lainsäädännön ulkopuolelle" .'13 

Valtion liikunta kasva tuskomitean esitykset vaikuttavat kovin ennenaikaisil
ta ja edistyksellisiltä, kun ajatellaan, että valtaosa niistä toteutui vasta yli kolme 
vuosikymmentä myöhemmin liikuntalain säätämisen yhteydessä. Mutta kun 
ajatellaan sotien jälkeistä tilannetta, esitykset itse asiassa heijastivat tulevan kehi
tyksen suuntaa ja tuolloin vallinneita käsityksiä. Kuntien osalta tämä tiesi sitä, että 
komitean jäsenten enemmistö näki kunnat selkeästi palveluja tuottavina yksikköi
nä, joiden palvelujen piiriin kuului myös riittävien liikunnan harrastusmahdol
lisuuksien tarjoaminen väestölle. 

Toisaalta se, että liikuntaelämä haluttiin saada valtakunnallisen lainsäädän
nön alaiseksi, ei ollut loppujen lopuksi mikään yllätys. Olihan nimenomaan sodan 
oloissa ja sen jälkeen kehitetty juuri sellaista lainsäädäntöä, jolla valtion vaikutusta 
ja ohjausta pyrittiin lisäämään itse asiassa elämän kaikilla aloilla. Kun tähän vielä 
lisätään liikuntakasvatuskomitean vasemmistolaisten jäsenten omat henkilökoh
taiset mieltymykset, jotka eivät ainakaan nähneet mitään kielteistä valtion vaiku
tusvallan kasvussa, on lopputulos ymmärrettävissä. On muistettava, että porvaril
listen edustajien vetäydyttyä jäi vasemmisto yksin laatimaan komitean mietintöä. 
Lisäksi ilmeisesti komitean sihteeri Klaus Uuno Suomelalla oli suuri vaikutus 
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mietinnön esityksiä tehtäessä. Suomela eli noihin aikoihin vaihetta, jossa hän otti 
erittäin paljon vaikutteita sosialistisista hallintomalleista, muun muassa Neuvos
toliitosta. Näissä malleissa korostui valtion pyrkimys ohjata lainsäädännöllä kehi
tystä toivottuun suuntaan. 

Edellä sanottu ei kuitenkaan vähennä millään lailla vuoden 1947 liikunta
kasvatuskomitean esitysten edistyksellisyyttä ja kauaskantoisuutta. Tekee vain 
esitysten taustan ymmärrettävämmäksi. Itse historian kehityskulussa ei esityksillä 
ollut juurikaan käytännön toteutumisen mahdollisuuksia. Ensinnäkin valtion 
taloudelliset voimavarat olivat sotavuosien rasitusten jälkeen rajalliset. Toiseksi 
1950-luvulla alkoi vähittäinen poliittisen painopisteen muutos, jossa mitä ilmei
simmin liikuntakasvatuskomitean mietintö koettiin opetusministeriön hallinnos
sa liian vasemmistolaiseksi. Ainakin tätä osoittaisi se, että mietintö hyvin nopeasti 
hautautui arkistoon, ja myöhemmin samoja asioita pohtimaan asetettiin uusia 
komiteoita, jotka sitten päätyivät jo liikuntakasvatuskomitean aikanaan esittämiin 
ratkaisuihin. 

Mietinnöstä jäi kuitenkin käytännössä elämään se uusi asennoituminen, joka 
sai kasvualustansa sotavuosista ja niiden jälkeisestä kehityksestä. Liikuntaa ei 
nähty enää pelkästään kilpaurheilukeskeisenä toimintana, vaan se alettiin vähin 
erin ymmärtää paljon laajemmin. Samalla valtion ja kuntien tehtäviin alettiin 
kilpaurheilun tukemisen ohella katsoa yhä useammin kuuluvaksi myös riittävien 
liikuntapalvelujen saatavuuden turvaaminen. 

Liikuntakasvatuskomitean yhtenä pohdinnan kohteena oli ollut sodanjälkei
sen sukupolven ohjaaminen oikeiden ja hyviksi katsottujen harrastusten pariin. 
Tätä varten komitea käsitteli laajasti sekä koululiikunnan että kunnallisen urheilun
ohjaustoiminnan kehittämistä. Jälkimmäisessä kaupungit olivat jo oma-aloittei
sesti ryhtyneet käytännön toimiin, mistä yhtenä esimerkkinä oli Oulu. 

Heti sodan väistyttyä ja rauhan palattua, alkoi oululainen urheiluväki suun
nitella tulevaisuutta. Kaupungin urheiluseurat pitivät syksyllä 1944 yhteiskoko
uksen, jossa käsiteltiin kaupungin urheiluoloja. Kokouksessa nousi jälleen kerran 
esiin tuttu puute: kenttä tilannetta pidettiin suorastaan surkeana. Urheilulautakunta 
ei tyytynyt tällä kertaa vain yhtymään seurojen näkemyksiin, vaan se esitti 
kaupunginhallitukselle antamassaan lausunnossa laajaa toimenpideohjelmaa ti
lanteen korjaamiseksi. Sen mielestä piti: 1) saattaa Tuiran urheilukentän rakennus
työt päätökseen, 2) rakentaa jalkapalloilijoille kokonaan oma harjoituskenttä, 3) 
kunnostaa Keskuskentän lisäalue luistinratatarkoituksiin, 4) varata maa-alue uut
ta keskuskenttää varten Merikosken koskiaukeamalta, 5) perustaa lisää leikki
paikkoja ja kelkkamäkiä lapsille sekä 6) palkata jo kuluvaksi kesäksi kunnallinen 
urheiluneuvoja.24 

Toimenpideohjelma oli lautakunnan siihenastisessa historiassa ainutlaatui
nen, sillä kaupungin päättäjät olivat valmiita toteuttamaan oikeastaan kaikki 
siihen kirjatut asiat ja vielä harvinaisen nopeasti.Kaupungin ensimmäinen tilapäi
nen urheiluneuvoja ja voimistelunopettaja K. Kankare arvioi päätöksentekijöiden 
myönteisyyden johtuneen heidän nuorison tulevaisuutta kohtaan tuntemastaan 
huolesta. Eli urheiluneuvojan sanoin: 

"Se moraalinen lamakausi, joka väistämättömästi seuraa nykyaikaista totaalista sotaa, 
tuntuu yhteiskunnassa ehkä kipeimmin juuri nuorison keskuudessa usein ilmenevässä 
kaikkea moraalikäsitettä vieroksuvassa ja ihanteita vailla olevassa elämässä. Saadak-
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seen nuorison vapaa-aikojen riennot ja harrastukset suuntautumaan terveen urheiluelä
män piiriin, ovat useat maamme kaupungit, kauppalat ja taajaväkiset yhdyskunnat 
perustaneet uuden viran, jonka haltija on nimitetty kunnalliseksi urheilu-neuvojaksi. .. "?S 

Siten lasten ja nuorten ohjauksesta käytännön kokemusta omanneen Kankareen 
mukaan kunnalliselle liikuntahallinnolle siirtyi sodanjälkeisissä poikkeuksellisis
sa oloissa entistä enemmän vastuuta nuorison kasvatuksesta. Tämä oli toki ollut 
piilevänä taustalla aikaisemminkin, sillä yleisesti ajateltiin, että kun nuoret 
puuhasivat urheilun parissa, niin he varttuivat tervehenkiseen ja oikeaan suun
taan. Asiaa ei kuitenkaan suoraan sanottu, ja harvassa olivat ne, jotka katsoivat 
kunnallisen liikuntahallinnon tehtäviin kuuluvan nuorten kasvattamisen. Eikä 
kasvatusta voi te kaupungeissa jäänytkään pitkään ensisijaiseksi, sillä se sai liikunta
hallinnon tehtävien laajentuessa väistyä taka-alalle. Sen sijaan monissa pienissä 
kunnissa tuli nuorison kasvatuksesta ja ohjauksesta yksi liikuntatoimen keskeisis
tä tehtävistä. 

Urheilulautakunnat maaseutukuntiin ja lääneihin 

Jos urheiluneuvojien virkoja saatiin aluksi vain suurempiin kaupunkeihin, niin 
paljon tätä laajemmin alettiin perustaa kunnallisia urheilulautakuntia. Heti sodan 
päätyttyä alkoi urheilulautakuntien perustamisen toinen aalto, joka johti siihen, 
että 1960-luvun alkuun mennessä oli miltei jokaisessa Suomen kunnassa joko 
itsenäinen liikunta-asioita hoitava lautakunta tai sitten yhdistetty hallintoelin. 
Viimeksi mainittujen osuus oli kuitenkin vain viitisentoista prosenttia. Niistä 
tavallisin yhdistelmä oli urheilu- ja nuorisotyölautakunta. Joissakin kunnissa 
lautakunnan tehtäviin yhdistettiin urheilun ja nuorisotyön lisäksi vielä raittius
kasvatus. Vuonna 1962 oli Suomessa kaikkiaan 530 kunnallista urheilulau takuntaa 
tai vastaavaa, mikä merkitsi, että liikunta-asioista huolehtiva hallintoelin löytyi 
lähes 97 prosentista kunnista. Näin kunnallinen liikuntahallinto ulottui käytän
nössä maan joka kolkkaan. Vain aivan pienimmissä kunnissa ei tätä varten oltu 
katsottu tarpeelliseksi perustaa omaa erillistä hallintoelintä.26 

Kunnallisen liikuntahallinnon nopean läpimurron taustalla vaikutti jo edellä 
kuvattu sotavuosien kehitys, jossa kuntien ohjaus- ja palvelutehtävät lisääntyivät 
ja jossa kannettiin huolta sodanjälkeisen sukupolven kasvatuksesta. Mutta tämä ei 
yksistään muutoksen selitykseksi riitä. Suomalaisessa yhteiskunnassa täytyi olla 
muitakin tekijöitä, jotka saivat liikkeelle suoranaisen ryntäyksen kunnallisia urheilu
lautakuntia perustamaan. Yksi näistä oli sodanjälkeinen laajamittainen siirtolais
ten asuttaminen. Maahan luotiin 1940-lu vun jäkimmäisellä puoliskolla liki 100 000 
uutta maatilaa. Vielä 1950-luvun puolellakin perustettiin uusia pientiloja.27Näiden 
niin sanottujen asutustilojen luominen tiesi alkuvaiheessa monen maaseudun 
kunnan väkiluvun kasvua ja elämän kaikinpuolista vilkastumista. Kun tähän 
lisätään vielä sodan jälkeen vallinnut yleinen usko tulevaisuuteen ja pyrkimys 
parempaan elämään, niin urheilulautakuntien perustamisaalto saa selityksensä 
myös siitä suomalaisen maaseudun kehitystoiveikkuudesta, joka valtasi ihmisten 
mielet rauhan palattua. Eri asia sitten tyystin on, että tuolta toiveikkuudelta putosi 
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nopeasti pohja. Mutta siitä enemmän tuonnempana. 
Vielä liikuntahallintoa vailla olleista tutkimuksen esimerkkikunnista kiirehti 

urheilulautakuntien perustarnisaaltoon ensimmäisenä mukaan runsaan kolmen
tuhannen asukkaan Lieksa. Se oli kuntamuodoltaan kauppala, mutta muistutti 
tästä huolimatta elämänmenoltaan lähinnä maaseutua. Lokakuussa 1944 lähetti
vät seitsemän kansalaisjärjestöä kauppalanhallitukselle kirjeen, jossa esitettiin 
urheilulautakunnan perustamista. Kirjeen allekirjoittajina olivat: Lieksan
Pielisjärven Aseveli r.y., Lieksan Työväenyhdistys, Pielisjärven Suojeluskunta, 
Pielisjärven Opettajayhdistys, Lieksan Into, Kevätniemen Kehä ja Lieksan Urhei
lijat. Kirjelmän ydinsisältö kuului: 

"Yhteiskunnan nyt monivuotisen sodan jälkeen vähitellen palatessa rauhanomaiseen 
elämään on erittäin ajankohtaista saada nuorison ja lasten harrastukset ohjattua oikeille 
urille. Yksi heidän luonnollinen elämän piirinsä on urheilu eri muodoissaan. Siitä syystä 
on nyt sopiva tilaisuus Lieksan kauppalan ryhtyä keskitetysti johtamaan ja tukemaan 
täällä suoritettavaa liikuntakasvatustyötä. Tämä käy parhaiten siten, että kauppala 
valitsee itselleen muiden kaupunki- ja kauppalayhdyskuntien tapaan vuoden 1945 
alusta alkaen kunnallisen urheilulautakunnan, jonka tehtäviin m.m. tulisi kuulumaan: 
1. Urheilukentän kuntoonsaatto sekä harjoitus- ja kilpailuvuorojen jako.
2. Luistinradan avaaminen.
3. Uintiopetuksen järjestäminen.
4. Ehdotukset kauppalakunnan myöntämien varojen jaosta liikuntakasvatuksen eri
muotojen tukemiseksi.
Anomme siis, että kauppalan Hallitus antaa aikanaan kauppalan Valtuustolle asian
omaisen ehdotuksen mainitun urheilulautakunnan perustamisesta ja urheilua harrasta
vien sopivien kauppalalaisten siihen jäseniksi valitsemisesta sekä ottaa vuoden 1945
menoarviossa huomioon uuden menoerän."28 

Poikkeuksellista esityksessä oli ilman muuta se, että allekirjoittajajärjestöt edusti
vat maailmankatsomukseltaan hyvinkin vastakkaisia näkemyksiä. Oli harvinais
ta, että yhteisen kirjelmän allekirjoittajina esiintyivät niin suojeluskunta kuin 
työväenyhdistyskin. Eikä SVUL:n ja TUL:n seurojen yhteistyökään niin tavan
omaista ollut. Mutta ainakin tässä tapauksessa osoittautui, että urheilu ja liikunta 
kykeni yhdistämään kansalaispiirejä yli poliittisten raja-aitojen. Toisaalta elettiin 
vielä sodanaikaisessa kansakunnan yhtenäisyyttä korostaneessa ilmapiirissä, mikä 
saattoi helpottaa yhteisen aloitteen tekemistä. 

Se taas, että kirjelmässä korostettiin liikuntakasvatuksen kokonaisvaltaista 
merkitystä eikä vain urheilua, johtui paitsi jo edellä kerrotusta yleisestä sodanjäl
keisestä suuntauksesta myös opettajayhdistyksen mukanaolosta allekirjoittajien 
joukossa. Oli luonnollista, että opettajien keskuudessa tunnettiin suurta huolta 
lasten ja nuorten sopeutumisesta rauhanajan oloihin. Yhteistä sitten taas kaikille 
esityksen tehneille tahoille oli, että ne katsoivat juuri kunnallisen urheilu
lautakunnan perustamisen oikeaksi tavaksi vireyttää kauppalan liikunta- ja urheilu
elämää. Ennen muuta haluttiin korostaa, että ainoastaan kunnalla oli mahdolli
suuksia rakentaa paikkakunnalle tyydyttävä urheilukenttä. Järjestöt esittivätkin 
kirjelmässä, että kauppala ryhtyisi välittömästi toimiin, joiden päämääränä oli 
ottaa haltuun Lieksan Urheilijoiden ylläpitämä kenttä ja kunnostaa se kauppalan 
varoin. 

Kirjelmässä julkilausuttu aloite edusti niin laajoja kansalaispiirejä, ettei 
kauppalanhallitus nähnyt mitään syytä olla esittämättä valtuustolle urheilu-
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lautakunnan perustamista. Hallitus vain yksinkertaisesti päätyi marraskuussa 
1944 pitämässään kokouksessa ehdottamaan valtuustolle lautakuntaan valittaviksi 
viisi jäsentä. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja keskustelutta neljäs 
joulukuuta pitämässään kokouksessa. Näin Lieksaan oli laajojen kansalaispiirien 
aloitteesta ja yksituumaisissa merkeissä saatu aikaiseksi kunnallinen urheilu
lautakunta, joka tarttui ripeästi sille asetettuihin tehtäviin. 

Väkiluvultaan suunnilleen Lieksan kokoisessa Himangan maalaispitäjässä 
ajatus urheilulautakunnan perustamisesta virisi kunnollisen urheilukentän tar
peesta. Pitäjän poliittiset päättäjät katsoivat kenttäasiaa ajamaan tarvittavan kun
nallisen urheilulautakunnan, koska yksityisettahot eivät enää pystyneet kenttiään 
kunnossa pitämään. Toisaalta saattoi olla niin, että myös pitäjän molemmat 
urheiluseurat olivat esittäneet lautakunnan perustamista kunnanvaltuustolle. 
Mitään kirjallista todistetta ei tästä kuitenkaan ole olemassa, vaan urheilu
lautakunnan perustaminen tuli helmikuussa 1946 valtuuston esityslistalle kuin 
tyhjästä. Ja jos esitys tuli ikäänkuin varkain, niin yhtä nopeasti ja helposti asia 
vietiin myös päätökseen. Valtuusto nimittäin kirjasi pöytäkirjaan kahdeksan
jäsenisen urheilulautakunnan valinnan. Lautakuntaan valittiin Himangan Urhei
lijoiden ja Roiman puuhamiehiä, joten siitä kaavailtiin mitä ilmeisimmin paikallis
ten urheiluseurojen yhteistyöelintä, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli kenttä
ongelman ratkaiseminen.29 

Kenttäasia olikin esillä heti urheilulautakunnan ensimmäisessä kokoukses
sa. Tuolloin lautakunta keskusteli kunnan urheilukentästä, mutta asia siirrettiin 
tuonnemmaksi, koska ajankohta oli vaikea. "Kuitenkin heti tilaisuuden tullen 
lautakunta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi esittääkseen sen edelleen kunnan
valtuustolle."00 Uutta käsittelyä ei enää sitten tullut, vaan kenttä siirtyi Roimalle, ja 
kunta sai jäädä odottamaan toista tilaisuutta kenttähankkeen toteuttamiseen. 

Kun kunnallinen kenttähanke ei edennyt, ei lautakunnallakaan oikein mi
tään tehtäviä ollut. Se kokoontui vielä joulukuussa 1946. Tällöin oli päällimmäise
nä huolena luistinrata. Lautakunta esitti tarkoitukseen kunnan avustusta. Edel
leen päätettiin esittää urheiluseuroille yhteistyötä, jotta kesäksi saataisiin järjestet
tyä pitäjän lapsille uimaopetusta. Lisäksi lautakunta puolsi Himangan Urheilijoi
den toiminta-avustusanomusta ja esitti kunnan tukea voimisteluohjaajan palkka
ukseen sekä seurojen osallistumiseen maakunnallisiin kilpailuihin.31 

Sen koommin ei sitten urheilulautakunnasta mitään viestiä kuulunut moniin 
vuosiin, vaan hallintokunnan perustaminen näytti unohtuneen niin valtuustolta 
kuin lautakunnan jäseniltä itseltäänkin. Tähän taas oli suurimpana syynä se, ettei 
kenttähankkeessa oltu päästy alkua pidemmälle. Lautakunnalla ei yksinkertaises
ti ollut oikein mitään sellaisia tehtäviä, joita eivät urheiluseurat olisi voineet itsekin 

· hoitaa, joko kumpikin omalla tahollaan tai sitten yhteisesti. Samojen Urheilijoiden
ja Roiman aktiivien oli melko turhaa kokoontua urheilulautakunnan kokouksiin
esimerkiksi päättämään pitäjän joukkueesta hiihdon maakuntaviesteihin, kun
asia voitiin hoitaa kivuttomasti ja joustavasti muutoinkin. Toisaalta pitäjän urhei
luseuroille myöntämät avustukset oli joka tapauksessa anottava kunnanhallitukselta
erikseen. Ei sitäkään varten mitään urheilulautakuntaa tarvittu.

Myös urheilukenttähanke siirtyi kunnalta takaisin seuroille. Roima ja Urhei
lijat pitivät joulukuussa 1946 yhteisen kokouksen, jossa ne päättivät, että kunnan
hallituksen urheilulautakunnalle esittämä käyttömääräraha säästettäisiin tulevai
suudessa rakennettavan urheilukentän pohjarahastoksi.32 Viimeistään tämä esitys 
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tiesi urheilulautakunnan lyhyen olemassaolon päättymistä. Semminkin kun seu
rat kokouksessaan sopivat pitäjän edustusjoukkueesta hiihdonmaakuntaviesteihin. 
Eli Himangalla oli liikunta-asioissa palattu alkuasetelmiin. Seurat ryhtyi vätratkai
semaan myös kenttäongelmaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Roima tyytyi työ
väentalon yhteydessä olevaan kenttäänsä, kun taas Urheilijat suuntasi katseensa 
toisaalle. Se osti kirkonkylän keskustasta noin kilometrin päässä sijaitsevalta 
Mäntyperältä itselleen tontin, jonne alettiin 1950-luvun alussa rakentaa talkoilla 
urheilukenttää. 

Vuoden 1953 tammikuussa sai valtuusto käsiteltäväkseen Urheilijoiden ja 
Roiman yhteisen aloitteen, jossa esitettiin urheilulautakunnan uudelleen perusta
mista. Syyksi perustamistarpeelle mainittiin se, ettei lautakunta ollut seurojen 
tietojen mukaan toiminut lainkaan vuoden 1948 jälkeen.33Todellinen syy lautakun
nan uudelleen henkiinherättämiselle oli kuitenkin siinä, että seurat eivät olleet 
omin voimin päässeet kenttäasiassa tyydyttävään tulokseen. Toisaalta Roiman 
ylläpitämä työväentalon kenttä oli ajan vaatimukset huomioon ottaen suoras
taan surkea, toisaalta Urheilijat eivät jaksaneet talkoilla viedä kenttähankettaan 
päätökseen. 

Ei sitten ollut mikään ihme, että valtuusto suostui lautakunnan uudelleen 
asettamiseen. Tällä kertaa siihen valittiin kuusi jäsentä ja sille hyväksyttiin heinä
kuussa 1953 johtosääntö. Johtosäännössä lautakunnalle kirjattiin suuri määrä 
tehtäviä, jotka Himangan kaltaisessa kunnassa olivat lähes kaikki pelkästään 
teoreettisia ja mahdollisesti tulevaisuudessa esiin nousevia. Urheilulautakunnan 
tehtäviin luettiin muun muassa kunnan urheilukenttien ja -laitosten hoitaminen, 
asukkaiden liikuntaharrastusten edistäminen, urheilua- ja liikuntaa koskevien 
aloitteiden teko sekä lausunnon antaminen seurojen avustuksista. Edelleen lauta
kunnan sihteerinä voi toimia joko kunnallinen urheiluohjaaja tai sitten joku muu 
henkilö.34 Himangalla ei juuri muuta mahdollisuutta ollut kuin valita luottamusmies
sihteeri, koska vielä 1950-luvulla ei urheiluohjaajan virasta voitu muuta kuin 
korkeintaan haaveilla. 

Ja kuten odottaa sopi, lautakunnan ensimmäiseksi suureksi tehtäväksi tuli 
kunnallisen urheilukentän rakentaminen. Kesäkuussa 1955 hanke oli niin pitkällä, 
että Himangan Urheilijat tarjosi ostamaansa ja keskeneräiseksi jäänyttä kenttää 
kunnalle. Urheilulautakunta puolsi yksimielisesti seuran tarjousta ja valtuusto 
suostui tarkan harkinnan jälkeen kentän ostoon. Loppujen lopuksi kunta maksoi 
Urheilijoille neljän vuoden maksuajalla kentästä kaikkiaan vajaat 70 000 nyky
markkaa. Kenttä ristittiin komeasti Keskuskentäksi, mutta kesti vielä pitkään 
ennen kuin se oli nimensä veroisessa kunnossa. 

Myös Puolangan runsaan kuudentuhannen asukkaan maalaispi tä jässä kun
nallinen urheilulautakunta perustettiin tammikuussa 1946 pääasiassa urheiluken
tän rakentamista vauhdittamaan. Kuitenkaan kenttäasia ei ottanut edetäkseen, ja 
lautakunta sai tyytyä erilaisten kilpailujen järjestämiseen ja nuorison urheilu
harrastuksen tukemiseen. Vielä kolme vuotta perustamisensa jälkeen lautakunta 
joutui toteamaan, "että kunnan alueella ei ole yhtään kunnollista urheilukenttää, 
mikä olisi urheilun edistämisen ja nuorison kasvatuksen kannalta aivan välttämä
tön."35 Tämän vuoksi kenttähanke päätettiin käynnistää toden teolla. Sopivan 
tontin saamisen jälkeen järjesti lautakunta pitkään kentän raiva ustalkoi ta, kunnes 
kunta pystyi osoittamaan varoja kentän valmiiksi saattamiseen. 

Asukasluvultaan Puolangan kokoisessa Pohjan ruukkipitäjässä urheilu-



118 

lautakunnan asettamiseen vaikutti vilkkaan urheiluseuratoiminnan ohella paik
kakunnan pitkät teolliset perinteet. Pohjaa hallitsevan Fiskars-yhtymän suojissa 
alkoi heti sodan jälkeen toimia oma urheilulautakunta, jolla oli palkkalistoillaan 
urheiluohjaaja. Yhtymän henkilökunnan urheilu- ja liikuntatoiminta oli vireätä. 
Joka vuosi järjestettiin yhteistyössä urheiluseura Karjaan Uran kanssa muun 
muassa viestikilpailu, jossa yhtiön eri osastoilta kootut kahdeksanmiehiset jouk
kueet mittelivät paremmuudesta. Nopeimmin viestikapulan maaliin kiidättänyt 
joukkue palkittiin joka toinen vuosi Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelun pääsy
lipulla, jolloin matka Helsinkiin tehtiin yhtymän kuorma-auton lavalla.36 

Fiskars-yhtymän osuus Pohjan urheiluelämässä ei rajoittunut vain oman 
henkilökunnan liikuntaharrastuksen tukemiseen. Yhtymä toimi myös liikunta
paikkojen rakentajana. Se rakennutti Pohjaan kolme yleisurheilukenttää, yhden 
tenniskentän ja huolehti vielä pitäjän ainoasta hyppyrimäestä. Urheiluohjaajan 
lisäksi yhtiön palkkalistoilla oli kesäisin kentänhoitaja.37 Siten liikuntapaikkojen 
ylläpidosta huolehti pääosin yhtiö. Toki seurat avustivat talkoilla kenttien kunnos
tamisessa, mutta valtaosin ne keskittyivät oman urheilu- ja kilpailutoimintansa 
pyörittämiseen. 

TIianne kuitenkin muuttui syksyllä 1949, kun Pohjan kunnan nuoriso
lautakunta teki valtuustolle aloitteen, jossa todettiin käyneen ilmeiseksi, "että 
Pohjan pitäjässä on olemassa tarve perustaa kunnallinen urheilulautakunta" .38 

Aloitteen takana vaikutti mitä ilmeisimmin se, etteivät läheskään kaikki kunnan 
poliittisetpäättäjätkatsoneetsuopeastiFiskars-yhtymän johtamaa vilkasta urheilu
toimintaa. Pohja oli selkeästi vasemmiston -ennen muuta sosialidemokraattien -
hallitsema pitäjä.Ja vasemmistolla oli varmaankin päämääränään toisaalta kaven
taa Fiskars-yhtymän suurta vaikutusvaltaa toisaalta lisätä kunnan ja tätä kautta 
omaa vaikutusvaltaansa. Niinpä kunnan päättävissä elimissä suhtauduttiin myö
tämielisesti nuorisolautakunnan tekemään aloitteeseen. Tosin kunnanvaltuusto 
päätti tiedustella asiasta vielä paikkakunnan urheiluseurojen mielipidettä.� 

Urheiluseurojen vastaukset olivat poikkeuksetta myönteisiä. Niissä esitet
tiin, että lautakuntaan valittaisiin edustajat jokaisesta paikkakunnalla toimivasta 
urheiluseurasta. Tämän jälkeen valtuusto päätti joulukuussa 1949 asettaa 
viisijäsenisen urheilulautakunnan mutta niin, että se tuli itse valisemaan lautakun
nan jäsenet ja puheenjohtajan-tosin kuultuaan valintaa ennen myös urheiluseuro
jen esitykset.40 Kaiken kaikkiaan Pohjassa kunnallinen urheilulautakunta joutui 
heti lähdössä haasteelliseen tehtävään. Se tuli tavallaan jatkamaan Fiskars-yhty
män urheilulautakunnan toimintaa. Ja jotta se olisi tehtävässään onnistunut, olisi 
kunnan pitänyt panostaa liikuntahallintoon vähintäin saman verran rahaa kuin 
mitä yhtiö oli panostanut. Näin ei kuitenkaan tehty, ja kunnallisen urheilu
lautakunnan panos jäi vaatimattomaksi. Sen tärkeimmiksi tehtäviksi tulivat pitä
jän mestaruuskilpailujen järjestäminen. Jonkin verran saatiin aikaiseksi myös 
uinnin ja urheilun opetusta. Sen sijaan liikuntapaikkojen rakentamiseen ei Pohjas
sa kunnallisia veromarkkoja herunut, mikä tiesi vähin erin vilkkaan urheiluelä
män taantumista. 

Runsaan kymmenentuhannen asukkaan Alavuden maalaiskunnassa antoi
vat paikalliset seurat sysäyksen urheilulautakunnan perustamiselle. Ne näet toi
voivat, että kunta alkaisi tukea niiden toimintaa taloudellisesti. Toiveen taustalla 
vaikutti Alavudella 1940-luvun lopulle ajoittunut urheiluelämän kaikinpuolinen 
vilkastuminen, minkä seurauksena seurat lähestyivät valtuustoa anomuksilla, 
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joissa ne pyysivät kunnan avustusta joko toimintansa yleiseen tukemiseen tai 
sitten johonkin rakennuskohteeseensa. Seurojen suosituimpia rakennuskohteita 
olivat eri puolille pitäjää nousseet painikämpät. Ne olivat nimensä mukaisesti 
pienehköjä ja matalia saleja, joissa voi ainakin välttävästi lajia harrastaa. Niistä 
useimmat sijaitsivat nuorisoseuratalojen yhteydessä. 

Kesti kuitenkin kotvan aikaa, ennen kuin poliittiset päättäjät olivat valmiita 
kallistamaan korvansa seurojen aneluille. Vielä edellisellä vuosikymmenellä kun
nan isillä oli ollut tällaisiin anomuksiin selvä linja: jos joku halusi urheilua 
harrastaa, harrastakoon omilla varoillaan. Nyt oli kuitenkin aika muuttumassa ja 
urheiluseurojen vaikutusvalta kasvamassa. Piti kuunnella myös niiden ääntä. 
Lisäksi, kuten jo todettu, oli koko kunnallispoliittinen ajattelu murroksessa. Kun
nan palvelutoimintaa ei rajattu enää pelkkään kansakoululaitokseen, köyhäin- ja 
sairaanhoitoon sekä välttämättömään kunnallistekniikkaan vaan sille katsottiin 
kuuluviksi myös asukkaiden kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut. 

Kun sitten vuonna 1949 jälleen kerran oli valtuuston käsittelyssä Alavuden 
Urheilijoiden, Kipinän ja Sydänmaan Karhun avustusanomukset, otettiin tässä 
yhteydessä käsittelyyn kunnallisen urheilulautakunnan perustaminen pitäjään. 
Tai oikeastaan mainitut seurat olivat jo suusanallisesti asiassa kunnanhallituksen 
jäseniä valistaneet. Ne olivat näet yhteisesti esittäneet toivomuksen, että kuntaan 
perustettaisiin urheilulautakunta, johon valittaisiin viisi jäsentä: kolme SVUL:n 
alaisista seuroista ja kaksi TUL:n alaisista. Seurat olivat pitäneet yhteisen kokouk
sen, jonka tuloksena niillä oli esittää kunnanhallitukselle valmis ehdotus lautakun
nan kokoonpanoksi.41 

Kunnanhallitus päätti yhtyä urheilujärjestöjen tekemään ehdotukseen. Li
säksi se ehdotti, että urheilulautakunnalle myönnettäisiin vajaat 10 000 nyky
markkaa käytettäväksi ensi sijassa syrjäkyliin ostettaviin urheiluvälineisiin. Siis 
suoranaista urheiluseurojen rahallista avustamista ei hallitus katsonut tarpeelli
seksi. Valtuusto oli muutoin hallituksen kanssa samoilla linjoilla, mutta se nosti 
yllättäen urheilulautakunnan jäsenmäärän viidestä seitsemään. Ja teki tämän vielä 
niin, että kaksi lisäjäsentä olivat molemmat naisia.42 

Naisten mukaanottaminen oli suorastaan mullistavaa. Kuten jo kerrottu, 
harvassa olivat jopa ne kaupungit, joissa naisia lautakuntiin valittiin. Maalaiskun
nissa tällaista tapahtui vielä harvemmin. Eikä sitä olisi odottanut Alavudellakaan 
tapahtuvaksi, kun valtuustoonkin ensimmäinen naisjäsen oli valittu vasta vuonna 
1945 suuren kohun saattelemana. Pitäjässä käytiin näet vilkasta periaatteellista 
keskustelua siitä, oliko lainkaan sopivaa, että naiset lähtivät mukaan politiikkaan. 

Paikallisen lehden palstoilta saattoi lukea naisten itsensä laatimia kirjoituk
sia, joissa he epäilivät naisten poliittista osallistumista muun muassa seuraavaan 
tyyliin: 

" ... että meillä naisilla on kodin piirissä tarpeeksi työtä, emmekä halua virkapaikkoja 
valtuustossa, sitä vähemmän juorukerhoissa. Miehet hoitakoot kunnalliset asiat ja 
antakoot sieltäpäin meille ne tehtävät, joilla meihin riittää aikaa ja harrastusta."� 

Valtuuston mielestä naisilla riitti kuitenkin aikaa ja harrastusta kunnan liikunta
asioiden hoitoon, koska heitä urheilulautakunnan jäseniksi lisättiin ilman hallituk
sen ja urheiluseurojen suositusta. Taustalla lienee vaikuttanut, että Alavudella 
toimi voimakas Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton osasto. Toisaalta myös 
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Alavuden Urheilijoilla ja muilla seuroilla oli voimallista naistoimintaa, jolloin 
nekään eivät naisjäsenten mukaantuloa niin kovin pahana pitäneet. Ainakaan 
valtuustosalissa ei asiasta keskusteltu tai äänestetty, vaan päätös oli yksimielinen. 

Vajaan viidentuhannan asukkaan Tuupovaaran maalaiskunnassa urheilu
lautakunnan perustaminen kävi taas niin, että sodan päätyttyä siirtyi paikallisen 
suojeluskunnan rakentama urheilukenttä järjestötaloineen kunnan omistukseen. 
Niinpä urheiluseurat alkoivat esittää kunnan päättäjille, että kenttä ja talo kun
nostettaisiin veikkausvoittovaroja hyödyntäen. Kunnanvaltuusto harkitsi esitystä 
pitkään, ja tähänharkintavaiheeseen liittyi urheilulautakunnan asettaminen. Kun
nanvaltuusto kirjasi nimittäin joulukuun lopulla 1948 kokouspöytäkirjaan yksi
mielisesti, että "päätettiin perustaa nuorison hyviä harrastuksia edistämään urheilu
lautakunta." 44 Nuorison hyvien harrastusten edistämiseksi katsottiin sitten ennen 
muuta urheilukentän kunnostus, johon urheilulautakunta keskitti jatkossa kaiken 
tarmonsa. 

Väkiluvultaan kaksi kertaa Tuupovaaraa suuremmassa Mäntsälässä vaikutti 
urheilulautakunnan asettamiseen kenttähankkeiden ohella sodan jälkeen muotiin 
tullut kummikuntatoiminta, jolloin suomalaiskunnat saivat itselleen niin sanotun 
kummikunnan Ruotsista. Myöhemmin toiminta laajeni kaikkia pohjoismaita 
käsittäväksi ystävyyskuntatoiminnaksi ja siitä edelleen laajemmaksikin kansain
väliseksi yhteydenpidoksi. Mäntsälän kummikunnaksi tuli pieni, Tukholman 
lähellä sijainnut Länna. Ja tähän vaiheeseen liittyi urheilulautakunnan perustami
nen, kuten kunnan ensimmäinen kokopäiväinen vapaa-ajan hallintokuntien sih
teeri Tapio Lehtonen muistelee: 

"Urheilulautakunta perustettiin, kun Mäntsälä sai Ruotsista kummikunnan. Yhtenä 
kummikuntatoiminnan osana oli urheilu. Mutta Mäntsälässä ei ollut mitään kunnallista 
elintä, joka olisi hoitanut urheiluyhteistyötä. Sen takia valtuusto päätti sitten perustaa 
urheilulautakunnan. Mäntsäläläiset kävivät sitten kaksi seuraottelua Ruotsissa Lännan 
kanssa, ja sieltä kävi myös kaksi kertaa joukkue urheilemassa täällä. Toiminta kuitenkin 
lopahti siihen, kun Lännan kunta oli niin pieni, ja Mäntsälä oli urheilukilpailuissa 
ylivoimainen. Sen koommin ei Mäntsälällä ole ollut urheilupuolella ystävyyskunta
toimintaa, vaikka sitä lautakunnan toimesta monesti esitettiin kunnan päättäville 
elimille."45 

Koska urheilulautakunta perustettiin ensisijaisesti hoitamaan kummikunta
yhteistyötä, oli asiaa koskeva valtuuston joulukuussa 1948 tekemä päätös niukka
sanainen. Todettiin vain, että valtuusto päätti yksimielisesti valita viisijäsenisen 
urheilulautakunnan, jonka toivottiin harrastavan mahdollisuuksiensa mukaan 
yhteistoimintaa jo kuntaan aikaisemmin valitun nuorisolautakunnan kanssa.46 

Vaikka kunnissa urheilulautakuntien perustamisen taustalla vaikuttivat monet 
erityistekijät, niin silti yleisenä ja yhteisenä suurena taustatekijänä vaikutti jo 
kaupunkien urheilulautakuntien asettamisen yhteydessä tutuksi tullut pyrkimys 
liikuntarakentamisen kunnallistamiseen. Tähän antoi lisämahdollisuuksia sota
vuosina aloitetun veikkaustoiminnan suosion jatkuva kasvu, joka puolestaan 
lisäsi valtion myöntämiä rakennusavustuksia. Kuntien urheilukenttähankkeet 
pääsivät nyt aikaisempaa useammin nauttimaan valtion tuesta. Tuen käyttöä ja 
kentän rakentamista valvomaan oli taas kätevä perustaa urheilulautakunta. Oike
astaan hieman samalla tapaa syntyivät myös läänien urheilulautakunnat. Heikki 
Klemolan mukaan niiden perustaminen oli suoraa seurausta 1940-luvun lopun 
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suotuisasta taloudellisesta kehityksestä, mikä kasvatti paitsi valtion myöntämien 
rakennusavutusten määrää myös anojien joukkoa.47 Syntyi tilanne, jossa valtion 
urheilulautakunta ei kyennyt enää anomustulvasta ja avustuskohteiden valvon
nasta suoriutumaan, vaan sen avuksi piti perustaa lääneihin urheilulautakunnat. 

Ajatus läänien urheilulautakunnista lähti liikkeelle Hämeestä, jossa asian 
tiimoilta kokoonnuttiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1946. Kuitenkin varsinais
ten lautakuntien perustamiseen edettiin vasta vuonna 1950, jolloin kaikkiin maam
me lääneihin asetettiin urheilulautakunnat. Niiden keskeisimmäksi tehtäväksi tuli 
liikuntarakentamisen suunnittelu ja kehittäminen sekä tarkastustoiminta.48 Tässä 
työssä oli välttämätöntä hyvät yhteydet kuntiin, mikä edellytti mahdollisimman 
kattavaa kunnallista urheilulautakuntaverkostoa. Aluksi läänit patistivatkin kun
tia perustamaan lautakuntia. Sen jälkeen yhteyttä pidettiin paitsi rakennushankkeita 
tarkastettaessa myös vuosittaisilla neuvottelupäivillä. 

Vaikka monet maaseudun urheilulautakunnista asetettiin todennäköisesti 
läänien kehotuksesta, niin silti esimerkkikuntien joukossa ainostaan pieni runsaan 
kahdentuhannen asukkaan Koski kuului tähän joukkoon. Kävi näet niin, että 
vuonna 1946 Aulangolla perustettu Hämeen läänin urheilupaikkatoimikunta 
lähetti kiertokirjeen kaikkiin alueensa kuntiin. Siinä kehotettiin niitä kuntia, joissa 
ei urheiluasioita ollut vielä kuntoon saatettu perustamaan ensinnä lautakunta, 
jonka tehtäväksi tulisi sitten huolehtia kansanurheilun edistämisestä ja urheilu
paikoista. Näistä ensimmäiselle sijalle asetettiin urheilukentän rakentaminen. Eli 
tunnukseksi nostettiin; urheilukenttä jokaiseen Hämeen läänin kuntaan!49 

Kosken kunnanhallitus käsitteli kiertokirjettä joulukuun alussa 1946 ja se 
päätti esittää valtuustolle, että pitäjään perustettaisiin viisijäseninen urheilu
lautakunta. Valtuusto yhtyi hallituksen esitykseen ja vei asian päätökseen vielä 
samaisen joulukuun lopulla. 50 Lautakunta perustettiin puhtaasti vapaaehtoiseksi 
hallintoelimeksi, eikä sen toiminnan ajateltu rasittavan kunnan taloutta. Tähän 
taas saattoi olla syynä se, ettei lautakunnan perustamiseen vaikuttanut pelkästään 
urheilupaikkatoimikunnan kiertokirje, vaan asiaa oli ennätetty pohtia myös 
koskelaisten omin voimin, kuten ensimmäiseen lautakuntaan valittu ja sittemmin 
sen puheenjohtajana yksitoista vuotta toiminut Pentti Laaksonen muistaa: 

"lautakunta perustettiin, koska Kuohu ei silloin ollut oikein voimissaan. Tänne oli 
tarkoitus tehdä siksi toinen, TUL:n seura. Mutta sitten kunnan johdossa pähkäiltiin, että 
jos tehtäisiinkin urheilulautakunta, joka rupeaa vetämään urheiluasioita eteenpäin." 51 

Paitsi urheilulautakunnan jäsen, Laaksonen oli myös valtuutettuna monet vuodet. 
Hänellä ehti vuosien varrella olla lukuisia kunnallisia luottamustehtäviä, siksi 
hänen puoleensa käännyttiin monissa asioissa. Yksi näistä oli TUL:n seuran 
perustaminen, jonka vetäjäksi Laaksosta ajateltiin. Hän oli näet puoluekannaltaan 
sosialidemokraatti. Laaksonen kuitenkin katsoi, että pienelle paikkakunnalle oli 
turhaa perustaa kahta seuraa. Hyvä kun saatiin yhteisvoimin edes yksi toimimaan. 
Tämä oli lähtökohta, joka sittemmin johti Kuohun toiminnan huomattavaan 
vilkastumiseen.Seurajaurheilulautakuntaalkoivat yhteistyön,mikätaasmahdol
listi kenttähankkeen liikkeellelähdön, vaikkei kunta montaa markkaa tarkoituk
seen osoittanut. Lautakunta päätti lähteä toteuttamaan urheilukenttähanketta 
talkoovoimin yhdessä pitäjän urheiluväen kanssa.52 
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Taantuva maaseutu 

Vielä toisen maailmansodan aikaan ja välittömästi sen jälkeenkin maalaiskuntien 
ja kaupunkien kunnalliset liikuntapalvelut muistuttivat pääpiirteissään toisiaan. 
Ne rajoittuivattavallisimmin urheilukenttään, uimarantaan jakoulurakennuksissa 
oleviin voimistelusaleihin. Vain suuret kaupungit poikkesivat tästä. Niissä alkoi jo 
1940-luvulla olla korkean tason palvelut tarjoavia liikuntalaitoksia. Ennen muuta 
Helsinki oli olympiarakentamisensa seurauksena kivunnut liikuntapalveluissaan 
aivan omalle tasolleen. Maan pääkaupungista laitosrakentaminen levisi sitten 
muihin suuriin kaupunkeihin, joihin alkoi 1950-luvulla nousta ensimmäiset 
uimahallit, tekojääradat sekä kunnalliset voimistelu- ja voimailusalit. Sen sijaan 
maalaiskunnissa eivät voimavarat laitosrakentamiseen yltäneet. 

Myös urheilulautakuntien alaisen työvoiman osalta oltiin aluksi samoissa 
lähtökuopissa. Muun muassa kunnallisia urheiluohjaajia ei ollut sen paremmin 
kaupungeissa kuin maaseudullakaan. Ainoastaan Turkuun oli palkattu kunnalli
nen urheiluohjaaja jo ennen toista maailmansotaa. Mutta heti sodan jälkeen al
koivat kaupunkien liikuntatoimet saada palkkalistoilleen urheiluohjaajia. Samalla 
niille alkoi muotoutua omat toimistot, joissa työskenteli urheiluohjaajien lisäksi 
myös muuta henkilökuntaa. Sen sijaan maalaiskunnat saivat tässäkin jäädä odot
tavalle kannalle. Ne eivät kyenneet sen paremmin palkkaamaan urheiluohjaajia 
kuin perustamaan liikuntatoimistojakaan. Eikä aikaakaan, kun voidaan sanoa, 
että Suomi oli jakautunut kunnallisissa liikuntapalveluissa kahteen kerrokseen: 
yläkerran "herrasväen" kaupunkeihin ja alakerran "palvelusväen" maaseutuun. 

Syynä palvelutason erilaistumiseen oli suomalaisen yhteiskunnan kaksija
koinen kehitys, joka toisaalta vahvisti kaupunkien asemaa toisaalta iski suonta 
maaseutukunnista. Heikki Ylikangas nimittää tätä kehitysvaihetta maaseudun 
osalta "käänteeksi huonompaan".53 Hänen mukaansa käänteen aiheuttajana oli 
teknillinen kehitys ja siihen liittynyt markkinoiden yhdentyminen, jotka muutti
vat talouden perustaa:" Alkoi kulku kohden suurempia ja vahvempia taloudellisia 
yksikköjä."54 

Maaseudulla käänne merkitsi kasvavia vaikeuksia sekä pienvijelyksille että 
työväestölle, jolloin alkoi massamittainen poismuutto kaupunkeihin. Poismuuton 
ja maaseudun yleisen rakennemuutoksen rajuutta kuvaa, että Erik Allardtin 
mukaan Suomessa työskententeli vielä vuonna 1950 yli 250 000 henkeä alle viiden 
hehtaarin tiloilla, mutta 25 vuotta myöhemmin tämä joukko oli kutistunut 30 000 
ihmiseen.55 Muuttoliike ei rajoittunut kuitenkaan vain siirtymiseen maaseudulta 
kotimaan kaupunkeihin. Huomattava osa muuttajista jatkoi matkaansa Pohjan
lahden yli Ruotsiin. On laskettu, että Ruotsiin suuntautuneen siirtolaisuuden 
muuttotappio oli vuoteen 1975 mennessä noin 340 000 henkeä. Vastaavasti sisäisen 
muuttoliikkeen seurauksena vaihtoi vilkkaimpina vuosina parisataatuhatta suo
malaista asuinkuntaa.56 

Siis Suomi oli 1950- ja 1960-luvuilla melkoisen muuttoliikkeen kourissa, joka 
myrskyn tavoin ravisteli yhteiskuntaa. Voidaan vain ounastella, mitkä olisivat 
olleet muuttoliikkeen yhteiskunnalliset seuraukset, jos se olisi pysähtynyt maan 
rajojen sisäpuolelle. Tällöin työttömyydestä olisi ainakin hetkellisesti tullut mel
koinen ongelma. Nyt tuo ongelma vältettiin, kun Ruotsin pitkälle kehittyneet 
teollisuus ja palvelualat imaisivat käyttöönsä halvan suomalaisen työvoiman. Silti 
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myrsky ei sujunut jälkiä jättämättä. Monelle maaseudun asutustilalliselle tai 
hänen jälkikasvulleen muutto kaupunkiin tai Ruotsiin oli raskas pettymys. Jo 
kaupunkien lähiöissä eläminen tuntui vaikealta puhumattakaan, jos oli pitänyt 
lähteä leivän perään kulttuuriltaan ja kieleltään ventovieraaseen Ruotsiin. Tieten
kin nuoret sopeutuivat muutokseen vanhempiaan paremmin ja osaltaan muutto
liikettä oli vauhdittamassa maaseudun nuorison haave päästä osalliseksi kaupun
kilaisten paremmasta ja helpommasta elämästä. Tuon haaveen kirjailija ja maaseu
dun olojen tuntija Pentti Haanpää kiteyttää novellissaan "Maaltapako" seuraa
vaan paljon puhuvaan toteamukseen: 

" ... Kaupunkiin kai tässä täytyy lähteä itse kunkin. Kivinen talo kivisen kadun laitaan. 
Siinä on ihanne. Siellä se putkahtaa onnen hedelmä köyhänkin lapselle ... "57 

Muuttoliikkeen seurauksena suomalaisten enemmistöstä tuli parissa vuosikym
menessä kaupunkilaisia. Ja vielä niin, että heistä suuri osa oli ensimmäisen polven 
kaupunkilaisia. Tämä ei sujunut jälkiä jättämättä ja ongelmitta. Sen ovat maaseu
dunrakennemuutostakuvanneetelämäntapatutkimuksetosoittaneet.58 Niitä luki
essa nousee mieleen, että 1950- ja 1960-lukujen rakennemuutoksen voimakkain 
seuraus saattoi olla maaseudun ihmisten kokema petetyksi tulemisen ja pettymyk
sen tunne. Olihan kaiken uskottu kääntyvän paremmaksi heti rauhan palattua. Ja 
tästä uskosta oli kirvonnut esiin muun muassa se valtaisa raivaustyö, joka esimer
kiksi asutustiloja perustettaessa tehtiin. Nyt kaikki oli muutamassa vuodessa 
valunut hukkaan. Leo Kalervo lähestyy romaanissaan "Maa kuuntelee sinua" 
näitä ihmisten syviä tuntemuksia seuraavaan tapaan: 

''Mutta-onko kukaan huomannut tutkia sitäkään stressiä, jonka sodassaolleet kokivat 
sodan jälkeen ... Kun he hartaasti odottamansa rauhan tultua joutuivat liian laimean
tuntuisiin, liian pieniin tehtäviin, pitkään ja harmaantuntuiseen jälleenrakennukseen. 
Kymmenen sitkasta sodanjälkeisvuotta ja sitten nopea muutos, autojen tulo ja teiden 
rakentaminen. Öljy virtasi putkissa ja sata-, ehkä parisataatuhatta miestä vapautui 
halkojen käsittelystä. Traktorit tulivat ja vapauttivat neljäsataatuhatta hevosta pelloilta 
ja metsistä. Luovuttiin miljoonasta lampaasta, ehkä puoli miljoonaa rukkia ja kangas
puuta kannettiin tuvasta vintille. Kuinka iso prosentti vanhemmasta väestä lamaantui 
tuossa kiireisessä, äkillisessä muutosvaiheessa, jonka sisältöä vasta nyt ruvetaan hiukan 
tajuamaan."5!> 

Kalervon kuvaama murros osui myös maaseudun urheiluelämään. Kaiken 
uudisraivauksen keskellä ryhdyttiin aluksi talkoilla perustamaan urheilukenttiä 
ja rakentamaan seurojen taloja. Kirjailija Eino Säisä kuvaa tätä sotienjälkeistä 
maalaiskylien kiireistä hyörinää ja tulevaisuudenuskoa seuraavaan tapaan: 

"Kaiken lisäksi iltaisin ehdittiin vielä raivaamaan pesäpallokenttää. Rantatalo luovutti 
Räystäsmäen ja Uuden puolen pihamaalta näkyvän Nikkilän takaa alueen siihen tarkoi
tukseen. Vanha kylätie kulki sitä kautta siltä ajalta kun rautatietä ei vielä ollut, siinä oli 
jo valmiina hiekkakuopan vieressä pieni aukio jota sopi vähän laajentaa. Pienet männyt 
revittiin juurineen ja turpeet poljettiin takaisin paikoilleen. Leppäpuskat tuottivat 
suurempaa harmia, mutta niistäkin selvittiin kuokan ja kirveen avulla."60 

Mutta ei ehtinyt kulua kuin vajaat parikymmentä vuotta, kun kylän maisema oli 
vaihtunut. Sinne saapuvaa ei kohdannut enää näky vireästä ja tulevaisuuteen 
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suuntautuneesta yhteisöstä, vaan päin vastoin. Väestökadon seurauksena oli 
kauppa lopettelemassa toimintaansa ja koulukin sulkemassa oviaan. Eikä 
pesäpallokenttäkään ollut enää entisensä, vaan se 

"oli vesoittunut ja vain pienellä alueella näkyi tannerrusta, siinä tolpat ja niiden välissä 
lentopalloverkon räsy. Hevospuomin oli Kirsti talvella pätkinyt hellapuikseen ja vain 
pystytolpat olivat siitä muistuttamassa" .61 

Sen minkä Säisä kuvaa yhden pohjoissavolaisen kylän osalta voi sanoa tapahtu
neen laajasti ottaen koko suomalaisella maaseudulla. Maalaiskuntien sotien jäl
keen vauhdilla liikkeelle lähtenyt kehitys tyrehtyi allcuunsa 1950- ja 1960-luvuilla. 
Ja yleinen taantuminen heijastui väistämättä kunnalliseen liikuntahallintoon. 
U seirnrnat maalaiskuntien urheil ulautakunnista joutuivat tyytymään urheil uken
tän kunnossapitämiseen ja pitäjän mestaruuskilpailujen järjestämiseen. Mitään 
suuria rakennushankkeita ei ollut varaa käynnistää. Parhaiten väestökadon ja 
rakennemuutoksen kuristusotteesta selvisivät ne maaseudun kunnat ja kylät, 
jotka sijaitsivat jonkin suurehkon kaupungin tai teollisuuskeskuksen tuntumassa. 
Kaupunkien kasvukehitys ulotti vaikutuksensa vähitellen myös niihin, ja ne 
pääsivättätäkauttanauttimaanripeästi teollistuvan jakaupungistuvansuomalais
yhteiskunnan hedelmistä. 

Kehittyvät kaupungit 

Sillä aikaa, kun maalaiskuntien liikuntahallinto kamppaili taantuvan kehityksen 
oravanpyörässä, niin kaupungeissa mentiin vauhdilla eteenpäin. Helsingissä 
saatettiin vuoteen 1952 mennessä päätökseen mittava olympiarakentaminen, joka 
nosti pääkaupungin liikuntapalvelut kokonaan uudelle tasolle. Olympia
rakentamista seurasi keskittyminen monipuolisia palveluja tarjoaviin urheilu
puistoihin, joiden kirkkain helmi Pirkkola valmistui 1960-luvun lopulla. Hank
keen mittasuhteista antaa kuvan, että kaupunki käytti Pirkkolan urheilupuistoon 
kaikkiaan 110 miljoonaa nykymarkkaa. Saman verran kuntalaisten veromarkkoja 
upposi 1960-luvun puolivälin jälkeen valmistuneeseen jäähalliin, joka kalleutensa 
takia nousi yhdeksi pääkaupungin kiistellyimmäksi rakennuskohteeksi. Eikä 
Helsingin urheilurakentaminen jäänyt vielä tähän. Pirkkolan ja jäähallin ohella 
rakennettiin lukuisa joukko aluekenttiä ja saatiin käyttöön ensimmäiset suuret 
palloilusalit katsomotiloineen.62 

Esimerkkikunnista myös Tampereella aloitettiin Helsingin ta voin voimallinen 
uudisrakentaminen. Ratinaan alettiin kunnostaa kansainväliset vaatimukset täyt
tävää yleisurheilukenttää. Hanketta vauhdittivat vuoden 1952 olympiakisat, joi
den jalkapalloilun karsintaotteluja oli luvattu Tampereelle. Kenttä valmistui hy
vissä ajoin ennen olympialaisten alkua. Rakennustöiden kokonaiskustannukset 
nousivat noin kahteen ja puoleen miljoonaan nykymarkkaan, josta veikkaus
voittovaroilla katettiin nelisenkymmentä prosenttia. Ratinassa pelattiin sitten 
aikanaan viisi olympialaisten jalkapallo-ottelua, mitä urheilulautakunta piti merkki
tapauksena todetessaan, että "nämä ottelut muodostuivat olympialaisten 
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jalkapalloilukilvassa suurimerkityksellisiksi sekä yleismaailmallista huomiota 
herättäviksi."63 

Urheilulautakunta oli laatinut 1950-luvun alussa kaupungin ensimmäisen 
pitkän tähtäimen liikuntarakennussuunnitelman, mutta se ei toteutunut kuin 
osittain. Syynä oli, että suunnitelman ulkopuolelta putkahti yllättäen esiin yksi 
kaupungin liikuntarakentamisen historian suurhankkeista. Tampereelle alettiin 
näet puuhata tosissaan uimahallia. Olihan uimahallista puhuttu jo monet vuodet, 
ja urheilulautakunta oli esittänyt sellaisen rakentamista tasaisin väliajoin, mutta 
aina olivat kaupungin päättävät elimet esityksen tyrmänneet rahan puutteeseen 
vedoten. Tilanne kuitenkin muuttui, kun uimahallin rakentamisesta alkoivat 
tosissaan kiinnostua ne henkilöt, jotka istuivat kaupungin rahakirstun päällä. 
Heistä keskeisimmäksi nousi sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtaja ja myö
hemmin kaupunginjohtajaksi valittu Erkki Lindfors. 

Raimo Seppälä kertoo Lindforsin elämänkerrassa apulaiskaupunginjohtajan 
innostuneen uimahallihankkeesta vuonna 1952, kun hän vieraili Lahdessa ja näki 
siellä Kärpäsen koulun yhteyteen rakennetun pienen uimahallin. Mutta paitsi 
Lindforsin innostus, asiaan tietenkin vaikuttivat myös ne lukuisat aloitteet, joita 
vuosien varrella oli Tampereella eri tahojen toimesta tehty uimahallin rakentami
seksi. Ne olivat vähin erin valmistaneet hankkeelle suotuisan mielialan. 1950-
luvulla ei kaupungin johtoelimissä enää tainnut olla yhtäkään sellaista henkilöä, 
joka ei olisi ollut periaatteessa uimahallin rakentamisen kannalla. Kyse oli vain 
rahasta. Kun sitten Lindfors elokuussa 1952 esitti kaupunginhallitukselle uima
hallikysymystä pohtivan toimikunnan asettamista, ei myönteinen päätös synty
nyt pelkästään hänen taitavan taktiikkansa ja määrä tietoisen toimintansa tulokse
na kuten Seppälä antaa ymmärtää, vaan myös asialle suotuisasta maaperästä. Toki 
Lindforsilla oli suuri osuus siinä, että hanke käynnistyi tuona nimenomaisena 
ajankohtana ja että sitä sitten lähdettiin ripeästi toteuttamaan. 

Uimahalli toimikuntaan tuli edustajia kaikista puolueista. Urheilulautakuntaa 
edusti lautakunnan tuolloinen puheenjohtaja Otto Salonen. Hän oli myös toimi
kunnan ainoa kansandemokraatti. Joka tapauksessa valmistelu tehtiin laajalla 
pohjalla ja yksimielisesti. Hallitoimikunnan esitys saatiin valmiiksi marraskuussa 
1952 ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn se tuli seuraavan vuoden maaliskuussa. 
Tällöin valtuusto päätti yksimielisesti uimahallin rakentamisesta. Sitä varten 
kaupunginhallitus asetti vuoden 1954 alussa rakennus toimikunnan. Siihenkin tuli 
vielä edustajat kaikista suurimmista puolueista. Rakennustoimikunnan puheen
johtajaksi nimettiin tavallaan puolueiden ulkopuolella ollut kauppaneuvos Kalle 
Kaihari. Urheilulautakuntaa edusti edelleen Otto Salonen.64 

Kahden Tanskaan ja Ruotsiin suuntautuneen opintomatkan jälkeen ja asiaa 
laajasti pohdittuaan rakennustoimikunta oli valmis antamaan esityksensä. Sen 
mukaan halli tuli rakentaa Amurin kaupunginosaan, Pirkankadun varrelta äsket
täin kaupungin hallintaan saadulle tontille. Edelleen halli tuli toteuttaa monitoimi
ratkaisuna. Uimahallin lisäksi ehdotettiin rakennettavaksi retkeilymaja, ravintola 
ja pesula. Tällaisena valtuusto myös rakennustoimikunnan ehdotukset hyväksyi 
lokakuussa 1954. Työt pääsivät alkamaan seuraavan vuoden huhtikuussa, ja 
vajaan kahden vuoden kuluttua halli oli valmis. Kaikkiaan tammikuun alussa 1957 
käyttöönsä vihityn ja Pyynikin uimahalliksi nimetyn rakennuksen kustannukset 
kohosivat noin 50 miljoonaan nykymarkkaan, ja se rahoitettiin kokonaan kau
pungin varoin.65 
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Koska kaupunki rahoitti hankkeen, olisi luullut, että Pyynikin uimahalli olisi 
tullut valmistuttuaan kaupungin hoidettavaksi.Vielä vuoden 1957 lopulla kau
punginjohtajana ollut Sulo Typpö kaavaili uimahallille, retkeilymajalle ja pesulalle 
samantapaista hallintomallia kuin kaupungin liikennelaitoksella jo oli.66 Tämä taas 
ei sopinut Lindforsille ja hänen kanssaan yhteistyötä tehneille kokoomuslaisille. 
Heillä oli mielessään ollut koko ajan perustaa säätiö, jolle tuleva halli sitten 
vuokrattaisiin. Tätä varten oli jo joulukuussa 1956 perustettu Tampereen Sauna
säätiö. Siihen hyväksyttiin jäseniksi tasamäärä sosialidemokraatteja ja porvarillis
ten puolueiden edustajia. Säätiön puheenjohtajuus taas uskottiin puolueisiin 
sitoutumattomalle. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli kauppaneuvos Kalle 
Kaihari. 

Tästä eteenpäin kyse oli enää siitä, kuinka asia onnistuttiin hoitamaan 
mahdollisimman vähin soraäänin. Ratkaiseva ja dramaattinen kaupunginvaltuus
ton kokous pidettiin 27 päivänä joulukuuta 1957. Dramaattisuutta kokoukselle 
antoi, että kaupunginjohtaja Typpö siirtyi muihin tehtäviin ja että hänen seuraajak
seen valittiin porvarillisten puolueiden ja SDP:n enemmistöläisten äänin Erkki 
Lindfors. Eikä hänen menestyksensä jäänyt vielä tähän, vaan samana iltana 
hänestä tuli myös Rainer von Fieandtin hallituksen sosiaaliministeri. Tämä taas 
ilmeisesti Kalle Kaiharin aloitteesta, joka oli tunnettu hyvistä suhteistaan presi
dentti Urho Kekkoseen. 

Siten valtuuston kokouksen pääaiheeksi ei noussut uimahallin hallinnon 
järjestäminen. Se järjestettiin ikäänkuin suurten tapahtumien lomassa ja niin, että 
Lindforsin suunnitelmat toteutuivat. Pyynikin halli vuokrattiin kokonaisuudes
saan Tampereen Saunasäätiölle vuokrasopimuksella, jossa vuosittaiseksi 
vuokrasummaksi määrättiin 75 prosenttia uimahallikiinteistön tuottamasta puh
taasta voitosta tai vähintäin 200 000 nykymarkkaa. Mitään velvoitteita sen parem
min rakennus- kuin pääomakustannuksiinkaan ei Saunasäätiölle tullut.67 

Valtuustosalissa vuokrasopimuksen solmimista asettuivat vastustamaan ai
noastaan kansandemokraatit. Heille asia oli erityisen kiusallinen, koska heidät oli 
syrjäytetty täysin Saunasäätiöstä. Eli sopimuksen hyväksyminen tiesi sitä, ettei 
SKDL:n ryhmällä ollut mitään sanomista uimahallia koskevista asioista päätettä
essä. Niinpä kansandemokraattien puhemiehenä toiminut Leo Suon pää näki asian 
kaupungin kannalta lähes surkuhupaisana: 

"Kaupungille näillä ehdoilla vuokraaminen merkitsisi vuosittain monien miljoonien 
markkojen tappiota ... Ensin täytyisi korot ja poistot saada, sitten vasta tulisi kysymyk
seen voitto. Kuitenkin kh:n enemmistö ilmoittaa, että nämä korot ja poistot n. 34 milj. mk 
(=n. 3,7 milj. nykymarkkaa) otettaisiin ikäänkuin päältä kaupungin tappiona. Sauna
säätiön ei tarvitsisi niistä mitenkään vastata. Lisäksi kaupunki joutuisi suorittamaan 
peruskorjausluontoiset työt omalla kustannuksellaan. Jos tällaista nyt tapahtuu, niin 
eiköhän seuraava vaihe olisi... perustaa onnikkasäätiö, joka vuokraisi liikennelaitoksen 
kiinteistöineen ja irtaimistoineen ja maksaisi jälleen vuokraa 75 % voitosta" ... 68 

Lindfors vastasi Suon pään arvosteluun, että muun muassa Helsingissä oli Stadion 
annettu säätiön hoitoon, koska se oli katsottu edullisimmaksi ratkaisuksi kaupun
gin kannalta. Aivan totuudenmukainen ei vertaus ollut, koska Stadionin rakenta
misessa oli ollut aikanaan kyse tyystin toisenlaisesta hankkeesta kuin mitä Pyyni
kin uimahalli oli. Ainoaksi kestäväksi perusteluksi Lindforsille oikeastaan jäi se, 
että oli toki parempi vuokrata uimahalli edes jollain tapaa kaupungin valvonnassa 
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olevalle säätiölle kuin täysin yksityiselle henkilölle. Kukaan vuokrasopimuksen 
puolustajista ei ottanut esille sitä mahdollisuutta, että uimahallikiinteistö olisi 
tullut jonkin kaupungin oman hallintokunnan hoidettavaksi.69 

Saunasäätiölle uimahallikiinteistö tuotti sitten aikanaan kohtuullisen talou
dellisen tuloksen. Säätiö pääsi Pyynikin hallin voittovaroilla toteuttamaan alkupe
räistä tarkoitustaan. Se rakennutti kaksi edustussaunaa, joiden suojissa vieraili 
aika ajoin korkean tason poliittisia päättäjiä. Myös presidentti Urho Kekkonen 
nautti muutamia kertoja Saunasäätiön edustussaunojen löylyistä. Ehkä presiden
tin vierailuilla oli Tampereelle muutakin hyötyä kuin pelkästään niiden tuottama 
julkisuus. 

Kuitenkaan tässä ei ole syytä pohtia säätiöimisen kaupungille aiheuttamia 
etuja tai haittoja.Ydinkysymys kuuluu, miksei miltään taholta esitetty uimahallia 
annettavaksi urheilulautakunnan hoitoon? Olisihan tällainen vaihtoehto tuntunut 
varsin luontevalta, ainakin näin jälkikäteen ajatellen. Vastaus löytyy kuitenkin 
tuolloin vallinneesta ajattelutavasta. Urheilulautakuntaa ei arvostettu sellaisena 
hallintokuntana, jonka hoitoon olisi voitu luovuttaa niin merkittävä laitos kuin 
miksi uimahalli tuolloin katsottiin. Tehtävä haluttiin uskoa vain kaupungin eturi
vin poliitikoille. Ajattelutapa ei ollut luonteenomaista yksistään Tampereelle, vaan 
muissakin kaupungeissa, joissa uimahalleja rakennettiin, perustettiin niitä hoita
maan erillisiä toimikuntia tai vastaavia elimiä. Yleisesti näiden toimikuntien 
johdossa istui kaupunginjohtaja. Urheilulautakunnat saivat niihin korkeintaan 
edustajansa. Toisaalta uimahalli oli 1950-luvun lopulla sellainen harvinaisuus, että 
se houkutti puoleensa korkean tason päättäjiä. Oli sosiaalisesti arvokasta istua 
hallin johdossa, ja se oli aika ajoin myös mukavaa puuhaa. Hallin tiloissa voi tuttu 
miesporukka kokoontua vähän vapaammissa merkeissä hoitamaan kaupungin 
asioita. Kuten tunnettua saunominen ja uiminen rentouttaa ja antaa hyvät puitteet 
epäviralliseen poliittiseen yhdessäoloon sekä asioista ennalta sopimiseen. 

Tuntuu myös siltä, että Tampereella urheilulautakunta hyväksyi säätiöinnin. 
Se ei asiaan kantaa ottanut, kuten vuonna 1957 lautakunnan jäseneksi tullut 
liikuntaneuvos Tapani Jokihaara muistelee: 

"Ei lautakunta sitten halliasiaan erikoisemmin reagoinut, kun asia meni poliittisten 
kuvioitten kautta kaupunginhallituksessa. Siinä kait oli sellainen tilanne, että säätiötä 
puuhanneiden välit olivat poikki kansandemokraatteihin. Luottamuksellista yhteistyö
tä ei ollut valtuuston tasolla. Sen takia kansandemokraatit pullautettiin ulos säätiöstä. 
En muista, että lautakunnassa olisi asiasta keskusteltu edes epävirallisesti."70 

Jokihaara lienee asiassa yksi parhaita todistajia, koska hän ehti olla lautakunnan 
jäsenenä yhtäjaksoisesti 36 vuotta, joista viimeiset 26 puheenjohtajana. 

Se taas, ettei lautakunta itseään hallin hoitajaksi tyrkyttänyt johtui mitä 
ilmeisimmin tietynlaisesta vaatimattomuudesta. Tampereen liikuntatoimi oli vie
lä 1950-luvun lopulla varsin pieni hallintoyksikkö. Sen kokonaismenot kohosivat 
tuolloin runsaaseen kuuteen miljoonaan nykymarkkaan. Ei ollut oikeastaan realis
tista ajatella, että sille olisi yhtäkkiä siirretty 50 miljoonaa markkaa maksanut 
uimahallikiinteistö, jonka vuotuinen liikevaihto retkeilymajoineen, ravintoloineen 
ja pesuloineen ylitti reilusti kaupungin liikuntamenot. Eikä kukaan ainakaan 
julkisesti esittänyt, että olisihan uimahalli voitu erottaa urheilulautakunnan hal
lintaan ja jättää muut kiinteistössä olleet laitokset nyt vaikkapa sitten Sa unasää tiön 
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hoitoon. Vasta parinkymmenen vuoden kuluttua tällaiseen ratkaisuun tultiin. 
Urheilulautakunta ei jäänyt kuitenkaan pohtimaan Pyynikin uimahallin 

vuokrausta Saunasäätiölle. Sillä oli yllin kyllin muuta puuhaa. Vuonna 1956 
valmistui Koulukadun jääkiekkostadionille tekojää. Jäähdytys kentälle saatiin 
maanalaisia putkia myöten läheisestä Pyynikin oluttehtaasta. Tekojää oli Suomen 
ensimmäinen, ja sen rakentamisesta ja hoidosta vastasi Tampereen Keinojäärata
yhdistys, jota kaupunki tuki lainoin. Muutoinkin Koulukadun kentästä muodos
tui tietynlainen jääkiekkoilun pyhättö. Olihan sinne valmistunut heti sotien jäl
keen neljäntuhannen henkilön katsomo, josta oli hyvä kannustaa kotijoukkueita. 
Ei ihme, että tamperelaisseurat menestyivät erinomaisesti jääkiekon mestaruus
sarjassa. 

Vaatimustason kasvaessa ilmeni, ettei 1950-luvulla valmistunut Ratinan 
yleisurheilu-ja jalkapallokenttä riittänyt tamperelaisille. Kaupungin kasvun myö
tä kasvoi myös tarve suurstadionin rakentamiseen. Hankkeen aloitus oli kiinni 
kuitenkin rahasta. Vihdoin vuoden 1963 syyskuussa päästiin aloittamaan Ra tinan, 
sittemmin Tampereen stadionin rakennustyöt. Kaupunginhallituksen nimeämän 
rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Kalle Kaihari, 
joka oli ehtinyt kunnostautua jo uimahallin rakentamisessa. 

Stadionin rakennustyö oli yksi liikuntatoimen historian suurimpia. Se vei 
aikaa lähes kolme vuotta. Vihkiäiskilpailuina olivat elokuussa 1966 pidetyt Kale
van Kisat. T ällöin upouusi stadion käsitti kumiasvalttipintaiset juoksuradat ja 
muut yleisurheilun suorituspaikat, nurmipintaisen jalkapallokentän sekä katsomo
rakennelmat lähes 20 000 katsojalle. Katettuun pääkatsomoon oli numeroitu 
runsaat 4 000 istumapaikkaa. Sen sisäänkäyntitason alla sijaitsivat urheilu- ja 
huoltotilat, joihin kuuluivat omat salit muun muassa voimistelua, painia, nyrkkei
lyä ja kuntoilua varten. Lisäksi katsomorakennuksesta löytyi 13 puku- ja 10 
toimistohuonetta sekä tilat ensiapuhenkilökunnalle ja erotuomareille. Edelleen 
rakennuksessa sijaitsi noin sadan hengen kahvila. 

Mistään pienestä hankkeesta ei Ratinan Stadionin kohdalla ollut kyse. Jo 
betonisen katsomorakennuksen mitat olivat monumentaaliset. Ne hallitsevat yhä 
tänä päivänä Ratinanniemen maisemaa. Pienet eivät olleet myöskään kustannuk
set. Kaikkiaan stadioniin upposi kolmena vuonna rahaa noin 40 miljoonaa nyky
markkaa, josta summasta veikkausvoittovaroilla katettiin hieman runsaat kaksi 
miljoonaa. Eli lähes koko urakka rahoitettiin kaupungin varoin.71 

Stadionin valmistuminen kohensi kertaheitolla kaupungin liikuntapalveluja. 
Nyt saatiin vihdoinkin paikka suurille kilpailu-ja urheilutilaisuuksille. Frenckellin 
vanhoista saleista voitiin luopua ja siirtää niissä pyörineet toiminnot Ratinaan. 
Stadionin uumenista saivat harjoitustilansa nyrkkeilijät, painijat, voimistelijat, 
painonnostajat ja kuntoilijat. Myös urheilulautakunta sai ensimmäiset riittävän 
tilavat toimistohuoneet Ratinasta. Tosin urheilulautakunnan toimistona tilat eivät 
ehtineet olla kuin muutaman kuukauden, kunnes vuoden 1967 alusta hallinto
kunnan nimi muutettiin vapaa-aikalautakunnaksi. 

Jos stadionin remonttia oli suunniteltu pitkään, niin samaa ei voi sanoa 
jäähallihankkeesta, joka putkahti uimahallin tavoin esiin kaikkien suunnitelmien 
ulkopuolelta. Kävi nimittäin niin, että Kansainvälinen Jääkiekkoliitto myönsi 
vuoden 1963 keväällä Suomelle vuoden 1965 jääkiekkoilun MM-kisojen 
järjestämisoikeuden. Suomessa tämä taas merkitsi ennen muuta tamperelaisten 
kiinnostumista asiasta. Olihan Tampere kiistatta Suomen jääkiekkoilun keskus. 
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Kyse oli vain siitä, kuinka kisoja varten ennätettäisiin rakentaa jäähalli. Tietenkin 
kyse oli myös rahasta. Keinojääratayhdistyksen suunnitelmiin kuului kattaa Koulu
kadun tekojää.72 Tähän tarkoitukseen se ajatteli saavansa kaupungilta tukea ja 
kääntyi asiassa ensinnä kaupunginjohtajan puoleen. 

Keinojääratayhdistyksen suunnitelmat eivät kuitenkaan kaupunginjohtaja 
Lindforsia miellyttäneet. Ne olivat hänen mielestään liian vaatimattomat. Hän 
katsoi parhaaksi vaihtoehdoksi rakentaa kunnon halli Hakametsään. Lindforsi
laiseen tyyliin kaupunginjohtajan kerrotaan tokaisseen: 

"Jos ette suostu muuttamaan suunnitelmianne ja lähtemään Hakametsään, niin saa 
sitten olla. Koulukadulle ei ruveta mitään kattoja rakentelemaan. Eihän MM-kisoja voi 
sellaiseen loukkoon kukaan kuvitellakaan."73 

Kun yhdistyksen edustajat pelkäsivät kustannuksia, niin tähänkin kaupungin
johtajalla oli vastaus: "Antakaa minun huolehtia siitä. Hoitakaa te kaupunkilaiset 
myönteisiksi tälle hankkeelle, niin rahat löytyvät."74 Rahoituksen järjestäminen ei 
ollut kuitenkaan helppoa edes toiminnan miehenä tunnetulle Lindforsille. Kau
punki eli kovia taloudellisia aikoja. Jatkuva ja ripeä väestönkasvu pakotti kunta
laisten peruspalvelujen tuottamiseen, joten rahaa ei tahtonut liietä urheilu
rakentamiseen. Varsinkin kun muistetaan, että samaan aikaan oli menossa Ra tinan 
stadionin urakka, joka nieli kymmeniä miljoonia. Niinpä ainoaksi rahoitus
vaihtoehdoksi jäi turvautua velanottoon. 

Asiat etenivät sitten sellaisella vauhdilla, ettei liene ennen moista nähty. Jo 
kesäkuussa 1963 kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Hakametsään raken
nettaisiin jäähalli ja että rakennustyöt aloitettaisiin heti tulevana syksynä. Muita 
soraääniä ei valtuustossa kuulunut kuin, että se päätti täsmentää hallin omistus
suhteita koskevaa kohtaa, koska kaupunginhallituksen esityksessä ei asiaa täsmäl
lisesti sanottu. Valtuusto näet päätti kättennostoäänestyksellä: "että suunnitelma 
Tampereen kaupungin hallintaan tulevan jäähallin rakentamiseksi Hakametsän 
alueelle arviolta 2.700.000 mkn kustannusarvioineen hyväksytään."75 Siis valtuus
ton enemmistö halusi päätökseen maininnan, että halli tulee kaupungin hallin
taan. Tämä sulki pois mahdollisuuden, että Keinojääratayhdistys olisi saanut 
hallin itselleen. On vaikea arvioida, oliko kaupunginhallituksen epämääräisen 
esityksen takana ajatus antaa jäähalli sitten rakentamisen jälkeen Keinojäärata
yhdistykselle. Joka tapauksessa oli selvää, että valtuuston vasemmisto halusi 
hallin tulevan selkeästi kaupungin omistukseen. Ainakin kansandemokraattisten 
valtuutettujen muistissa oli vielä tuoreina Pyynikin uimahallin ympärillä käyty 
keskustelu. 

Jäähallihanke esiteltiin valtuustolle silkkihansikkain. Kustannuksiksi kau
punginhallitus oli laskenut2,7 miljoonaa markkaa, mutta todellisuudessa ne olivat 
yli kaksinkertaiset, noin 5,8 tuolloista miljoonaa. Eli Hakametsän jäähalli tuli 
kaikkiaan maksamaan lähes 50 miljoonaa nykymarkkaa, johon saatiin veikkaus
voittovaroja 1,8 miljoonaa ja Keinojääratayhdistykseltä 700 000 markkaa.76 Arkki
tehtonisesti halli oli jotakin aivan uutta Suomessa. Olihan se maamme ensimmäi
nen jäähalli. Riippukattoineen se saattoi kummastuttaa, mutta osoittautui käyttö
kelpoiseksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Katsomopaikkoja halliin tuli yli 10  000, ja sitä 
voitiin tarvittaessa käyttää myös muihin kuin jääurheilutarkoituksiin. Suurinta 
kunnioitusta herätti kuitenkin Hakametsän hallin nopea valmistuminen. Sen 
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vihkiäiset pidettiin tammikuun 29 päivänä 1965, kun oli ehtinyt kulua vain vuosi 
ja seitsemän kuukautta valtuuston rakentamispäätöksestä. 

Mutta eipä jäähallin rakentamisessa paljon sitten ehditty muodollisuuksiin 
puuttua. Muun muassa urheilulautakunta jäi sivustakatsojan rooliin, vaikka olisi 
voinut odottaa silläkin olevan asiaan sanansa sanottavana. Lautakunnan jäsenenä 
rakentamisvuosina olleen Tapani Jokihaaran sanoin: 

"Jäähallihanke käynnistyi kait jääkiekkoväen ja Jääkiekkoliiton aloitteesta. Kuka sitten 
lähti ideaa kaupungin hallinnossa kehittämään? Kyllä tietysti Lindfors oli hankkeessa 
voimakkaasti mukana. Siinä oli hänen lisäkseen viisi - kuusi vaikuttajaa. He panivat 
sitten pystyyn rakennustoimikunnan, joka toimi varsin vapaasti. Halli rakennettiin 
suit'sait, vähän reilussa vuodessa. Tälläkään kertaa ei urheilulautakunnalla ollut asian 
kanssa mitään tekemistä. Sitten tuli myöhemmin vielä vapaa-aikalautakunnan aikana 
tämmöinen liikuntalaitosten johtokunta. Siihen jostakin syystä siirrettiin sitten laitoksia. 
Aluksi jäähalli oli pitkät ajat kaupunginhallituksen johtojaoston alainen. Urheilulauta
kunnalla ei ollut myöskään mitään tekemistä jäähallin hallinnon kanssa."77 

Siten jo toistamiseen, kun kaupunkiin rakennettiin suurta ja kallista urheilu
laitosta, ei sen hallintoa annettu alan asiantuntijalautakunnalle. Syitä menettelyyn 
voidaan vain arvailla. Päällimmäisenä lienee edelleenkin ollut urheilulautakunnan 
vähäinen arvostus. Katsottiin, ettei se kyennyt suoriutumaan niin vaativasta 
tehtävästä kuin mitä jäähallin hoitaminen oli. Toisaalta asiaan saattoi vaikuttaa se, 
että jäähallihanke oli ollut alusta alkaen kaupungin ylimmän johdon käsissä. 
Niissä se haluttiin pitää myös jatkossa, jottei mitään yllätyksiä pääsisi tapahtu
maan. Olivat syyt mitkä hyvänsä, niin yleisenä johtopäätöksenä voidaan sanoa, 
että sekä Pyynikin uimahallin että Hakametsän jäähallin hallintojätjestelyt vahvis
tivat Tampereelle moniksi vuosiksi käytännön, jossa liikunta toimi oli lähes tyystin 
sivussa keskeisten urheilu- ja liikuntalaitosten hallinnosta. Se pystyi seuraamaan 
laitosten hallintoa ainoastaan sitä kautta, että joku urheilulautakunnan jäsenistä 
tai virkamiehistä tuli valittua kyseisten laitosten hallintoelimiin. Vasta 1970-
luvulla urheilulautakuntaa seuranneen vapaa-aikalautakunnan asema koheni 
tältä osin, kun se sai edustajansa silloiseen Tampereen kaupungin Harrastustalojen 
johtokuntaan. 

Urheilulautakunnan laajentamista vuonna 1967 vapaa-aikalautakunnaksi 
käsitellään jatkossa perusteellisemmin, mutta tässä on syytä puuttua yhteen 
seikkaan, jolla oli suuri merkitys liikuntarakentamisen linjauksiin. Nimittäin jo 
vuoden 1964 marraskuussa oli kaupunginhallitus asettanut toimikunnan, jonka 
tehtäväksi annettiin laatia ehdotuksia ja aloitteita kaupungin retkeily- ja ulkoilu
toiminnan kehittämiseksi. Tätä varten palkattiin seuraavan vuoden keväällä ret
keily- ja ulkoiluasioista vastaava henkilö ja hän sai sitten tuekseen vapaa-aika
lautakuntaan ulkoilujaoston. Vuosikymmenen lopulla alkoi Tampereella voi
mallinen ulkoilu- ja retkeilyalueiden perustamisen kausi, joka on jatkunut oikeas
taan näihin päiviin. Eli urheilupainotteisen rakentamisen rinnalle tuli kaupunki
laisten vapaa-ajan viettoon liittyvien virkispalvelujen tuottaminen. Tässä Tampere 
seurasi Helsingin esimerkkiä. 

Väkiluvultaan ripeässä kasvussa olevassa Oulussa heräsi myös heti sodan 
jälkeen voimakas pyrkimys kunnollisen yleisurheilukentän rakentamiseen. Täl
löin katseet kääntyivät Raatinsaarelle. Alue oli noussut esille jo 1930-luvun lopulla, 
kun kaupungin läpi virtaava Merikoski päätettiin valjastaa energiantuotantoon. 
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Tosin Merikosken rakentaminen viivästyi sodan vuoksi, mutta siihen palattiin heti 
sodan jälkeen. Ensimmäisenä tehtävänä kaupunki julisti keskialueen rakentami
sesta suunnittelukilpailun. Sen voitti arkkitehti Alvar Aallon suunnitelma, jossa 
alueelle voimalaitoksen lisäksi ehdotettiin muun muassa yleisurheilustadionia. 
Aallon esitys oli vasta yleisasemakaava, joten sitä jouduttiin täsmentämään. 
Urheilulautakunta tilasi vuonna 1948 valtion urheilulautakunnan rakennus
insinööri Heikki Valjakalta yksityiskohtaisen luonnoksen Raatin urheilukeskusta 
varten.78 

Valjakan luonnos hyväksyttiin tietenkin valtion urheilulautakunnassa, joka 
oli valmis tukemaan urheilukeskuksen rakentamista veikkausvoittovaroin. Tuen 
saannin varmisti vielä tuolloinen Veikkaustoimiston johtaja Olavi Suvanto, joka 
vieraili Oulussa ja tutustui paikan päällä suunnitelmiin. Valtion tuesta huolimatta 
eivät kaupungin päättäjät hankkeelle heti lämmenneet. Vuoden 1949 talousarvi
oon ei keskuksen rakentamisen aloittamiseen rahaa kaupungilta herunut, vaikka 
urheilulautakunta sitä miltei vaatimalla vaati. Tämän vuoksi jouduttiin niin sanot
tuun pattitilanteeseen. Valtio oli valmis tukemaan hanketta, jos kaupunki sen ensin 
omin voimin aloittaisi. Kaupunki näytti taas odottavan, että valtio antaisi hank
keen käynnistämiseen rahaa. Tosin valtion urheilulautakunnan taholta tehtiin 
kaupunginjohtajalle selväksi, että veikkausvoittovaroja tulee vasta sitten, kun työt 
on pantu käyntiin.79 

Urheilulautakunta oli ikävässä tilanteessa. Se joutui pohtimaan, miten saada 
työt käynnistettyä ilman valtuuston myöntämää määrärahaa. Avuksi otettiin 
vanha konsti. Lautakunta päätti ruveta järjestämään urheilukeskuksen rakentami
sen tueksi talkoita, juhlia ja erilaisia keräyksiä. Syyskuun lopulla 1948 pidettiin 
Raatinsaarella ensimmäiset talkoot. Urheilulautakunnan kutsu oli houkutellut 
paikalle 130 kaupunkilaista, joiden voimin alettiin tulevaa kenttäaluetta raivata ja 
tasoittaa. Kaikkiaan talkoita pidettiin sinä syksynä neljä kertaa ja niihin osallistui 
kolmisensataa henkeä. Joten talkooinnostus ei ollut aivan vähäinen, kun ajatel
laan, että Oulu oli sentään kaupunki eikä mikään maaseu tupitäjä, jossa talkootöihin 
oli totuttu.00 Toisaalta talkoot kertoivat siitä, että urheiluväki näki uuden kentän 
rakentamisen todella tarpeelliseksi hankkeeksi - toisaalta ne kertoivat siitä, että 
kaupungin päättäjät elivät vielä vanhaa aikaa. Heeivätmieltäneeturheilukeskusta 
niihin palveluihin, jotka oli syytä rahoittaa veromarkoin. Tosin päättäjien asenteet 
joutuivat tässä asiassa muuttumaan. 

Urheilulautakunta oli luonnollisesti tyytyväinen talkootyön ja erilaisten 
keräysten tuottamaan tulokseen, mutta sille kävi nopeasti selväksi, ettei Raatin 
kaltaista mittavaa hanketta voitu vapaaehtoistyöllä toteuttaa. Kyllä siihen vaadit
tiin aikaa myöten kaupungin selkeää panostusta. Myös valtuusto tuli lopulta tästä 
vakuuttuneeksi, kun se varasi vuoden 1950 talousarvioon määrärahan kentän 
rakentamista varten. Työt päästiin aloittamaan saman vuoden keväällä. Niitä 
jatkettiin aina vuoteen 1952, jolloin kenttäalue suorituspaikkoineen ja ratoineen 
saatiin lopulliseen käyttökuntoon. Kaikkiaan urheilukeskuksen ensimmäisen vai
heen rakennustyöt tulivat maksamaan noin 2,5 miljoonaa nykymarkkaa, josta 
veikkausvoittovaroilla katettiin vajaat miljoona.81 Siten kyseessä oli ylivoimaisesti 
kaupungin liikuntatoimen siihenastisen historian suurin investointi. Se oli myös 
ensimmäinen kohde, johon kaupunki sai valtiolta veikkausvoittovaroja. 

Lautakunta ei kuitenkaan jäänyt kentän valmistumisen jälkeen lepäämään 
laakereillaan, vaan sillä oli jo valmiina uudet rakennussuunnitelmat. Kyse oli 
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Raatin toisen vaiheen toteuttamisesta, johon kuuluivat katsomorakennus ja sen 
yhteyteen tuleva uimahalli. Uimahallin tarve oli tullut entistä ajankohtaisemmaksi 
sen jälkeen, kun Linnansaaren uimala oli alkanut auttamatta rapistua eikä sitä 
kannattanut enää lähteä peruskorjaamaan, koska kaupungin lähirantojen vedet 
olivat päässeet pahasti saastumaan ja ne alkoivat monin paikoin olla uima
kelvottomia. Toisaalta 1950-luvun puolivälin jälkeen elettiin aikaa, jolloin suurem
missa kaupungeissa asukkaat asettivat yhdeksi tärkeimmäksi kunnalliseksi hank
keeksi uimahallin. Voidaan sanoa, että yleinen mielipideilmasto suosi uimahalli
rakentamista. 

Kuitenkin Oulussa urheilulautakunnan suunnitelmat tähtäsivät vielä uima
halliakin pitemmälle. Lautakunta näet tavoitteli Raatiin itse asiassa kolmitasoista 
ratkaisua: ensin stadionin katsomoa, sitten uimahallia sekä niiden jälkeen vielä 
urheiluhallia torneineen ja retkeilymajoineen. Katsomo-osa saatiin ensin valmiik
si, minkä jälkeen sen alle ruvettiin rakentamaan uimahallia marraskuussa 1956. 
Rakennustyöt eivät kuitenkaan sujuneet aivan toivotulla tavalla, koska ne olivat 
lähes vuoden keskeytyksissä. Siksi uimahalli valmistui vasta kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun työt oli aloitettu. Halli avattiin yleisölle marraskuussa 1959.82 

Kokonaisuudessaan uimahalli tuli maksamaan kaupungille kutakuinkin 
kymmenen miljoonaa nykymarkkaa, josta veikkausvoittovaroilla peitettiin vajaa 
kolmannes. Tämä oli vähemmän kuin mitä esimerkiksi Turku ja Jyväskylä olivat 
valtiolta saaneet uimahalleihinsa, mikä herätti tietysti Oulussa vilkasta keskuste
lua ja kritiikkiä valtion rahanjakoa kohtaan.33 Kuitenkin kritiikki pian unohtui, ja 
oululaiset kiittivät niin kaupunkia kuin valtiotakin hallistaan. Se oli järjestyksessä 
Suomen kymmenes uimahalli, mutta asukaslukuun suhteutetulta kävi jämäärältään 
se nousi heti maamme ensimmäiseksi. Tämä jos mikä osoitti hallin tulleen todella 
tarpeeseen. 

Tarpeeseen olisi varmasti ollut myöskin uimahallin pohjoispäätyyn suunni
teltu urheiluhalli, sillä kaupungissa oli 1950-luvun lopulla huutava pula sisä
liikuntatiloista. Kuitenkin urheiluhallin rakentamisen aloittaminen lykkääntyi, ja 
hanke painui vähitellen unholaan, vaikka lautakunta teetti sitä varten oman 
suunnitelman. Suurimpana esteenä urheiluhallin rakentamiselle oli kireä rahati
lanne. Kaupungin voimakkaan kasvun seurauksena piti kaikki käytettävissä 
olevat voimavarat suunnata ensi vaiheessa uusien asuntoalueiden rakentamiseen 
ja niiden peruspalvelujen tuottamiseen. Rahaa ei tahtonut yksinkertaisesti enää 
riittää muualle. Siten 1960-luvulle siirryttäessä ei urheilu- ja liikuntarakentamisen 
näkymät olleet kovinkaan suotuisat. 

Kun urheiluhallin toteuttaminen ensin lykkääntyi ja siirtyi sitten hamaan 
tulevaisuuteen, joutui lautakunta kiinnittämään huomionsa muihin kohteisiin. 
Nämä olivat etupäässä eri alueille suunnattuja ulkokenttiä, joskin heti 1960-luvun 
alussa tehtiin myös kauaskantoisia suunnitelmia. Vuonna 1961 saatiin kaupungin 
asemakaava-arkkitehdin ja urheilulautakunnan yhteistyönä valmiiksi luonnos
piirustukset Simpsinkankaan ja Raksilan urheilualueista.84 Vaikka luonnoksia ei 
lähdettykään heti käytännössä toteuttamaan, oli niillä suuri merkitys kyseisten 
alueiden jatkokehitykselle. 

Kenttärakentamisessa oli painopiste edelleen Raatissa. Vuonna 1965 valmis
tui stadionin iltakäyttöä varten lähes miljoona nykymarkkaa maksanut valaistus
järjestelmä. Samoihin aikoihin jouduttiin kuntaliitosten seurauksena panosta
maan Pateniemen ja Oulunsuun kenttien kunnostukseen. Jälkimmäiseen tehtiin 
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1960-luvun lopulla kumiasfaltti. Lisäksi urheilulautakunta sai odottamatta hoi
toonsa tekojään. 

Monien muiden kaupunkien tavoin myös Ouluun oli syntynyt 1960- luvun 
puolivälissä jääkiekkoväen perustama yksityinen säätiö, joka oli ottanut tavoit
teekseen tekojään rakentamisen. Jäästadion saatiin kyllä yleensä pystyyn säätiön 
voimin, mutta kuten odottaa sopi, vain hurjien velkojen avulla. Ja ennen pitkää 
säätiö oli tilanteessa, jossa velkaongelma kaadettiin kaupungin syliin. Siten kyse ei 
ollut mistään puhtaasti oululaisesta ongelmasta, kun valtuusto sai joulukuussa 
1967 käsiteltäväkseen Oulun Tekojäästadionsäätiön anomuksen siitä, että kau
punki ottaisi vastatakseen säätiön veloista. 

Säätiön taloudellinen tilanne oli suorastaan toivoton. Kaupungin teettämän 
tiliselvityksen mukaan oli täysin varmaa, ettei tekojääradan vuokra- ja mainos
tuloilla kyetty kattamaan menoja. Vuosittaiseksi rahoitusvajaukseksi arvioitiin 
noin 150 000 nykymarkkaa. Näin säätiöllä ei ollut mitään mahdollisuuksia hoitaa 
velkojaan, ja aikaa myöten sille kävi ylivoimaiseksi radan käytännön ylläpitämi
nen. Varsinkin, kun suurin velka oli yhtiölle, joka oli toimittanut tekojään 
jäähdytyskoneiston. Eli lyhyesti sanottuna kyse oli siitä, että tekojääsäätiö oli 
konkurssikypsä ja ilman kaupungin asioihin puuttumista olisivat jääkiekkoilijat 
jääneet ilman keinojäätä ja joutuneet tyytymään luonnonolosuhteisiin.85 

Kaupunginhallitus pyysi asiasta urheilulautakunnan lausuntoa. Lautakunta 
oli yksimielisesti sitä mieltä, että kyseisessä tilanteessa oli paras ratkaisu kaupun
gin mukaanmeno tekojääsäätiöön. Edellytyksenä tietenkin pidettiin sitä, että 
ennen säätiöön liittymistä selvitettäisiin perusteellisesti sen taloudellinen tilanne. 
Lisäksi lautakunta katsoi, että kaupungin oli syytä ottaa itselleen säätiössä 
enemmistöasema. Kaupunginhallitus oli asiassa kutakuinkin samoilla linjoilla 
urheilulautakunnan kanssa. Sen sijaan valtuusto oli aluksi eri mieltä. Nimittäin 
asian ollessa ensimmäisen kerran esillä valtuustossa, se hylättiin suoralta kädeltä. 
Mutta asiaan jouduttiin palaamaan valtuuston seuraavassa kokouksessa, jolloin 
päätettiin, että kaupunki menee tekojääsäätiön puolesta omavelkaiseen takaukseen 
noin miljoonasta nykymarkasta tekojääradan koneiston tilivelan maksamiseksi. 
Samalla kaupunkiliittyi säätiön jäseneksi niin, että se sai säätiössä määräysvallan.86 

Siten kaupungista oli tullut tavallaan vasten tahtoaan tekojääradan omistaja, mikä 
lienee ollut onneksi jääkiekkoilijoille. 

Eri asia sitten kokonaan on, miten muu urheiluväki ja veronmaksajat asiaan 
suhtautuivat. Joka tapauksessa kyse oli loppujen lopuksi suhteellisen pienestä 
investoinnista, joka ei kaupungin menoissa paljon tuntunut. Kuitenkin asialla oli 
oma periaatteellinen merkityksensä, koska tapaus osoitti, että valtuusto ja urheilu
lautakunta olivat valmiita ottamaan kaupungin vastuulle sellaisia yksityisiä hank
keita, jotka eivät taloudellisesti menestyneet. Tämä oli omiaan vahvistamaan kun
nallisessa päätöksenteossa sitä katsantokantaa, että liikuntapaikat kuuluivat yli
päätään niihin palveluihin, joiden ylläpitoa oli tuettava veromarkoin. Eli tukemi
sen arvoiseksi katsottiin yhtä hyvin kaikkia kuntalaisia laajasti palveleva uimahalli 
kuin suhteellisen pientä urheilijoiden joukkoa palveleva tekojääkin. Tällä katsanto
kannalla ei ollut suurta merkitystä vielä 1960- luvulla, koska kaupungin taloudelli
nen liikkumavara oli pieni. Mutta heti kun taloudelliset mahdollisuudet paranivat, 
ei ollut yhdentekevää, miten kunnallista liikuntarakentamista painotettiin. 

Myös toisessa länsirannikon kaupungissa Vaasassa päästiin laitos
rakentamisen makuun, kun urheilulautakunta käynnisti 1950-luvun alussa maa-
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pohjahallin suunnittelun. Hallin rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 1955 ja 
jo saman vuoden lokakuussa lähtivät harjoitukset käyntiin urheilulautakunnan 
toimintakertomuksen mukaan seuraavaan tapaan: 

"Lokakuussa pääsivät painijat vihdoinkin muuttamaan uuteen komeaan painisaliinsa. 
Kaksi viikkoa myöhemmin oli nyrkkeilysali valmis käyttöön sen jälkeen, kun kaupun
ginhallitus oli myöntänyt varoja kaikkein tärkeimpien välineiden hankkimiseen. Näit
ten yhteydessä on pienempi tila painonnostoa varten. Vanha hökkeli Kauppapuistikon 
kansakoulun pihamaalla n.s. voimailusali, joka on rumentanut koko koulun ympäris

töä, on vihdoinkin voitu purkaa."87 

Pari vuotta maapohjahallin valmistumisen jälkeen valtuusto teki päätöksen uima
hallin rakentamisesta. Päätöstä edesauttoi, että hankkeen pohjarahaksi saatiin 
Vaasan ruotsalaiselta ystävyyskaupungilta Malmöltä runsaat neljä miljoonaa nyky
markkaa. Huhtikuussa 1960 pistettiin sitten lapio hallityömaalla ensi kerran 
maahan ja siitä urakka alkoi. Sitä kesti aina lokakuun lopulle 1962, jolloin pidettiin 
uimahallin vihkiäiset. Hanke tuli kaikkiaan maksamaan runsaat 15 nykymiljoonaa, 
johon jo mainittujen Malmön lahjoitusvarojen lisäksi saatiin valtiolta veikkaus
voittovaroja kutakuinkin 2,5 miljoonaa. Uimahalli oli Vaasan siihen mennessä 
suurin liikuntarakennusinvestointi ja sellaisena se tuli myös säilymään, kun ottaa 
huomioon hallin myöhemmän peruskorjauksen 1980-luvun puolivälissä.88 

Uimahallin valmistuminen antoi sysäyksen Vaasan urheilu- ja liikuntatoi
men kehittämiselle. Hallin oltua ensin kolme vuotta erillisen toimikunnan hoidos
sa, se siirrettiin urheilulautakunnan vastuulle, kun lautakunta sai huhtikuussa 
1965 kauan kaipaamansa urheilutoimenjohtajan viran. Tätä ennen lautakunnan 
käytännön hallintorutiineista olivat vastanneet luottamustoimina puheenjohtaja 
ja sihteeri. Uuden viran myötä tehostui liikuntarakentarnisen suunnittelu. Lauta
kunta laati liikuntatilojen viisivuotisen rakennusohjelman, jolle se sai myös kau
pungin päättäjien hyväksynnän. Ohjelmaan sisältyivät Palosaaren ja Pikisaaren 
uimalat, tekojää ja pesäpallokenttä Hietalahteen, hiihtokeskus sekä uimahallin 
lisärakennuksen toteuttaminen. 

Esimerkkikunnista 1960-luvun loppuun mennessä ennätti vielä Hyvinkää 
rakentaa uimahallin. Se valmistui vuonna 1969 Sveitsin ulkoilualueelle ja edusti 
toteutukseltaan uutta suunnittelua. Ratkaisussa ei tyydytty enää pelkkään 25 
metrin altaalla varustettuun halliin, vaan "kahteen loivarinteiseen maasto
syvennykseen sijoitettiin ulkoaltaat aurinkoalueineen perhe- ja kilpailualueeksi, 
jälkimmäisen vierelle kesäkäyttöinen pukusuojarakennus ja sen päähän uima
hallirakennus sisääntulotien varrelle siten, että sen altaat liittyivät aurinko
alueeseen."89 Siis Hyvinkäälle syntyi uimahallin ja maauimalan käsittävä 
yhdistelmäratkaisu, joka soveltui sekä talvi- että kesäkäyttöön. 

Joensuussasuurinlaitosrakennuskohde oli vuonna 1961 valmistunuturheilu
talo. Se käsitti 800 neliömetrin suuruisen ja yhdeksän metrin korkuisen liikunta
hallin, joka mahdollisti sisäpallopelien kansainväliset ottelut. Lisäksi urheilutalos
ta saivat omat harjoitustilansa painin, nyrkkeilyn ja painonnoston harrastajat. 
Urheilutalon ohella toinen suuri rakennuskohde oli tekojäärata. Se rakennettiin 
ajan tavalle tyypillisesti yksityisen Tekojääratayhdistyksen voimin, mutta niin, 
että kaupunki tuki monin tavoin yhdistystä. Tekojää sijoitettiin Mehtimäkeen, 
jossa jo aikaisemmin olivat yleisurheilu-, tennis- ja palloilukentät. Itse asiassa 
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tuolle aivan kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevalle luonnonkauniille alu
eelle oli 1960-luvun lopulla nousemassa hyvää vauhtia monipuoliset palvelut 
tarjoava urheilu- ja ulkoilukeskus.90 

Myös Hämeenlinnaan valmistui vuonna 1961 urheilu- ja nuorisotalo. Se 
toteutettiin kuitenkin erillisen urheilu- ja nuorisotalosäätiön voimin, jossa kau
punki oli mukana enemmistöosakkaana. Myöhemmin kaupunki joutui ottamaan 
yhä suuremman vastuun Hämeenkaaren urheilu- ja nuorisotalon kohtalosta, ja 
vuonna 1977 talo siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen. Toinen 1960-
luvun Hämeenlinnalaishanke oli Ahveniston moottorirata. Se valmistui yksityis
ten toimesta vuonna 1967, mutta siirtyi sittemmin konkurssin jälkeen kaupungille. 
Tämä taasmahdollistiAhvenistonalueenkehittämisen laajoja joukkoja palvelevana 
urheil ualueena. 91 

Esimerkkikuntien kaupungeista vain Kajaani ei ehtinyt vielä 1960-luvun 
loppuun mennessä aloittaa omaa laitosrakentamistaan. Tämä johtui osaksi siitä, 
että kaupunki oli keskittänyt huomattavia voimavaroja Keskuskentän kunnostuk
seen ja sen katsomon rakentamiseen. Katsomon yhteyteen valmistui kaupungin 
ensimmäinen kunnallinen voimailusali. Varmaankinesimerkiksi uimahallihanketta 
viivytti myös se, että kajaanilaisilla oli mahdollisuus käyttää Kainuun prikaatin 
uimahallia, joka sijaitsi muutaman kilometrin päässä keskustasta. Kaupungilla oli 
varattuna hallista kolme yleisövuoroa viikossa. Lisäksi seuroilla oli vielä erikseen 
omat vuoronsa.92 

Liikuntapaikkojen määrä kuusinkertaistuu 

Jos kaupungit ja maalaiskunnat erosivat toisistaan liikuntapaikkojen laadullisessa 
tarjonnassa, niin määrän osalta ei juuri eroja ollut. Esimerkkikuntiin ja liikunta
paikkatilanteesta tehtyihin kartoituksiin nojaten voidaan sanoa, että kaupungeis
sa ja maalaiskunnissa oli 1950-ja 1960-luvuilla kutakuinkin yhtä monta liikunta
paikkaa tuhatta asukasta kohden. Se, miten paljon manner-Suomessa ylipäätään 
oli liikunta paikkoja ja miten ne jakaantuivat alueellisesti selviää taulukosta 7. Siinä 
on esitetty vuoden 1964 tilanne, koska tuolloin opetusministeriön urheilu- ja 
nuorisotoimiston johdolla tehtiin laaja urheilualuetutkimus. Se perustui kunnille 
tehtyyn tiedusteluun. Tiedustelun vastausprosentti nousi korkeaksi, ja tutkimuk
sen ulkopuolelle jäi oikeastaan vain viisi pienehköä kuntaa. Tämän johdosta 
taulukon 7 luvut kuvaavat hyvin kokonaistilannetta. Tosin tässä on muistettava, 
etteivät Ahvenanmaan kunnat kuuluneet selvityksen piiriin. 

Liikuntapaikat on taulukossa luokiteltu valtakunnallisen liikuntapaikka
rekisterin mukaisiin pääryhmiin. Tällöin ulkokenttiin luetaan yleisurheilukentät, 
erilaiset pallokentät, tenniskentät, jääurheilualueet ja pyöräilyradat. 
Sisäliikuntatiloihin kuuluvat kunto-, liikunta- ja palloilusalit, sisäjuoksuradat, 
jää-, squash-, tennis- ja jalkapallohallit sekä voimailutilat. Uimaloihin katsotaan 
kuuluviksi erikokoiset uimahallit sekä maa- ja rantauimalat, mukaanlukien kun
nan valvomat ja kalustamat uimarannat. Maastoliikuntapaikoiksi luetaan hiihto
rinteet, hyppyrimäet, kuntopolut, ulkoilu- ja suunnistusalueet, ulkoilumajat ja 
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hiihtoladut. Erityisurheilulaitoksia ovat keilahallit, ampumaradat, hevos- ja 
moottoriurheilualueet, golfkentät sekä veneily- ja ilmailuharrastusalueet.93 

TAULUKK07 Manner-Suomen liikuntapaikat 196494 

Läänit Ulko- Sisäliikun- Uimalat Maastolii- Erityislai- Yhteensä 

kentät ta tilat kuntapaik. toks.+muut tuhatta 

asukasta 

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kohden 

Uudenmaan 970 520 162 393 60 2105 2,4 

TurunjaPorin 1111 454 155 321 97 2138 3,2 

Hämeen 1115 321 236 317 79 2068 3,4 

Kymen 642 258 118 231 73 1322 3,8 

Mikkelin 401 145 45 97 24 712 3,1 

P-Karjalan 289 110 40 92 29 560 2,8 

Kuopion 439 159 58 93 23 772 2,9 

K-Suomen 424 205 93 159 25 906 3,7 

Vaasan 686 398 109 259 93 1545 3,4 

Oulun 546 259 72 216 52 1145 2,7 

Lapin 315 161 33 349 37 895 4,1 

Koko maa 6938 2990 1121 2527 592 14168 3,1 

% 49,0 21,l 7,9 17,8 4,2 100,0 

Kun valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan tiedustelun mukaan oli manner
Suomessa vuonna 1930 tuhatta asukasta kohden 0,5 liikuntapaikkaa, niin vuonna 
1964 oli vastaava suhdeluku kivunnut jo 3,1 liikuntapaikkaan. Siten hieman 
runsaassa kolmessa vuosikymmenessä liikuntapaikkojen määrä kuusinkertaistui. 
Tietenkään tulos ei voi olla täysin todellisen kehityksen mukainen, koska vertailtujen 
tutkimusten tekotapa ei ollut sama ja niihin liittyi muitakin vertailua vaikeuttavia 
tekijöitä. Silti tulos näyttää varmuudella oikean suunnan: liikuntapaikkojen määrä 
kasvoi 1950-ja 1960-luvuilla suorastaan räjähdysmäisesti. Yksi kasvun selittäjä oli 
veikkausvoittovarojen tulo liikuntarakentamisen rahoitukseen. Monet urheilu
kentät rakennettiin veikkausvoittovarojen turvin. Tämä ei kuitenkaan yksistään 
kasvua selitä. Pääasiallisin kasvun selittäjä oli sittenkin toisaalla. Se oli siinä, että 
toisen maailmansodan jälkeen myös maaseudulla kunnat ottivat päävastuun 
liikuntapaikkojen rakentamisesta. Sanalla sanoen, liikuntapaikkojen tuottaminen 
muuttui yksityisestä harrastuksesta yhteiskunnalliseksi palveluksi. Ja juuri tässä 
oli kasvun ydin. 

Kaikkiaan manner-Suomessa oli vuonna 1964 runsas 14 000 liikuntapaikkaa. 
Niistä 49prosenttia oli ulkokenttiä,21 sisäliikuntatiloja, 18 maastoliikuntapaikkoja, 
8 uimaloita ja loput 4 prosenttia erityisurheilulaitoksia tai muita edellisiin ryhmiin 
kuulumattomia liikuntapaikkoja. Siis liikuntapaikkojen tarjonta oli laajentunut 
kentistä, voimistelusaleista ja uimarannoista maastoliikuntapaikkoihin ja erityis
laitoksiin. Tämä olikin määrällisen kasvun ohella toinen muutossuunta. Kansa-
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laisten ei tarvinnut 1960-luvulla tyytyä enää pelkkiin urheilukenttiin ja 
voimistelusaleihin, vaan niiden oheen oli tullut uimahalleja, maauimaloita, 
kuntosaleja, hiihtourheilukeskuksia, laskettelurinteitä, keilahalleja jne. Kuntien 
mukaantulolla liikuntarakentamiseen oli ratkaiseva vaikutus myös tarjonnan 
monipuolistumiseen. Nimenomaan kunnat olivat niitä, jotka rakensivat uima
halleja ja maastoliikuntapaikkoja. Tosin tarjonnassa oli edelleen suuria vaihteluja 
maan eri alueiden ja kuntatyyppien välillä. 

Esimerkiksi urheilukenttien osalta urheilualuetutkimuksessa todettiin, "että 
puolet kaupunkien ja kauppaloiden urheilukentistä oli kehittyneintä tyyppiä 
(400m juoksurata), kun taas maalaiskuntien kentistä oli tätä tyyppiä vain noin 1 /5. 
Yleisin kenttätyyppi maalaiskunnissa oli 300 metrin juoksuradalla varustettu 
urheilukenttä."95 Vastaava laadullinen eriarvoisuus vallitsi vielä selvemmin, jos 
vertailun lähtökohtana oli suuret ja kalliit urheilulaitokset. On selvää, että esimer
kiksi uima- tai palloiluhallin rakentaminen paikkakunnalle vaati jo sinällään 
tietyn asukaskeskittyrnän, joka oli yleensä löydettävissä vain kaupungeista ja 
kauppaloista. Siten on vielä kertaalleen korostettava, että pelkkä määrällinen 
tarkastelu ei välttämättä anna liikuntapaikkatarjonnasta oikeata kuvaa. 

Viimeksi mainitun seikan vahvistaa sekin, että määrällisessä vertailussa 
Lapin läänin kunnissa oli eniten liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden. Tämä 
johtui siitä, että läänin alueella oli jostain syystä epätavallisen paljon hiihtolatuja, 
jotka vuoden 1964 selvityksessä kirjattiin maastoliikuntapaikoiksi. Joten taulukon 
7 luvut eivät Lapin läänin osalta kuvaa aivan todellista tilannetta. Seuraavaksi 
eniten liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden oli Kymen, Keski-Suomen, Hä
meen ja Vaasan läänien kunnissa. Nämä olivat olleet jo kolme vuosikymmentä 
sitten kärjessä, jos ottaa huomioon lääninrajojen muutokset. Tällöin Kymen lääni 
edusti tavallaan entistä Viipurin lääniä, ja Keski-Suomen kunnat olivat taas aikai
semmin kuuluneet enimmäkseen Vaasan ja Hämeen lääneihin. Turun ja Porin lääni 
oli viimeinen, jonka kunnissa oli liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden koko 
maan keskiarvoa enemmän. 

Keskiarvon alapuolelle sijoittuivat seuraavassa järjestyksessä: Mikkelin, 
Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Uudenmaan läänit. Eli kaikki muut- Uutta
maata lukuunottamatta - olivat selviä maaseutualueita. Siten jo vuoden 1930 
selvityksessä ilmennyt Uudenmaan läänin kuntien heikko sijoittuminen asukaslu
kuun suhteutetussa vertailussa vain vahvistui ja kärjistyi entisestään. Nyt tuo 
Etelä-Suomen vauras teollisuusmaakunta oli vielä maaseutuakin huonommassa 
asemassa. Tulos on äärimmäisen nurinkurinen, kun tiedetään, että toisaalta Uu
denmaan kunnat sijoittivat keskimäärin asukasta kohden liikuntaan kaikkein 
eniten varoja. 

Selitystä voi etsiä kahtaalta. Ensinnäkin Uudenmaan väkiluku kasvoi Suo
men muita alueita nopeammin voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena. Tämän 
johdosta maakunta asukaskohtaisissa vertailuissa joutui väistämättä epäedulli
seen asemaan muihin alueisiin nähden. Edelleen Helsinki ylivoimaisesti maamme 
suurimpana taajamana heikensi Uudenmaan asemaa liikuntapaikkojen lukumää
rän suhteellisessa vertailussa, koska tiheästi asutuissa taajamissa yhtä liikunta
paikkaa kohti tuli väistämättä enemmän asukkaita kuin haja-asutusalueilla. Toi
seksi Uudellamaalla ja etenkin pääkaupunkiseudulla vallitsi tilanne, jossa liikunta
paikkarakentamisessa keskityttiin enemmän laatuun kuin määrään. Pääkaupun
kiin ja sen lähiympäristöön kohosivat yleisurheilustadionit, uima- ja sisähallit, 



138 

urheilun monitoimitilat ja laadukkaat palloilukentät. Tämä puolestaan selittää 
sen, että Uudenmaan kunnat olivat ensimmäisiä, kun tarkastellaan liikuntaan 
panostettuja asukaskohtaisia markkamääriä. 

Etelän teollisuuslääneissä suurimmat liikuntamenot 

Läänien urheilulautakuntien perustamista edeltäneeltä ajalta ei ollut mahdollista 
seurata, kuinka paljon kunnat sijoittivat koko maassa rahaa urheilu- ja liikunta
palvelujen tuottamiseen. Esimerkkikuntiin nojaten voidaan kuitenkin varmuu
della sanoa, että vielä 1920- ja 1930-luvuilla kuntien liikuntamenot olivat varsin 
pieniä mutta että ne kasvoivat sitten nopeasti sotavuosien jälkeen. Poikkeuksen 
tästä tekivät ainoastaan suuret Helsingin, Viipurin, Turun ja Tampereen kaupun
git, jotka olivat sijoittaneet liikunnan edistämiseen melkoisia summia jo sotienvä
lisenä aikana. 

Vaikka valtion urheilulautakunnan tavoitteena oli saada luotua heti läänien 
urheilulautakuntien perustamisen jälkeen yhtenäinen ja koko maan kattava 
tilastointijärjestelmä, niin tähän tavoitteeseen päästiin vasta vuonna 1954. Siksi 
kunnallisten liikuntamenojen kehitystä kuvaavassa taulukossa 8 ei ole mukana 
1950-luvun alku vuosia. Samoin Ahvenanmaa ei ole mukana, koska maakunnalla 
oli omat säädöksensä, jolloin se ei kuulunut valtion urheilulautakunnan toimi
alueeseen. 

TAULUKKO 8 Kuntien vuosittaiset keskimääräiset liikuntamenot lääneittäin 1954-1959 ja 
1960�1969 vuoden 1990 markkoina96 

1954-1959 1960-1969 
Läänit Menot Asukasta Menot Asukasta 

milj. kohden milj. kohden 
mk mk mk mk 

Uudenmaan 40,5 53 75,4 82 
Hämeen 26,6 45 44,8 73 
Kymen 13,7 42 24,5 65 

Turun ja Porin 23,6 36 33,0 49 
Lapin 5,6 29 9,7 45 
Kuopion 12,9 26 11,8 44 
Keski-Suomen 10,8 44 
Pohjois-Karjalan 7,7 38 
Mikkelin 6,2 25 8,0 32 
Vaasan 14,7 23 13,7 31 
Oulun 12,0 32 11,8 28 

Koko maa 155,8 37 250,3 48 

(Huom! Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan läänit perustettiin vasta vuonna 1960.) 



139 

Vaikka taulukon kymmenvuotiskausittain lasketut keskiarvot eivät välttämättä 
kerro koko totuutta, niin vuoden 1990 rahanarvoon muunnetut luvut osoittavat 
kiistatta urheilumenojen ripeän kasvun ja sen että 1950- ja 1960-luvuilla Uuden
maan kunnat käyttivät asukaskohtaisiin liikuntamenoihinsa selvästi enemmän 
rahaa kuin maan muiden alueiden kunnat. Tämän vauraan läänin kunnat sijoitti
vat keskimäärin liikunnan edistämiseen asukasta kohden laskien rahaa kaksin tai 
jopa kolminkertaisesti enemmän kuin Itä-ja Pohjois-Suomen läänien kunnat. Siten 
liikuntamenojen asukaskohtaisessa vertailussa alueelliset erot olivat suuria, ja 
tässä näkyi selkeä jako eteläisen Suomen teollisuusmaakuntien sekä itäisten ja 
pohjoisten maatalousvaltaisten alueiden välillä. Vauraassa etelässä käytettiin reip
paasti enemmän rahaa kunnallisten liikuntapalvelujen tuottamiseen kuin köyhäs
sä idässä ja pohjoisessa. 

Manner-Suomen viisi asukaskohtaiselta 
bruttokansantuotteeltaan vaurainta lääniä 
vuonna 1960.9'! 

! .:-· . UUDl;.1'/.MAAN 
LAANI 

Manner-Suomen viisi kunnallisiin 
liikuntamenoihin asukasta kohden eniten 
rahaa käyttänyttä lääniä vuonna 1960.96 

KlNIO 4 Manner-Suomen asukaskohtaiselta bruttokansantuotteeltaan ja liikunta
menoiltaan viisi vaurainta lääniä vuonna 1960 
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Se, että liikuntapalvelujen tuottaminen oli erittäin suuresti riippuvainen 
alueen tai kunnan varallisuudesta saa vahvistuksensa kuviosta 4, jossa esitetään 
vuonna 1960 manner-Suomen viisi asukaskohtaiselta bruttokansantuotteeltaan 
vaurainta lääniä sekä vastaavasti ne viisi lääniä, joiden kunnat sijoittivat asukasta 
kohden eniten rahaa liikunnan edistämiseen. Ja kuten huomataan, piirrokset ovat 
lähes yhteneväiset.Ainoan poikkeuksen tekee Lapin lääni, joka sijoittui viidennek
si asukaskohtaisessa bruttokansantuotevertailussa mutta ei yltänyt kuitenkaan 
viiden kunnallisiin liikuntamenoihin eniten rahaa käyttäneen alueen joukkoon. 
Sen paikan tässä vertailussa otti Oulun lääni, joka asukaskohtaiselta bruttokan
santuotteeltaan sijoittui lääneistä vasta kymmenenneksi eli toiseksi viimeiseksi, 
kun Ahvenanmaa jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Eli ei tässäkään tapauksessa 
sääntöä ilman poikkeusta. Silti voidaan yleiseksi säännöksi sanoa, että mitä 
varakkaampi alue tai kunta sen enemmän se sijoitti rahaa urheilun ja liikunnan 
edistämiseen. 

Sama tulos vahvistuu entisestään, kun verrataan toisaalta kaupunkien ja 
kauppaloiden sekä toisaalta maalaiskuntien asukaskohtaisia liikuntamenoja. Nyt 
tarkasteltavalta ajanjaksolta on saatavissa vuodelta 1964 kattavat tiedot eri kunta
tyyppien asukaskohtaisista liikuntamenoista. Taulukon 9 vertailun tulos on suo
rastaan hätkähdyttävä. Se näet osoittaa, että kaupungit ja kauppalat käyttivät 
urheilun edistämiseen rahaa nelinkertaisesti sen mitä maalaiskunnat. Joissakin 
lääneissä - esimerkiksi Hämeessä - vielä reilusti tätä enemmän. Siten liikunta
menojen väliset erot eivät suinkaan olleet vain alueittaisia, vaan alueiden sisällä oli 
todella suuria vaihteluja. Voidaan sanoa, että jonkin niin sanotun kehitysalue
läänin pääkaupunki saattoi käyttää urheilumenoihinsa suhteessa saman verran 
rahaa kuin esimerkiksi Helsinki tai Tampere. Vastaavasti vauraalla Uudellamaalla 

TAULUKKO9 Kuntien asukaskohtaisten liikuntamenojen jakaantuminen eri kunta-
tyyppien kesken 1964 vuoden 1990 markkoina99 

Läänit Kaupung. Maalais- Keskim. 
ja kaupp. kunnat asukasta 

asukasta asukasta kohden 
kohden kohden 
mk mk mk 

Hämeen 238 27 138 
Kymen 123 26 77 

Uudenmaan 87 32 73 
Keski-Suomen 94 40 53 
Turun ja Porin 70 17 40 
Lapin 66 28 40 
Oulun 85 19 33 
Kuopion 59 13 27 
Mikkelin 58 15 27 
Pohjois-Kar jalan 72 15 26 
Vaasan 53 14 25 

Koko maa 91 22 52 
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tai jossakin muualla teollisuus-Suomessa saattoi olla kuntia, joissa liikuntamenoihin 
käytettiin asukasta kohden minimaalisen vähän rahaa. Mitalin tätä puolta voi vain 
ounastella, joskin esimerkkikunnista vuodelta 1965 laadittu taulukko 10 havain
nollistaa asiaa. 

Taulukosta 10 huomataan, että myös esimerkkikunnista maalaispitäjät käyt
tivät rahaa urheilutarkoituksiin vain neljänneksen siitä mitä kaupungit ja kauppa
lat. Samalla niiden liikuntamenojen osuus kuntien tulo- ja menoarvioista jäi 
kutakuinkin puolta pienemmäksi kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. Edelleen 
sillä ei näyttänyt olevan merkitystä, sijaitsiko maalaiskunta Uudellamaalla, Hä
meessä, Pohjanmaalla tai Pohjois-Karjalassa. Niiden osalta tilanne näytti kaikkial
la lähes samanlaiselta. Rahaa liikunnan edistämiseen käytettiin vähän. Siten me
nojen kehitykseen vaikutti vielä läänien yleistä varallisu uttakin enemmän se, mikä 
kuntatyyppi oli kulloinkin kyseessä. Maalaiskunnat eivät kyenneet missään puo
lella Suomea panostamaan liikuntaan kaupunkien ja kauppaloiden tavoin. Tämä 
oli seurausta siitä yhteiskunnan rakennemuutoksesta, joka jakoi Suomea vääjää
mättä taloudellisesti kehittyviin kaupunkitaajamiin ja taantuvaan maaseutuun. 

TAULUKKO 10 Esimerkkikuntien liikuntamenot asukasta kohden ja niiden osuus kuntien 
budjeteista 1965 vuoden 1990 markkoina100 

Kunta Asukasta %:a 
kohden budje-
mk tista 

Helsinki 185 1,5 
Hämeenlinna 89 1,4 
Tampere 78 1,0 
Oulu 76 1,2 
Vaasa 76 1,3 
Joensuu 60 1,1 
Lieksa 56 1,1 
Kajaani 53 0,9 
Hyvinkää 47 0,8 

Kaupungit ja kauppalat 80 1,1 

Himanka 29 0,9 
Puolanka 28 1,0 
Tuupovaara 21 0,6 
Koski 19 0,7 
Mäntsälä 16 0,3 
Alavus 12 0,4 
Pohja 9 0,2 

Maalaiskunnat 19 0,6 

Kaikki 53 0,9 
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Mielenkiintoinen kysymys on vielä se, miten kuntien käyttämä liikuntamarkka 
jakaantui eri palvelumuotojen kesken. Esimerkkikuntien osalta tämä selviää kuvi
osta 5. 
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KUVIO 5 Esimerkkikuntien lilkuntamarkan jakaantuminen vuonna 1965101 

Jokaisesta asukasta kohden käytetystä liikuntamarkasta meni leijonanosa eli 65 
penniä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Lautakunnan alainen hal
linto ja ohjaustoiminta nielivät markasta 30 penniä ja loput viisi penniä käytettiin 
urheiluseurojen avustamiseen. Mutta tässäkin jaossa vallitsivat suuret erot kunta
tyypistä riippuen. Kaupungit ja kauppalat käyttivät liikunta paikkoihin 79 penniä 
jokaisesta liikuntamarkasta, kun maalaiskunnissa vastaava osuus jäi 50 penniin. 

Kunnallisten liikuntamenojen kokonaiskehityksestä voi vielä todeta, että ne 
eivät suinkaan kasvaneet tasaisesti. Vuoteen 1954 asti elettiin kasvun kautta, jonka 
jälkeen menot laskivat tai polkivat paikallaan. Vasta vuonna 1963 ne ylittivät 
vuoden 1954 tason, minkä jälkeen alkoi tasainen reaalikasvu. Sen seurauksena 
kunnat panostivat 1960-luvulla liikuntapalvelujen tuottamiseen selvästi enem
män rahaa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Samalla ero valtion liikuntamenoihin 
kasvoi. Kun valtio sijoitti liikunnan edistämiseen esimerkiksi vuonna 1968 kaikki
aan runsaat 120 nykymiljoonaa, niin kuntien vastaava panostus oli kivunnut jo 370 
miljoonaan. Siis kunnat käyttivät tarkoitukseen kolme kertaa enemmän rahaa kuin 
valtio. 

Valtion jakamien veikkausvoittovarojen osuus kuntien liikuntarakentamisen 
kustannuksista oli kymmenen prosentin tietämillä ja vuosittain niitä jaettiin vajaat 
parikymmentä nykymiljoonaa. Tämä kuitenkin niin, että vaihtelut eri läänien ja 
kunta tyyppien välillä olivat suuria. Lääneistä rakennusavustuksia sai eniten 1960-
lu vulla Häme. Sitä seurasivat sitten Turun ja Porin, Vaasan, Kymen ja Uudenmaan 



143 

läänit. Vähiten markkamääräisesti veikkausvoittovaroja suunnattiin Lapin, Keski
Suomen, Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Kuopion läänien kuntiin.102 

Veikkausvoittovaroja myönnettäessä ei näytetty käytettävän mitään läänien 
väkilukuun suhteutettua jakoperiaatetta. Esimerkiksi Hämeen läänin kunnissa oli 
asukkaita 300 000 vähemmän kuin Uudellamalla, mutta silti veikkausvoittovaroja 
jaettiin Hämeeseen vuosina 1960-1969 yli kaksi kertaa enemmän kuin Uudelle
maalle. Toisaalta jaettavat summat olivat niin pieniä, että niillä ei ollut merkitystä 
suurempien kaupunkien rakentamisen kokonaisuudessa. Sen sijaan ne olivat 
monesti auttamassa joidenkin kalliimpien hankkeiden, kuten esimerkiksi uima
hallien rakentamisen käynnistymistä. Veikkausvoittovarojen saanti muokkasi 
myönteistä mielialaa poliittisten päättäjien keskuudessa, jolloin rakennuspäätös 
oli helpommin saatavissa valtuustossa läpi. 

Veikkausvoittovarojen jakoon liittyvät ongelmat olivat vuonna 1969 esillä 
myös eduskunnassa, kun kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Erkki Hara 
kysyi suullisesti silloiselta opetusministeri Johannes Virolaiselta, miksi Helsingin 
osuus rakennusavustuksista oli "asukasta kohti laskettuna keskimäärin vain 70 
penniä, sen ollessa koko maassa lähes 2 markkaa asukasta kohden?". 103 Opetusmi
nisteri myönsi kysymyksen tietojen pitävän paikkansa, mutta että valtion urheilu
neuvosto ja ministeriö lähtivät siitä, "että sellaisille paikkakunnille, nimenomaan 
esim. kehitysalueille, joiden taloudelliset mahdollisuudet ovat paljon heikompia 
kuin Helsingin kaupungin, annetaan laitosten rakentamisavustukset suhteellises
ti runsaampina" .104 Lisäksi Virolainen katsoi, että Helsingillä oli mahdollisuus 
saada urheilulaitoksistaan tuloja aivan toisella tapaa kuin esimerkiksi pienissä 
maalaiskunnissa. 

Ministerin vastaus oli sikäli oikeansuuntainen, että veikkausvoittovarat 
vaikuttivat enemmän kehitysalueilla kuin teollisuus-Suomessa. Esimerkiksi Poh
jois-Karjalan läänin kuntien liikuntakentamisesta rahoitettiin veikkausvoittova
roilla 1960-luvun puolivälissä vielä runsas kolmannes, kun eteläisissä teollisuus
lääneissä jäätiin reilusti alle kymmenen prosentin. Esimerkiksi Hämeen läänin 
kuntien liikuntarakennusmenoista veikkausvoittovaroilla katettiin vastaavana 
ajankohtana enää kolme prosenttia.105 Ylipäätään voidaan sanoa, että valtion 
myöntämillä rakennusavustuksilla oli kiistatta kaupunkeja suurempi merkitys 
maaseudulla, jossa monet pienet maalaiskunnat eivät olisi voineet ajatellakaan 
muun muassa urheilukentän rakentamista ellei hankkeeseen olisi ollut saatavissa 
veikkausvoittovaroista myönnettävää tukea. 

Jos läänit ja valtion urheilulautakunta seurasivatkin tarkoin liikuntamenojen 
kehitystä, niin mitään kuntien liikuntatoimen tuloihin liittyviä valtakunnallisia 
tilastoja ei vielä 1950- ja 1960-luvuilla laadittu. Siksi niiden osalta täytyy tyytyä 
esimerkkikunnista saatuihin tietoihin. Tässä ensimmäinen havainto on, että tuloil
la oli vähäinen merkitys kuntien liikuntahallinnon kokonaisuudessa. Ensinnäkin 
tuloja kertyi ainoastaan kaupungeissa. Sen sijaan maalaiskunnissa ja jopa esimerkki
kuntien joukossa olleissa kahdessa kauppalassa ei ollut lainkaan liikuntatuloja. 
Päällimmäisenä syynä tähän oli, ettei niissä ollut sellaisia urheilu- tai liikunta
laitoksia, joista olisi voitu tuloja kerätä. Liikuntapaikatrajoittuivat yleensä kenttiin 
ja koulujen voimistelusaleihin, jotka olivat vapaasti seurojen käytettävissä. Toi
saalta monissa kunnissa vallitsi ilmeisesti päätöksentekoilmapiiri, jossa urheilu- ja 
liikuntapalvelujen katsottiin olevan luonteeltaan sellaisia, että ne oli syytä rahoit
taa yhteisin veromarkoin. 
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Vain suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa oli jo 1960-luvulla sellaisia 
laitoksia, joista muodostui säännöllisiä tuloja. Näistä tärkeimpiä olivat uimahallit, 
mutta myös muista laitoksista pyrittiin saamaan tuloja. Monissa kaupungeissa 
perittiin seuroilta sali-ja kenttävuokria sekä veloitettiin niiltä tietty osuus suurem
pien kilpailujen pääsylippu tuloista. Merkittäväksi tulo-osuus nousi vain esimerkki
kaupungeista suurimmissa, kuten Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. 
Niissä tuloilla katettiin parikymmentä prosenttia kaikista liikuntamenoista. Sen 
sijaan niitä pienemmissä Joensuussa, Kajaanissa ja Hämeenlinnassa jäivät liikun
tatoimen tulot alle kymmeneen prosenttiin kokonaismenoista. 

Helsinkiin virasto - muihin kaupunkeihin toimistot 

Liikuntalain seurannan jatkotutkimuksessa tiedusteltiin kunnilta niiden urheilu
toimistojen perustamisvuotta. Tuloksena oli, että miltei kaikki toimistot perustet
tiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sotienvälisenä aikana oli vain neljässä 
kunnassa oma urheilutoimisto. Lisäksi yhdessä kunnassa oli yhteinen toimisto 
jonkun muun hallintokunnan kanssa. Kuten jo todettu, liikuntahallinnon yleisin 
yhteistyökumppani oli joko nuoriso- tai raittiustoimi. Ylipäätään toimistojen 
perustaminen eteni selvästi urheilulautakuntien asettamista hitaammin, mikä oli 
luonnollista, koska liikuntahallinnon oli vakiinnutettava asemansa ja saatava 
palkkalistoilleen omaa henkilöstöä ennen toimiston perustamista.106 

Vuoteen 1969 mennessä oli tiedustelun mukaan manner-Suomen kunnissa 70 
liikuntatoimistoa, 137 yhdistettyä toimistoa ja 12 muuta toimistoa, jotka ainakin 
jossain määrin hoitivat liikuntahallinnolle kuuluvia asioita. Siis toimistoja löytyi 
yhteensä 219 kunnasta.107 Tämä ei ollut kovin paljon, kun ajatellaan, että manner
Suomessa oli vastaavana ajankohtana yhteensä 504 kuntaa, joista 79 kaupunkeja ja 
kauppaloita. Siis vain hieman runsaalla 43 prosentilla kunnista oli edes jonkinlai
nen toimisto, jossa hoidettiin liikuntaan tai paremminkin sen yhteen osa-aluee
seen, urheiluun liittyviä asioita. Urheilukeskeisyys korostui jo toimistojen nimissä. 
Ne olivat lähes poikkeuksetta urheilutoimistoja. Liikuntatoimistojen aika tuli 
vasta myöhemmin. 

Kun itsenäisiä urheilu toimistoja oli 70 ja vastaavasti kaupunkeja ja kauppaloita 
79 niin tästä voi päätellä, että yleensä vain kaupungeista ja kauppaloista löytyi 
pelkästään liikuntahallintoon keskittynyt toimisto. Siten toimistojen perusta
misessakin edettiin lautakuntien tapaan kaupungeista maaseudulle. Maalais
kunnilla ei vielä 1960-luvun loppuun mennessä ollut joko tarvetta tai taloudellisia 
mahdollisuuksia itsenäisten toimistojen luomiseen kuin ani harvoin. Sen sijaan 
kaupungeissa mentiin vauhdilla eteenpäin. Johtotähdeksi nousi jälleen kerran 
maan pääkaupunki. 

Helsingissä oltiin keväällä 1963 tilanteessa, jossa urheilu- ja retkeilytointa 
säädelleet johtosäännöt olivat menettäneet käytännön merkityksensä, koska lau
takunta oli toisaalta saanut alaisuuteensa uutena elimenä teknillisen toimiston 
toisaalta matkailu oli siirtynyt pois sen tehtäväpiiristä. Edelleen urheilu-ja retkeily
toimiston sisäisessä työnjaossa oli tapahtunut koko joukko muutoksia. Muun 
muassa ulkoilualueiden ja -puistojen hoito oli siirtynyt vuonna 1950 urheiluosas-
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tolta retkeilyosastolle. Tietenkin sanottu kehitys oli jo pitkään ollut näköpiirissä, ja 
siksi lautakunta oli pyrkinyt siihen myös valmistautumaan. Kesäkuussa 1961 sai 
urheilu- ja retkeilylautakunta kaupunginhallitukselta oikeuden asettaa keskuu
destaan jaoston, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset urheilu- ja ulkoiluhallinnon 
uudeksi johtosäännöksi ja organisaatiomalliksi.108 

Jaosto pohti saamaansa tehtävää kutakuinkin kaksi vuotta, ennen kuin se jätti 
ehdotuksensa. Urheilu- ja retkeilylautakunnassa jaoston esitykset hyväksyttiin 
vasta äänestysten jälkeen. Kuitenkaan mistään suurista linjoista ei tällä kertaa 
äänestetty, vaan erimielisyydet liittyivät viranhaltijoiden palkkaluokkiin ja virasto
päällikön pätevyysvaatimuksiin. Lautakunta toimitti kesäkuussa 1963 kaupun
ginhallitukselle jaoston laatimat johtosääntöehdotukset, joilla kaupunkiin muo
dostettaisiin urheilu- ja ulkoilulautakunta sekä sen alainen virasto.109 Ehdotus otti 
huomioon ne muutokset, jotka olivat jo käytännössä tapahtuneet. Edelleen se 
laajensi entisen urheilu- ja retkeilytoimiston virastoksi, johon kuuluivat urheilu-, 
ulkoilu- ja eläintarhaosastot sekä teknillinen toimisto. Lisäksi virastoon ehdotet
tiin kanslia- ja ohjaustoimistoja. 

Lautakunta liitti johtosääntöehdotukseen saatekirjelmän, jossa se perusteli 
hallinnonuudistuksen tarpeellisuutta laajasta näkökulmasta. Lautakunnan mie
lestä kehityksessä oli edetty vaiheeseen, jossa urheiluun ja ulkoiluun liittyvät 
tehtävät olivat nousset yhä keskeisemmäksi osaksi yleistä yhteiskunnallista kehi
tystä. Tämä sen vuoksi, että teollistuvan ja kaupungistuvan ympäristön haittavai
kutukset uhkasivat entistä enemmän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tässä 
tilanteessa tuli lautakunnan mukaan ottaa tavoitteeksi, että yhä suuremmat joukot 
huolehtivat oma-aloitteisesti urheilun ja ulkoilun avulla terveydestään ja työ
kunnostaan. Tavoite voitiin kuitenkin saavuttaa vain siten, että kaupunki kykeni 
tarjoamaan asukkailleen viihtyisiä ja hyvin järjestettyjä virkistyspalveluja. 

Mutta kunnallisten virkistyspalvelujen lisääminen ei ollut tarpeen vain 
työkunnon ja terveydenhoidon kannalta, vaan myös ihmisten vapaa-ajan kasvu ja 
siihen liittynyt elintason nousu edellyttivät lautakunnan mielestä koko ajan 
parantuvaa palvelutarjontaa. Jos aikaisemmin liikunta koettiin vain nuorison 
urheiluharrastuksena, niin nyt sen piiriin olivat tulleet mitä moninaisimmat 
ryhmät. Erityisen suuria joukkoja keräsivät tai viset hiihtoladut, kesäiset uimalat ja 
ympäri vuoden käytössä olevat ulkoilualueet. Näiden ohella lisääntyi vuosi vuo
delta veneilijöiden ja harrastuskalastajien joukko. Niinpä vilkkaimpina päivinä 
saattoi kaupungin laitoksissa ja ulkoilualueilla liikkua lautakunnan laskelmien 
mukaan yli 40 000 helsinkiläistä. Ja odotettavissa oli, että tämä joukko alati kasvoi. 
Siksi kaupungin oli varauduttava tulevaisuuden haasteisiin ja siksi lautakunnan 
mielestä oli välttämätöntä, että valtuusto hyväksyy urheilu- ja ulkoiluhallintoa 
varten laaditut uudet ja ajan tasalla olevat säädökset.110 

Kaupunginhallitus yhtyi pääpiirteissään lautakunnan ehdotuksiin ja peruste
luihin. Se teki niihin ainoastaan joitakin pienehköjä korjauksia ja täsmennyksiä. 
Valtuusto taas hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen sellaisenaan. Se päätti 17 
kesäkuuta 1964 "muuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan nimeltään urheilu- ja 
ulkoilulautakunnaksi sekä urheilu- ja retkeilytoimiston nimeltään urheilu- ja 
ulkoilu virastoksi" .111 Samalla valtuusto hyväksyi niille uudet johtosäännöt. 

Hallinnonuudistuksen mukanaan tuoma suurin muutos oli, että se vahvisti 
jo aiemmin toteutetun liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien rakennusten kunnossa
pidon siirtymisen rakennusvirastolta urheilu- ja ulkoilu virastolle eli uuv:lle, jolla 
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lyhenteellä virasto alkoi pian tulla tutuksi helsinkiläisille. Käytännössä kunnossa
pitotöiden hoitaminen merkitsi kahden rakennusmestarin ja yli 40 vakituisen 
työntekijän siirtymistä rakennusvirastosta urheilu- ja ulkoiluviraston palveluk
seen.112 Näin viraston henkilöstö nousi suurimmillaan jo yli neljänsadan ja oli 
selvää, että tämä aiheutti melkoisia muutoksia entiseen organisaatioon. 

Uusina hallintoeliminä virastoon perustettiin kanslia-, ohjaus- ja teknilliset 
toimistot. Niistä ensiksi mainitun tehtävänä oli huolehtia muun muassa urheilu
ja ulkoilulautakunnan kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä muiden asia
kirjojen laadinnasta. Edelleen kansliatoimistolle kuuluivat viraston kirjaamon ja 
arkiston hoito sekä kassa- ja tilitehtävät. Ohjaustoimiston tehtävänä oli taas 
huolehtia kaupunkilaisten ulkoiluharrastustenedistämisestä sekä liikunnan ohjaus
toiminnan järjestämisestä. Se sai vastuulleen myös viraston tiedotustoiminnan. 
Teknillisen toimiston tehtävänä oli laatia viraston rakennustöihin liittyvät suunni
telmat, antaa osastoille teknillistä asiantuntija-apua sekä valvoa töiden teknillistä 
suoritusta. Edelleen toimiston tehtävänä oli huolehtia yhteydenpidosta viraston 
ulkopuolisiin teknillisiin asiantuntijoihin. Sen sijaan rakennuttajan vastuu oli 
linjaorganisaatioina toimivien osastojen harteilla. Siten teknillinen toimisto oli 
lähinnä osastojen rakennuttamista auttava ja valvova asiantuntijaelin. 

Viraston yksiköistä oli uudistuksen jälkeenkin vaikutukseltaan ja henki
löstöltään selvästi suurin urheiluosasto. Se käytti tarkoituksiinsa vuosittain suun
nilleen kaksi kolmasosaa kaikista viraston menoista. Rahat upposivat etupäässä 
urheilu- ja liikuntapaikkojen rakentamiseen, hoitoon ja kunnossapitoon. Urheilu
osastoa pienemmän ulkoiluosaston tehtäviin kuului hoitaa ulkoilu- ja loman
viettoa varten varattuja alueita sekä huolehtia niiden kunnossapidosta. Edelleen se 
vastasi kalastuksesta ja ulkomerellä tapahtuvasta lintujen metsästyksestä. Uutena 
tehtävänä osasto sai satamalaitokselta vastuulleen venelaiturien hoidon ja raken
tamisen. Kaikkein vähiten hallinnonuudistus vaikutti Korkeasaaren eläintarhaan. 
Itse asiassa sen hallintorakenne ei muuttunut juuri lainkaan aiemmasta.113 

Viraston toimintaa valvoi ylimpänä elimenä yhdeksänjäseninen urheilu- ja 
ulkoilulautakunta, jonka valtuusto valitsi puheenjohtajineen vuodeksi kerrallaan. 
Näin tiheästi tapahtunut lautakunnan valinta oli Suomen muihin kaupunkeihin 
verrattuna poikkeuksellinen, koska niissä siirryttiin 1960-luvulla yleisesti menet
telyyn, jossa lautakunnat valittiin valtuuston toimikaudeksi. Helsingissä tähän 
päästiin vasta vuonna 1977, kun kunnallislain muutoksen yhteydessä lautakun
nan toimikausi pidennettiin neljäksi vuodeksi. Samalla lautakunnan varsinaisille 
jäsenille alettiin nimetä henkilökohtaiset varajäsenet. 

Valtuuston poliittisiin voimasuhteisiin nojaavan urheilu- ja ulkoilulauta
kunnan yleisiksi tehtäviksi määriteltiin uudessa johtosäännössä valvoa ja kehittää 
alaisuudessaan olevien kaupungin urheilua ja ulkoilua sekä lomanviettoa varten 
tarkoitettujen alueiden, laitosten ja Korkeasaaren eläintarhan hallintoa ja toimin
taa. Lautakunta sai oikeuden antaa vuokralle enintään viiden vuoden ajaksi 
hallinnossaan olevia alueita, rakennuksia, laitoksia ja laitteita. Se jakoi edelleen 
urheiluseuroille ja muille yhteisöille myönnettävät avustukset ja sen velvollisuu
tena oli valvoa kaikkia urheilu- ja ulkoiluviraston toimia, yhtä hyvin kuin sen 
kuului edustaa työnantajaa henkilöstöä koskevissa kysymyksissä.114 

Ylipäätään urheilu- ja ulkoilulautakunnalle sälytettiin sellainen joukko teh
täviä ja vastuuta, että sen jäseniltä vaadittiin ammattimaista paneutumista asioi
hin. Tämä taas ei ollut kaikille jäsenille läheskään aina mahdollista, koska heillä oli 
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hoidettavanaan omat työtehtävänsä. Siksi käytännön elämässä siirryttiin entistä 
enemmän hallintomalliin, jossa viraston johtavat työntekijät tai sitten erilliset 
toimikunnat ja komiteat valmistelivat asiat, jotka lautakunta joko hyväksyi tai 
hylkäsi. Kaukana takana olivat ne ajat, jolloin lautakunnan jäsenet vielä itse 
osallistuivat asioiden yksityiskohtaiseen valmisteluun ja päätöksenteon kaikkiin 
vaiheisiin. Nyt oli siirrytty lopullisesti aikaan, jolloin lautakunnan oli tehtävä 
päätöksensä esittelijöinä toimineiden virasto- ja osastopäälliköiden ehdotuksista. 
Tämä tiesi ilman muuta käytännön toimeenpanovallan ja osin myös hallintovallan 
siirtymistä virkamiesten käsiin, jolloin poliittisille päättäjille jäi ratkaistavaksi 
viraston toiminnan yleiset suuntaviivat ja periaatteelliset linjakysymykset. Siten 
urheilu- ja ulkoiluhallinnon päätöksentekomalli alkoi vuoden 1964 johtosäännön 
hyväksymisen jälkeen muistuttaa Helsingin muiden keskisuurien virastojen 
päätöksentekomallia. 115 

Toisessa suuressa esimerkkikunnassa Tampereella urheilujärjestöt olivat teh
neet kaupungin johdolle 1950-luvun alkupuolella monia aloitteita, joissa toivottiin 
kaupunkiin vakinaista urheiluohjaajan virkaa. Perusteluina mainittiin, ettei urhei
lun ohjauksen tehokkaaseen hoitamiseen riittäneet ne tilapäisohjaajat, joita kau
punki oli sotien jälkeen alkanut palkata seurojen valmennustoiminnan avuksi. 
Edelleen urheilulautakunnan työt olivat lisääntyneet niin paljon, ettei urheilu
asioiden hoito voinut järjestöjen mielestä Tampereen kokoisessa kaupungissa tulla 
enää kysymykseen tilapäisen sihteerin voimin. Nyt tarvittiin vakituista lautakun
nan sihteeriä, jonka työssä tuli painottaa liikuntarakentamisen pitkän tähtäimen 
suunnittelua. Urheilulautakunnan valmistelussa seurojen ehdotus muuttui jonkin 
verran, koska lautakunta esitti kaupunkiin ohjaajan sijasta urheilutoiminnan 
johtajan virkaa. Sekä kaupunginhallitus että valtuusto yhtyivät lautakunnan 
esitykseen ja sen liitteenä olleeseen urheilulautakunnan uusittuun johtosääntöön, 
jotka hyväksyttiin keskustelutta valtuuston kokouksessa maaliskuussa 1956.116 

Uudessa johtosäännössä lautakunnan kokoonpanoa ja tehtäviä koskevat 
pykälät eivät juuri eronneet vuoden 1931 vastaavista. Esimerkiksi lautakunnan 
jäsenmäärä pysytettiin seitsemässä, joskin se vuonna 1957 nostettiin kymmeneen. 
Tehtävien osalta korostettiin nyt aikaisempaa enemmän suunnittelun merkitystä 
ja sitä, että nimenomaan lautakunnan vastuulla oli huolehtia liikuntarakentamiseen 
myönnettävien valtion avustusten anomisesta. Kokonaan uutta oli johtosääntöön 
kirjatut urheilutoiminnan johtajaa koskevat kohdat. Virka oli lautakunnan alainen, 
mutta sen haltijan valitsi kaupunginhallitus. Urheilutoiminnan johtajan tehtäviin 
kuuluivat muun muassa urheilulautakunnan toimiston johto, lautakunnan asioi
den valmistelu ja esittely, pöytäkirjojen pito sekä suunnittelusta vastaaminen.117 

Vaikka johtosääntö valtuustosalissa hyväksyttiin keskustelutta, oli sen val
mistelussa käyty kaupungin insinööriosaston ja urheilulautakunnan välillä kiistaa 
urheilukenttien hoidosta. Urheilulautakunta oli alunperin esittänyt alaisuuteensa 
myös rakennusmestarin tointa ja kenttähenkilökuntaa. Esitystä kuitenkin vastus
tettiin insinööriosaston ja yleisten töiden lautakunnan lausunnoissa, joissa todet
tiin, että urheilupaikkojen teknillinen hoito oli parempi säilyttää entisellään. Eli, 
että insinööriosasto huolehtisi yhdessä katurakennusosaston kanssa urheilu
alueitten suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Tässä ei auttanut, vaikka 
urheilulautakunta pyrki vetoamaan Turun esimerkkiin. Se uskoi vakaasti "saa
vansa urheilupaikkojen hoidon uuden johtosääntöesityksen puitteisssa jousta
vammaksi, nopeammaksi ja kustannuksia säästävämmäksi kuten on käynyt Tu-
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russakin, missä kenttien kunto on viime vuosina saanut tunnustusta osakseen". 118 

Tunnustusta oli tullut sen jälkeen, kun urheilulautakunta oli alkanut Turussa 
vastata kenttien hoidosta. Tampereen päättäjät eivät kuitenkaan Turun esimerkistä 
lämmenneet, vaan urheilulautakunnan tekninen osasto jäi perustamatta. 

Vuoden 1956 johtosääntö ei ehtinyt olla voimassa kuin kuutisen vuotta, kun 
alettiin jälleen puuhata muutoksia. Tällä kertaa ne eivät ulottuneet pelkästään 
urheilutoimeen, vaan tarkastelun alle otettiin koko kaupungin vapaa-aika toimen 
hallinto. Tampereella alettiin entistä enemmän kiinnittää huomiota vapaa-aika
palvelujen kokonaisuuteen. Liikunnallisella puolella tämä merkitsi muun muassa 
retkeily- ja ulkoilualueiden perustamista kaupungin varoin. Toisaalta vapaa
aikapalvelujen tuottamiseen keskittyneet hallintokunnat alettiin nähdä yhtenä 
kokonaisuutena. Vuonna 1963 kaupunginhallitus asetti toimikunnan tutkimaan 
urheilu-, raittius- ja nuorisolautakuntien yhdistämismahdollisuuksia. Toimikun
nan puheenjohtajaksi nimettiin urheilulautakunnan puheenjohtaja Otto Salo
nen.119 

Vapaa-aikatoiminnan lautakuntien yhdistämisellä pyrittiin hallinnon tehos
tamiseen, mutta taustalla vaikutti myös Tampereen ruotsalaisen ystävyyskaupungin 
Norrköpingin esimerkki, kuten Tapani Jokihaara muistaa: 

"Alunperin vuoden 1967 uudistus tähtäsi vähän laajemmalle kuin mitä sitten toteutui. 
Silloinhan oli varsinainen urheilulautakunta ja nuorisolautakunta. Ne yhdistettiin sitten 
vapaa-aikalautakunnaksi. Siihen piti tulla myös raittiuslautakunta, mutta laki sitten 
määritteli niin, että raittiustointa ei voitu yhdistää vapaa-aikatoimeen. Sitten oli vielä 
erillisenä toiminut ulkoilu- ja retkeilyjaosto, joka yhdistettiin vapaa-aikalautakuntaan. 
Malli löydettiin Norrköpingistä, jossa oli varsin laaja lautakunta. Siellä oli jo tuolloin 
vapaa-ajan hallintokunta, jollaisiin Suomessa alettiin nyt yleisemminkin tähdätä. Eli 
Ruotsissa elettiin jo 1960-luvulla vaihetta, jossa kansalaisten vapaa-aikatoirninta - niin 
kulttuuri kuin urheilukin - oli yhden hallintokunnan alaisuudessa. 1960-luvulla eivät 
nykyään niin paljon puhutut säästöajatukset olleet päällimmäisinä, mitä uudistuksiin 

tuli. Keskeisintä oli Ruotsin esimerkki."120 

Kun esityksetvapaa-aikatoimen uusista järjestelyistä tulivat sitten yksityiskohtai
seen käsittelyyn, torjui urheilulautakunta lausunnossaan vapaa-aikalautakunnan 
perustamisen. Sen mielestä sen paremmin Norrköpingin esimerkki kuin Helsin
gissä suoritetut kokeilutkaan eivät olleet innostavia. Helsingissä oli tosin muutok
sia tehty, mutta aivan toisenlaisia kuin mitä Tampereella nyt esitettiin. Pääkaupun
gissa oli näet urheilulautakuntaan liitetty ulkoilu- ja teknillinen osasto, jolloin 
lautakunta sai vastuulleen urheilupaikkojen kunnostuksen ja hoidon. Tampereella 
taas yhä edelleen teknilliset työt tulisi hoitamaan katurakennusosasto. Lisäksi nyt 
esitetyn vapaa-aikalautakunnan johtosäännön mukaan kaikki muutkin tärkeim
mät päätäntäasiat siirtyisivät urheilulautakunnalta vapaa-aikalautakunnalle. 
Urheilulautakunnan mukaan tästä heräsi väistämättä kysymys, voiko nyt kaavail
tu eri toimialoista koottu hallintoelin päättää liikunta-asioista pätevämmin kuin 
urheilun kenttäväen asiantuntemusta omaava urheilulautakunta.121 

Edellä mainituista syistä johtuen lausunnossa esitettiin urheilulautakunnan 
säilyttämistä entisellään. Ja jos piti välttämättä uusi hallintokunta perustaa, 
perustettakoon sitten vapaa-aikalautakunta yhteystoimikunnaksi kaikkien va
paa-ajan viettoon liittyvien hallintoelimien välille. Urheilulautakunta jäi ajatuksi
neen kuitenkin perin yksin. Se ei saanut tukea oikeastaan miltään taholta. Niinpä 
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kaupunginvaltuusto vei vapaa-aika toimen hallinnonuudistuksen päätökseen syys
kuussa 1966. Siten Tampereelle asetettiin vuoden 1%7 alusta lukien yhdeksän
jäseninen vapaa-aikalautakunta, johon yhdistettiin urheilu- ja nuorisolautakunnat 
sekä ulkoilu- ja retkeilyjaosto. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta
jan valitsi kaupunginvaltuusto. Edelleen vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen pe
rustettiin toimisto, ja sitä varten uudet toiminnanjohtajan sekä retkeily- ja nuoriso
asiamiehen virat.122 

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä oli toimia kaupungin, valtion, kodin sekä 
eri yhteisöjen ja järjestöjen yhteistoimintaelimenä kysymyksissä, jotka koskivat 
ihmisten vapaa-ajanviettoa. Sen tuli myös seurata kaupungin urheilu-, retkeily- ja 
nuorisotoimintaa. Lisäksi sille kuului suunnitteluun ja urheilupaikkojen hoitoon 
liittyviä tehtäviä. Lautakunnan toimisto jakaantui toimisto-, urheilu-, ulkoilu- ja 
nuoriso-osastoihin. Näiden työtä taas ohjasivaterilliset lautakunnan alaiset jaostot 
yhdessä johtavien virkamiesten kanssa.123 

Kaiken kaikkiaan uuden vapaa-aikalautakunnan hallintojärjestelyt vaikutti
vat sekavilta ja jopa hieman keinotekoisilta. Esimerkiksi jako ulkoilu- ja urheilu
osastoon tehtiin niin, että ensin mainitulle tuli kilpaurheiluun liittyvät tehtävät ja 
kentät. Jälkimmäisen vastuulle annettiin taas retkeily- ja ulkoilukohteet sekä 
hiihtoladut ja uimarannat. Eikä hallintomalli ehtinyt vielä edes kunnolla selkiintyä, 
kun sitä jouduttiin muuttamaan. Nyt syynä oli vuonna 1972 voimaan astunut 
valtakunnallinen nuorisolaki, joka johti nuorisotoimen erottamiseen vapaa-aika
lautakunnasta. Siis loppujen lopuksi seitsenjäseniseksi supistuneeseen lautakun
taan jäivät vain ulkoilu- ja urheiluasiat. 

Se hyöty vuoden 1972 muutoksesta oli, että vapaa-aikalautakunta sai vihdoin 
ja viimein alaisuuteensa urheilukentät ja ulkoalueet. Tätä varten perustettiin 
teknillinen osasto, josta tuli vapaa-aikatoimen suurin hallintoyksikkö. Sen henki
lökunta kohosi heti perustamisvuonna liki kahdeksaankymmeneen. Vuoden 1972 
uudelleenjärjestelyihin kuului myös virkistystoimintajaoston perustaminen, joka 
tähtäsi eläkeläisten virkistystoiminnan järjestämiseen. Näin se oli tavallaan 
erityisryhmien liikuntatoiminnan edelläkävijä. 

Jos Helsingissä ja Tampereella urheilutoimistot kehittyivät suuriksi hallin
nollisiksi yksiköiksi, niin pienemmissä kaupungeissa piti tyytyä vaatimattomam
piin puitteisiin. Oulussa urheilulautakunta sai palkkalistoilleen ensimmäisen 
työntekijänsä vuonna 1945, jolloin kesäaikainen urheiluohjaaja aloitti työnsä. 
Tehtävä vakinaistettiin sitten seuraavana vuonna liikuntaneuvojan viraksi, jonka 
hoitoon kuuluivat muun muassa: 1) järjestää nuorille liikuntaan ja urheilu
kasvatukseen liittyviä harjoituksia, 2) tehdä aloitteita liikuntakasvatus- ja retkeily
toiminnan edistämiseksi sekä uusien liikuntapaikkojen rakentamiseksi, 3) valvoa 
yhdessä lautakunnan kanssa seurojen toimintaa ja niiden saamien kaupungin 
avustusten käyttöä, 4) edistää yhteistyötä urheilutoimen ja kaupungin muiden 
hallintokuntien välillä sekä 5) toimia lautakunnan sihteerinä.124 Viimeksi mainitus
ta tehtävästä seurasi luonnollisesti, että lautakunnan asema alkoi vakiintua myös 
ulkoisilta puitteiltaan. Kun kerran saatiin oma virkamiessihteeri, niin tietenkin piti 
saada myös oma toimisto. Aluksi liikuntaneuvoja joutui työskentelemään toisten 
nurkissa, mutta joulukuussa 1949 osoitettiin kaupungintalolta tilat urheilu
lautakunnan toimistoksi. 

Oulussa liikuntaneuvojan työn painopiste oli ensin nuorison ohjaus- ja 
kasvatustehtävissä. Mutta heti kun kaupungin liikuntarakentaminen lähti vauh-
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tiin paisui urheiluhallinto sellaisiin mittoihin, että se vaati liikuntaneuvojan koko 
työpanoksen. Hänen tehtäviinsä kuuluivat toimiston ja uimahallin hoito, lauta
kunnan sihteerin toimi sekä myös viime kädessä vastuu ulkokentistä. Kuitenkin 
viimeksi mainittua tehtävää helpotti, kun urheilulautakunnan alaisuuteen perus
tettiin 1950-luvun lopulla rakennusmestarin toimi. Joka tapauksessa liikunta
neuvojan virasta kehittyi nopeasti hallinnollinen päällikkyys, jossa keskeisempää 
oli osata organisoida ja jakaa tehtäviä alaisille kuin puuhailla itse kentällä. Kaikki
aan urheilulautakunnan alaisuudessa työskenteli 1960-luvun puolivälissä viiti
sentoista työntekijää.125 

Joensuussa urheiluneuvoja aloitti Oulun tavoin työnsä vuonna 1946. Hänen 
alaisuudessaan oli 1950-luvulla kaksi vakinaista kenttämestaria, minkä lisäksi 
sekä kesäisin että talvisin käytettiin kenttien hoitoon tilapäistyövoimaa. Seuraa
valla vuosikymmenellä urheiluneuvoja sai avukseen osapäiväisen toimiston
hoitajan, jonka työpanos jaettiin yhdessä nuoriso- ja koulutoimen kanssa. Kenttä
mestarien luku nousi kolmeen, ja vuonna 1967 tuli ensimmäinen latujen kun
nostaja urheilulautakunnan palvelukseen. Samalla tavoin Kajaanissa urheilu
toimisto muotoutui vähin erin. Vuonna 1956 valittiin kaupunkiin ensimmäinen 
vakinainen urheiluohjaaja. Hänen alaisuudessaan työskenteli sitten muutama 
kenttämestari ja siivooja.126 

Vaasassa urheilutoimisto alkoi toden teolla muotoutua vasta vuonna 1965, 
jolloin kaupunkiin perustettiin urheilutoimenjohtajan virka. Sen ensimmäiseksi 
haltijaksi valittiin rakennusmestari ja tunnettu jalkapalloilija Stig-Göran Myntti, 
joka määritteli tuoreeltaan tehtävänsä seuraavasti: 

"Toimin urheilulautakunnan alaisena ja samalla lautakunnan sihteerinä sekä rahaston
hoitajana. Huhtikuun alusta lähtien on tarkoitus järjestää toimistohuone uimahalliin ja 
sieltä käsin hoitelen urheilulautakunnan määräämänä toimistoaikana kaikkia lauta
kunnalle kuuluvia tehtäviä, kuten kenttävuoroja ja muita urheilu-ja harjoitustilaisuuksien 
järjestelyihin kuuluvia asioita. Edelleen toimin uimahallin henkilökunnan esimiehenä, 
valvon kaupungin urheilulaitosten käyttöä ja kuntoa sekä järjestän kansanurheilu
toimintaa."127 

Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että mitä pienempi kunta sen varmemmin 
urheiluohjaaja tuli ensinnä käytännön työntekijäksi. Heinäkuussa 1966 Lieksaan 
urheiluohjaajaksi valittu Jorma Sarkkinen kertoo, että 

"kun tulin Lieksaan urheiluohjaajaksi oli odotukset sellaiset, että minä tulin tänne 
seurojen valmentajaksi ja vetäjäksi. Rupesin muuttamaan systeemiä ja kehittämään 
kunnallista liikuntatointa. Kolmen - neljän vuoden päästä seurat kyllä käsittivät, että 
minä en millään ehdi kymmentä urheiluseuraa hoitamaan ja että kunnallinen liikunta
toimi on se, joka koordinoi systeemin ja seurat itse järjestää toimintaa."128

Esimekkikunnista Lieksa kuului vielä niiden joukkoon, joissa ylipäätään oli urheilu
toimen henkilöstöä. Muun muassa Hämeenlinna ja Hyvinkää olivat vielä sellaisia, 
joihin urheilutoimen itsenäinen hallintorakenne alkoi muotoutua vasta aivan 
kuusikymmenluvun lopulla. 

Esimerkkeinä olleista maalaiskunnista ainoastaan Tuupovaarassa ja Mäntsä
lässä oli urheilulautakunnilla alaisuudessaan vakituinen sihteeri. Tällöinkin kyse 
oli kolmen hallintokunnan: urheilu-, nuoriso- ja raittiustoimen yhteisestä virasta, 
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johon lautakuntien sihteerin tehtävien ohella kuuluivat kaikkinaiset nuorison 
vapaa-ajan ohjaustehtävät. Pitäjän urheilu- raittius- ja nuoriso-ohjaaja vastasi 
viime kädessä seurojen urheiluharjoituksista, lisäksi hänen tehtävänään oli orga
nisoida pitäjän mestaruuskilpailuja sekä huolehtia siitä, että kentällä olivat kesäi
sin kalkkiviivat paikoillaan ja että luistinrata oli talvisin puhtaana lumesta.129 Siten 
maalaispitäjissä jos missä, olivat urheiluohjaajat käytännön työntekijöitä. 
Hallinnointiin ei ollut mahdollisuuksia jo yksistään sen takia, ettei kunnan liikun
tatoimen alaisuudessa ollut muita työntekijöitä. Ylipäätään voidaan sanoa, että 
kunnallisen liikuntahallinnon toimistollinen organisoituminen oli vielä pitkälti 
keskeneräinen ja että se saavutti huippunsa vasta liikuntalain säätämisen jälkeen 
1980-luvulla. 

Liikuntahallinto edelleen miesten käsissä 

Esimerkkikuntiin nojaten voidaan päätellä, että urheilulautakuntien jäsenten uu
siutuminen ja sukupuolirakenne eivät juuri muuttuneet sotienväliseen aikaan 
verrattuna. Yhä edelleen lautakunnissa istuivat vuodesta toiseen samat jäsenet ja 
yhä edelleen nämä olivat lähes poikkeuksetta miehiä. Ainoastaan Helsingissä 
valittiin säännöllisesti vähintäin yksi nainen lautakuntaan. Muualla naisten mu
kaantulo kunnalliseen liikuntahallintoon oli äärimmäisen harvinaista ja perustui 
enemmän sattumaan kuin päätöksentekijöiden tietoiseen pyrkimykseen lisätä 
heidän osuuttaan. 

Myöskään liikuntahallinnon sosiaalinen koostumus ei järin paljon muuttu
nut. Esimerkkikuntien urheilulautakuntien jäsenistä kuului edelleen selvästi suu
rin osa Rauhalan asteikolla toiseen sosiaaliryhmään. Heitä oli 74 prosenttia kaikis
ta. Ensimmäiseen sosiaaliryhmään lukeutui 15 prosenttia ja 11 prosenttia jäsenistä 
sijoittui kolmanteen eli alimpaan sosiaaliryhmään. Kuitenkin kaupunkien ja 
kauppaloiden sekä maalaiskuntien välillä oli selvä ero. Edellisissä ylimpään 
sosiaaliryhmään lukeutui parikymmentä prosenttia lautakuntien jäsenistä, kun 
jälkimmäisissä jäätiin puoleen tästä. Vastaavasti maalaispitäjien urheilulauta
kunnissa oli viitisen prosenttia enemmän toisen ja kolmannen sosiaaliryhmän 
edustajia kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. Tästä voidaan päätellä,että kaupunki
taajamissa urheilulautakuntien jäsenten koulutustaso oli korkeampi kuin maaseu
dulla. Tulos ei ole mikään yllätys ja lienee vastannut kutakuinkin suomalaisten 
yleistä koulutusrakennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia. 

Urheilulautakuntien jäsenten sosiaalinen kerrostuneisuus oli täysin riippu
vainen kunnanvaltuustoista, koska ne suorittivat itsenäisesti jäsenten valinnan. 
Tällöin voisi olettaa, että valtuutetut pyrkivät valitsemaan lautakuntiin ammatti
ja koulutustaustaltaan itsensä kaltaisia henkilöitä. Olettamusta voidaan testata 
vain Helsingin osalta, koska muista esimerkkikunnista ei ole ollut saatavissa 
yhteenvetoja valtuutettujen ammateista. Helsingistä on kyetty laatimaan taulukon 
11 mukainen asetelma, jossa verrataan keskenään urheilu- ja retkeily /ulkoilu
lautakunnan jäsenten ja kaupunginvaltuutettujen ammatillista koostumusta vuo
sina 1945 -1976. Vertailujakso on poikkeuksellinen, koska valtuutettujen ammatti
tiedot on saatu luotettavasti vain kyseiseltä ajanjaksolta. Edelleen taulukossa 
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ammatteja ei ole ryhmitelty Rauhalan asteikon mukaan, vaan luokitteluperusteena 
on käytetty Jaakko Paavolaisen Helsingin kaupunginvaltuuston historiassa käyt
tämää ammattijakoa. 

TAULUKKO 11 Helsingin urheilu-ja retkeily /ulkoilulautakunnan ja valtuuston jäsenten 
ammatillinen koostumus 1945 - 1976130 

A. Akateemiset ym. arvot
ilman virkamäärityksiä

B. Julkinen toiminta
C. Opetuslaitos
D. Teollisuus
E.Kauppa
F. Terveydenhoito
G. Tiedotusvälineet, järjestöt ja

puolueet
H. Sekalaiset

Urheilu- ja retkeily/ 
ulkoilulautakunta 

% 

13 
17 
7 

21 
17 
6 

19 

100 

Valtuusto 

% 

14 
13 
6 

21 
18 
5 

21 
2 

100 

Taulukko osoittaa, että tarkastelujaksona pääkaupungin liikuntahallinnon 
päättäjistä useimmat olivat joko teollisuuden tai kaupan palveluksessa. Heidän 
osuutensa oli lähes 40 prosenttia kaikista. Opetuslaitoksessa, terveydenhoidossa 
tai julkisessa toimessa työskenteli vajaa kolmannes liikuntahallinnon päättäjistä. 
Loput olivat joko tiedotusvälineiden tai järjestöjen palveluksessa tai sitten sellai
sia, jotka ilmoittivat taustakseen vain jonkin akateemisen oppiarvon. Edelleen 
taulukko osoittaa, että kaupunginvaltuutettujen ammatillinen koostumus oli 
lähes yhteneväinen urheilu- ja retkeilylautakunnan ja sitä seuranneen urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan jäsenten kanssa. Tästä voitaisiin päätellä, että valtuutetut 
yleisemminkin pyrkivät valitsemaan urheilulautakuntiin sosiaaliselta taustaltaan 
itsensä kaltaisia henkilöitä, mistä olisi vuorostaan seurannut urheilulautakuntien 
ja valtuustojen amrnattirakenteen yleinen yhdenmukaisuus. Johtopäätös perus
tuu kuitenkin niin suppeaan vertailuun, että sitä on pidettävä enemmän 
olettamuksena kuin toteennäytettynä tutkimustuloksena. 

Jos kunnallinen liikuntahallinto säilyi sukupuoli- ja amrnattirakenteeltaan 
lähes muuttumattomana, niin samaa ei voi sanoa poliittisesta rakenteesta. Se näet 
koki melkoisen muodonmuutoksen. Tämä johtui siitä, että kansandemokraatit ja 
kommunistit tulivat vuoden 1945 jälkeen uutena poliittisena voimana 
kunnanvaltuustoihin. Heidän vaalimenestyksensä oli monin paikoin niin hyvä, 
että he saivat lähes kaikkialla edustajiaan myös liikuntaa hallinnoiviin lauta
kuntiin. Tampereella kansandemokraattien kannatus oli heti sodan jälkeen niin 
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voimakasta, että heille uskottiin lautakunnan puheenjohtajuus, joka säilyi ryhmäl
lä sitten aina vuoteen 1992 asti. 

Ylipäätään lautakuntien kokoonpanot vastasivat valtuustojen poliittisia voi
masuhteita. Vasta toissijaisesti katsottiin jäsenten urheilullista jätjestötaustaa. 
Tällöin selvin rajalinja kulki SVUL:n ja TUL:n seurojen edustajien välillä, mikä oli 
paitsi urheilullinen myös selkeä poliittinen rajalinja, vaikka se ei kaikissa tapauk
sissa lautakuntien työssä aina näkynytkään. Eniten poliittisia intohimoja herättä
nyt kysymys oli edelleen urheiluseurojen avustusten jako tai esityksen tekemi
nen siitä kunnanhallitukselle. Pienemmissä kunnissa lautakunnilla ei näet ollut 
oikeutta avustusten jakoon, vaan ne joutuivat tyytymään vain jakoesityksen 
laatimiseen. 

Joka tapauksessa niissä kunnissa, joissa oli vahvoja SVUL:n ja TUL:n seuroja, 
taitettiin avustuksista ja niiden jakoesityksistä aika ajoin kiivaastikin peistä. Ehkä 
juuri tästä syystä alettiin 1960-luvun alkupuolella siirtyä yhä yleisemmin käytän
töön, jossa avustusperusteiksi pyrittiin löytämään toiminnallisia mittareita. Muun 
muassa Helsingissä luovuttiin vuonna 1960 lopullisesti avustusten poliittisesta 
jakoperusteesta ja siirryttiin seurojen toiminnan ja taloudellisen tuen tarpeen 
erittelyyn, millä keinoin saatiin avustusten jaon yhteydessä esiintyneet poliittiset 
kiistat siirrettyä taustalle. Eri asia sitten kokonaan oli, voitiinko elävässä elämässä 
poliittisia jakoperusteita tyystin välttää. Eli Helsingin urheilu-ja ulkoilula utakunnan 
pitkäaikaisen sihteerin ja viraston kansliatoimiston päällikön Pentti Mäkelän 
mukaan sopi ainakin kysyä, olivatko seurojen toimintaa mittaavat matemaattiset 
mallit aina puhdasta matematiikkaa vai jotain muuta?131 



LIIKUNTAPALVELUJEN KASVUN JA LOISTON VUOSI

KYMMENET 1970 - 1989 

Kohti palveluyhteiskuntaa 

Suomi oli 1960-luvun jälkipuoliskolla hyvää vauhtia kehittymässä vauraaksi 
jälki teolliseksi palveluyhteiskunnaksi. Koko toisen maailmansodan jälkeinen kausi 
oli eletty rauhan ja taloudellisen kasvun kautta, jota pienet suhdanneheilahtelut ja 
yhteiskunnalliset ristiriidat eivät olleet horjuttaneet. Suurempia yhteiskunnallisia 
ongelmia ei ollut syntynyt edes maaseudun rajun rakennemuutoksen seuraukse
na, koska maaseudulta vapautunut työvoima oli löytänyt paikkansa joko eteläisen 
Suomen kaupungeista tai sitten Ruotsista. Siten 1960-luvun murroksessa ei työttö
myydestä päässyt kehittymään sellaista ongelmaa, joka olisi rasittanut yhteiskun
nan taloudellisia voimavaroja ja tasaista kasvukehitystä. Päin vastoin. Ripeimmin 
kasvaneet palvelualat alkoivat jo 1970-luvulla puhua työvoimapulasta ja haikailla 
Ruotsiin muuttaneita takaisin kotimaahan. Mitään suurta paluumuuttoa ei kui
tenkaan kehkeytynyt, vaan valtaosa muuttaneista päätti jäädä Ruotsiin ja rakentaa 
siellä tulevaisuuttaan. 

Jos kansa ja valtio kokonaisuudessaan vaurastuivat, niin sama koski myös 
yksityisiä kansalaisia. Eteenpäinmenosta kerrottiin kansalaisille erilaisten talou
dellista ja aineellista hyvää kuvaavien mittareiden avulla. Bruttokansantuotteen 
kasvun ohella virallisten tilastojen laatijat seurasivat elintason ja kulutuksen 
kasvua. Eikä enää puhuttu pelkästään yksityisistä kansalaisista vaan myös koko 
perheen käsittävistä kotitalouksista. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
ja kulutuksen kasvun seuranta nousivat jokapäiväisessä kielenkäytössä ja 
uutisoinnissa tärkeään asemaan. Näin suomalaisille muotoutui vankka käsitys 
siitä, että yhteiskunnan varallisuus oli alati lisääntyvää. Samalla alettiin uskoa, että 
myös kansalaisten oma varallisuus ja taloudellinen asema tulisivat kohenemaan 
hamaan tulevaisuteen. Sanalla sanoen kansalaisista näytti siltä, että nyt oltiin 
tulevaisuuden yhteiskunnan portilla. Yhteiskunnan, jota tulisivat leimaamaan 
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jatkuva varallisuuden, kulutuksen ja vapaa-ajan kasvu. 
Kasvukehitys ei jäänyt pelkästään tilastojen antamiin mielikuviin ja lukui

hin, vaan se perustui todelliseen, itse koettuun elämän muutokseen. Suomalaiset 
vaurastuivat melkoisella vauhdilla. Kotitalouksien kulutusmenot kutakuinkin 
nelinkertaistuivat vuodesta 1950 vuoteen 1985.1 Samalla kulutuksen rakenne 
muuttui. Sellaisten välttämättömien menojen kuten ruuan, asunnon ja vaatetuk
sen osuus pieneni ja vastaavasti vapaa-aikaan, kulttuuriin ja koulutukseen sijoitet
tiin entistä enemmän. Pentti Vartian ja Pasi Ahteen mukaan uusista kulutus
tottumuksista ennen muuta vapaa-aika voidaan tulkita eräänlaiseksi "ylelli
syyshyödykkeeksi", joka kuvaa yhteiskunnan varallisuuden astetta. Heidän mu
kaansa kyse ei ole niinkään arvojen muuttumisesta, vaan kansalaisten tulotason 
aiheuttamasta kysynnän muutoksesta.2 Tulotason kohoamisen taustalla vaikutti 
yhtenä tärkeänä tekijänä tieteellis-teknisen kehityksen muassaan tuoma tuotta
vuuden kasvu. Se mahdollisti myös työajan lyhentämisen. Kun suomalaisen 
teollisuustyöläisen keskimääräinen vuosittainen työaika oli vielä tämän vuosidan 
alussa yli 3 000 tuntia, niin 1980-luvulla se oli pudonnut hieman runsaaseen 
puoleen tästä, eli 1 700 tuntiin.3 Silti lyhyemmällä työajalla tuotettiin entistä 
enemmän tavaroita ja palveluksia - kiitos uusien koneiden, laitteiden ja 
tuotantotekniikoiden. 

Varallisuuden kasvun ohella toinen suuri muutos oli suomalaisten siirtymi
nen kaupunkeihin ja maaseudun keskustaajamiin. Tämän seurauksena elämänta
pa ja -tyyli muuttuivat. Valtaosa työikäisistä kävi töissä kodin ulkopuolella. 
Samalla naiset tulivat mukaan työmarkkinoille entistä suuremmin joukoin. Vas
taavasti lapset ja nuoret hiersivät koulujen ja oppilaitosten penkkejä entistä pitem
pään. Valtaosa suomalaisista siirtyi elämäntapaan, jonka rytmiä eivät enää säädel
leet maataloudelle tärkeät vuodenaikojen vaihtelut, vaan ihmisten itsensä raken
tamat puitteet, jolloin työ ja vapaa-aika erottuivat selvästi toisistaan. Näin vapaa
ajan vietto ja siihen liittyvät harrastukset nousivat suomalaisperheiden elämässä 
ennenkokemattoman tärkeiksi. Elämä ei keskittynyt enää pelkästään työn ja 
toimeentulon ympärille, vaan nyt taloudellisen tilanteen salliessa haluttiin panos
taa myös vapaa-aikaan. 

Tekninen kehitys ei vaikuttanut vain työajan lyhenemiseen. Se muutti myös 
kansalaisten tottumuksia. Useimpien työ alkoi muuttua ruumiillisesta henkiseksi, 
jolloin ei enää jokapäiväisessä työssä tai työmatkoilla saatu ihmiskeholle tarpeel
lista fyysistä liikuntaa. Samaan suuntaan vaikutti varallisuuden kasvun muassaan 
tuoma nopea autoistuminen, joka siirsi yhä useamman suomalaisen liikkumaan 
paikasta toiseen konevoimalla. Työmatkat tehtiin autolla. Kauppaan mentiin 
autolla. Lapset vietiin useasti kouluun autolla.Ja vapaa-ajanviettoonkin rynnättiin 
suurin joukoin autoilla, jolloin vähälukuiset suomalaiset onnistuivat saamaan 
aikaan laajassa ja harvaan asutussa maassaan merkittävien juhlapyhien edellä ja 
suosittuina lomaviikonloppuina liikenneruuhkia. 

Yhteiskunnan rakennemuutos aiheutti suuria paineita julkisten palvelujen 
tuotannolle. Valtion ja kuntien oli kyettävä lyhyessä ajassa vastaamaan kehityksen 
mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin. Niistä kiireellisimpiä olivat ilman muuta 
kasvavien kaupunkien asuntorakentaminen ja siihen liittyvien palveluiden tuot
taminen. Väestöltään kasvavat kunnat joutuivat laajentamaan lähes kaikkea palvelu
tuotantoaan. Uusimpana kunnallisena palveluna tuli alle kouluikäisten lasten 
päivähoidon järjestäminen, koska naiset olivat hakeutuneet joukkomitassa työ-
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markkinoille. Eivätkä he halunneet luopua työpaikastaan perheen perustamisen 
jälkeenkään. Tämäkin oli uutta. Ja sen taustalla vaikutti mitä ilmeisimmin naisten 
koulutustason yleinen kasvu sekä taloudelliset seikat. Kasvavien kaupunkien 
lähiöasunnot hankittiin useimmiten ostamalla, koska vuokra-asuntojen tarjonta 
oli niukkaa.Ja asuntojen ostoa varten otettujen pankki velkojen maksuun tarvittiin 
molempien aviopuolisoiden palkkatuloja. Perheillä ei ollut varaa siihen, että äidit 
olisivat hoitaneet lapsia kotonaan. Joten lasten hoitoon tarvittiin yhteiskunnan 
apua. 

Yhteiskunnan apua tarvittiin myös taantuvien maaseutualueiden tukemi
seen. Valtio ryhtyi erilaisin aluepoliittisin toimin lievittämään rakennemuutoksen 
maaseudulle aiheuttamia ongelmia. Vuonna 1966 säädettiin laki kehitysalueiden 
talouden edistämisestä, jolla maa jaettiin kahteen kehitysaluevyöhykkeeseen. 
Etelä-Suomi jätettiin jaon ulkopuolelle. Myös kehitysalueiden teollistumista pyrit
tiin edistämään erityistoimin. Tätä varten valtio alkoi myöntää kehitysalueiden 
yrittäjille verohuojennuksia ja luottojen korkotukea. Teollistamista edistämään 
perustettiin vuonna 1971 Kehitysaluerahasto, joka tähtäsi erityisesti yritysten 
rahoituksen turvaamiseen. 4 

Ylipäätään 1960-luvun jälkipuoliskolla alkanut kehitys vauhditti nimen
omaan julkisen palvelutuotannon kaikinpuolista kasvua. Julkista pal velutuotantoa 
ei koettu kuitenkaan itsetarkoitukseksi, vaan sen tavoitteena oli toimia kaikkien 
kansalaisten hyvinvointia edistävästi. Ja tässä asiassa vallitsi poliittinen yhteisym
märrys, jossa nimenomaan valtion tehtäväksi nähtiin toimia sen eriarvoisuuden 
tasoittajana, jota taloudellinen kasvu väistämättä aiheutti. Valtio ei vain alkanut 
jakaa maaseudun köyhille kunnille kehitysaluetukea ja viljelijöille maatalous
tukea, vaan se puuttui myös työmarkkinaneuvotteluihin tulopolitiikan muodos
sa. Ja samalla kun valtiovalta lisäsi panostustaan, lisääntyivät myös kuntien 
velvoitteet. Ne joutuivat tuottamaan asukkailleen yhä enemmän ja yhä 
laadukkaampia palveluita. Niistä osa oli lakisääteisiä, osa ei. Kuitenkin yleiseksi 
päämääräksi otettiin, että mahdollisimman monista palveluista säädettäisiin lail
la, jotta niiden tasapuolinen saatavuus turvaittaisiin kaikille kansalaisille. 

Tätä kehityksen vaihetta alettiin sittemmin kutsua hyvinvointivaltion raken
tamiseksi. Sen tuntomerkkinä oli yleisesti hyväksytty päämäärä siitä, että yhteis
kunnan tuottama varallisuus oli jaettava niin, että se takasi jokaiselle suomalaiselle 
vähintään perustoimeentulon ja peruspalvelut siitä riippumatta, kuuluiko hän 
työssäkäyvään aktiiviväestöön vai ei ja asuiko hän kaupungissa vai maaseudulla. 
Eri asia sitten kokonaan on jo alussa todettu ongelma, voidaanko elämisen kannal
ta välttämättömän toimeentulon ja palvelutason turvaamista pitää hyvinvointina 
vai ei? Kysymyksen pohtiminen ei kuulu kuitenkaan tämän tutkimuksen piiriin. 
Sitä keskeisemmäksi nousevat ne uudet liikuntapoliittiset virtaukset, jotka siirty
minen palveluyhteiskuntaan toi muassaan. 
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Urheilusta liikuntaan 

Yhteiskunnan muuttuessa myös liikuntapoliittiset painotukset muuttuivat. Jo 
1960-luvun alussa oli valtion urheilulautakunta kääntynyt kunnanhallitusten 
puoleen kehotuksella, että kunnissa alettaisiin laatia pitkäjännitteisiä urheilu
laitosten rakennussuunnitelmia, ottaen huomioon tasapuolisesti eri harrastus
piirit ja väestöryhmät. Kunnanhallituksille ja urheilulautakunnille esitettiin toivo
mus kuntoeurheilun entistä tehokkaammasta tukemisesta.5 Vuoden 1966 alussa 
opetusministeriö asetti toimikunnan pohtimaan kunto- ja kansanurheilun edistä
mistä seuraavien 10-15 vuoden aikana. Voidaankin sanoa, että 1960-lu vun liikunta
politiikkaa alkoi yhä enemmän leimata vaatimukset sunnittelun lisäämisestä ja 
kuntoliikunnan tukemisesta.6 Tässä liikuntapolitiikka heijasteli selvästi yhteis
kunnan orastavaa muutosta. Alan asiantuntijapiireissä alettiin miettiä, miten 
kansalaiset voisivat käyttää parhaiten lisääntynyttä vapaa-aikaansa liikunta
harrastuksiin ja näin edistää omaa terveyttään, koska yhteiskunta kehittyi koko 
ajan suuntaan, jossa luonnollinen liikunta väheni. Siis teknisen kehityksen seu
rauksena liikuntaa piti alkaa varta vasten harjoittaa, jos mieli pitää itsensä fyysises
ti ja henkisesti kunnossa. Työstä ja työmatkoista ei suomalaisten enemmistö enää 
riittävästi liikuntaa saanut kuten vielä maatalousyhteiskunnan aikoihin.7 

Liikunnan tärkeyttä painottavilla asiantuntijoilla oli sikäli otollinen maape
rä, että sitä mukaa kun vapaa-aika ja kulutuskyky lisääntyivät, lisääntyi myös 
kuntoilun suosio, koska ensin mainittu mahdollisti liikuntaan käytettävän ajan ja 
jälkimmäinen antoi sen harrastamiseen tarvittavat markat. Kuntoilun suosion 
taustalla vaikuttivat myös suomalaisten muuttuneet asenteet ja arvot. Liikunnan 
kautta tiedettiin ja uskottiin saatavan terveyttä, kauneutta, tehokkuutta ja hyvin
vointia. Nämä kaikki olivat seikkoja, jotka korostuivat palveluyhteiskunnan ko
vissa arvoissa. Yhteiskunta ei ollut vain takaamassa kansalaisten perusturvalli
suutta, vaan se oli myös raju kilpakenttä, jossa vahvat ja tehokkaat menestyivät. 
Paitsi elämisen laatua liikunnan toivottiin parantavan harrastajansa kilpailu
mahdollisuuksia ja antavan avaimia menestykseen. 

Muutos näkyi myös kunnissa. Kilpaurheilukeskeisestä ajattelusta alettiin 
siirtyä liikuntakeskeiseen ajatteluun. Uutena asiana oivallettiin, etteivät läheskään 
kaikki kuntalaiset harrastaneet liikuntaa urheiluseuroissa, vaan loppujen lopuksi 
suuri enemmistö oli niitä, jotka halusivat liikkua omin päin. Tälle joukolle ei 
kunnallinen palvelujärjestelmä ollut siihen mennessä tarjonnut tietoisesti kovin
kaan paljoa. Tietenkin urheilukentät, uimahallit, uimarannat ja hiihtoladut oli 
suunnattu myös suurelle yleisölle, mutta silti niiden perusta oli ollut tietyllä tapaa 
urheilupohjaisessaajattelussa. Vasta nyt alettiin tietoisesti puhua liikuntapalveluista, 
jotka hyödyttäisivät sekä kuntalaisten enemmistöä että urheilijoita. Näin kunnal
linen liikuntahallinto alkoi laajeta kattamaan koko liikunnan kirjon eikä vain sen 
yhtä osa-aluetta, urheilua. 

Uuden asennoitumisen ensimmäisiä airueita oli opetusministeriön asetta
man niin sanotun Niemen toimikunnan osamietintö, joka valmistui tammikuussa 
1968. Siinä asetettiin päävastuu kuntoliikunnan kehittämisestä kunnille ja valtiol
le. Kuntien tuli toimikunnan mukaan rakentaa ennen muuta laajojen joukkojen 
kuntoiluun soveltuvia perusliikuntapaikkoja.8 Niiksi valtion liikuntapaikka-
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toimikunta määritteli myöhemmin pallokentät ja yleisurheilun suorituspaikat, 
voimisteluun ja sisäpalloiluun tarkoitetut salit, ulkouimalat ja uµnahallit, valaistut 
ulkoilureitit sekä vapaamuotoiset peli- ja leikkialueet.9 Varsinkin ulkoilureittejä ja 
kuntoratoja alettiin kuntiin rakentaa kiihtyvällä vauhdilla. Niiden suosion syy ja 
ehdoton etu oli siinä, että ne olivat huippuhalpoja liikuntapaikkoja jos niitä 
verrattiin esimerkiksi laitosrakentamiseen. 

Varta vasten kuntoiluun suunnatut radat ja reitit saivat suurissa kunnissa 
nopeasti rinnalleen kevyen liikenteen väylät, joita alettiin yleisesti rakentaa 1960-
ja 1970-lukujen taitteessa. Tosin niiden rakentamisen taustalla vaikuttivat ensin 
puhtaasti liikenneturvallisuusnäkökohdat, jolloin pyöräilijät ja jalankulkijat ha
luttiin saada pois vilkkailta autoteiltä. Varsin pian kuitenkin huomattiin, että 
kevyen liikenteen väylistä oli kehkeytymässä suosittuja liikunta paikkoja. Kävelijät, 
hölkkääjät ja pyöräilijät alkoivat liikkua niillä myös vapaa-aikoinaan, eikä vain 
työ- ja koulumatkoillaan. 

Liikuntalaki 

Ylipäätään voidaan sanoa, että Suomi oli palveluyhteiskuntaan siirtyessään kehi
tysvaiheessa, jossa monet uudet seikat vaikuttivat kuntien ja valtion liikunta
hallintoon. Yhtäältä vaikuttajina olivat kansalaisten uusi liikuntakäyttäytyminen 
ja asiantuntijoiden esiinnostamat painotukset. Toisaalta vaikuttamassa oli yhteis
kunnan yleinen kehityksen suunta, jossa korostettiin kuntien palvelutoiminnan 
laajentamista ja vakiinnuttamista lainsäädäännöllä. Ja juuri näitä kahta seikkaa 
vasten on luontevinta tarkastella sitä tapahtumaketjua, jonka tuloksena päätettiin 
kuntien aikaisemmin vapaaharkintaiset liikuntapalvelut siirtää lainsäädännön 
piiriin. T ietenkin liikuntaan liittyvän lainsäädännön valmistelun yhteydessä voi
daan pohtia Joel Jupin tavoin muun muassa urheilun keskusjärjestöjen osuutta 
asiaan,1° mutta se on sittenkin vain sivujuonne. Urheilujärjestöt ja muut liikunta
lain valmisteluun tavalla taikka toisella osallistuneet tahot heijastivat näkemyk
sillään ennen muuta koko yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. Niiden taktisel
la asennoitumisella liikuntalain säätämisen puolesta tai vastaan ei ollut suurta
kaan merkitystä itse pääasian kannalta, koska yhteiskunta oli kypsä lain säätämi
seen. 

Yleensäkin historian kulussa tapahtuneille suurille muu taksille on luontevinta 
etsiä selitystä yhteiskunnallisista edellytyksistä käsin. Harvoin muutoksia riittä
vät selittämään pelkät aatteet ja ideat, joi ta jotkin henkilöt, ryhmä t tai kulloinenkin 
valtakoneisto esittävät. Tästä on hyvänä esimerkkinä valtion liikuntakasvatus
komitea, joka jo vuonna 1947 ehdotti julkisen liikuntahallinnon saattamista yhte
näisen lainsäädännön piiriin ja muun muassa kuntien urheilulautakuntien ase
man määrittämistä lailla. Mutta vielä tuolloin ei hankkeen toteutumiselle ollut 
yleisiä yhteiskunnallisia edellytyksiä, ja liikuntakasvatuskomitean mietintö siir
rettiin vähin äänin arkistoon. 

Tilanne oli kokonaan toinen 1970-luvun alussa, kun kansanedustaja Heimo 
Linna toi asian ensi kertaa eduskuntaan. Hän jätti vuoden 1972 valtiopäivillä 
yhdessä kuuden muun keskustalaisen edustajan kanssa toivomusaloitteen, jossa 



159 

esitettiin,ettähallitus tulisi laatimaan kuntien liikuntatoimintaa ja valtion urheilu
avustusten jakoa säätelevän lakiehdotuksen. Aloitetta perusteltiin kunnallisen 
liikuntatoimen tehtävien laajenemisella ja sillä, että muusta kuntien harjoittamasta 
vapaasta sivistystyöstä jo säädetttiin lailla.11 

Aloitteen tekijät arvioivat varsin kriittisesti veikkausvoittovarojen jakope-
rusteita. He totesivat, että 

'1ähes puolet avustuksista on osoitettu valtakunnallisten urheilun keskusjärjestöjen 
toiminnan tukemiseen ja suunnilleen saman verran urheilulaitosten rakentamiseen. 
Tästä viimeksi mainitusta summasta on jälleen puolet osoitettu urheilujärjestöille ja 
vastaaville sekä toinen puoli kuntien suorittamaan rakennustoimintaan. Huomattavaa 
tässä on erityisesti se, että kunnille ei ole myönnetty lainkaan toimintaan kohdistuvia 
avustuksia, vaikka niiden osuus on lisääntynyt näkyvästi erityisesti kuntourheilua 
koskevan toiminnan osalta."12 

Aloitteessa sanottiin suoraan, että veikkausvoittovarojen jakoa rasittivat vanhat 
tottumukset ja asenteet, jotka suosivat urheilun keskusjärjestöjä. Edelleen todettiin 
pienien ja köyhien kuntien surkea asema, koska veikkausvoittovaroista "pääsevät 
osallisiksi vain ne kunnat, joilla on itsellään riittävästi edellytyksiä rakentaa ja 
ylläpitää tarvittavia toiminta tiloja ja alueita" .13 

Kuten huomataan, Linnan aloitteessa painotettiin nimenomaan kuntien 
merkitystä liikuntapalvelujen tuottajana. Kritiikki kohdistettiin urheilujärjestöihin 
ja valtion rahanjakopolitiikkaan, joiden molempien katsottiin edustavan vanhoja 
ja jo aikansa eläneitä katsomuksia. Kilpaurheilun tukemisesta oli aloitteen tekijöi
den mielestä siirryttävä entistä selvemmin tukemaan kuntien järjestämää liikun
tatoimintaa, jolloin myös pienet ja vähävaraiset kunnat pääsisivät nauttimaan 
valtion tuesta. Siis aloitteen taustalla vaikutti mitä ilmeisimmin selkeä kehitys
aluepoliittinen lähtökohta, jossa haluttiin erityisesti tukea maaseudun taantuvia 
pienkuntia. 

Keskustalaisten kansanedustajien aloite sai tukea kokoomukselta, kun kan
sanedustaja Pekka Jokinen kysyi joulukuussa 1972 suullisesti tuolloiselta opetus
ministeri Marjatta Väänäseltä, mihin toimiin hallitus aikoi ryhtyä, jotta kunnalli
nen liikuntatoiminta saataisiin lakisääteiseksi. Vastauksessaan opetusministeri 
totesi, että Valtion urheiluneuvoston suunnitelujaosto ja Suomen Kunnallisliitto 
olivat tehneet asiaa koskevat aloitteet. Tosin ensiksi mainitussa aloitteessa oli 
painotettu sitä, ettei mahdollinen lakisääteinen valtionapujärjestelmä saa millään 
lailla vaarantaa urheilujärjestöjen avustusmahdollisuuksia.14 

Opetusministerin mainitsema linja oli perin tyypillinen valtion urheilu
lautakunnan työtä vuodesta 1967 jatkaneelle valtion urheiluneuvostolle. Aina kun 
joltain taholta esitettiin muutoksia veikkausvoittovarojen jakoon tai sitten ylipää
tään lisää tukea esimerkiksi kuntien liikuntarakentamiselle, niin neuvoston ensim
mäinen huoli oli siitä, ettei vain urheilun keskusjärjestöjen asema millään lailla 
kärsisi.15 Tämä perustui siihen, että neuvoston jäsenet olivat suurimmaksi osaksi 
nimenomaan urheilujärjestöjen edustajia, jolloin he kantoivat huolta edustamiensa 
järjestöjen asemasta. Eri asia sitten tyystin on, palveliko tällainen etujärjestö
ajattelu valtion liikuntapolitiikan kokonaisuutta vai ei. Ainakin keskustan kansan
edustajien aloitteessa arvosteltiin suoraan urheiluneuvoston linjauksia. 

Opetusministeri Väänänen totesi vastauksessaan myös, että liikuntalain 
valmistelu oli otettu huomioon lähimmän viiden vuoden suunnitelmissa ja että jo 
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nyt oli olemassa alustava lakiluonnos, joka vastasi luonteeltaan juuri voimaan
astunutta lakia kunnallisesta nuorisotyöstä. Kuitenkin hänen mukaansa liikunta
lain lopullinen laatiminen riippui valtion taloudellisista mahdollisuuksista.16 

Tämän jälkeen asia oli esillä jatkuvasti eduskunnassa. Vuoden 1973 valtiopäi
villä SKDL:n kansanedustaja Ensio Laine jätti toivomusaloitteen, jossa esitettiin 
liikuntalain laatimista. Samana vuonna kokoomuksen Pekka Jokinen uudisti 
kysymyksensä, ja seuraavana vuonna oli kysymyksineen vuorossa SKDL:nKuuno 
Honkonen. Hänen kysymykseensä opetusministeri Väänänen vastasi, että minis
teriössä oltiin asettamassa asiaa pohtimaan komitea.17 Vaikka kyseinen komitea 
asetettiinkin sitten huhtikuussa 1974, niin liberaalien Seppo Westerlund jätti 
yhdessä puoluetoveriensa kanssa vielä vuoden 1975 toisilla valtiopäivillä ehdo
tuksen "laiksi liikuntatoimen yleisestä järjestämisestä".18 Westerlundin aloite oli 
kaikkein perusteellisin, ja se sisälsi yksityiskohtaisen esityksen liikuntalaiksi. 

Yhteenvetona eduskuntakeskustelusta voidaan todeta, että ainakin Arka
dianmäellä näytti vallitsevan varsin suuri yksimielisyys siitä, että liikuntalaki oli 
saatava aikaiseksi. Kaikki suurirnrnat puolueet-SDP:tä lukuunottamatta-tekivät 
joko asiaa vauhdittavan aloitteen tai suullisen kysymyksen. Sitä, etteivät sosialide
mokraatit esiintyneet aloitteellisesti eduskunnassa selittänee se, että he katsoivat 
osallistuvansa liikuntalain valmisteluun riittävällä panoksella hallituksessa. 
SDP:hän oli tuolloin yksi hallituspuolueista. 

Vaikka valtion urheiluneuvoston suunnittelujaosto oli käsitellyt jo vuonna 
1972 liikuntalakia, niin koko neuvosto puuttui asiaan ensimmäisen kerran vasta 
vuoden 1973 marraskuussa. Tällöin se päätti yksimielisesti aloittaa toimet lain 
aikaansaamiseksi, ja ryhtyi valmistelemaan parlamentaarisen komitean 
kokoonpanoehdotusta, "minkä jälkeen urheiluneuvosto tulee esittämään liikunta
lakikomitean asettamista valtioneuvostolle. Komiteassa tulee olla edustettuina 
urheilu- ja kunnalliset järjestöt."19 Valmistelu sujui nopeasti, ja huhtikuun 19 
päivänä 1974 valtioneuvosto asetti komitean, joka sittemmin otti nimekseen 
liikuntalakikomitea.� Sen tehtävänä oli selvittää urheilu- ja liikuntakasvatus
toiminnan valtionapujärjestelmän perusteet, tehdä esityksiä uudesta avustus
järjestelmästä sekä mahdollisesti tarvittavasta lainsäädännöstä. Edelleen komite
an tuli työssään ottaa huomioon sekä valtion ja kunnan että yksityisen järjestö
muotoisen liikuntatoiminnan kehittäminen. 

Komitea jätti mietintönsä joulukuussa 1976. Sen peruslinjana oli näkemys, 
"jonka mukaan yleisten edellytysten luominen liikuntatoiminnalle on lähinnä 
valtion ja kuntien tehtävänä, kun taas varsinaisen liikuntatoiminnan järjestämises
tä vastaaminen kuuluu pääasiassa liikunta järjestöille" .21 Tältä pohjalta hahmoteltiin 
sitten kaikki komitean esitykset. Kuntien osalta tämä merkitsi sitä, että niitä 
velvoitettiin asettamaan liikun tala utakun ta, jonka tehtävät määrite! täisiin lainsää
dännöllä. Myös valtion kunnille suuntaamia tukitoimia esitettiin huomattavasti 
laajemmiksi kuin aikaisemmin. Ylipäätään liikuntalakikomitea teki mittavan työn, 
ja sen mietinnössään esittämät lakiehdotukset toteutuivat lähes sellaisinaan. Mut
ta kuten usein käy, kului vielä runsaasti aikaa, ennenkuin hallitus oli valmis 
antamaan eduskunnalle esityksensä. 

Ilmeisesti hallitusta viivyttivät taloudelliset seikat. Viimein vuoden 1979 
joulukuussa se jätti eduskunnalle esityksensä liikuntalaiksi. Esityksen perustelu
osassa kirjattiin liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen kannalta tärkeiksi seu
raavat viisi tekijää: 1) liikunta kokoaa piiriinsä erilaisia kansalaisryhmiä ja sen 
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harrastamisen kautta yksityisen ihmisen hyöty koituu myös yhteiskunnan eduksi, 
2) liikunta on keskeinen vapaa-ajan harrastus, 3) liikunnalla on suuri kansanter
veydellinen merkitys, 4) liikuntaharrastus edesauttaa ihmisten sosiaalistu
misprosessia ja 5) urheilulla on kansoja lähentävä vaikutus.22 

Hallituksen esityksessä toistettiin pitkälti jo liikuntalakikomi tean ehdottamat 
asiat. Eli, että kuntiin tulisi perustaa lakisääteiset liikuntalautakunnat ja että niissä 
tulisi olla riittävästi viranhaltijoita, joiden palkkakustannuksiin valtio osallistuisi. 
Edelleen urheiluseurat tuli saattaa valtionavustusjärjestelmän piiriin. Valtiovallan 
tuli yhdessä kuntien kanssa huolehtia myös siitä, että maassa oli riittävästi tarkoi
tuksenmukaisia liikuntapaikkoja. Näiden perustamiskustannuksia tuli hallituk
sen mukaan tukea lakisääteisellä avustus- ja lainoitusjärjestelmällä. Valtion 
rakennustuesta päätettäessä oli kunnalliset hankkeet asetettava etusijalle ja sitä 
jaettaessa oli otettava huomioon kuntien varallisuus. 

Ylipäätään kaikki kunnille myönnettävät valtionosuudet sidottiin hallituk
sen esityksessä kuntien kantokykyyn. Siten köyhemmille kunnille esitettiin pro
sentuaalisesti suurempia valtionapuja kuin varakkaammille kunnille. Eli kehitys
aluepoliittiset näkökohdat kirjattiin nyt myös valtion jakamiin liikunta-avustuk
siin. Tätä oli jo liikuntalakikomitea ehdottanut. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, ja liikuntalaki ja liikunta-asetus 
astuivat voimaan 1.1.1980 lukien. Laissa määrättiin, että "kunnassa on liikunta
lautakunta, joka asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla huolehtii liikunta
toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikunta
toiminnan tukemisesta ... Liikuntalautakuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä, 
joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen."23 

Liikunta-asetuksessa puolestaan lueteltiin liikuntalautakunnan tehtäviksi: 

"1) seurata kunnassa harjoitettavaa liikuntatoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita ja 
esityksiä; 
2) laatia ehdotus kuntasuunnitelmaan liittyväksi liikuntasuunnitelmaksi;
3) laatia ehdotuksia muiksi liikuntaa palveleviksi suunnitelmiksi kiinnittäen tällöin
huomiota myös sellaisten kunnan asukkaiden liikuntapalvel uihin, joiden erityistarpeita
ei ole riittävässä määrin otettu huomioon urheiluseurojen liikuntatoiminnassa;
4) tehdä ehdotuksia liikuntatoimintaa varten kunnassa tarvittavien liikuntapaikkojen
sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamisesta, hankkimisesta ja varustamisesta
sekä kunnossapidosta;
5) päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu urheilu
seurojen liikuntatoiminnan tukemiseen, jos tämä tehtävä lautakunnan johtosäännössä
on annettu lautakunnalle;
6) antaa toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä lausuntoja ja selvityksiä; ja
7) suorittaa muutkin johtosäännössä määrätyt ja muutoin lautakunnan toimialaan

kuuluvat tehtävät."24 

Edellä luetussa kiinnittyy huomio siihen, että vaikka liikuntalautakuntien asemas
ta säädettiin yleisvaltakunnallisella lailla, jäi kunnille vielä varsin paljon liikkuma
varaa. Eli viime kädessä lautakuntien toiminnan kannalta oli ratkaisevaa, minkä
lainen johtosääntö niillä oli. Ja johtosäännön hyväksyivät taas kunnanvaltuustot. 
Edelleen laissa varattiin pienille kunnille mahdollisuus järjestää liikuntatoimensa 
jonkin muun hallintoelimen kautta, jos liikuntalautakunnan perustaminen osoit
tautuisi tarpeettomaksi esimerkiksi asukasluvun vähäisyyden takia. 
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Vaikka liikuntalain valmistelu oli vienyt lähes kymmenen vuotta ja vaikka 
aika ajoin oli näyttänyt siltä, ettei valtiolla ole varaa hankkeen toteuttamiseen, niin 
lopputulos oli onnistunut. Liikuntalain suurin vaikutus oli siinä, että se kohensi 
huomattavasti kunnallisen liikuntahallinnon asemaa ja arvovaltaa. TIiannehan oli 
kulkenut siihen, että kuntien harjoittamasta vapaasta sivistystyöstä ainoastaan 
liikuntatoimi oli yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä vailla. Ennen muuta se, että 
nuorisotoimi oli saanut oman lakinsa vuonna 1972, teki kunnallisen liikuntatoi
men tietyllä tapaa ''lainsuojattomaksi". Tämä puolestaan nakersi liikuntatoimen 
arvovaltaa kwmallisessa päätöksenteossa, ja asetti muun muassa hallintokunnan 
virkamiehet muita heikompaan asemaan. 

Toisaalta 1970-luvulla kuntien merkitys liikunta-ja urheilupalvelujen tuotta
jana jatkoi tasaista kasvuaan. Mutta kasvussa oli omat ongelmansa. Liikunta
palvelujen lisääntyvää tarjontaa varjosti lisääntyvä eriarvoisuus. Maaseudun köy
hien kuntien asukkailla oli niukasti liikunnan harrastusmahdollisuuksia, kun 
rintamaiden vauraissa kaupungeissa nautittiin monipuolisten ja usein jopa 
loistokkaiden urheilulaitosten palveluista. Eriarvoisuutta tasoittamaan tarvittiin 
kiireellisesti valtiovallan toimenpiteitä. Tämä oli yhteinen poliittinen päämäärä. 
Luonnollisesti poliittisten päättäjien joukossa tiedettiin, ettei valtion avustus
politiikalla voida muuttaa eriarvoisen kehityksen suuntaa, vaan että sillä parhaim
millaankin voitiin vain lievittää pahimpia epäkohtia. 

Kaupunkien liikuntarakentamisen loistoa 

Rinnan liikuntalain valmistelun kanssa siirryttiin kunnissa urheilurakentamisesta 
liikuntarakentamiseen. Tämä merkitsi, että kaikkia hankkeita harkittiin ensin siitä 
näkökulmasta, miten hyvin ne tulivat palvelemaan mahdollisimman monen 
kuntalaisen tarpeita. Vasta tämän jälkeen pyrittiin ottamaan huomioon jonkin 
urheilulajin erityiset tarpeet ja toiveet. Tietenkin suuremmissa kaupungeissa 
jouduttiin yhä edelleen toteuttamaan jonkin verran myös sellaisia hankkeita, jotka 
palvelivat lähes pelkästään kilpa- ja huippu-urheilua. Kokonaisuuden huomioon 
ottaen tällaisia kohteita oli kuitenkin vähän, joskin niistä jotkut nousivat kustan
nuksiltaan korkeiksi. 

Pekka Kärkkäinen arvioi 1980-luvun puolivälissä ilmestyneessä suomalais
ten liikuntakäyttäytymistä kartoittaneessa kokoomateoksessa "Näin suomalaiset 
liikkuvat" 1970- ja 1980-lukujen liikuntarakentamisen olleen pakoa luonnosta 
seuraavaan tapaan: 

"Suurten hallien ja urheilun suorituspaikkojen rakentaminen on merkinnyt niin kilpa
kuin kuntourheilunkin siirtymistä valmiiksi rakennettuihin ja standardoituihin tiloihin, 
halleihin, pururadoille, valmiille hiihtoladuille ja kuntokouluihin. Tämä rakentaminen 
on tapahtunut pääasiassa huippu- ja kilpaurheilun ehdoilla."25 

Kärkkäisen arvio on liian yksipuolinen ja sitä vaivaa historiattomuus. Arviossa ei 
oteta huomioon 1960-luvun lopulla käynnistynyttä liikuntarakentamisen 
painotusten muutosta. Tätä aikaisemmalta ajalta voitaisiin sanoa, että pääosa 
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rakentamisesta oli tehty huippu-ja kilpaurheilun ehdoilla, mutta näin ei asian laita 
ollut enää 1970- ja 1980-luvuilla. 

Toisaalta oli luonnollista, että ainakin suurissa, yli 50 000 asukkaan kaupun
geissa jouduttiin turvautumaan rakennettuun liikuntaympäristöön. Mitään muu
ta mahdollisuutta ei ollut kanavoida kuntalaisten liikuntaharrastuksia. Silti kau
pungeissa ei unohdettu luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Kärkkäiseltä jää 
tyystin huomaamatta se panostus, jonka useat kaupungit tekivät hankkiessaan 
asukkailleen ulkoilu- ja virkistysalueita. Luonnollisesti nämäkin alueet jouduttiin 
kunnostamaan ja rakentamaan siinä määrin, että ne olivat valmiit vastaanotta
maan kaupunkilaisten joukot. Alueiden tietyntasoinen rakentaminen oli välttä
mätöntä myös luonnon säilymisen kannalta. Puhtaasti luonnon tarjoamista ulkoi
lumahdollisuuksista päästiin nauttimaan vain niissä kunnissa, joiden rajojen 
sisältä vielä koskematon ta 1 uon toa löytyi.Ja nämä kunnat sijaitsivat pääosin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Tiheimmin asutusta etelässä ei niitä enää ollut. 

Liikuntarakentamisen muuttuneet painotukset näkyivät myös tutkimuksen 
esimerkkikaupunkien rakentamisessa. Tosin Helsingin osalta voidaan sanoa, että 
se säilytti jo aiemmin valitun linjan. Painopiste oli edelleen monipuolisia palvelu
kokonaisuuksia tarjoavissa urheilupuistoissa. Pirkkolan valmistumisen jälkeen 
olivat vuorossa Myllypuron, Oulunkylän ja Talin urheilupuistot. Yksittäisistä 
hankkeista olivat 1970-luvulla merkittävimmät Oulunkylän suurtekojää ja Messu
hallin muuttaminen Töölön Kisahalliksi. Jälkimmäisessä nousi oivalla tavalla 
esiin, kuinka kaupungin keskustaan rakennettu suurhalli voi tarjota parhaimmil
laan erittäin monipuoliset liikuntapalvelut. 

Tilaisuus Messuhallin ostoon avautui Helsingin kaupungille vuonna 1973, 
kun Osuuskunta Suomen messut päätti siirtää toimintansa Pasilaan rakennetta
vaan uuteen messukeskukseen. Valtuusto käytti tilaisuuden hyväkseen ja osti 
Messuhallin rakennukset vajaalla 60 nykymiljoonalla. Valtuuston käsitellessä 
kauppaa, sitä perusteltiin ennen muuta kuntoliikunnan ja urheilun kannalta, 
mutta vähin erin hallirakennusta alettiin kaavailla myös kaupallisiin tarkoituk
siin. Osa päätöksentekijöistä oli näet sitä mieltä, että Messuhallin osto tuli niin 
kalliiksi veronmaksajille, että kauppahintaa tuli keventää liiketiloista saaduilla 
vuokrilla. Yhtenä vaihtoehtona väläyteltiin, että osa hallista varattaisiin jollekin 
pääkaupungin liikeketjulle tavarataloksi.26 

Niinpä kaupan solmimisen jälkeen syntyi tilanne, jossa asetettiin vastakkain 
liikuntaväen toiveet ja kaupungin liiketaloudelliset edut. Vastakkainasettelua 
sovittelemaan kaupunginhallitus nimitti urheilu- ja ulkoilulautakunnan esityk
sestä erillisen messuhallikomitean. Se jätti mietintönsä marraskuussa 197 4. Komi
tean linjaukset jatkoivat johdonmukaisesti Helsingin yleistä liikuntapolitiikkaa. 
Mietinnössä muun muassa todettiin, että 

"hallirakennukset olisi pyrittävä kehittämään monipuolisiksi liikunta- ja vapaa-ajan 
tiloiksi. Niiden käyttöä järjestettäessä olisi kiinnitettävä huomiota kaikenikäisten ja 
molempia sukupuolia olevien kuntalaisten vapaa-ajan tarpeiden tasapuoliseen tyydyt
tämiseen. Liikuntakäyttöä järjestettäessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eri ikä
ryhmien kuntoliikuntamahdollisuuksien parantamiseen ja hallien käytön suunnittelus
sa oli mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon myös liikuntavammaisten tar
peet."21
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Edelleen mietinnössä esitettiin, että messuhallikiinteistö määrättäisiin kokonai
suudessaan urheilu- ja ulkoilulautakunnan alaisuuteen ja että lautakunnan oli 
kiinteistön käyttöä suunnitellessaan otettava huomioon komitean linjaamat ylei
set periaatteet ja tavoitteet. Mietintö ei ollut kuitenkaan yksimielinen. Siihen liittyi 
vähemmistön eriävä mielipide, jossa kannatettiin niin sanotun A-hallin ottamista 
urheilu- ja nuorisotarkoituksiin, mutta sen sijaan B-hallia esitettiin varattavaksi 
tuloa tuottavaksi liiketilaksi.:18 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta yhtyi pääpiirteissäänmessuhallikomitean enem
mistön esityksiin. Myös valtuusto taipui loppujen lopuksi tälle kannalle, vaikka 
vielä maaliskuussa 1975 kiinteistölautakunta suositti enemmistöpäätöksellä B
hallin ottamista kaupallisiin tarkoituksiin.29 Kuitenkin varsinaisina liiketiloina 
kiinteistössä säilyi vain A-hallin päädyn ravintola, joka oli toiminut samoissa 
tiloissa jo kauan. Lisäksi rakennuksesta vuokrattiin jonkin verran tiloja poliisi
laitokselle ja nuorisotoimelle. Kiinteistön pääosat varattiin kuitenkin valtuuston 
päätöksellä liikunta-ja urheilutarkoituksiin. Messuhallin peruskorjaus- ja kunnos
tustyöt päästiin aloittamaan kevättalvella 1975. Jo tätä ennen oli uuden laitoksen 
nimestä saatu monia ehdotuksia, joista urheilu- ja ulkoilu virasto valitsi parhaaksi 
"Töölön kisahallin". Kisahallista muodostui heti ensimmäisenä toimintavuonna 
helsinkiläisten ylivoimaisesti suosituin sisäliikuntapaikka. Siellä vieraili vuonna 
1976 lähes neljännesmiljoona kävijää, kun kaupungin kaikkien muiden sisälii
kuntatilojen yhteinen käyntikertamäärä oli uimahallit poislukien noin 660 000.00 

Voidaan kysyä, mikä oli Töölön kisahallin saavuttaman suosion salaisuus? 
Ensimmäisenä tekijänä oli, että Kisahalli tuli todella tarpeeseen. Kaupungin kes
kustassa oli jo pitkään ollut huutava pula sisäliikuntatiloista. Toisena suosion 
taustatekijänä oli, että Kisahallista onnistuttiin hyvällä suunnittelulla tekemään 
liikunnan monitoimikeskus. Siellä voi harrastaa jos jonkinlaista lajia. Ja mikä 
parasta, harrastaminen ei rasittanut kovinkaan paljon käyttäjien kukkaroa, sillä 
pääsymaksut olivat edulliset. Edelleen se, että halli oli auki aamusta iltaan ja että 
sinne pääsi jokainen, joka maksoi pääsymaksun ja jolla oli asianmukaiset liikunta
varusteet teki siitä suositun. Tällaisena se vastasi kuntoliikkujien tarpeita. Yhtä 
hyvin se palveli myös urheiluseuroja ja muita yhteisöjä, jotka saivat varata hallin 
lukuisia pelikenttiä ja harjoitusalueita käyttöönsä. 

Parasta kaikessa oli kuitenkin, että Kisahallin kävijöiden keskuudessa syntyi 
aivan oma yhteishenki. Hallin palvelujen vakituiset käyttäjät alkoivat tutustua 
toisiinsa. "Kisikselle" harjoittelemaan tulo ei ollut vain rajua ponnistelua ja hikeä, 
vaan se oli myös keskustelua ja rentouttavaa yhdessäoloa.Ja tuohon yhteishenkeen 
pääsi helposti mukaan. Jopa ensi kertaa harjoittelemaan tullutta opastettiin ja 
häneen asennoiduttiin ystävällisesti. Sanalla sanoen Kisahallissa toimi harjoitte-

. lun ja kuntoilun demokratia, jota muun muassa pääkaupungin valtalehti kiitteli 
seuraavaan tapaan: 

"Hentoinen voimistelija tyttö ja hirmuinen voimailija, kunto-ja huippu-urheilija, heikko 
ja voimakas, rikas ja köyhä, vanha ja nuori liikkuvat samassa tilassa. Kukaan ei voi 
fakkiutua omaan lajiinsa, sillä jokaisen on pakko seurata muiden lajien harjoittelua."31 

Helsingin liikuntarakentaminen jatkui kiivaana 1980-luvulla. Urheilupuistojen 
palveluja parannettiin. Myllypuroon pystytettiin heti alkajaisiksi kuplahalli ja 
Oulunkylään nousi vuosikymmenen puolivälissä vajaat kolmetoista nykymiljoonaa 
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maksanut jäähalli. Edelleen urheilupuistojen kenttiä, ulkoilureittejä ja huolto
rakennuksia kunnostettiin koko ajan. Urheilupuistojen ohella jouduttiin rakennus
suunnitelmiin ottamaan lisäksi muutamia suuria yksittäisiä kohteita. Niistä en
simmäinen oli Eläintarhan kentän perusparannus. Se liittyi vuoden 1983 yleisur
heilun maailmanmestaruuskilpailujen valmisteluihin, koska maineikas Eläintar
han urheiluareena tuli toimimaan kisojen harjoituskenttänä. Tässä yhteydessä 
louhittiin Eläintarhan kentän ja Stadionin väliin noin 350 metriä pitkä kallio
tunneli, jota myöten maailmanmestaruuskilpailujen osanottajat pääsivät kulke
maan turvallisesti harjoituspaikalta kilpailunäyttämölle. 

Tunneli jäi muutamaksi vuodeksi ilman sen kummempaa käyttöä, vaikka 
urheilu- ja ulkoilulautakunta oli alunperin lähtenyt suunnitelmissaan siitä, että se 
kunnostettaisiin yleisurheilijoiden talviharjoittelupaikaksi. Lopulta vuonna 1986 
saatiin rahat kunnostustöiden aloittamiseen. Niiden päätyttyä tunneliin valmistui 
140 metrin pituinen ja nelikaistainen juoksusuora, jonka yhteyteen tuli pituus
hyppypaikka. Louhimistyöt mukaanlukien uusi harjoittelupaikka tuli maksa
maan kymmenisen miljoonaa nykymarkkaa.32 

Lähes samanaikaisesti Eläintarhan tunnelin kunnostustöiden kanssa alettiin 
puuhata Pallokentän tekonurmelle lämmityslaitteita ja valaistusta. Muutostöiden 
jälkeen palloilijat pääsivät harjoittelemaan kentällä myös talvisin ja pimeinä 
vuorokaudenaikoina. Paljon Pallokentän muutostöitä mittavampi kohde oli kui
tenkin Kallion kentälle toteutetut suurtekojää ja hiekkatekonurmi. Hanke aloitet
tiin vuonna 1986 ja se saatiin päätökseen pari vuotta myöhemmin. Kaikkiaan 
Kallion kentän uudistus nieli parisenkymmentä nykymiljoonaa, joten kyseessä oli 
jo suuren luokan hanke.33 

Urheilu- ja ulkoiluviraston rakentaminen ei suinkaan ollut vain suurien 
hankkeiden toteuttamista, vaan siihen sisältyi koko ajan jatkuvaa kunnostustyötä 
ja pienempien kohteiden valmistumista. Yksi tällainen oli 1980-luvun alussa 
toteutunut Paloheinän ulkoilumaja. Hiihtäjät, suunnistajat ja kuntoilijat olivat jo 
vuosikymmeniä toivoneet suihku- ja saunatiloja Keskuspuiston pohjoisosassa 
sijaitsevaan Paloheinään, jossa oli loistavat liikuntamahdollisuudet. Heidän toivo
muksensa toteutuivat oikeastaan kaksinkertaisesti. Paloheinään ei noussut vain 
hiihtomajaa, vaan sinne alettiin tehdä jo varhain syksyllä hiihtolatua. Latuun 
tarvittava lumi saatiin Oulunkylästä, jossa tekojään höyläyksen yhteydessä syntyi 
autokuormittain lunta, joka sitten kuljetettiin Paloheinän kuntoradalle. Eikä tässä 
vielä kaikki. Paloheinään valmistui ajan mittaan myös 38 metriä korkea täyttö
mäki, jossa laskettelijat pääsivät kokeilemaan vauhdin hurmaa. Paloheinän "keino
tunturi" ei jäänyt lajissaan kuitenkaan ainoaksi, vaan sellainen valmistui myös 
Malminkartanoon ja vieläpä Paloheinää korkeampana. Malminkartanon mäen 
huippu kohosi 55 metrin korkeuteen merenpinnasta. Pääkaupunkiseudun viime 
vuosien leudottalvet ovat kuitenkin vaikeuttaneet laskettelurinteiden toimintaa ja 
tehneet ne osin käyttökelvottomiksi. Pahimmillaan rujot ja puuttomat rinteet 
uhkaavat jäädä maisemaa rumentaviksi muistomerkeiksi, jotka kertovat karua 
kieltään epäonnistuneesta liikuntarakentamisesta. 

Koko 1980-luvun Helsingissä pyrittiin kehittämään ulkoilureittiverkostoa. 
Kehitystyö perustui kaupungin ulkoilureittisuunnitelmaan, joka valmistui vuon
na 1980. Sen tavoitteena oli toteuttaa seuraavien kymmenen vuoden aikana 
kutakuinkin 300 kilometriä uutta reitistöä, jolloin reittien yhteenlaskettu pituus 
olisi vuosikymmenen lopulla noussut noin 500 kilometriin. Tavoitteeseen ei kui-
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tenkaan ylletty. Vuonna 1989 oli reitistöstä valmiina runsaat 300 kilometriä. Suun
nilleen kolmasosa ulkoiluteistä ja kuntoradoista oli Keskuspuistossa. Ylipäätään 
Keskuspuiston käyttömuodot lisääntyivät 1970- ja 1980-luvuilla. Puistoa ei käytet
ty enää pelkästään kunto- ja kilpaurheiluun, vaan sinne mentiin perheen kanssa 
ulkoilemaan, sienestämään ja marjastamaan. Puiston reitit houkuttivat myös 
hyötyliikuntaan. Monet pääkaupunkilaisista alkoivat tehdä työmatkansa joko 
polkupyörällä tai jalan Keskuspuiston halki.:w 

Keskuspuiston kehittäminen liittyi sekä urheilu- että ulkoiluosaston toimi
alaan. Kuitenkin leijonan osan kaikista rakentamisrahoista kahmaisivat urheilu
osastolle kuuluneet liikunta paikat. Sen sijaan ulkoilu puoli sai tyytyä paljon vähäi
sempiin rahoihin. Niillä kunnostettiin pääasiassa jo olemassa olevia ulkoilualueita 
sekä kohennettiin Rastilan leirintäalueen palveluja. Ehkä merkittävin ulkoilu
osaston yksittäisistä hankkeista oli 1980-luvun puolivälissä toteutettu Vantaan
joen kalaporras. Tosin sekään ei tullut maksamaan kuin runsaat pari miljoonaa 
nykymarkkaa, mutta hankkeena se edusti viimeisimpiä luonnonsuojelun virtauk
sia, joihin liittyi läheisesti pyrkimys elvyttää Vantaanjoen lohikanta. 

Ulkoilu puolen kehitys ei ollut kuitenkaan samanlaista eteenpäinmenoa kuin 
mitä urheilu- ja liikuntarakentamisessa. Uusia ulkoilualueita ei ostettu enää 1970-
luvun puolivälin jälkeen, jolloin niitä oli kaikkiaan 5 500 hehtaaria. Kuitenkin 
uusien alueiden tarve oli huutava, sillä Helsingin omistamilla ulkoilualueilla 
arvioitiin olleen vuosittain reilusti yli kaksi miljoonaa käyntikertaa. Suuresta 
käyttäjäkunnasta huolimatta pääkaupunkilaisten vapaa-ajanviettomahdolli
suuksien järjestäminen oli yksinomaan kaupungin harteilla, sillä valtio ei tarkoi
tukseen maa-alueita osoittanut. Kaikkiaan pääkaupunkilaisten virkistyskäytössä 
oli 1980-luvulla parikymmentä mantereella sijaitsevaa ulkoilualuetta ja -puistoa 
sekä kymmenkunta saarta.35 Niiden lisäksi ulkoiluosaston hoidossa oli parikym
mentä venesatamaa. 

Kunnallisen liikuntapaikkatarjonnan ohessa myös yksityiset rakennuttajat 
lisäsivät palvelujaan. Niiden ylivoimainen lippulaiva oli Urheiluhallit osakeyhtiö, 
joka oli lähtenyt aikanaan liikkeelle Kallion Urheilutalon rakentamisesta. Tosin 
kaupunki omisti hieman yli puolet yhtiön osakkeista, joten sillä oli määräysvalta 
yhtiössä. Muina osakkeenomistajina olivatSVUL:n erikoisliitot, Suomen NMKY:n 
Urheiluliitto, Helsingin NMKY:n Urheilijat ja Urheiluopistosäätiö. Osakeyhtiön 
hallintaan siirtyi 1980-luvun lopulla toinenkin urheilutalo, kun SVUL myi Töölön 
urheilutalon sille ja siirsi toimintansa Länsi-Pasilaan. Siten osakeyhtiöllä oli hallin
nassaan kaksi monipuoliset palvelut tarjoavaa urheilutaloa ja viisi uimahallia. 
Viimeksi mainituista suurin ja kallein sijaitsi Malmilla. Se rakennettiin vuonna 
1983. Hanke tuli maksamaan viitisenkymmentä nykymiljoonaa, jonka summan 
kaupunki lainoitti lähes kokonaisuudessaan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastostaan.36 

Toinen kaupungin perinteisesti tukema yksityinen hanke oli Tapanilan 
urheilu talo. Se oli vuosien saatossa kehittynyt monipuoliseksi palvelukeskukseksi, 
jossa liikuntatilojen ohella oli muun muassa kirjasto, nuorisotiloja, fysikaalinen 
hoitolaitos, kahvio ja kalustealan yritys. Muita huomattavampia yksityisiä liikunta
palvelujen tuottajia olivat Vuosaaren Urheilutalo osakeyhtiö, Malmin kauppa
oppilaitos ja monet tennikseen, keilailuun ja squashiin keskittyneet halliyhtiöt. 
Näiden rinnalla oli sitten suuri joukko pienempiä yrittäjiä, jotka tarjosivat pää
kaupunkilaisille etupäässä kuntosali- ja tanssistudiopalveluja. 

Kokonaisuudesssaan Helsingissä sijaitsevat liikuntapalvelut monipuo-
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!istuivat ja lisääntyivät 1970- ja 1980-luvuilla sellaisella vauhdilla, että moista ei
oltu milloinkaan aikaisemmin koettu. Toisaalta liikuntapaikkojen tarkka määräl
linen kartoittaminen kävi suorastaan mahdottomaksi. Silti jo pinnallinenkin mää
rällinen tarkastelu paljastaa sen kiistattoman seikan, että pääosa Helsingin liikunta
paikoista tuotettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Liikunpaikkojen asukaslukuun suhteu
tettu määrä kutakuinkin kolminkertaistui ajanjaksolla 1960-1990, nousten kahteen
liikuntapaikkaan tuhatta asukasta kohden.37 Tässä Helsingin kehitys noudatteli
samoja linjoja, jotka olivat hallitsevia myös maamme muissa suurissa kaupungeis
sa. Tosin Helsinki jäi liikuntapaikkojen määrässä selvästi jälkeen esimerkiksi
Tampereesta ja Oulusta, joissa edellisessä vuonna 1990 oli 3,9 ja jälkimmäisessä 3,6
liikuntapaikkaa tuhatta asukasta kohden.

Kuitenkaan aivan todellista ei Helsingin jälkeenjääneisyys ollut. Kuten jo 
aiemmin on todettu, asukaskohtaisessa vertailussa Helsingin kaltainen suuri ja 
tiheään asuttu taajama joutui epäedulliseen asemaan. Toisaalta pääkaupungissa 
oli rakentamisen painopiste suunnattu maamme muita kaupunkeja voimakkaam
min suurien palvelukokonaisuuksien tuottamiseen. Tästä olivat yhtenä esimerk
kinä urheilupuistot, joiden tarjoamien palvelujen kokonaisuus ei näy niinkään 
määrässä kuin laadussa. 

Ylipäätään liikunta paikka tarjonnan laadullinen kehitys oli vielä määrällistäkin 
huikeampi. Ajatelkaamme vain, että vuonna 1964 Helsingissä ei ollut yhtään 
jäähallia. Vajaat kolme vuosikymmentä myöhemmin niitä oli kaikkiaan jo neljä. 
Vastaavasti uimahallien lukumäärä lisääntyi kahdesta kymmeneen. Puhumatta
kaan niistä monen monituisista korkeatasoisista palloiluhalleista, joita kaupun
kiin tarkastelujaksona nousi. Kuitenkin noita komeita hallejakin oivallisemmaksi 
palvelupisteeksi muodostui Töölön kisahalli, jonka saaminen urheilu- ja ulkoilu
toimen hallintaan oli todellinen onnenpotku koko helsinkiläiselle liikuntaväelle. 
Lyhyesti sanottuna liikuntapaikkojen laadullisessa tarjonnassa jos missä siirryttiin 
pääkaupungissa 1970- ja 1980-luvuilla loiston aikaan. 

Samoin tehtiin Tampereella, jossa Kaupin urheilupuiston valmistuminen 
vuonna 1972 oli lähtölaukauksena ennennäkemättömälle liikuntarakentamiselle. 
Kenttien ja ulkoilualueiden määrä kasvoi sellaisella vauhdilla, että niiden hoito 
siirrettiin vapaa-ajanlautakunnan alaisuuteen vuonna 1972 perustetulle tekniselle 
osastolle. Aikaisemmin kentät ja ulkoalueet oli lähes kokonaan hoidettu kaupun
gin teknisen viraston katuosaston toimesta. Ja uudella teknisellä osastolla riitti 
puuhaa. Suurina keskuksina alettiin 1970-luvun puolivälissä rakentaa muun 
muassa Hervannan ja Lamminpään urheilualueita. Näiden lisäksi syntyi monia 
uusia ulkokenttiä eri puolille kaupunkia. 

Vapaa-aikalautakunta teki myös aivan uuden aluevaltauksen, kun sen hal
tuun ostettiin ensin Mustavuoren ja sitten Lamminpäässä sijainneen Horhan 
laskettelurinteiden laitteet. Hanke käynnistyi siten, että aikanaan Punainen Risti 
oli rakentanut rinteet hankkiakseen tuloja toiminnalleen. Järjestö tarjosi kuitenkin 
rinteitä laitteineen kaupungin ostettavaksi, ja kaupat tehtiin. Lisäksi talvikaudella 
1977-78 valmistui vielä Hervannan laskettelurinne, joten tältäkin osin kunnallinen 
tarjonta oli varsin runsasta.38 

Mutta 1970-luku ei ollut vain ulkoalueiden rakentamisen kulta-aikaa. Kat
seet suunnattiin niiden ohella sisäliikuntatiloihin. Tampereella oli jo pitkään 
vallinnut tilanne, jossa urheiluseurojen ja muiden liikuntajärjestöjen oli vaikea 
saada koulujen voimistelusaleja iltakäyttöön. Lisäksi salit olivat useimmiten liian 
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pieniä ja matalia sisäpalloilulajien kilpailutoimintaan. Kaukajärvellä sanottu on
gelma ratkaistiin vapaa-ajanlautakunnan aloitteesta, kun alueelle rakennettiin 
vapaa-aikatalo, jonka liikuntatiloja voivat sitten yhdessä käyttää sekä koulut että 
urheiluseurat; koululaiset päivisin ja liikunnan harrastajat iltaisin. Talon ilta
käytön valvonta tuli vapaa-aikalautakunnan huoleksi. Toisaalta menettelystä oli 
se hyöty, että vielä tuolloin liikuntatilojen rakentamiseen veikkausvoittovaroista 
saatu valtionapu oli suurempi kuin valtionapu koulujen liikuntasaleihin. 
Kaukajärven vapaa-aikatalo suurine palloiluhalleineen valmistui vuonna 1973.:J, 

Kaukajärveä seurasi sitten neljä vuotta myöhemmin Pyynikin palloiluhalli, 
joka oli alunperin ammattikoulun voimistelusali. Ammattikoulun johtokunnan 
kanssa päästiin kuitenkin sopimukseen, että illat ja viikonloput halli annettiin 
vapaa-aikatoimen valvontaan. Tällöin vapaa-aikatoimistolle tuli oikeus vuokrata 
hallia urheiluseuroille. Seurat näet maksoivat Helsingin tavoin Tampereellakin 
vuokraa koulusalien käytöstä.40 Tosin pääkaupungin liikuntajärjestöt vapautuivat 
vuokrista vuonna 1985. 

Palloiluhallien rakentamisen ohella toinen suurhanke oli saada lisää uima
halleja. Vaikka Tampere sijaitsi kahden järven välisellä kannaksella, heikkenivät 
luonnonrantojen tarjoamat uintimahdollisuudet koko ajan. Sekä Pyhä- että Näsi
järven vedet alkoivat olla liian likaisia uimiseen. Keskikaupungin ainoaksi uinti
paikaksi olikin jäänyt oikeastaan vain Pyynikin uimahalli. Se ei kuitenkaan riittä
nyt kaupunkilaisten tarpeita tyydyttämään, vaikka heillä kesäisin oli oivat mah
dollisuudet uimiseen lähiseutujen suhteellisen puhdasvetisissä pikkujärvissä, 
joiden rannoilla kaupunki ylläpiti yli kolmeakymmentä uimapaikkaa. 

Uimahallitilannetta lähdettiin korjaamaan kahdella hankkeella. Hervantaan 
alettiin rakentaa kallioon louhittua uimahallia, joka otettiin käyttöön loppuvuo
desta 197 8. Kalliosuojauimahalli suunnattiin palvelemaan pääasiassa virkistys-ja 
kuntouimareita, sillä vuonna 1972 käynnistettiin suurhankkeena Tampereen uinti
keskuksen rakentaminen. Tämä jättihanke oli tarkoitettu palvelemaan niin harras
tus- kuin kilpauinninkin tarpeita. Se valmistui vuonna 1979 Kalevan kaupungin
osaan. Uintikeskukseen tuli 50 metrin allas hyppyosastoineen. Sen saama suosio 
oli alusta alkaen suuri. Uintikeskus on yhä edelleen yksi Pohjoismaiden käyte
tyimpiä uimahalleja. Toki kustannuksetkin olivat melkoiset. Kaikkiaan rakenta
misvuosina 1972-1979 Tampereen uinti keskukseen kului rahaa lähes 70 mii joonaa 
nykymarkkaa.41 Siten se nousi kaupungin liikuntarakentamisen siihen asti 
kalleimmaksi hankkeeksi. 

Vaikka Tampere sai moniin liikuntarakennuskohteisiinsa sekä valtion avus
tusta että lainaa, ei niiden merkitys kokonaisuuden kannalta kovin suureksi 
noussut. Kaikkiaan vuosina 1970-1979myönsi valtio sanottuna tukena Tampereen 
kaupungille yhteensä hieman runsaat 15 miljoonaa nykymarkkaa. Suurin yksittäi
nen tuki osui vuodelle 197 7, jolloin sitä saatiin 4,5 miljoonaa.42 Jos näitä summia 
verrataan yksistään uintikeskuksen kokonaiskustannuksiin, niin käy selväksi, 
kuinka vähän Tampereen kaltaisessa suuressa kaupungissa voitiin liikunta
rakentamista rahoittaa valtion varoin. Loppujen lopuksi kaupunkilaiset maksoi
vat suurissa kaupungeissa itse omilla veromarkoillaan liikuntapalvelunsa. Tässä 
eivät paljon painaneet veikkausvoittovaroista saadut avustukset ja lainat. Ehkä 
niistä voisi todeta sananparren tapaan, että "lisänä rikka rokassa". 

Vuoden 1980 alusta voimaan astuneen liikuntalain seurauksena keskitettiin 
Tampereella kaikki liikunta-asiat yhden hallinto kunnan, liikunta viraston alaisuu-
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teen. Viraston suurimmaksi yksittäiseksi hankkeeksi nousi Härmälän kaupungin
osassa sijainnut entinen lentokonehalli, jota alettiin kunnostaa urheilutarkoituk
siin. Alussa hallissa voivat harjoitella talvisin jalkapalloilijat, yleisurheilijat, jousi
ampujat ja golfin pelaajat. Tästä hanketta sitten laajennettiin. Se valmistui syys
kuussa 1985, jolloin halli sai nimekseen Pirkkahalli. Se on suuri palloilu-, urhei
lu-, kokous- ja messuhalli, joka pitää sisällään jalkapallon harjoituskentän, sitä 
kiertävän 300 metriä pitkän tartanpintaisen juoksuradan ja riittävät katsomotilat. 
Kaikkiaan halli tuli maksamaan noin 45 miljoonaa nykymarkkaa, johon saatiin 
valtion rakennusavustuksia ja lainoja kuutisen miljoonaa.43 Pirkkahallin ohella 
kiinnitti liikuntavirasto erityistä huomiota ulkoilu- ja virkistysliikunnan kehittä
miseen. Ulkoilureittiverkostoa täydennettiin ja parannettiin. Myös vesiurheiluun 
panostettiin paljon. Kimmokkeena olivat vuoden 1983 melonnan maailmanmes
taruuskilpailut, joita varten rakennettiin Kaukajärven melonta- ja soutustadion. 

Myös esimerkkikaupungeista kolmanneksi suurimmassa, liki 100 000 asuk
kaan Oulussa alkoi 1970-luvulla liikuntarakentamisen ennen näkemätön kukois
tus. Liikkeelle lähdettiin Äimänraution raviradalta, jonne valmistui katsomo 
vuonna 197 4. Lähes samanaikaisesti alettiin rakentaa Raksilaan uimahallia. Hallin 
tarve oli jo pitkään ollut tiedossa, koska Raatin uimahalli oli käynyt auttamatta 
liian ahtaaksi. Pienessä 25 metrin altaan hallissa oli vuosittain runsas kaksisataa
tuhatta käyntikertaa, mikä oli aivan liikaa. Raksilan uimahallin myötä tilanne 
parani huomattavasti, sillä uusi halli käsitti viidenkymmenen metrin altaan, 
kuntosalin, kahvilan ja toimistotilat. Urheilu-ja ulkoilutoimisto muutti Raksilan 
uimahallin tiloihin vuoden 1975 alussa. Ylipäätään uusi uimahalli käyttö
kelpoisuutensa ja viihtyisyytensä ansiosta saavutti oululaisten jakamattoman 
suosion. Hallin käyntikertamäärä kipusi nopeasti lähes neljäänsataantuhanteen 
vuodessa, mikä oli asukaslukuun suhteutettuna Suomen kuntien kärkeä. 

Olisi voinut luulla, että viitisenkymmentä nykyrniljoonaa maksaneen uima
hallihankkeen jälkeen olisi liikuntarakentamisen vauhti Oulussa hidastunut. Mutta 
näin ei käynyt, vaan liikunnan uudisrakentaminen jatkui herkeämättä. Toimisto
päällikkö Pentti Kiiskisen mukaan tähän antoi mahdollisuuden kaupungin hyvä 
taloudellinen tila: 

"1970-luvulla tehtiin talousarviot kymmenen prosentin korotuksella. Siten mittavat 
hankkeet rahoitettiin talousarvion yleisestä kasvusta. Ei niitä juuri koskaan karsittu. Eli 
tilanne oli täysin toinen kuin se ahdinko, mikä oli vallinnut aikaisemmin. Täälläkin oli 
vain urheiluseurojen omia taloja. Kun yhteiskunta teki sellaisen valinnan, että alettiin 
suunnitella liikuntalakia, niin valittiin linja, jossa tietyt asiat kuuluu kunnan tehtäviin ja 
seurat sitten keskittyvät omaan toimintaansa. Tietenkin tästä oli puhuttu jo aikaisemmin 
1960-luvulla, mutta nyt siitä tuli käytännössä totta."44 

Uimahallin valmistumisen jälkeen olikin sitten vuorossa jääkiekkoväen kauan 
kaipaama jäähalli. Sen rakentaminen aloitettiin keväällä 197 4. Seuraavan vuoden 
syyskuussa juhlistettiin Raksilan jäähallin avajaisia Ruotsin ja Suomen välisellä 
jääkiekko-ottelulla. Maaottelun pääsyliput myytiin loppuun, ja peliä seurasi vajaat 
kahdeksantuhatta uutta hallia ihastelevaa katsojaa. Jäähallin valmistumisen myö
tä Raksilaan alkoi kehkeytyä laaja urheilu- ja liikuntalaitosalue. Alueelle päätettiin 
pitkällisen poliittisen kiistelyn jälkeen rakentaa myös suuri urheilun sisähalli, 
jonka työtkäynnistyivätvaltuustonäänestyspäätöksellä joulukuussa1984.Käyttö
kuntoon Ouluhalliksi vihitty laitos saatiin vuoden 1987 alussa. Kaikkiaan hanke 
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maksoi runsaat kuusikymmentä nykymiljoonaa, joten se on tähän mennessä ollut 
Oulun kaupungin kallein yksittäinen liikuntarakennuskohde.45 

Pyöreäkupolinen Ouluhalli tarjosi Tampereen Pirkkahallin tavoin todella 
monipuoliset palvelut. Hallissa on mahdollisuus harrastaa jalkapalloa, sählyä, 
sulkapalloa, yleisurheilua, voimistelua ja voimailua. Kaikille lajeille on riittävästi 
tilaa. Kiertävä juoksurata on hieman runsaan 300 metrin pituinen ja siinä on neljä 
kaistaa. Parhaimmillaan hallissa voi yhtä aikaa harjoitella satoja urheilijoita ja 
kuntoilijoita. Lisäksi Ouluhalli on tarkoitettu erilaisten messujen ja näyttelyjen 
pitopaikaksi. Itse asiassa se on tällä hetkellä kaupungin paras suurtapahtumien 
näyttämö. 

Kuten sanottu, Ouluhallin rakentamispäätöstä tehtäessä käytiin pitkällinen 
poliittinen kiista. Mutta kiistaa eivät käyneet vain poliitikot, vaan myös kulttuuri
ja tiedepiireistä saatiin kuulla arvostelua kaupungin harjoittamaa rakennus
politiikkaa kohtaan. Arvostelijoiden mielestä kulttuuriin ei keskitetty riittävästi 
voimavaroja, vaan poliittiset päättäjät arvostivat fyysisiä seikkoja henkisiä enem
män. Myös professori Kyösti Julku liittyi arvostelijoihin todetessaan, että 

"Kaupunki näyttää nyt keskittävän voimiaan ennen muuta jäähallien, pallohallien, 
urheiluhallien ja muiden samantapaisten laitosten rakentamiseen. Tietysti niillä on oma 
arvonsa. Gladiaattoritaistelut ovat näet edelleen suosittuja. Mitä enemmän jääkiekko
kaukalossa tapellaan, sitä enemmän kansa ympärillä hurjistuu aivan samalla tavalla 
kuin 2 000 vuotta sitten Rooman areenoilla."46 

Professori Julkun kritiikki osui tavallaan maaliinsa. Oulu käytti muiden suurien 
kaupunkien tavoin miljoonia ja taas miljoonia urheilu- ja liikuntalaitosten raken
tamiseen. MuttaJulku jättää ilmeisen tietoisesti sanomatta sen, ettei kyse suinkaan 
ollut vain liikuntarakentamisen ennennäkemättömästä paisumisesta. Koko kau
pungin palvelutarjonta lisääntyi huimaavalla vauhdilla. Loppujen lopuksi liikun
ta seurasi vain yleistä kehitystä, josta ei kulttuurikaan ollut aivan osattomaksi 
jäänyt. Olihan se saanut Ouluun monumentaalisen teatteri talon.Ja vielä Vänmannin 
saarelle, jossa ennen oli sijainnut uimalaitos. Eli ainakin tässä kohdin oli liikunta 
joutunutväistymään kulttuurin tieltä.Ylipäätään kulttuurin ja liikunnan asettami
nen vastakkain ei luo keskustelulle hedelmällistä maaperää. Toki vastak
kainasetteluun ei ole syypäänä yksistään niin sanottu kulttuuriväki. Paljon on 
urheilu- ja liikunta väessäkin sellaisia, jotka näkevät jokaisen kul ttu urirakennuksen 
vähentävän urheilun voimavaroja. Tämä lienee perua niiltä ajoilta, kun urheilu ja 
kulttuuri alkoivat kamppailla veikkausvoittovarojen jako-osuuksista. Ja vaikka 
noista ajoista on ehtinyt vierähtää jo liki puoli vuosisataa, niin sama asetelma elää 
yhä vahvana. 

Ouluhalli ei jäänyt 1980-luvunainoaksi liikuntarakentamisen suurhankkeeksi. 
Suurena kohteena toteutettiin vuosikymmenen alussa myös Raatin stadionin 
peruskorjaus. Tämän jälkeen suunnattiin katseet Raksilan uimahallin laajennuk
seen. Se käsitti uuden 13 x 25 metrin altaan, joka erotettiin muusta hallista 
lasiseinällä. Muutostyöt saatiin päätökseen 1980-luvun lopulla. Uimahallin laajen
nus toi aivan uudet mahdollisuudet erityisryhmien liikuntaan. Ennen muuta 
vammaisten ja eläkeläisten uinti helpottui. 

Laitosrakentamisen lisäksi myös Oulussa panostettiin paljon kuntoilun edel
lytysten parantamiseen. Ympäri kaupunkia alettiin rakentaa valaistuja kunto-
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ratoja kiihkeällärytmillä. Ratojen ideana oli, että ne tarjosivat mahdollisuuden ym
pärivuotiseen liikuntaan: talvisin hiihtoon ja kesäisin sekä hölkkään että kävelyyn. 
Ensimmäiset kuntoradat tulivat sellaisella vauhdilla, ettei kaikkiin kaupungin
osiin oltu ehditty vielä rakentaa edes katuvalaistusta. Siten asukkaat eivät aina 
ottaneet ratoja pelkästään myönteisesti vastaan, vaan niitä saatettiin myös hieman 
kriittisesti kummastella, kuten toimistopäällikkö Pentti Kiiskinen muistaa: 

"Kuntorataverkostoa rakennettiin 1970-luvulla melkoisella vauhdilla. Meillä kävi tuol
loin vielä rakenteilla olevan Rajakylän kaupunginosan kanssa niin, että sinne tuli 
valaistu kuntorata ennen katuvaloja. Me saatiin sitten toimistoon asukkaiden kipakkoja 
puhelinsoittoja siitä, että on tämä kummaa, kun mustikkamättäitä valaistaan kaupun
gin toimesta mutta katuvaloja ei saada aikaiseksi."47 

Keskisuurissa ja pienissä esimerkkikaupungeissa ei luonnollisesti ylletty Helsin
gin, Tampereen ja Oulun kaltaiseen liikuntarakentamisen loistokkuuteen. Silti 
niidenkin kohdalla näkyi selvästi, että uudet liikuntapoliittiset painotukset ja 
kaupunkien yleinen vaurastuminen vauhdittivat rakentamista. 

Vaasassa sujui kunnallinen liikuntarakentaminen vauhdilla ja suuremmitta 
kiistoitta aina 1970-luvun alkupuolelle asti. Sen jälkeen tuli mutkia matkaan. 
Ensimmäiseksi kiistelyn kohteeksi nousi keilahallin rakentaminen kaupungin 
varoin. Asian ympärillä käytiin pitkällistä väittelyä paikallisissa lehdissä, kunnes 
halli sitten päätettiin toteuttaa kauppaoppilaitoksen yhteyteen. Oppilaitokseen 
tuli myös suuri palloiluhalli. Molemmat hallit otettiin käyttöön vuonna 1974 ja ne 
lievensivät huomattavasti sisäliikuntatilojen puutetta. Pysyväksi ongelmaksi jäi 
kuitenkin keilahallin ylläpito kaupungin varoin, koska halli ei kyennyt toimimaan 
kannattavuusperiaatteella, vaan se teki vuosittain tappiota.48 

Vielä keilahalliakin suuremmaksi murheeksi nousi keskus- eli Kaarien
kentän rakennustyöt, joihin ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä. Juoksuradat ja 
varsinainen kenttäalue saatiin ensimmäisen kerran kuntoon 1970-luvun lopulla, 
jolloin stadion vihittiin käyttöön. Muutaman vuoden kuluttua kuitenkin paljastui, 
että juoksuradalle oli ilmaantunut pahoja painaumia. Siten rata jouduttiin uusi
maan samassa yhteydessä, kun stadionille alettiin 1980-luvun alussa rakentaa 
katsomoa. Ylipäätäänkentänrakentaminenvanhallemerenpohjalle aiheutti jatku
via ongelmia ja lisäkustannuksia. 

Mutta ei tässä vielä kaikki. Ongelmia aiheuttivat myös poliittisten päättäjien 
mielenmuutokset. Kaarien kentän katsomon yhteyteen oli suunniteltu monipuo
lisia liikuntatiloja ja niiden toteuttamiseen oli sisäasiainministeriö ehtinyt myön
tää jo investointiavustusta. Kuitenkin vaasalaisen liikuntaväen kummastukseksi 
valtuusto pyörsi aikaisemmat päätöksensä ja katsomo päätettiin toteuttaa ilman 
suunniteltuja liikuntatiloja, jolloin kaupunki menetti jo luvatut valtionavut. Kun 
Kaarien kenttä sitten lopullisesti otettiin käyttöön vuoden 1986 Kalevan Kisojen 
yhteydessä, oli sen rakentamiseen ennättänyt kulua kaupungin varoja runsaat 
kymmenen nykymiljoonaa. Siten stadionhanke nieli valtaosan liikunta
rakentamiseen varatuista rahoista eikä virastopäällikkö Antti Lahtisen mukaan: 

"ennen sen valmistumista saatu mitään muita hankkeita vireille. Vasta kentän valmis
tumisen jälkeen päästiin esimerkiksi uimahallin peruskorjauksen kimppuun".49 
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Joensuussa oli suuntauduttu jo 1960-luvun lopulta lähtien luomaan eri 
alueille liikunnan palvelukeskuksia. Ensimmäinen keskus muotoutui Mehtimä
keen, jonne tulivat sisäurheilulaitoksina uima-, jää- sekä palloilu- ja keilahallit. 
Mehtimäestä löytyvät myös ulkokentät yleisurheilun, jalka-ja pesäpallon sekä 
tenniksen harrastamiseen. Lisäksi alueella on erinomaiset mahdollisuudet kesäi
sin lenkkeilyyn ja uintiin sekä talvisin hiihtoon. Tästä pitävät huolen valaistut 
kuntoradat ja uimaranta sekä maastoliikuntaan erinomaisesti soveltuva luonto. 

ToinenJ oensuun liikunta-alue muotoutui Niinivaaran kaupunginosaan. Siellä 
pääpalvelut suuntautuvat yleisurheiluun, jalkapalloon, tennikseen ja luisteluun 
sekä liikunta- ja uimahalleihin. Vastaavat palvelut löytyvät myös Rantakylän 
kaupunginosasta. Mainittujen liikunta- ja vapaa-ajankeskusten toteuttamisessa 
pyrittiin ottamaan huomioon, että niistä oli joustava yhteys ympäröivään luon
toon, jolloin maastoliikunta saatiin yhdistettyä luontevasti keskuksiin.50 

Joensuun tavoin myös Kajaani keskitti voimavarojaan suureen urheilu- ja 
ulkoil ukeskukseen. Sellainen alkoi hahmottua Vimpelinlaaksoon 1980-lu vulla sen 
jälkeen, kun kaupunki oli ensin omin voimin rakentanut uimahallin ja sitten 
yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa liikuntahallin. Vimpelinlaakson 
ensimmäinen rakennuskohde oli uusi yleisurheilu- ja jalkapallokenttä katso
moineen. Se sai myöhemmin seurakseen jää- ja palloiluhallit. Edelleen alueella 
sijaitsevat hyppyrimäki, laskettelurinne, jousiampumarata sekä erinomaisetkunto
reitit. Liikuntasihteeri Jouko Launosen mukaan ihanteellisinta Vimpelinlaakson 
keskuksessa on, 

"että se puhkaisee itsensä tuollaiselle neitseelliselle alueelle, johon voidaan tehdä muun 
muassa erinomaiset ladut. Edelleen se on tulevaisuuden ratkaisu. Vimpelinlaakson 
yhteyteen voidaan toteuttaa jos jonkinlaista virkistysliikuntaan liittyvää hanketta, 
kunhan taloudellinen tilanne tästä elpyy."51 

Hämeenlinnassa keskityttiin 1970-luvulla uima-ja jäähallienrakentamiseen. Uima
halli valmistui vuonna 1976. Miltei välittömästi tämän jälkeen alkoi kaupungin 
jääkiekkoväki haikailla jäähallia. Parhaana ja nopeimpana vaihtoehtona pidettiin 
Rinkelinmäellä olleen tekojään kattamista. Vuonna 1979 oli kattaminen saatu 
päätökseen. Kuitenkin ratkaisu oli hieman hätiköity, sillä katettuun jäähalliin 
jouduttiin myöhemmin asentamaan lämmityslaitteet ja tekemään muitakin korja
uksia. Uima- ja jäähallien lisäksi rakennettiin kaupunkiin monia ulkokenttiä ja 
kuntoratoja. Myös 1980-luvulla kiivas rakennustahti jatkui. Heti vuosikymmenen 
alussatoteutettiinHämeenkaarenurheilutalon laajennusjaKaurialanyleisurheilu
kentän peruskorjaus. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen valmistuivat Jukolan ja 
Punaportin suuret liikuntahallit kuntosaleineen. 

Hyvinkäällä 1970-luvun suuret kohteet olivaturheilupuiston ja yleisurheilu
kentän uusiminen sekä tekojään rakentaminen. Seuraavalla vuosikymmenellä 
kaksi liikuntapaikkahanketta ylitse muiden olivat Kulomäen laskettelukeskus ja 
tekojään kattaminen jäähalliksi. Kulomäen laskettelukeskusta rakennettiin vuosi
na 1982-1985 ja täysin valmistuttuaan se jatkoi Sveitsin rinteiden perinteitä ja 
ylläpiti Hyvinkään mainetta hiihtourheilukeskuksena. Jäähalli valmistui syksyllä 
1986. Seuraavana vuonna saatiin käyttöön Hakalantalon suuri liikuntasali, joka 
helpotti merkittävästi kaupungin sisäliikuntatilojen puutetta. 

Vaikka Lieksa asukasluvultaan oli esimerkkikaupungeista pienimpiä, niin 
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silti sekin ylsi mittavaan liikuntarakentamiseen, jonka kirkkain helmi 1970-luvulla 
oli uimahalli. Se valmistui syksyllä 1976 ja tuli kaikkiaan maksamaan runsaat 
kymmenen nykymiljoonaa, mikä oli pienen kaupungin taloudessa huomattava 
menoerä. Tämä siitä huolimatta, että valtion rakennusavustuksilla ja -lainoilla 
katettiin vajaa neljännes kustannuksista. Ylipäätään hanke pyrittiin toteuttamaan 
mahdollisimman säästeliäästi. Uimahalliin tuli 5-ratainen 25 metrin allas, 10 x 5 
metrin lastenallas, kuntosali sekä pieni voimailutila ja kahvio. Sellaisena se riitti 
tyydyttämään kuntalaisten liikunta- ja virkistystarpeet. 

Myös 1980-luvulla Lieksan liikuntarakentaminen jatkui vilkkaana. Tällöin 
kohokohtana oli ilman muuta jäähallin saaminen kaupunkiin. Saamisesta voidaan 
tässä yhteydessä todellakin puhua, sillä jäähallin rakentamista edelsi mittava 
urheiluväen kampanjointi, ennenkuin päättäjät olivat valmiit hankkeen hyväksy
mään, kuten liikuntatoimenjohtaja Jorma Sarkkinen muistaa: 

"Silloin kun jäähallia puuhattiin, olivat kunnallisvaalit lähellä. Hallin kannattajat päät
tivät vauhdittaa hanketta. He sanoivat, että nyt perustetaan jäähallipuolue ja keräsivät 
hallin rakentamisen taakse yli 3500 nimeä. Tämän jälkeen alkoi poliitikkojen vastarinta 
murtua."52 

Maaseudulla vain vireät ja elinvoimaiset kunnat rakentavat 

Jos kaupungeista lähes kaikki kykenivät 1970- ja 1980-luvuilla tehostamaan 
liikuntarakentamistaan, niin samaa ei voi sanoa maalaiskunnista. Ne jakaantuivat 
selkeästi kahteen ryhmään: vireisiin ja elinvoimaisiin sekä taantuviin. Esimerkki
kunnista Alavus kuului ensin mainittuihin. Itse asiassa Alavuden kehitys oli niin 
nopeata, että se siirtyi ensin vuonna 1974 kauppalaksi ja sitten kolme vuotta 
myöhemmin kaupungiksi. Silti Alavus säilytti suurelta osin maaseutumaisen 
luonteensa ja siksi se soveltui edelleen paremmin maaseudun kuntien kuin kau
punkien ryhmään kuntamuodon muutoksesta huolimatta. 

Vielä 1950- ja 1960-luvuilla oli Alavuden kunnallinen liikuntarakentaminen 
keskittynyt urheilun ympärille. Kunta yritti parhaansa mukaan pitää kunnossa eri 
puolilla pitäjää sijaitsevia urheilukenttiä. Vasta 1970-luvulle tultaessa alettiin 
urheilun ohella ottaa huomioon yleisiä liikunnallisia painotuksia. Seurojen vaati
musten rinnalle astui huoli, kuinka tarjota kaikille kuntalaisille mahdollisimman 
hyvät ja tasapuoliset olosuhteet liikunnan harrastamiseen. Näköpiirissä oli kehi
tys, jonka seurauksena kunnallinen liikuntatoimi saatettaisiin valtakunnallisen 
lainsäädännön piiriin. Nuorisotoimi oli jo lainsäädännön alle saatu, jaAlavudellakin 
se oli erkaantunut omaksi hallintokunnakseen. Tämä oli puolestaan merkinnyt 
urheilulautakunnan itsenäistymistä ja ensimmäisen kokopäiväisen liikuntatoi
men viran perustamista. Pitäjään oli saatu liikuntasihteeri, joka määritteli liikun
tatoimen tulevia tehtäviä seuraavaan tapaan: 

"Nuorisotyö-, urheilu- ja raittiuslautakunnilla on v. 1973 alkuun ollut yhteinen viran
haltija. Tämä seikka on haitannut kaikkia lautakuntia toiminnoissaan. Lisäksi kilpaur
heilun voimakas asema ja tulevassa laissa oleva kuntoliikunnan ilmeinen keskeisyys 
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kuntien liikuntatoiminnassa aiheuttavat jo tässä vaiheessa pieniä ristiriitoja. Joka tapa
uksessa voidaan ilman muuta pitää lautakunnan päätehtävänä liikuntakasvatuksen 
edistämistä Alavuden kauppalassa. Eräänä keskeisenä päämääränä tulee olla olosuhtei
den luominen liikuntatoiminnoille otolliseksi eri puolille pitäjää sen mukaan kuin 
olosuhteet, väestöpohja ja muu toiminnallinen tarve vaatii ... 
Lautakunnan periaatteena on saada mahdollisimman moni kauppalan asukas liikunta
ja urheilutoiminnan pariin. Yleisesti voidaan todeta, että Alavus ei saavutettuihin 
tuloksiin nähden ole sijoittanut rahaa liikuntatoimintaa riittävästi. Tämä seikka tulee 
lähitulevaisuudessa kostautumaan. Ihmiset alkavat vaatia samantasoisia palveluksia 
kuin muualla ... Mikäli kehityksessä aiotaan pysyä mukana, on näihin kysymyksiin 
paneuduttava vakavasti."53 

Ajattelun ja asenteiden muutos heijastui vähin erin myös rakentamiseen. Urheilu
keskeisestä rakentamisesta siirryttiin liikuntarakentamiseen. Ensimmäinen tältä 
pohjalta lähtenyt liikunta paikka Alavudella oli Harrin uimala, jota alettiin puuhata 
vakavasti jo 1960-luvun lopulla. Kuitenkaan hankkeelle ei tahdottu toistuvista 
yrityksistä huolimatta saada vai tionapua, joten uimalan valmistuminen lykkääntyi 
aina 1970-luvun alkuun. Mistään suuresta hankkeesta ei ollut kyse, sillä uimala tuli 
maksamaan kaikkiaan vain parisataatuhatta nykymarkkaa, josta kutakuinkin 
neljännes katettiin veikkausvoittovaroilla.54 

Paljon Harrin uimalaa suurempi suunnitelma oli uimahallihanke, joka sai 
alkunsa yksityisenä kansalaisliikkeenä. Etummaisena hankkeen käynnistäjänä 
lienee ollut kauppalan nimismies, joka tunnettiin innokkaana uintimiehenä, mutta 
myös urheilulautakunta oli näkyvästi mukana hankkeen kaikissa vaiheissa. Tou
kokuussa 1971 Alavudelle perustettiin uimahalliyhdistys, joka otti päämääräk
seen toimia niin, että paikkakunnalle saadaan rakennettua uimahalli. Yhdistys 
laaditutti uimahallin piirustukset ja kustannusarvion, joka päätyi ensi vaiheessa 
noin seitsemään nykymiljoonaan. Hankkeeseen saatiin jonkin verran kunnalta 
suunnittelumäärärahoja, ja ilmeiseltä näytti, että opetusministeriö tulee myöntä
mään sille valtiontukea. Kuitenkin uimahallihanke raukesi yllättäen joulukuussa 
1973. 

Suurimpana syynä hankkeen kariutumiseen lienee ollut rakennuskustan
nusten nopea nousu,55 mutta hankkeella oli myös koko ajan ollut vastustajansa, 
jotka pitivät sitä liian kalliina ja turhana seuraavaan tapaan: 

"Kunnanhallitus tarjoilee sitkeästi valtuustolle uimahalliesitystään. Eipä lie hallituksen 
korviin kantautunut muiden pienten uimalanpönkittäjien hätähuutoja? Jollen kovin 
pahasti muista väärin, niin esimerkiksi Jalasjärven uimahallin vuotuinen tappio on 
roimanlainen. Sitäpaitsi on miinustulojen kanssa vähän vaikeanlaista maksella 
Veikkaukselle lainojen korkoja ynnä lyhennyksiä ... Kun lisäksi maksaa 22,5 penniä 
markalta kunnalle niin tuollaisista hankkeista kuullessaan tarttuu tavallinenkin veron
maksaja kynään ... "56 

" ... Eivätkä kaikki ka uppalamme osat ole samanarvoisia hallin, kuten monen muunkaan 
palvelun suhteen. Jos esim. Sapsalammilta lähtee keskustaan uimaan, samalla vaivalla 
jatkaa jo Kuortaneelle. Eiköhän ole aika esittää kiitokset nuoren kauppalan isille 
tervehenkisestä ajattelusta ja toivoa, että tuon hallisuunnitelman varoista nipistettäisiin 
rahaa vaikkapa terveydenhuollon ja matkahuoltopalvelujen saamiseen."57 

Kun asia tuli ratkaisevaan valtuuston käsittelyyn joulukuussa 1973, esitti kunnan
hallitus yksimielisesti uimahallin rakentamista uimahalliyhdistyksen ehdottamassa 
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muodossa ja hankkeelle varattavaksi talousarvioon käynnistämismääräraha. Mutta 
hallituksen yksituumaisuudesta huolimatta oli odotettavissa, että valtuusto ei tule 
hanketta siunaamaan. Näin myös kävi, ja hallituksen esitys kaadettiin valtuustos
sa selvästi äänin 22 - 9.58 

Kunnan liikuntasihteeri ja tuolloin myös halliyhdistyksen sihteerinä toimi
nut Juhani Rannikko pitää hallihankkeen kariutumisen syynä paitsi valtuutettujen 
pelkoa suurista menoista myös pitäjän perinteistä vastakkainasettelua syrjäkylien 
ja keskustan välillä: 

"Sen verran voin hallihankkeen kariutumisen taustoista sanoa, että tässä sidottiin aika 
pitkälle sivukylien teitten hoitoa ja niiden kunnallistamista sekä muita vastaavia asioita, 
jotka eivät sitten toteutuneet. Niinpä sivukylien valtuutetut äänestivät uimahallin 
nurin. Tuolloin elettiin vielä aikaa, jolloin sivukylien ja keskustan väliset suhteet olivat 
aika ajoin kovinkin tulehtuneet. Sivukylissä ajateltiin, ettei keskustan "herroille" mitään 

rakenneta. Eli uimahallin ei nähty palvelevan kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti."59 

Tämän jälkeen kunnan liikuntarakentamisessa pyrittiin tietoisesti yhdistämään 
sekä uudet liikunta poliittiset virtaukset että sivukylien toiveet. 1970-luvun aikana 
rakennettiin eri kyliin koko joukko kuntoratoja ja uimarantoja. Viimeksi mainittu
jen rakentamista vauhditti lisäksi nopeasti kasvanut huvila-asutus, minkä seu
rauksena oli olemassa vaara, että parhaimmat ranta-alueet joutuisivat yksityisten 
haltuun. Tällöin monet kyläläiset olisivat jäänet tyystin vaille uinti- ja virkistys
mahdollisuuksia, koska läheskään kaikilla ei ollut käytössään omia ranta-alueita. 
Urheilulautakunnan kiinnittäessä asiaan huomiota ja esittäessä yleisten rantojen 
kunnostamista, se sai esitykselleen sekä kunnan päättäjien että asukkaiden tuen. 

Tukea tuli jopa niin paljon, että rannat kunnostettiin pitkälti talkootyönä. 
Kyläläiset sopivat ensin sen, kenen maanomistajan alueesta ranta vuokrataan. 
Tämän jälkeen kaupunki teki pitkän, useimmiten 25-30 vuoden vuokrasopimuk
sen maanomistajan kanssa. Kyläläiset auttoivat raivaus- ja perustamistöissä, ja 
kunta suoritti ruoppauksen, hiekan ajon ja mahdollisen kalustuksen. Joten vero
markkoja ei rantoihin paljon uponnut, kuten ei niihin kymmenkuntaan kunto
rataankaan, jotka tehtiin lähes kokonaan talkoopohjalla kuten liikuntatoimen
johtaja Juhani Rannikko kertoo: 

"Alavudella on vahva kökkä- eli talkooperinne. Kökällä on tehty paljon. Esimerkiksi 
sivukyliin rakennettiin kymmenkunta kuntorataa periaatteella, että kyläläiset 
hommasivat rata pohjan kokonaisuudessaan. Eli he tekivät maanomistajan kanssa val
miit sopimukset, sen jälkeen he raivasivat ja puruttivat radan. Vasta sitten astui kaupun
ki kuvaan mukaan, kun sähköpylväätkin olivat pystyssä. Kaupunki näet vastasi vain 
radan valaistuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Myös ratojen hoito on ollut 
pääasiassa kyläläisten vastuulla, mistä on ollut se hyöty, että ne on koettu omiksi, ja 
ilkivaltaa on esiintynyt vähän."60 

Kaupungille uimarantojen ja kuntoratojen rakentaminen tuli luonnollisesti edul
liseksi, koska suurin osa työstä tehtiin talkoilla. Toisaalta sivukyliin rakennetuista 
liikuntapaikoista oli se hyöty, että kylien ja keskustaajaman välinen vastakkain
asettelu lieveni. Nyt nähtiin käytännössä, että kunta oli valmis parantamaan myös 
syrjemmällä asuvien palveluja. Tämä taas mahdollisti vähin erin sellaisen toiminta
linjan, jossa toisaalta suuret ja kalliit liikuntalaitokset rakennettaisiin keskustaan 



176 

mutta jossa toisaalta huolehdittaisiin myös sivukylien liikunnan peruspalveluista. 
Ensimmäinen Alavuden keskustaa jamaan valmistunutsuurhankeoli liikunta

halli, jonka vihkiäisiä päästiin viettämään lokakuussa 1982. Keskustan koulukes
kuksen tuntumaan valmistunut halli pitää sisällään 830 neliömetrin yhtenäisen 
tilan, jonka voi jakaa kolmeen osaan. Lattia on päällystetty koivuparketilla. Sali on 
ilmava, sillä korkeus on alimmillaankin kymmenen metriä. Suuren salin reunalla 
on kumimattopintainen 48 metrin juoksusuora yleisurheilijoille. Sen päässä on 
volttimonttu. Juoksusuora voidaan tarvittaessa erottaa parkettiosasta verkolla. 
Lisäksi hallissa on erilliset tilat muun muassa painia, nyrkkeilyä, ammuntaa, 
tanssia, kehonrakennusta ja squashia varten. Kiinteää katsomoa ei ole, mutta sen 
korvaa noin 500 hengelle tarkoitettu niin sanottu haitarikatsomo. 

Kaikkiaan halli tuli kaupungille maksamaan kutakuinkin 16 miljoonaa nyky
markkaa, johon valtion avustusta ja lainaa saatiin yhteensä vajaat 2,5 miljoonaa.61 

Joten kunnan kustannusosuus kipusi lähes 85 prosenttiin. Tämä johtui siitä, että 
valtionavut myönnettiin hallin ensimmäisten suunnitelmien perusteella, jotka 
olivat kustannuksiltaan alhaisemmat kuin sitten varsinainen toteutus. Toisaalta 
rakennuskustannukset nousivat 1980-luvulla niin kiivaaseen tahtiin, ettei 
valtionapupäätökset pysyneet perässä. Eli syntyi tilanne, jossa opetusministeriö 
myönsi kunnille tukea niin sanottujen hyväksyttyjen rakennuskustannusten poh
jalta, mutta jossa käytännön elämä oli jotain aivan muuta. Hyväksytyillä rakennus
kustannuksilla ei halleja valmiiksi saatu, vaan kunnat joutuivat panostamaan 
hankkeisiin paljon enemmän rahaa, kuin mitä ministeriö oli ajatellut. 

Toisena suurhankkeena lähdettiin Alavudella vuosikymmenen puolivälissä 
toteuttamaan uutta yleisurheilukenttää. Hankkeella oli oma pitkä historiansa, joka 
oli saanut alkunsa jo 1950-luvulla, kun Asemanseudun kenttä siirtyi kunnan 
omistukseen. Tuolloin oli valtuusto toivonut kirkonkylän keskustaajamaan kun
nollista kenttää. Nyt - lähes neljä vuosikymmentä myöhemmin - hanke pääsi 
lopulta alkamaan. Paikaksi valittiin Vähäjärven tuntumassa oleva ranta-aukea, 
josta oli hyvät yhteydet koulukeskukseen, mutta joka muuten oli tonttina hieman 
hankala. Kentän pohjustustyöt piti suorittaa äärimmäisellä huolella, koska oltiin 
pehmeällä rantamaalla. 

Toden teolla kenttää päästiin rakentamaan aivan vuosikymmenen lopulla, ja 
se valmistui huoltorakennuksineen syksyllä 1989. Nytkin oli valtionapujen saan
nissa vaikeuksia. Suunnitelmat piti uusia kaksi kertaa ennen kuin valtiolta irtosi 
noin kahdeksan miljoonaa nykyrnarkkaa maksaneeseen hankkeeseen vajaat kol
me miljoonaa avustuksina ja lainoina.62 Eli taaskin kaupungin kustannusosuus oli 
huomattava, nousten liki 65 prosenttiin. 

1980-luvun rakentaminen ei jäänyt vielä liikuntahallin ja keskuskentän va
raan. Myös Puistokenttä sai huoltorakennuksen, kuntoratojen ja uimarantojen 
rakentamista jatkettiin sekä kyliin kunnostettiin koko joukko harjoituskenttiä. 
Edelleen rakennettiin kolme massapohjaista tenniskenttää. Lisäksi laji sai kilpa
kentät Vähäjärven itä-rannalle, keskuskenttää vastapäätä. Kaiken kaikkiaan 
liikuntarakentaminen moninkertaistui aikaisempaan nähden, ja yhdessä vuosi
kymmenessä rakennettiin Alavudella enemmän kuin kolmena aikaisempana yh
teensä. 

Esimerkkikunnista toinen suurehko maaseutukunta Mäntsälä muistutti 
kehitykseltään pitkälti Alavusta. Silti se halusi säilyä kuntana eikä hakenut 
kaupunginoikeuksia. Vielä 1970-luvulla Mäntsälän kunnallinen liikunta-
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rakentaminen jäi oikeastaan vain muutaman uimarannan, kuntoratojen ja 
jääkiekkokaukaloiden varaan. Mutta seuraavalle vuosikymmenelle osui Mäntsä
län liikuntarakentamisen kukoistuskausi. 

1980-luvun alussa alettiin rakentaa Mäntsälän keskustaajamaan urheilu
keskusta, johon ulkokenttien lisäksi oli suunniteltu monitoimitalo ja uimahalli. 
Ensimmäisinä alueelle valmistuivat kuusi tenniskenttää, jääkiekkokaukalo ja 
sorapintainen pallokenttä. Vuonna 1987 valmistui monitoimitalo, jonka kokonais
kustannukset nousivat noin 25 miljoonaan nykymarkkaan. Se on ollut tähän 
mennessä Mäntsälän suurin kunnallinen liikuntainvestointi, vaikka osa tiloista 
tulikin nuorisotoimen käyttöön.6.3 

Liikuntatoimi sai monitoimitaloon kansainväliset mitat täyttävän liikunta
hallin, kaksi squash-salia, kuntosalin ja monitoimisalin. Lisäksi taloon tuli 
kokoontumis- ja toimistotiloja. Sen sijaan uimahallia ei rakennettu, mutta sille on 
edelleen olemassa tilavaraus. Heti monitoimitalon valmistumisen jälkeen aloitet
tiin keskuskentän remontti, joka saatiin päätökseen vuonna 1990. Kenttä sai 
asianmukaisen huoltorakennuksen, ja hiilimurskarata korvattiin nykyajan vaati
muksia vastaavalla keinopinnoitteella. Lisäksi urheilukeskusalueelle tehtiin yksi 
nurmipintainen jalkapallon harjoituskenttä. Kokonaisuudessaan Kirkonkylän 
urheilupuistoalue muodostaa tällä hetkellä varsin näyttävän ja hyvät palvelut 
tarjoavan liikuntakeskuksen. Alueen liikuntarakentamiseen sijoitettiin yhteensä 
kutakuinkin 30 miljoonaa nykymarkkaa, josta summasta katettiin valtion rakennus
avustuksilla ja lainoilla noin seitsemän miljoonaa, siis vajaa neljännes.64 

Asukasluvultaan ja elinkeinoelämältään taantuvat maaseudun kunnat eivät 
päässeet edes 1970- ja 1980-lukujen valtakunnallisesti hyvinä taloudellisina vuo
sina toteuttamaan mitään todella suuria hankkeita. Niiden oli tyydyttävä paljon 
edellä kerrottua vaatimattomampaan rakentamiseen. Silti niissäkin edettiin edel
lisiin vuosikymmeniin nähden. Esimerkkikunnista Puolangalla toteutettiin 1970-
luvulla urheilukentän peruskorjaus ja seuraavalla vuosikymmenellä alettiin ra
kentaa Honkavaaran hiihtokeskusta. Pitäjään saatiin myös uusia jääkiekko
kaukaloita sekä tennis- ja pienpallokenttiä. 

Sen sijaan Pohjan kunnassa ei juuri omia liikuntainvestointeja tehty, vaan 
liikunta paikka tarjonnassa turvauduttiin pääsosinkunnan alueella sijaitsevan TUL:n 
urheiluopiston, Kisakeskuksen palveluihin. Kunta päätti tukea vuonna 1983 
puolellatoista nykymiljoonalla Kisakeskuksen liikuntahallin rakentamista. Tukea 
vastaan kunnan urheiluseurat voivat käyttää liikuntahallin palveluja alennettuun 
hintaan. Muut panostukset olivat liikuntasihteeri Kaarlo Pämäsen mukaan peräti 
pieniä: 

"Olen ollut nyt pikkuisen toistakymmentä vuotta täällä. Kesti kahdeksan vuotta ennen 
kuin me saatiin ensimmäinen asia, mikä oli käyttöbudjetin ulkopuolella. Se maksoi 
silloista rahaa 3900 markkaa. Se oli latukone, joka hankittiin vuonna 1989. Nyt on ollut 
kaksi talvea, ettei sitäkään ole voitu käyttää kertaakaan lumen puutteen takia. Sitten me 
ollaan saatu pukukoppi Gumnäsin jääkiekkokaukaloon. Se maksoi 17 000 markkaa. 
Sitten saatiin rahaa Antskogin kuntoradan valmiiksi saattamiseen. Eri momenteilta 
saatiin lisäksi sen verran, että pystyttiin rakentamaan yhdelle uimarannalle pieni 
laituri."65 

Jos kunnan investoinnit olivat pieniä Pohjan pitäjässä, niin pieniä ne olivat myös 
Himangalla, jossa liikuntarakentamisesta vastasivat kunnan sijasta pääasiassa 
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urheiluseurat. Tullilaisen Roiman suurhankkeena oli 1970-luvulla hiihtomajan ja 
valaistun kuntoradan rakentaminen talkoilla. Svullilainen Himangan Urheilijat 
ylsi vielä tätäkin mittavampaan suoritukseen, kun sen toimesta valmistui noin 
1000 neliömetrin sisätilat omaava liikuntahalli. Siinä on mahdollisuudet täysipai
noiseen sisäpalloiluun, yleisurheilun juoksu- ja hyppyharjoitteluun sekä 
kuntosalityyppiseen voimailuun. Ylipäätään hallin tuntumassa olevasta alueesta 
on Urheilijoiden ponnistuksin kehitetty monipuolinen keskus, jossa on ulkokentät 
lentopalloiluun ja lähes kolmen kilometrin valaistu kuntorata. 

Esimerkkikunnista kaikkein vaatimattominta liikuntarakentaminen oli pie
nissä Tuupovaaran ja Kosken pitäjissä. Niistä viimeksi mainitussa toteutettiin 
ainoana suurehkona hankkeena 1980-luvun alussa urheilukentän kunnostus. To
sin juoksuradan pituus säilyi edelleen 300 metrinä, mutta se sai ihka uuden 
punaisen tiilimurskapäällysteen. Samoin kentän keskustan nurmikko uusittiin. 
Kaikkiaan remontti tuli maksamaan 700 000 nykymarkkaa, mikä kertoo, minkälai
sissa summissa pienkuntien liikuntainvestoinnit suurimmillaan pyörivät. Muut 
uudet kohteet rajoittuivat sitten yhtä hyvin Koskella kuin Tuupovaarassakin 
pienpallokenttiin, kuntoratoihin, uimarantoihin ja luistelualueisiin. Sisäliikunta
tilojen osalta toimittiin edelleen vanhoissa koulujen ja jätjestötalojen voimistelu
saleissa. Kuitenkin molemmissa kunnissa oli tältä osin odotettavissa seuraavalla 
vuosikymmenellä huomattavaa kohennusta, mutta siitä enemmän tuonnempa
na.66 

Runsaat 10 000 uutta liikuntapaikkaa 

Kun vuoden 1964 urheilualuetutkimuksen mukaan oli manner-Suomessa yhteen
sä 14 168 liikuntapaikkaa, niin vuonna 1987 oli opetusministeriön liikuntapaikka
rekisteriin kirjattu kaikkiaan 24 959 liikuntapaikkaa. 67 Siis liikuntapaikkojen määrä 
kasvoi kahdessa vuosikymmenessä runsaalla kymmenellä tuhannella. Tuhatta 
asukasta kohden laskettuna kasvu oli lähes tarkalleen kaksi liikuntapaikkaa. 
Vuonna 1964 oli manner-Suomessa liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden 3,12, 
kun vastaava luku oli 5, 11 vuonna 1987. Kuitenkin tässä on otettava huomioon, että 
mistään täsmällisistä luvuista ei ole kyse. Aivan varmaa on, että vuonna 1964 
kirjattiin liikuntapaikkoja tilastoihin eri perustein kuin vuonna 1987. Täsmällisten 
lukujen sijaan tässä onkin keskeisintä oivaltaa kehityksen yleinen suunta-liikunta
paikat lisääntyivät vauhdilla ja niiden laatu parani. 

Liikuntapaikkatatjonta ei kasvanut kuitenkaan tasaisesti vuosikymmenestä 
toiseen, vaan kehityksessä oli selviä heilahteluja. Tämän osoittaa opetusministeri
ön kesäkuussa 1978 asettaman liikuntapaikkatoimikunnan mietintö, jossa lasket
tiin manner-Suomessa olleen vuonna 1979 yhteensä 17 499 liikuntapaikkaa.68Siis 
vielä tällöin määrällinen lisäys vuoteen 1964 verrattuna oli melko vähäinen, vain 
kolmisen tuhatta. Toimikunta itse arvioi vaatimattomalta tuntuneen kehityksen 
taustatekijöiksi sitä, että valtion liikuntapaikkojen rakentamiseen käyttämät tuki
markat reaalisesti vähenivät ja että myös kuntien omat panostukset pysyivät 
vaatimattomalla tasolla.@ 

Arvio asunee oikeaan vain kuntien enemmistön, eli maalaiskuntien kohdal-
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la. Sen sijaan esimerkkikunnista tehdyn selvityksen perusteella voidaan päätellä, 
että kaupungit ja niistä etenkin suurimmat lisäsivät reippaasti liikuntaraken
tamistaan jo 1970-luvulla. Tämän taas mahdollisti kaupunkien hyvä ja jatkuvassa 
kasvussaolluttaloussekä se,etteivätsuuret kaupungitolleetkovinkaanriippuvai
sia valtion myöntämistä avustuksista ja lainoista. Ne rahoittivat liikunta
rakentamisensa lähes sataprosenttisesti itse. Lisäksi kaupungit panostivat enem
män laatuun kuin määrään, ja siksi niiden liikuntarakentaminen ei näy kuin 
osittain määrään perustuvissa tilastoissa. 

Suurin osa liikuntapaikkojen määrällisestä kasvusta osui siis 1980-luvulle. 
Tähän oli yhtenä syynä, että maalaiskunnat tulivat joukolla mukaan liikunta
rakentamiseen. Asiaa oli valmisteltu opetusministeriön liikunta paikka toimikunnan 
voimin. Sen maaliskuussa 1980 valmistuneessa mietinnössä todettiin, että toimi
kunnan laatimassa 1980-luvun valtakunnallisessa liikuntapaikkasuunnitelmassa 
valtion tuen "alueellinen jako tulisi poikkeamaan merkittävästi vastaavasta väes
tön läänittäisestä jakautumasta Itä- ja Pohjois-Suomen läänien hyväksi" .70 

Paitsi harvaan asuttujen alueiden liikuntarakentamisen asukaskohtaisesti 
korkeilla kustannuksilla toimikunta perusteli esitystään sillä, että alempiin kanto
kykyluokkiin kuuluvissa kunnissa jo yleisen kehitysaluepolitiikan perusteella oli 
valtion tuen osuus liikuntapaikan perustamiskustannuksista suurempi kuin kor
keamman kantokykyluokan kunnissa.71 Siis maaseudun taantuvien alueiden 
liikuntarakentamista pyrittiin tietoisesti tehostamaan vetoamalla korkeisiin 
yksikkökustannuksiin ja yleisen kehitysaluepolitiikan päämääriin. Myös liikunta
laki ja sen perusteella jaetut valtion tukimarkatvaikuttivat samaan suuntaan. Siten 
oikeastaan vasta 1980-luvulla pyrittiin valtiovallan toimesta luomaan olosuhteet, 
joissa myös maaseudun pienkunnat pääsivät mukaan liikuntarakentamiseen. Ja 
tämä näkyi sitten tilastoissa. 

Se taas, että tilastojen lukuihin vaikutti kaikkein eniten kunnallinen liikunta
rakentaminen vahvistuu siitä, että vuonna 1980 kunnat ja muut julkisyhteisöt 
omistivat kaikista liikuntapaikoista noin 95 prosenttia. Vain viisi prosenttia oli 
yksityistenomistamia.72Julkisyhteisöistä taas kunnatomistivat likikaikki liikunta
paikat. Valtion, seurakuntien ja urheiluopistojen osuus oli kokonaisuuden kannal
ta vähäinen. Sen sijaan yksityiset rakennuttajat kohensivat asemiaan tuntuvasti 
1980-luvun lopulle tultaessa. Vuonna 1989 oli julkisyhteisöjen hallussa enää 75 
prosenttia liikuntapaikoista ja loppua neljännestä hallitsivat yksityiset - joko 
täysin omin voimin tai sitten yhdessä kunnan tai jonkin muun julkisyhteisön 
kanssa.13 Muun muassa golfkentistä, laskettelurinteistä, kuntosaleista sekä tennis
ja squash-halleista yksityiset omistivat enemmistön. Näin tämäntyyppiset, Suo
messa vielä suhteellisen nuoret liikuntalajit vetivät puoleensa yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia, mikä vaikutti osaltaan 1980-luvun reippaaseen liikunta
paikkatarjonnan kasvuun. Edelleen 1980-luvun kehityksessä oli uutta kuntien 
pyrkimys perustaa kustannuksiltaan suurien liikuntapaikkahankkeiden toteutta
miseksi osakeyhtiöitä, joissa kunta oli yhtenä osakkaana. Näiden osakeyhtiöiden 
tarkoituksena oli toimia liiketalouden periaatteiden mukaisesti itsenäisesti 
kannattavina laitoksina. 

Kokonaisuudessaan manner-Suomen määrällinen liikunta paikka tilanne sel
viää taulukosta 12, joka perustuu vuoden 1987 lukuihin. Niiden mukaan eniten 
liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden oli Keski-Suomen läänin kunnissa. 
Sitten seurasivat Vaasan, Mikkelin, Lapin, Kymen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan 
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läänit. Perää pitivät Oulun, Turun ja Porin, Hämeen sekä Uudenmaan läänit. Siinä 
ei ollut mitään kummallista, että Keski-Suomen, Vaasan ja Kymen läänit olivat 
määrällisessä vertailussa kärkipäässä, koska ne olivat olleet siellä aina. Sen sijaan 
niin sanottujen kehitysalueläänien nousu kärkipäähän ja vastaavasti etelän 
teollisuusläänien jääminen hännille oli uutta. 

Tuloksessa täytyy vaikuttaa jo aiemmin Uudenmaan läänin ja Helsingin 
kohdallatodettusuurienkaupunkitaajamienaiheuttamavääristymä,kunliikunta
paikkojen määrä suhteutetaan asukaslukuun. Tällöinhän esimerkiksi Helsingissä 
oli koko ajan ollut yhtä liikuntapaikkaa kohden enemmän asukkaita kuin keski
määrin koko maassa. Nyt tämä seikka vaikutti muissakin Etelä-Suomen väestö
taajarnissa. Näin keskeisimpänä selittäjänä nurinkuriselta tuntuvaan tulokseen oli 
jo usein mainittu seikka, että pelkkä liikuntapaikkojen määrä ei riitä kuvaamaan 
todellisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Tietenkin määrällistä vertailua 
voitaisiin tarkentaa, jos se ulotettaisiin koskemaan esimerkiksi sisäliikuntatilojen 
pinta-aloja. Tällöinhän pieni voimistelusali ja suuri monitoimihalli eivät enää 
näkyisi tilastoissa samanarvoisina. Liikuntapaikkatoimikunta laski vuonna 1979 
ulkokenttien ja sisäliikuntatilojen neliömäärät asukasta kohden. Tälläkään lasku
tavalla ei esimerkiksi Uudenmaan asema muihin lääneihin verrattuna kohentu
nut. Se säilyi edelleen hännänhuippuna.74 Joten pelkät neliötkään eivät riitä laadul
lista kehitystä osoittamaan, vaan se tarvitsisi tuekseen erilaisia kustannus- ja 
palvelutasovertailuja, joihin ei tässä tutkimuksessa ole mahdollisuutta ja tarvetta. 

TAULUKKO 12 Manner-Suomen liikuntapaikat 198715 

Läänit Ulko- Sisäliikun- Uimalat Maastolii-
kentät tatilat kuntapaik. 

kpl kpl kpl kpl 

Uudenmaan 1861 847 297 771 
Turun ja Porin 1597 685 341 1109 

Hämeen 1254 574 388 718 
Kymen 700 350 205 663 

Mikkelin 512 190 141 393 
P-Karjalan 349 135 126 351 
Kuopion 526 190 161 519 
K-Suomen 565 230 240 600 

Vaasan 1005 500 238 928 
Oulun 944 370 183 805 
Lapin 394 207 97 453 

Koko maa 9707 4278 2417 7310 
% 38,9 17,1 9,7 29,3 

Erityislai- Yhteensä 
toks.+muut tuhatta 

asuk. 
kpl kpl kohd. 

209 3985 3,4 
184 3916 5,5 
186 3120 4,6 
125 2043 6,0 
77 1313 6,3 
29 990 5,6 
55 1451 5,7 
65 1700 7,0 

160 2831 6,4 
99 2401 5,6 
58 1209 6,0 

1247 24959 5,1 
5,0 100,0 
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Kaupunkien ja maalaiskuntien asukaslukuun suhteutehmliikuntapaikkatatjonnan 
eroja voidaan selvittää yksityiskohtaisemmin esimerkkikuntien avulla. Taulukkoon 
13 on poimittu esimerkkikuntien liikuntapaikat tuhatta asukasta kohden 
kymmenvuosittain ajanjaksolta 1950-1990.Alavuson tässä tarkastelussa sijoitettu 
maalaiskuntien joukkoon jo aiemmin mainituin perustein. 

TAULUKKO 13 Esimerkkikuntien liikuntapaikat tuhatta asukasta kohden 1950-199076 

Kunta 1950 1960 1970 1980 1990 

Helsinki 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 
Tampere 0,7 1,0 1,4 3,7 3,9 
Oulu 0,7 1,0 1,7 2,3 3,6 
Vaasa 0,8 0,9 1,1 2,6 3,6 
Joensuu 2,4 1,8 2,3 3,1 4,5 
Kajaani 1,6 1,8 3,2 3,4 3,7 
Hämeenlinna 0,9 1,4 2,6 4,0 4,6 
Hyvinkää 0,9 1,0 1,8 3,9 5,0 
Lieksa 1,5 3,5 4,8 4,5 6,4 

Kaupungit keskim. 1,1 1,5 2,2 3,2 4,1 

Alavus 0,8 1,0 3,5 6,1 9,2 
Mäntsälä 1,1 1,8 5,2 6,4 8,1 
Puolanka 0,3 0,5 2,3 3,4 7,5 
Pohja 1,8 1,8 4,0 4,6 5,9 
Himanka 1,4 2,1 2,5 5,2 7,4 
Tuupovaara 0,5 3,0 4,9 8,8 

Koski 1,5 1,5 3,5 5,2 9,6 

Kunnat keskim. 1,0 1,3 3,4 5,1 8,1 

Luvut paljastavat, että liikuntapaikkojen asukaslukuun suhteutettu tarjonta kas
voi nimenomaan 1980-luvulla maaseudulla kaupunkeja nopeammin. Syynä tähän 
oli ensinnäkin maaseudun supistuva väestö ja vastaavasti kaupunkien väki
määränkasvu. Toiseksi tulokseen vaikutti se, että kaupungeissa pyrittiin tietoisesti 
luomaan isoja ja laadukkaita keskuksia, jotka palvelivat kerralla suuria joukkoja. 
Vastaavasti maaseudulla ei ollut varoja tällaisten keskusten rakentamiseen. Toi
saalta tyypillinen suomalainen maalaispitäjä jakaantui moneen eri kylään, joihin 
kaikkiin oli kunnan toimesta rakennettava edes jonkinlaisia liikunnan perus
palveluja. Olkoonkin, että niistä useimmat olivat joko vaatimattomia pienkenttiä 
tai purupolkuja. Ja kuten sanottu, maaseudun liikuntarakentamisen tehostumi
seen oli vaikuttamassa myös muuttuneet poliittiset painotukset. Valtion tuki
toimin pyrittiin tietoisesti kohentamaan ennen muuta kehitysalueiden kuntien 
liikuntapalvelujen tarjontaa. 
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Muuttuneet liikuntapoliittiset painotukset näkyivät myös liikuntapaikka
tarjonnan sisäisessä kehityksessä, kuten taulukko 12 osoittaa. Kun vuonna 1964 
ulkokentät olivat edustaneet lähes puolta kaikista liikuntapaikoista, niin vuonna 
1987 niiden osuus oli pudonnut vajaaseen 40 prosenttiin. Vastaavasti maasto
liikuntapaikkojen osuus nousi lähes kolmannekseen, kun niiden osuus aikaisem
min oli ollut vajaa neljännes. Maastoliikuntapaikkojen voimakkaan lisäyksen 
taustalla oli vaikuttamassa kunto- ja virkistysliikunnan läpimurto, joka pakotti 
kuntia rakentamaan kuntoratoja ja ulkoilureittejä sekä hankkimaan omistukseen
sa virkistysalueita. Sen sijaan sisäliikuntapaikkojen, uimaloiden ja erityislaitosten 
osuudet pysyivät kutakuinkin ennallaan. Joten niiden kohdalla eivät uudet liikunta
poliittiset painotukset näkyneet määrällisessä kehityksessä. Sensijaan laad ullises
sa kehityksessä eroja aikaisempaan nähden oli. Esimerkiksi 1980-luvulla rakenne
tut uimahallit poikkesivat ratkaisevasti 1960-luvulla rakennetuista. Uudet hallit 
olivat aikaisempia avarampia ja niissä otettiin huomioon entistä useampien käyttäjä
ryhmien tarpeet. Varsinkin erityisryhmien, eli vammaisten ja lasten uintipalveluihin 
kiinnitettiin paljon huomiota. 

Liikuntapaikkatatjonnan alueellisen kehityksen eroja selventää vielä kuvio 
6, johon on rinnakkain asetettu manner-Suomen liikuntapaikat tuhatta asukasta 
kohden vuosina 1964 ja 1987. Kuviossa mustat alueet kertovat suhteellisesti muita 
tiheämmästä liikuntapaikkaverkostosta, harmaat keskinkertaisesta ja valkoiset 
läikät siitä, että alueella on selvästi keskivertoa vähemmän liikuntapaikkoja tuhat
ta asukasta kohden. Ja kuten huomataan, Suomi näytti kääntyneen kahdessa 
vuosikymmenessä liikuntapaikkojen tarjonnassa ylösalaisin. Kun vielä 1964 Etelä
Suomi oli pääosin mustaa ja harmaata aluetta ja jolloin ainoa valkoinen läikkä oli 
Uudenmaan kohdalla, niin vuonna 1987 tilanne oli kokonaan toinen. Vain eteläi
sen Suomen vauraat ja väkirikkaat Uudenmaan ja Hämeen läänit loistivat 
valkoisuudellaan. Turun ja Porin lääni sentään säilytti harmautensa. Sen sijaan 
kaikki muut alueet olivat "mustanaan" liikuntapaikkoja. Tämä siitä huolimatta, 
että 10 000 uudesta liikuntapaikasta lähes puolet, eli 4710 rakennettiin Uuden
maan, Hämeen sekä Turun ja Porin lääneissä. 

Kuviota ei voi ymmärtää muutoin kuin koko suomalaisen yhteiskunnan 
läpikäymää rakennemuutosta vasten. Suomalaiset siirtyivät joukolla etelän asu
tuskeskuksiin, jolloin maaseudulle jäi yhä vähemmän asukkaita. Kuitenkaan 
rakennettu liikuntaympäristö ei voinut siirtyä väestön mukana. Se jäi paikoilleen. 
Siksi köyhissäkin maaseutulääneissä oli suhteellisen runsaasti liikuntapaikkoja 
tuhatta asukasta kohden. Kuitenkin niistä useat olivat varmasti jo vuonna 1987 
hyvää vauhtia rapistumassa hoidon ja käytön puutteessa. Monet kyläkentät ja 
pururadat säilyivät vain numeroina tilastoissa. Niiden käyttöarvo väheni vuosi 
vuodelta. Siis suurin lukujen taustalla vaikuttava voima oli suomalaisen yhteis
kunnan yleinen muutos, joka johti maaseudun väen hupenemiseen. Tämän 
väestöllisen muutoksen valtaisia mittoja kuvaa Pekka Myrskylä vastattain ilmes
tyneessä artikkelissaan. Myrskylän mukaan kolme vuosikymmentä sitten asui 
Suomen maaseudulla kaksi miljoonaa ihmistä, jolloin neliökilometrille riitti 6,5 
henkilöä. Nyt maaseudulla asuu enää miljoona suomalaista, eli 3,3 ihmistä neliö
kilometrillä. 'T7 



Manner-Suomen liikuntapaikat vuonna 1964 
tuhatta asukasta kohden18 

Koko maa: 
Liikuntapaikkoja yht. 14168 kpl 
3)2/1000 as.

Musta= yli 3,50/1000 as. 
Harmaa= 3,00 - 3,49/1000 as.
Valkoinen= alle 3,00/1000 as. 

Manner-Suomen liikunta paikat vuonna 1987 
tuhatta asukasta kohden19 

Koko maa: 
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Liikuntapaikkoja yht. 24959 kpl 
5,11/1000 as. 

Musta= yli 5,50/1000 as. 
Harmaa= 5,00 - 5,49/1000 as.
Valkoinen= alle 5,00/1000 as. 

} ~11;<,.....,•,•·/ UUP);NMAAN 1 ,1. UUp);NMAAN 
... LAANl.3,35 ... ... LAANI 2,35 

KlNIO 6 Manner-Suomen liikuntapaikat tuhatta asukasta kohden vuosina 1964 ja 1987 
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1980-luku, liikuntalautakuntien ja -toimistojen vuosikymmen 

Liikuntalain seurauksena kunnallisenliikuntahallinnon asema koheni ja yhtenäistyi. 
Aivan pienimpiä kuntia lukuunottamatta urheilulautakunnat muutettiin kaik
kialla liikuntalautakunniksi ja ne saivat alaisuuteensa oman virkamiehen ja toimis
ton. Liikuntalain seurannan jatkotutkimuksen mukaan oli Suomessa vuoteen 1985 
mennessä 407 itsenäistä liikuntalautakuntaa. Yhdistettyjä lautakuntia oli 67, ja 24 
kunnassa liikunta-asiat hoidettiin jonkin muun hallintoelimen toimesta. Noin 
puolella kunnista oli itsenäinen liikuntatoimisto ja yhdistettyjä toimistoja oli 
runsaalla 40 prosentilla. Vain yhdeksän prosenttia kunnista oli sellaisia, joissa 
liikunta-asiat hoidettiin muilla järjestelyin.� 

Lautakuntien ja toimistojen uudelleenorganisoinnin yhteydessä perustettiin 
liikuntahallintoon myös melkoinen joukko uusia virkoja. Merkittävin lisäys osui 
hallinto- ja johtotehtäviin. Kuntien liikuntahallinnon johtotehtävissä työsken
nelleiden määrä kolminkertaistui liikuntalain seurauksena. Tämä johtui lähinnä 
siitä, että kunnat alkoivat saada johtavien virkojen palkkamenoihin valtionosuuk
sia. Myös voimakkaasti lisääntynyt liikuntarakentaminen nosti liikuntahallinnon 
palveluksessa työskentelevien määrää. Kaikkiaan kunnallisen liikuntatoimen hen
kilöstö kasvoi liikuntalain seurannan jatkotutkimuksen mukaan vuosina 1975 -
1983 lähes 50 prosenttia.81 

Liikuntahallinnon kokemaa muutosta voidaan selvittää yksityiskohtaisem
min esimerkkikuntien avulla. Niistä Helsinki oli sikäli poikkeuksellinen, ettei 
liikuntalain voimaantulo johtanut aluksi mihinkään muutoksiin. Pääkaupungin 
hallinnossa oltiin yleisesti sitä mieltä, että vuode! ta 1964 peräisin o 11 u t joh tosääntö 
oli siksi edistyksellinen, että sen puitteissa kyettiin toteuttamaan liikuntalain 
asettamat uudet velvoitteet. Johtosäännön uudistaminen käynnistyi vasta vuoden 
1984 lopulla. 

Uudistamisen tavoitteena oli saada aikaiseksi joustava, sopeutuva ja palve
leva aluejakoon pohjautuva hallintoyksikkö. Aikaisemmasta tiukasta osastojaosta 
oli tarkoitus siirtyä alueellisiin toimintayksikköihin, jotka hoitaisivat yhteisellä 
kalustolla tehtäviä yli osastorajojen, jolloin päästäisiin vähentämään toimintojen 
päällekkäisyyttä. Tältä pohjalta syntyi vuonna 1986 ensimmäinen ehdotus viras
ton uudeksi organisaatiomalliksi. Se kuitenkin kaatui luottamusmieselinten käsit
telyssä. Myöskään osa urheilu- ja ulkoiluviraston johtavista työntekijöistä ei 
pitänyt ehdotettua uudistusta toimintakelpoisena. Ja tästä alkoi viraston sisällä 
tietynlainen tahtojen taistelu, jossa virastopäällikkö Reijo Vartia oli keskitetyn 
alueellisen hallintomallin kannalla ja osa muusta johdosta kannatti osastojakoon 
perustuvaa organisaatiota.82 

Asetelma oli kireä ja se sai rinnalleen rni tä moninaisimpia sivujuonteita, joista 
yksi oli urheilu- ja ulkoiluviraston teknillisen toimiston rakennusurakoiden ja
koon liittyneet väärinkäytökset. Ne taas saivat laajaa valtakunnallista julkisuutta, 
joka viivästytti hallinnonuudistuksen toteuttarnista.83 Vasta vuonna 1989 saatiin 
organisaatiouudistus niin pitkälle, että valtuusto hyväksyi uuden johtosäännön, 
jossa urheilu- ja ulkoiluvirasto muutettiin liikuntavirastoksi. Johtosääntö oli tie
tynlainen alueellisen ja osastopohjaisen hallintomallin välimuoto. Siinä pääkau
pungin liikuntahallinnon ylimpänä elimenä oli luottamushenkilöpohjainen ja 
yhdeksänjäseninen lautakunta. Sen alaisuudessa ja valvonnassa työskenteli liikunta-
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virasto, jonka yleisenä tehtävänä oli lautakunnan määrittämien suuntaviivojen 
pohjalta huolehtia helsinkiläisten liikunnan edistämisestä ja ylläpitämisestä kehit
tämällä kaikin tavoin palvelujaan vastaamaan asukkaiden muuttuvia tarpeita. 

Virasto jakaantui kolmeen pääyksikköön: Liikunta-, ulkoilu- sekä hallinto- ja 
talousosastoon. Näistä liikuntaosasto jakaantui taas eteläiseen, itäiseen ja pohjoi
seen liikunta toimistoon sekä liikunnanohjaus-, tila varaus-ja avustustoimistoihin. 
Ulkoiluosasto käsitti ulkoilualue-, venesatama- ja kalataloustoimistot. Hallinto- ja 
talousosastoon kuuluivat puolestaan hallinto-, talous- ja rakentamistoimistot. 
Edelleen sen alaisuuteen tulivat täysin uusina eliminä tiedotus- ja suunnittelujaokset. 
Uutta oli myös se, että Korkeasaaren eläintarha irrotettiin liikunta viraston alaisuu
desta erilliseksi, suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivaksi yksiköksi. 

Tampereella otettiin Helsingistä poiketen välittömästi huomioon liikunta
lain edellyttämät muutokset. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 1980 
liikuntalautakunnan ja -viraston johtosäännöt, jotka astuivat voimaan seuraavan 
vuoden alusta. Niiden mukaan Tampereen kaupungin liikuntalautakunnan tehtä
vänä oli huolehtia liikuntalaissa ja -asetuksessa säädetyllä tavalla liikuntatoimen 
suunnittelusta ja kehittämisestä. Liikuntalautakuntaan kuului seitsemän kaupun
ginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä. Valtuusto valitsi myös lauta
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.84 

Liikuntalautakunnan alaisuuteen tuli liikunta virasto, jonka tehtäviin kuului 
huolehtia lautakunnan toimialaan liittyvien asioiden valmistelusta ja toimeenpa
nosta.Virasto taas jakaantui hallinto-, laitos-, kenttä-, urheilu- ja ulkoilu toimistoihin 
sekä erityisryhmien ja tekniseen toimistoon. Viraston päällikkönä oli toiminnan
johtaja ja hänen alaisuudessaan työskentelivät toimistojen päälliköt. Suurimpana 
muutoksena vapaa-aikalautakunnan kauteen oli, että keskeiseturheil u- ja liikunta
laitokset siirtyivät liikuntaviraston alaisuuteen. Näin kaupungin liikuntatoimen 
kokonaisuus oli saatettu saman katon alle. Toisena uutena elementtinä oli 
erityisryhmien liikunta, joka sai oman toimistonsa. Tosin sen voi katsoa olleen 
suoranainen jatko jo vapaa-aikatoimiston käynnistämälle eläkeläisten virkistys
liikunnalle. 

Kaiken kaikkiaan liikuntalain vaikutus näkyi Tampereella ennen muuta 
hallinnon jäntevöitymisenä sekä liikuntatoimen vaikutuksen ja arvovallan kasvu
na. Virastomuotoinen hallintomalli oli kokonaan toista kuin aikaisempi toimisto
pohjainen asioiden hoito. Tämän vahvistaa myös lautakunnan pitkäaikaisimman 
jäsenen ja puheenjohtajan Tapani Jokihaaran arvio: 

"Liikuntalaki merkitsi ihan ratkaisevaa käännettä liikunta-asioitten hoidossa. Lain 
jälkeen esittelijän piti tehdä aina päätösesitys. Aikaisemmin oli tilanne ollut sellainen, 
että puheenjohtaja esitteli osan asioista. Etenkin jos asiat oli sellaisia, ettei urheilu
toimenjohtaja voinut niitä oikein esitellä, niin sitten esittelijänä toimi puheenjohtaja. Me 
esimerkiksi sovittiin vielä vapaa-aikalautakunnan aikaan tuolloisen toiminnanjohtaja 
Pentti Heinosen kanssa etukäteen, kumpi esittelee minkäkin asian. Uusi kunnallislaki ja 
liikuntalaki muuttivat käytännön. Samalla lautakunnan arvostus nousi, vaikka sitä oli 
tietenkin aikaisemminkin ollut. Liikuntalaki selkeytti entisestään asioitten hallinnollista 
hoitamista. Toisaalta lakisääteisyys vahvisti lautakunnan asemaa. Ja luonnollisesti 
myös valtionapukysymykset vaikuttivat myönteisesti."85 

Esimerkkikunnista Helsinki ja Tampere jäivät ainoiksi, joissa liikuntatoimintaa 
järjestettiin viraston voimin. Vaikka Oulukin kuului suurten kaupunkien jouk-
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koon, niin siellä ei vielä 1980-luvulla virastoa muodostettu. Toki valtuusto hyväk
syi liikuntalain edellyttämät johtosääntömuutokset. Niiden mukaan urheilu
lautakunta muuttui vuonna 1981 liikuntalautakunnaksi ja urheilutoimisto 
liikuntatoimistoksi. Johtavana virkana säilyi toimistopäällikkö. Joten Ouluun ei 
perustettu liikuntatoimenjohtajan virkaa, vaikka sitä valmisteltiin läpi 1980-lu
vun. Sen sijaan kaikkiin Oulua pienempiin esimerkkikaupunkeihin perustettiin 
vuoteen 1985 mennessä liikuntatoimenjohtajan virat. 

Tutkimuksen kohteina olleissa maalaiskunnissa liikuntahallinnon henkilöstö
kehitys oli luonnollisesti paljon kaupunkeja vaatimattomampaa. Yhteisenä piir
teenä maaseudun kunnille oli, että ne pyrkivät liikuntalain voimaantulon jälkeen 
palkkaamaan liikunnanohjaajan tai liikuntasihteerin, jonka palkkakustannuksiin 
saatiin valtion tukea. Kokonaisuudessaan esimerkkikuntien liikuntoimien 
henkilöstökehitys vuosina 1950 -1990 selviää taulukosta 14. 

Taulukon luvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Muun muassa 
Helsingin kohdalla näkyy vuoteen 1980 asti Korkeasaaren eläintarhan vaikutus. 
Vasta vuonna 1990 pääkaupungin liikuntatoimen henkilöstömäärää voi verrata 
esimerkiksi Tampereen vastaavaan, koska eläintarha ei enää kuulunut liikunta
viraston alaisuuteen. Tällöinkin on otettava huomioon, että Helsingin henkilöstö
luvuissa eivät ole mukana sellaiset kaupungin enemmistöosakkaana runsaasti 
tukemat yksityiset liikuntapalvelujen tuottajat kuten esimerkiksi Urheiluhallit 
Osakeyhtiö, jonka palveluksessa yksistään on lähes sata työntekijää. Edelleen 
kaupunkien liikuntahallinnon henkilöstömäärien vertailua vaikeuttaa se, että 
kenttiä ja ulkoal ueita hoitavat työntekijät siirtyivät eri ajankohtina liikun ta toimien 
alaisuuteen. Joissakin tapauksissa myös liikuntalaitokset tulivat varsin myöhään 
liikuntatoimen hallinnointiin. Näin muun muassa Tampereella, jossa kaupungin 
liikuntapalvelujen parissa työskentelevän henkilökunnan määrä näkyy kokonai
suudessaan vasta vuoden 1990 luvuissa. 

Vaikka esimerkkikaupunkien liikuntahallinnon henkilöstö kasvoi selvästi 
1970-ja 1980-luvuilla, niin tuota kasvua voi pitää vain osittain liikuntalain ansiona, 
koska henkilöstö oli lisääntynyt nopeasti jo 1950- ja 1960-luvuilla. Tästä voitaneen 
päätellä yleisemminkin, ettei liikuntalailla ollut kaupungeissa kovinkaan suurta 
vaikutusta liikunta toimien henkilöstömääriin. Sen sijaan - kuten jo todettu - laki 
vaikutti henkilöstön laatuun. Kaupunkeihin perustettiin uusia liikuntatoimen
johtajien, liikuntasihteerien ja erityisryhmien liikunnanohjaajien virkoja. 

Sen sijaan maaseudun kunnissa liikuntalain vaikutus näkyi kaupunkeja 
selvemmin. Esimerkkikuntiin nojaten voidaan sanoa, että useimmat maaseudun 
pienkunnista saivat ensimmäisen liikuntatoimen viranhaltijansa vasta liikunta
lain ansiosta. Tätä ennen oli eletty tyystin ilman liikuntahallinnon vakituista 
henkilökuntaa ja palvelutehtävät oli hoidettu tilapäisjätjestelyjen avulla. Tällöin 
tyypillisimpiä liikuntahallinnon työntekijöitä maaseudulla olivat olleet kesä aikaiset 
kentänhoitajat ja urheilunohjaajat. Jos vakituinen työntekijä kunnan palveluksessa 
oli, niin yleensä hän oli useamman hallintokunnan yhteinen viranhaltija. Yleinen 
yhdistelmä ennen liikuntalakia oli kunnan nuoriso-, raittius-ja urheiluohjaaja. 

Liikuntalain vaikutusta kuntien liikuntatoimen henkilöstön määriin voidaan 
tarkastella vielä lain mahdollistamien valtionosuusvirkojen kehityksen kautta. 
Taulukkoon 15 on poimittu kuntien liikuntahallinnon valtionosuusvirat lääneittäin 
vuosilta 1980, 1983, 1986 ja 1989. 

Luvut osoittavat, että kuntien valtionosuusvirat lisääntyivät kautta 1980-
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TAULUKKO14 Esimerkkikuntien liikuntatoimien alainen henki löstö 1950 - 199086 

Kunta 1950 1960 1970 1980 1990 

Helsinki 170 350 520 600 460 

Tampere 11 15 29 156 320 
Oulu 3 20 43 88 116 
Vaasa 1 4 27 44 55 
Joensuu 3 5 14 28 78 
Kajaani 2 3 10 34 42 
Hämeenlinna 2 12 25 32 26 
Hyvinkää 3 7 28 38 46 
Lieksa 1 2 5 25 30 

Yhteensä 196 418 701 1045 1173 

Alavus 1 1 7 15 
Mäntsälä 1 2 3 7 
Puolanka 1 1 2 2 
Pohja 1 1 
Himanka 1 1 
Tuupovaara 1 1 1 4 
Koski 1 1 

Yhteensä 4 6 16 31 

TAULUKKO 15 Kuntien liikuntatoimien valtionosuusvirat 1980 -1989B7 

Läänit 1980 1983 1986 1989 

Uudenmaan 43 46 50 (8) 53 (12) 
Turun ja Porin 62 85 89 (5) 97 (9) 
Hämeen 47 56 56 (7) 55 (12) 
Kymen 20 34 34 (5) 33 (6) 
Mikkelin 22 31 31 (2) 31 (4) 
P-Karjalan 14 20 20 (2) 20 (4) 
Kuopion 24 20 27 (3) 27 (4) 
K-Suomen 19 29 31 (2) 34 (5) 
Vaasan 46 57 59 (2) 60 (7) 
Oulun 36 53 56 (6) 56 (9) 
Lapin 21 23 23 (2) 24 (4) 

Koko maa 354 454 476 (44) 490 (76) 

(Huom. Suluissa olevat luvut ovat erityisryhmien liikunnanohjaajia.) 
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luvun. Suurin kasvu osui vuodelle 1981, jolloin liikuntalain mukainen valtion 
palkkatuki otettiin täysimittaisena käyttöön. Yleisenä piirteenä oli, että maaseu
dun kehitysalueläänien kunnat hyödynsivät valtionapuja jonkin verran eteläisien 
teollisuusläänienkuntia tehokkaammin. Eli kehitysaluelääneihin perustettiin kaikki 
ne virat, joihin oli mahdollista saada valtion tukimarkkoja. Kuitenkin kaikki läänit 
olivat varsin lähellä valtionosuusvirkojen maksimaalista määrää. Tämän osoittaa 
se, että kaikki Suomen kunnat mukaanlukien oli vuonna 1989 mahdollista perus
taa vain 13 valtion palkkatukeen oikeuttavaa uutta liikuntahallinnon virkaa. 
Taulukon suluissa olevat luvut sisältävät erityisryhmien liikunnanohjaajien virko
jen määrät, joihin yli 10 000 asukkaan kunnat alkoivat saada valtion palkkatukea 
vuonna 1986. Tämän jälkeen erityisryhmien liikunnanohjaajien määrä lisääntyi 
ripeästi, ja liikunta palvelujen järjestäminen erityisryhmille oli nousemassa yhdek
si kunnallisen liikuntahallinnon keskeiseksi osa-alueeksi. 

Erityisryhmät mukaan ohjaustoimintaan 

Kuntien liikunnanohjaustoimintaan olivat kuuluneet perinteisesti lasten ja nuor
ten uimakoulut ja urheilukurssit sekä varttuneemman väen voimistelu- ja kunto
saliryhmät ja erilaisten mestaruuskilpailujen järjestäminen. Suuremmissa kau
pungeissa alkoi ohjaustoiminnan piiriin tulla jo 1960-luvunlopulla eläkeläisryhmiä. 
Tätä seurasi 1970-luvun alussa alkanut laajempi keskustelu erityisryhmien liikun
nasta. Erityisryhmillä tarkoitettiin sellaisia kansalaisia, jotka olivat iän, sairauden 
tai vamman takia estyneet harjoittamasta normaalia liikuntaa. Tällaisia henkilöitä 
arvioitiin Suomessa olevan puolesta miljoonasta miljoonaan.88 

Valtakunnallisesti asiassa ryhdyttiin käytännön toimiin 1970-luvun jälki
puoliskolla, kun Liikuntatieteellinen Seura toteutti kokeilu tutkimuksen, jossa oli 
mukana erityisryhmiä Jyväskylästä, Mäntsälästä ja Hyvinkäältä. Tämän jälkeen 
asian tiimoilta tehtiin useita lisäselvityksiä.8'} Kaikki selvitykset osoittivat, että 
kunnissa tarvittiin erityisryhmille järjestettyä liikuntatoimintaa ja että liikunta
lautakunnilla oli tässä tärkeä osuus. 

Myös opetusministeriö vakuuttui asiasta ja se asetti tammikuussa 1980 
toimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää erityisryhmien liikunnan tilaa ja laatia 
ehdotukset sen valtakunnalliseksi järjestämiseksi. Toimikunta jätti mietintönsä 
syyskuussa 1981. Siinä todettiin kunnallisen liikuntahallinnon olevan erityis
ryhmien liikuntatoiminnan kehittämistyössä avainasemassa. Kunnissa voitiin 
toimikunnan mukaan edistää erityisryhmien liikuntaa: 1) kehittämällä liikuntatoi
men henkilöstön työnjakoa, 2) myöntämällä avustuksia myös vammais-urheilu
järjestöille, 3) järjestämällä erityisryhmille ohjattua liikuntaa ja 4) osallistumalla 
vammaisten liikunnanharrastajien kuljetuskustannuksiin. Edelleen toimikunta 
ehdotti liikuntalakiin lisättäväksi, että yli 10 000 asukkaan kuntiin palkattaisiin 
valtion tuella päätoiminen erityisryhmien liikunnanohjaaja ja että tätä pienemmis
sä kunnissa vastuu erityisryhmien liikunnasta sisällytettäisiin jonkun muun kun
nan työntekijän toimenkuvaan.90 

Ylipäätään toimikunnan esitysten keskeisenä päämääränä oli, että kuntien 
liikuntalautakunnat ottaisivat vastuulleen erityisryhmien liikuntapalvelujen jär-
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jestämisen mutta että tämä tapahtuisi yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja 
vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Eli, että liikuntatoimi olisi se moottori, joka 
vetäisi erityisryhmien liikuntaa järjestämään ja suunnittelemaan kunnan sosiaali
ja terveydenhoidon yhtä hyvin kuin urheiluseurat ja vammaisjärjestöt. 

Kun eduskunta oli sitten hyväksynyt toimikunnan esittämät täydennykset 
liikuntalakiin, ja asiassa päästiin 1980-luvun puolivälin paikkeilla tositoimiin, niin 
osoittautui, että erityisryhmien liikunnan järjestäminen ehdotetulla tavalla oli 
käyttökelpoinen ja toimiva ratkaisu. Erityisryhmien liikunta muotoutui yhdeksi 
kunnallisen liikuntatoimen kaikkein vireimmäksi lohkoksi. Ja tämä vielä niin, että 
toiminnan järjestäminen ei vaatinut suuria investointeja, koska erityisryhmien 
liikunnassa käytettiin jo olemassa olevia laitoksia, joista keskeisimpiä olivat 
uimahallit ja kuntosalit. Tosin niistä ei läheskään kaikkia oltu suunniteltu 
erityisryhmien liikunnan tarpeisiin. Siksi uusien laitosten suunnittelussa ja vanho
jen peruskorjauksessa liikuntalautakunnat pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan 
huomioon erityisryhmien tarpeet. 

Voidaan sanoa, että erityisryhmien liikunnan voimakas esiinmarssi oli suu
relta osin jo liikuntalain valmistelussa esiin nousseiden uusien asenteiden ja 
arvojen seurausta. Liikunta oivallettiin yhä laajempien kansalaisryhmien 
harrastukseksi ja samalla sen kansanterveydellinen merkitys korostui. Ylipäätään 
liikuntalain valmistelulla ja säätämisellä oli kunnalliseen liikunta toimeen etupääs
sä myönteisiä vaikutuksia. Niitä on selvitetty kahteenkin otteeseen erillisillä 
seurantutkimuksilla.91 Lisäksi on vielä erikseen kartoitettu liikuntalain hallinnol
lisen toimeenpanon vaikutuksia.92 

Kaikkien tehtyjen selvitysten mukaan liikuntalain säätämisen jälkeen kunnat 
tehostivat liikuntarakentamistaan. Myös rakentamisen suunnittelu koheni. Voi
daan sanoa, että 1980-luvusta tuli tavallaan liikuntasuunnittelun vuosikymmen. 
Tällöin lähes joka kuntaan - niin suureen kuin pieneen - laadittiin erillinen 
liikuntasuunnitelma.93 Eri asia sitten kokonaan on, missä määrin nämä monesti 
kunnan ulkopuolisten konsulttitoimistojen laatimat suunnitelmat muuttuivat 
käytännöksi ja missä määriin ne jäivät vain koreiksi kansiksi liikuntatoimistojen 
hyllyille. Ainakin monissa esimerkkikunnissa laaditut liikuntasuunnitelma t eivät 
läheskään aina toteutuneet. Syynä oli joko se, ettei suunniteltuja hankkeita lähdet
ty lainkaan toteuttamaan tai sitten se, että ne sivuutettiin muilla hankkeilla, jotka 
putkahtivat yllättäen esiin. 

Suunnittelun ohella selvitykset osoittivat liikuntalain kasvattaneen kuntien 
jakamien seura-avustusten markkamääriä valtion myöntämän tuen ansiosta.94 

Edelleen varsinkin pienissä ja köyhissä kunnissa kyettiin vasta valtionavun turvin 
palkkaamaan liikuntasihteeri. Samalla kunnallisen liikuntatoimen hallinnollinen 
asema vahvistui. Lakisääteisinä eliminä liikuntalautakunnat saivat yleisesti 
päätettäväkseen muun muassa seura-avustusten jaon, joka aikaisemmin oli mo
nissa kunnissa ollut kunnanhallitusten tehtävänä. Liikuntalain seurannan jatko
tutkimuksen yleisarvion mukaan liikuntalaki vaikutti kaikkein myönteisimmin 
keskikokoisissa ja pienissä kunnissa, joiden asukasluku vaihteli neljän ja kahden
kymmenenviiden tuhannen välillä.95 Sen sijaan suurissa kaupungeissa eivät lain 
vaikutukset juuri tuntuneet. Ne olivat jo 1960-luvulla suuntautuneet urheilu- ja 
ulkoilutointaan järjestäessään liikuntalain edellyttämällä tavalla. Toisaalta niiden 
taloudessa valtion myöntämät tukimarkat seura-avustuksiin ja virkamiesten 
palkka uksiin näyttelivät loppujen lopuksi vain vähäistä osaa. 
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Päätöksenteko tasa-arvoistuu 

Suomen siirtyessä teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan voimistuivat 
kehityspiirteet, joissa kansalaisten tasa-arvoisuus nousi valokeilaan. Enää ei tyy
dytty puhumaan pelkästään taloudellisesta ja alueellisesta tasa-arvosta, vaan 
keskustelu ulotettiin koskemaan myös eri sukupuolten välistä tasa-arvoa. Keskus
telun seurauksena valtioneuvosto asetti vuonna 1972 erityisen tasa-arvoasiain 
neuvottelukunnan edistämään naisten tasa-arvopyrkimyksiä. Myöskään liikunta
elämä ei jäänyt tasa-arvokeskustelun ulkopuolelle. Muun muassa Jyväskylän 
yliopiston liikuntasuunnittelun laitos selvitti erillisellä tutkimuksella naisen ase
maa suomalaisessa liikuntakulttuurissa.96 Tulos ei ollut mairitteleva. Suomalainen 
urheilukeskeinen liikuntakultuuri ei ollut juuri naiselle sijaa antanut. Erityisen 
heikosti naisten ääni kuului kuntien liikuntahallinnossa. 

Kalevi Olinin selvityksen mukaan kaupunkien ja kauppaloiden urheilulau
takuntien jäsenistä oli vuonna 1975 vain yksi prosenttia naisia.97 Olinin kartoitus ei 
ulottunut maalaiskuntiin, joissa voi olettaa olleen vielä tätäkin vähemmän naisia 
mukana liikuntahallinnon päätöksenteossa. Siten Olinin tutkimuksen keskeiseksi 
johtopäätökseksi tuli, että kuntien liikuntahallinto oli aina 1970-luvun puoliväliin 
asti lähes pelkästään miesten käsissä. Tulos on samansuuntainen esimerkki
kunnista saatujen kokemusten kanssa. 

Esimerkkikunnista kerätyt lautakuntien jäsenten taustatiedot osoittavat, että 
vielä 1960-luvulla valtuustot valitsivat vain äärimmäisen harvoin naisia urheilu
lautakuntiin. Vasta 1970-luvulla tuli kaupungeissa tavaksi valita lautakuntiin yksi 
naisjäsen. Poikkeuksen tästä teki ainoastaan Helsinki, jonka liikuntahallinnossa oli 
miltei aina ollut mukana naisia. Vähitellen naisten mukaantulo liikuntahallintoon 
eteni myös maaseudulle, ja 1980-l u vulla oltiin jo tilanteessa, jossa kaikkien esimerkki
kun tien liikuntala utakunnista löytyi ainakin yksi nainen. Prosentuaalisesti naisten 
osuus ei kuitenkaan noussut läheskään vastaamaan heidän väestöosuuttaan, vaan 
jäi alhaiseksi. Suurimmillaankin se kipusi korkeintaan kolmannekseen lautakun
tapaikoista. Näin esimerkiksi Helsingissä, joka muutoinkin oli naiskysymyksessä 
ollutjatkuvasti maamme kunnista ensimmäinen. Tavallisin käytäntö oli kuitenkin, 
että lautakunnan jäsenten joukkoon valittiin yksi nainen, jolloin heidän edustuk
sensa jäi pienimpään mahdolliseen. 

Naisten mukaantulo kunnallisen liikuntahallinnon päätöksentekoon selitty
nee paitsi pyrkimyksestä tasa-arvoon myös suomalaisen yhteiskunnan yleisestä 
muutoksesta käsin. Palveluyhteiskunta mahdollisti kehityksen, jossa naiset eivät 
olleet enää yhtä sidottuja kodin ja lasten hoitoon kuin aikaisemmin, vaan heille 
tarjoutui aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastuksiin. Toi
saalta naisten koulutustaso ja ammatillinen pätevyys nousivat koko ajan ja he 
tulivat joukolla mukaan työelämään. Viimeisimpänä kahtena vuosikymmenenä 
onkin eletty aikaa, jonka yhtenä tyypillisenä piirteenä on ollut naisten entistä 
suurempi kiinnostuminen yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä. Tämä 
taas on johtanut heidän valintaansa poliittisiin päätöksentekoelimiin. Muun mu
assa kansanedustajista ovat yhä useammat alkaneet olla naisia. Vastaavasti 
kunnanvaltuustoissa naisten edustus lisääntyi. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta 
myöskään liikuntalautakuntien kokoonpanoon. 
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Jos lautakuntien kokoonpanot uudistuivat jonkin verran sukupuoli
rakenteeltaan, niin samaa ei voi sanoa ammattien osalta. Urheilu- ja liikunta
lautakuntien ammatillinen ja sosiaalinen rakenne säilyi lähes muuttumattomana 
koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Näin ainakin esimerkkikunnissa, joi
den lautakuntien jäsenet on taulukossa 16 ryhmitelty Urho Rauhalan kolmi
portaiseen sosiaalisen kerrostuneisuuden asteikkoon. 

TAULUKKO 16 Esimerkkikuntien urheilu-ja liikuntalautakuntien jäsenten sosiaalinen 
kerrostuneisuus 1949-1989 Urho Rauhalan kolmiportaisen luokittelun 
mukaan98 

1949 -1969 1970-1989 1949-1989 
I II III I II III I II III 

Kunta tyyppi % % % % % % % % % 

Kaupungit ja kaupp. 19 71 10 22 71 7 21 71 8 
Maalaiskunna t 10 76 14 7 72 21 8 74 18 

Kaikki 15 73 12 16 71 13 15 72 13 

Kuten huomataan, lautakuntien jäsenten sosiaalinen kerrostuneisuus tai parem
minkin ammattirakenne ei juuri muuttunut. Se pysyi kutakuinkin samana sekä 
ajanjaksolla 1949-1969 että 1970-1989. Selvästi eniten lautakuntien jäseniä sijoittui 
keskimmäiseen eli toiseen sosiaaliryhmään, johon kuuluivat yleisimmät toimi
henkilöammatit, teollisuuden ammattitaitoinen työväki ja maanviljelijät. Viitisen
toista prosenttia lautakuntien jäsenistä lukeutui ensimmäiseen sosiaaliryhmään, 
joka koostui pääosin jonkin akateemisen loppututkinnon suorittaneista tai sitten 
liikelaitosten ja muiden yritysten johtajista. Lähes saman verran jäsenistä lukeutui 
kolmanteen eli alimpaan sosiaaliryhmään. Tällöin kyseessä oli tavallisimmin 
teollisuuden ja liikelaitosten ammattikoulutusta vailla oleva työväki. 

Kuitenkaan jäsenten sosiaalinen kerrostuneisuus ei ollut samanlainen eri 
kuntatyypeissä. Kaupungeissa ja kauppaloissa valittiin lautakuntiin selvästi enem
män ensimmäiseen sosiaaliryhmään 1 ukeutuvia kuin maalaiskunnissa. Vastaa vas
ti jälkimmäisissä oli enemmän kolmanteen ryhmään lukeutuvia kuin kaupungeis
sa. Sen sijaan toinen sosiaaliryhmä oli molemmissa kuntatyypeissä kutakuinkin 
samansuuruinen. Tästä voidaan päätellä, että kaupunkitaajamissa lautakuntien 
jäsenten koulutustaso oli maalaiskuntia korkeampi. Tulos vastasi mitä ilmeisim
min yleisiä kaupunki- ja maaseutuväestön välisiä koulutuseroja. 

Lautakuntien jäsenten valinnassa valtuustot noudattivat yhä edelleen van
hoja periaatteita. Tärkein peruste valituksi tulemiseen oli jäsenehdokkaan poliit
tinen tausta.99 Vasta tämän jälkeen tutkailtiin hänen urheilullisia ja liikunnallisia 
ansioitaan. Siten voidaan sanoa, että urheilu- ja liikuntalautakunnat vastasivat 
lähes täydellisesti valtuustojen poliittisia voimasuhteita. Myös ammatilliselta 
rakenteeltaan lautakunnat muistuttivat mitä todennäköisimmin valtuutettujen 
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vastaavaa. Ainakin Helsingissä asia oli näin, kuten jo edellä on kerrottu. 
Koska jäsenet valittiin pääosin vanhoin perustein, niin myös heidän 

vaihtuvuutensa oli pieni. Yleinen käytäntö oli, että urheilu- tai liikuntalautakun
nan jäsenyys kesti useampia kausia. Yli kymmenen vuoden jäsenyydet olivat 
tavallisia. Jos vaihtuvuutta oli, niin sen syynä oli useimmiten paikkakunnalta 
poismuutto. Esimerkkikuntien urheilu- ja liikuntalautakuntien yhteinen vaihtu
vuusprosentti liikkui tutkimusjaksona parinkymmenen tietämillä. Eli kutakuin
kin viidennes jäsenistä vaihtui toimikausittain. Kuitenkin vaihtuvuus selvästi 
kasvoi 1980-luvulla. Tämä kertonee naisten mukaantulon ohella siitä, että kuntien 
liikuntahallinnon vanhat perinteet olivat muuttumassa. Enää ei katsottu tarpeel
liseksi, että paikkakunnan samat tunnetut urheilumiehet istuivat lautakunnissa 
vuodesta toiseen. 

Kuntien liikuntamenot kahdeksankertaistuvat 

Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että kunnallinen liikuntahallinto eteni kaikilla 
lohkoilla pitkin harppauksin 1970- ja 1980-luvuilla. Hallinnon asema vahvistui, 
sen tuottamat liikunpalvelut kohenivat sekä määrällisesti että laadulliseti ja 
liikuntatoimelle tuli uusia tehtäviä. Tämä taas vaikutti selkeästi kuntien liikunta
menoihin, jotka kahdeksankertaistuivat kahdessa vuosikymmenessä. Kun kunnat 
vielä 1960-luvulla olivat käyttäneet liikuntamenoihinsa asukasta kohden keski
määrin vuoden 1990 rahanarvolla mitattuna 48 markkaa, niin vastaava summa oli 
1980-luvulla kivunnut jo 410 markkaan. Taulukossa 17 esitetään kuntien vuosittai
set keskimääräiset liikuntamenot lääneittäin 1970- ja 1980-luvuilla. 

Liikuntamenojen kasvu oli seitsemänkymmentäluvulla melko tasaista. Tosin 
se kiihtyi vuosikymmenen loppua kohden. Vuonna 1978 kunnat panostivat ensim
mäisen kerran liikunnan edistämiseen yli miljardi markkaa vuoden 1990 
rahanarvolla mitattuna. Siten kunnallisessa liikuntahallinnossa alettiin puhua 
todella suurista rahoista. Samalla ero valtiovallan panostukseen kasvoi koko ajan 
kuntien hyväksi. Kun valtio sijoitti liikuntaan vuonna 1979 noin 260 nykymiljoonaa, 
niin kunnat osoittivat samana vuonna vastaavaan tarkoitukseen rahaa yli neljä 
kertaa enemmän. 

Alueellisesti jatkui jo 1960-luvulla alkanut eriytyminen. Kolmen eteläisen 
teollisuusläänin-Hämeen, Uudenmaan ja Kymen-kunnat käyttivät 1970-luvulla 
selvästi muita enemmän rahaa liikunnan edistämiseen. Niiden keskinäisessä 
järjestyksessä oli uutta, että tällä kertaa Hämeen kunnalliset liikuntamenot asukas
ta kohden olivat hieman Uuttamaata korkeammat. Kuitenkin kaikki kolme lääniä 
olivat asukaskohtaisissa liikuntamenoissaan varsin lähellä toisiaan. Vastaavasti 
loppujen kahdeksan läänin välillä ei keskiarvovertailussa suuria eroja ollut. Kun 
asukasta kohden laskettuna neljänneksi eniten rahaa käyttäneen Turun ja Porin 
läänin kuntien keskiarvo oli 147 markkaa, niin hännänhuippuna olleen Mikkelin 
läänin vastaava luku oli vielä 114markkaa. Sitenltä- jaPohjois-Suomenkehitysalu
eiden kunnat olivat saavuttaneet liikuntamenoissaan Varsinais-Suomen kuntia 
mutta olivat edelleen runsaasti jäljessä kolmen kärkipään läänin kunnista. Alueel
lisista eroista kertoo sekin, että ainoastaan kolmen kärkiläänin kunnat ylittivät 
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TAULUKKO17 Kuntien vuosittaiset keskimääräiset liikuntamenot lääneittäin 
1970 -1979 ja 1980 - 1989 vuoden 1990 markkoina100 

1970-1979 1980-1989 
Läänit Menot Asukasta Menot Asukasta 

rnilj. kohden rnilj. kohden 
mk mk mk mk 

Hämeen 141,2 214 308,8 459 
Uudenmaan 230,0 213 533,2 455 
Keski-Suomen 33,2 137 110,2 448 
Kymen 63,7 183 161,6 447 
Oulun 51,1 125 179,8 419 
Pohjois-Karjalan 20,7 115 66,0 372 
Mikkelin 24,2 114 76,5 366 

Turun ja Porin 101,2 147 257,7 360 
Kuopion 34,4 135 90,5 355 
Lapin 26,4 132 69,3 348 
Vaasan 49,7 117 145,5 328 

Koko maa 775,8 165 1999,1 410 

asukasta kohden laskien urheilumenoissaan koko maan keskiarvon. 
Vuonna 1972 siirryttiin valtion tukipolitiikassa käytäntöön, jossa kunnilla oli 

mahdollisuus saada liikuntarakentamiseensa sekä avustuksia että halpakorkoisia 
lainoja. Ylipäätään valtion liikuntarakentamisen tukemiseen käyttämät varat kas
voivat selvästi 1970-luvun alkupuoliskolla. Syynä tähän oli Veikkauksen aloittama 
Lotto-peli, jonka tuotto oli hyvä. Mutta tukimarkkojen kasvu ei johtanutkaan 
reaaliseen lisäykseen, sillä 1970-luvun raju rakennuskustannusten nousu söi val
tiontuen reaaliarvon. Niinpä päädyttiin siihen, että valtion liikuntapaikkojen 
rakentamiseen käyttämät varat todellisuudessa vähenivät. Samaan suuntaan vai
kutti myös hallituksen vuonna 1977 tekemä säästöpäätös, jolla pyrittiin varaa
maan rahaa tulevaisuuden liikuntarakentamiseen.101 

Valitettavasti 1970-luvun tilastoyhteenvedoista ei ole suoraan nähtävissä, 
kuinka suuri osuus valtion tuella oli kuntien liikuntarakennusmenoista. Kuitenkin 
esimerkkikunnista kerättyihin tietoihin perustuen tuon osuuden voidaan sanoa 
pysytelleen edelleen kymmenen prosentin tietämillä. Koska valtion tukea jaettaes
sa otettiin huomioon yleiset kehitysaluepoliittiset painotukset, niin sillä oli suu
rempi merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen kehitysaluelääneissä kuin etelän vaurailla 
alueilla, joissa oli irrotettavissa runsaasti myös omasta takaa voimavaroja liikunta
paikkojen perustamiseen.102 Yhtä hyvin sanottu ero toimi läänien sisällä; kaupungit 
ja maalaiskunnat olivat usein hyvinkin eriarvoisia. Kaupungeilla oli rahaa liikunta
palvelujen tuottamiseen ja ne eivät olleet kovinkaan riippuvaisia valtion tuesta, 
kun taas useimpien maalaiskuntien tilanne oli täsmälleen päinvastainen. 

Kunnallisten liikuntamenojen kasvu jatkui herkeämättä, ja 1980-1 uvulla kun
nat panostivat vuosittain keskimäärin liikuntaan jo liki kaksi miljardia markkaa. 
Tämä oli 2,5 kertaa enemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä, joten kasvuvauh-
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ti laantui hieman mutta oli silti tavattoman voimakasta ja kertoi suomalaisen 
yhteiskunnan vaurastumisesta. Tosin kasvu pysähtyi aivan vuosikymmenen lo
pulla. Tämä saattoi olla ensimmäinen oire odotettavissa olevasta talouden 
taantumasta, joka sitten 1990-luvun alussa asetti koko kunnallistalouden epämiel
lyttävien tosiasioiden eteen. 

Kasvun oloissa myös ero valtiovallan panostukseen lisääntyi entisestään 
kuntien eduksi. Vuonna 1989 valtio sijoitti urheilu- ja liikuntakasvatustyön tuke
miseen yhteensä 428 miljoonaa markkaa, kun kunnat panostivat vastaavaan 
tarkoitukseen viisi kertaa enemmän. Toisaalta liikuntalain edellyttämät valtion 
avustukset kunnille eivät lisänneet valtion tuen suhteellista osuutta. Vaikka kaikki 
valtion jakamat rakennusavustukset ja lainat kirjattaisiin kuntien tiliin - mikä ei 
vastaa todellisuutta, koska niitä myönnettiin myös yksityisille rakennuttajille -
niin niiden osuus kuntien liikuntamenoista oli vain hieman yli neljä prosenttia. 
Suunnilleen saman verran kunnat saivat muuta valtion tukea. Näin kaikista 
kuntien liikuntamenoista valtion tuella katettiin vain kahdeksan prosenttia. Tästä 
on pääteltävissä, että myös 1980-luvulla julkisten liikuntamenojen kasvun 
rahoittivat pääasiassa kunnat ja niistä etenkin suuret ja keskisuuret kaupungit.103 

Asukasta kohden lasketuissa liikuntamenoissa kärkipäähän sijoittuneiden 
läänien välinen eriarvoisuus tasaantui hieman. Kun koko maan liikuntamenojen 
asukasta kohden laskettu keskiarvo oli 1980-luvulla 410 markkaa, niin nyt tämän 
luvun ylitti viisi lääniä: Häme, Uusimaa, Keski-Suomi, Kymi ja Oulu. Edellisellä 
vuosikymmenellä vain kolmen läänin kunnat olivat yltäneet maan keskiarvon 
yläpuolelle. Eriarvoisuuden tasaantumiseen vaikutti mitä todennäköisimmin 
liikuntalaki, koska lain edellyttämiä valtion tukimarkkoja jaettiin suhteessa enem
män Itä- ja Pohjois-Suomen kehitysaluekuntiin kuin niitä vauraampiin Etelä
Suomen kuntiin. Myös liikuntalain toimeenpanon vaikutuksia tutkinut selvitys 
tuli samaan tulokseen. Sen mukaan esimerkiksi vuoden 1984 valtion tukimarkkoja 
jaettaessa otettiin entistä järjestelmällisemmin huomioon aluepoliittiset näkökoh
dat, mikä ilmeni alue- ja läänikohtaisten erojen tasoittumisena.104 

Liikuntalain eriarvoisuutta tasoittavia vaikutuksia oli nähtävissä myös lop
pujen kuuden läänin kohdalla, jotka Turun ja Porin lääniä lukuunottamatta olivat 
tyypillisiä kehitysalueita. Esimerkiksi eniten liikuntamenoihinsa asukasta kohden 
rahaa käyttäneen Hämeen läänin ero nyt kuudentena olleeseen Pohjois-Karjalaan 
oli 87 markkaa, kun vastaava vertailu antoi 1970-luvulla tulokseksi 99 markkaa. 
Tosin ero viimeiseksi jääneeseen Vaasan lääniin kasvoi nyt 131 markkaan, kun 
vastaava vertailu antoi vuosikymmen aikaisemmin eroksi 100 markkaa. 

Ylipäätään voidaan sanoa, että liikuntamenojen suuruus oli liikuntalain 
tasoittavista vaikutuksista huolimatta yhä edelleen lähes täysin riippuvainen 
kunkin alueen yleisestä varallisuudesta. Jos vuonna 1960 asukaskohtaiselta 
bruttokansantuoteeltaan vauraimmat läänit olivat kärjesssä liikuntamenoissa, 
niin tilanne oli lähes täsmälleen sama kolme vuosikymmentä myöhemmin. Tämän 
todentaa kuvio 7, jossa esitetään manner-Suomen viisi asukaskohtaiselta 
bruttokansantuotteeltaan ja liikuntamenoiltaan vaurainta lääniä vuonna 1990. 

Kuvio 7 vahvistaa, että yhä edelleen eteläisen Suomen varakkaiden läänien 
kunnat panostivat liikunnan edistämiseen rahaa maan muita alueita enemmän. 
Ainoan poikkeuksen teki Hämeen lääni, jonka paikan liikuntamenojen vertailussa 
ottivat Lapin läänin kunnat. Tulos ei ollut Lapin osalta järin suuri yllätys, sillä lääni 
sijoittui asukaskohtaisessa bruttokansansantuotevertailussa kuudenneksi, kun 
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vuonna 1990 maamme vaurainta maakuntaa, Ahvenanmaata ei oteta lukuun. Silti 
se, että Häme putosi vuonna 1990 liikuntamenoissaan viiden kärkiläänin joukosta 
tuntuu yllättävältä, koska vielä 1980-luvulla Hämeen kunnat olivat olleet kärjessä. 
Tosin ne nytkin sijoittuivat sentään kuudenneksi. Mutta ero kärkeen kivunneiden 
Keski-Suomen kuntien asukaskohtaisiin liikuntamenoihin oli kuitenkin 112 mark
kaa, sillä keskisuomalaiset kunnat käyttivät tarkoitukseen 590 ja hämäläiset 478 
markkaa.105 

Manner-Suomen viisi asukaskohtaiselta 
bruttokansantuotteeltaan vaurainta lääniä 
vuonna 1990.106 

Manner-Suomen viisi kunnallisiin 
liikuntamenoihin asukasta kohden eniten 
rahaa käyttänyttä lääniä vuonna 1990.107 

i1 OULUN LÄÄNI 
r-

KtNIO 7 Manner-Suomen asukaskohtaiselta bruttokansantuotteeltaan 
ja liikuntamenoiltaan viisi vaurainta lääniä vuonna 1990 
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Myös eriarvoisuus eri kuntatyyppien välillä säilyi. Kaupungit sijoittivat yhä 
edelleen asukaskohtaisiin liikunta menoihinsa veromarkkoja selvästi muita kuntia 
enemmän, mikä ilmenee taulukosta 18. Taulukossa on kuitenkin nähtävissä liikun
talain eroja tasoittanut vaikutus. Kun vuonna 1964 maalaiskunnat käyttivät 
asukaskohtaisiin liikuntamenoihinsa vain neljäsosan siitä mitä kaupungit ja kaup
palat, niin vuonna 1990 niiden asukaskohtaiset liikuntamenot yltivät runsaaseen 
kahteen kolmasosaan kaupunkien vastaavasta. Toisaalta eriarvoisuuden tasoittu
misen taustalla ei vaikuttanut yksistään liikuntalaki, vaan myös Suomen väestöl
linen kehitys. Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin jatkui, jolloin maaseutu
kunnat tulivat väistämättä asukaskohtaisessa vertailussa kaupunkitaajamia 
edullisempaan asemaan. Siten maaseudun kuntien asukaskohtaisten liikunta
menojen reipas kasvu ei välttämättä näkynyt vastaavasti parantuneina palveluina, 
koska osa kasvusta selittyi puhtaasti laskennallisilla tekijöillä. 

TAULUKKO 18 Kuntien asukaskohtaisten liikuntamenojen jakaantuminen eri kunta
tyyppien kesken vuonna 1990108 

Läänit Kaupungit Kunnat Keskimäärin 
asukasta asukasta asukasta 
kohden kohden kohden 
mk mk mk 

Keski-Suomen 645 531 590 
Lapin 654 450 545 
Uudenmaan 589 355 544 
Kymen 529 482 514 
TurunjaPorin 574 338 480 
Hämeen 578 298 478 
Oulun 498 271 464 
Pohj.-Karjala n  540 350 442 
Vaasan 506 370 438 
Mikkelin 501 356 419 
Kuopion 454 302 383 

Koko maa 552 373 492 

Taulukko 18 vahvistaa, että kunta tyyppi säilyi edelleen tärkeänä liikuntamenojen 
erojen selittäjänä. Asukaskohtaisten liikuntamenojen suuruuden määräsi sitten
kin ensi sijassa se, oliko kyseessä kaupunki tai kunta. Vasta toissijaisesti ratkaisi, 
missä läänissä kaupunki tai kunta sijaitsi. Tämän todentaa taas taulukko 19, jossa 
esitetään esimerkkikuntien asukaskohtaiset liikuntamenot ja niiden osuus kuntien 
talousarvioista eli budjeteista vuonna 1985. 

Taulukon 19 luvuista huomataan, että niukasti liikunnan edistämiseen vero
markkoja panostaneita kuntia oli yhtä hyvin vauraissa Uudenmaan ja Hämeen 
lääneissä kuin niitä köyhemmissä Vaasan ja Pohjois-Karjalan lääneissä. Joka 
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TAULUKKO 19 Esimerkkikuntien liikuntamenot asukasta kohden ja niiden osuus kunti
en budjeteista 1985 vuoden 1990 markkoina109 

Kunta Asukasta Prosenttia 
kohden kunnan 
mk budjetista 

Helsinki 465 1,6 
Tampere 783 3,0 
Oulu 660 2,8 
Vaasa 469 2,1 
Joensuu 448 1,7 
Hämeenlinna 444 2,1 
Kajaani 435 1,9 
Hyvinkää 429 2,5 
Alavus 359 2,5 
Lieksa 292 1,6 
Mäntsälä 208 1,1 
Puolanka 187 0,9 
Tuupovaara 144 0,9 
Koski 132 1,1 
Pohja 109 0,7 
Himanka 98 0,6 

Kaupungit 478 2,2 
Kunnat 146 0,9 

Kaikki 354 1,7 

tapauksessa myös esimerkkikuntien osalta oli alkanut suuntaus, jossa kunta
tyyppien väliset erot tasoittuivat. Vuonna 1985 kunnat käyttivät liikuntamenoihin 
asukasta kohden jo kolmasosan siitä mitä kaupungit, kun vastaava osuus oli 
kaksikymmentä vuotta aikaisemmin ollut vajaa neljännes. Merkittävintä taulukon 
19 luvuissa on kuitenkin huomata, että liikuntamenojen osuus kaupunkien 
talousarvioista kasvoi vuodesta 1965 liki puolella. Kuntien vastaava kasvu jäi 
vähäisemmäksi. Se oli vain vajaa kolmannes. Joka tapauksessa tästä voidaan 
päätellä, että liikuntamenojen kasvun taustalla ei vaikuttanut pelkästään kuntien 
yleinen menotalouden kasvu, vaan liikuntamenot kasvattivat myös osuuttaan 
kuntien kokonaismenoista. Tämänkin seikan voi ounastella ainakin osaksi johtu
neen liikuntalaista. Nostihan laki kuntien liikuntatoimen arvostusta, asemaa ja 
yhteiskunnallista merkitystä, jolloin poliittisten päättäjien oli aikaisempaa hel
pompi myöntää rahoja liikunnan edistämiseen. Ja kuten tunnettua, näistä rahoista 
kamppailivat myös monet muut tahot kuin liikunta. 

Se, miten esimerkkikuntien liikuntamenot jakaantuivat eri tarkoituksiin 
selviää kuviosta 8, jossa esitetään tilanne vuonna 1985. Kuvio osoittaa, että yhä 
suurempi osa liikuntamarkasta käytettiin liikuntapaikkojen rakentamiseen ja 
ylläpitoon. Tarkoitukseen kului nyt 70 penniä jokaisesta kunnallisesta liikunta
markasta, kun vastaava osuus oli kaksi vuosikymmentä aikaisemmin ollut 65 
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KAUPUNGIT 

KUVIO 8 Esimerkkikuntien liikuntamarkan jakaantuminen vuonna 1985110 

penniä. Kaupungit kuluttivat liikunta paikkoihin selvästi maalaiskuntia enemmän 
- peräti 84 penniä jokaista liikuntamarkkaa kohden. Vastaavasti niissä kului
vähemmän liikuntapennejä seura-avustuksiin ja hallintoon. Sen sijaan kuntien
liikuntamarkasta upposi nyt hieman pienempi osuus liikuntapaikkoihin kuin
vuonna 1965. Tästä ja hallinnosta vapautuneet pennit ohjautuivat kunnissa seura
avustuksiin, joihin käytettiin nyt 12 penniä aikaisemman 7 pennin sijasta. Seura
avustusten kehitystä vuosina 1950 - 1990 valaisee taulukko 20, joka esittää
kymmenvuosittain esimerkkikuntien avustamien liikuntaseurojen määrän ja kes
kimääräisen avustussumman seuraa kohden vuoden 1990 markkoina.

Taulukon 20 luvut heijastelevat yhteiskunnan yleistä muutosta. Ka upungeis
sa avustettavien liikuntaseurojen määrä kasvoi uusien urheilumuotojen seurauk
sena 1970- ja 1980-luvuilla suorastaan räjähdysmäisesti. Silti kaupunkien hyvän 
taloudellisen tilan ja liikuntalain muassan tuomien valtion tukimarkkojen ansiosta 
liikuntaseuraa kohden myönnetyt avustussummat nousivat tasaisesti aina vuo
teen 1990. Vielä voimakkaammin avustussummat kasvoivat maaseutukunnissa. 
Selittävänä tekijänä oli toisaalta liikuntalain voimaantulo toisaalta se, että maaseu
dulla ei seurojen määrä lisääntynyt kaupunkien tavoin. Valtion tuen ansiosta 
kasvaneen avustuspotin lähes ainoat uudet jakajat olivat maaseudulla erityis
ryhmien liikuntaa harjoittavat invalidi- ja eläkeläisjärjestöt. 

Kokonaisuudessaan kuntien liikuntamenojen sisäistä jakaantumista on mah
dollista tarkastella vuoden 1988 tilanteen pohjalta. Tällöinkunnatkäyttivätliikunta
menoihinsa yhteensä noin 2,4 miljardia markkaa vuoden 1990 rahanarvolla mitat
tuna. Tuosta summasta oli pääomamenoja 24 ja käyttömenoja 76 prosenttia. 
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TAULUKKO 20 Esimerkkikuntien avustamien liikuntaseurojen määrät ja keskimääräi• 
nen avustussumma seuraa kohti 1950-1990 vuoden1990 markkoina111 

Kunta 1950 1960 1970 1980 1990 
mk/ mk/ mk/ mk/ mk/ 

seuroja seura seuroja seura seuroja seura seuroja seura seuroja seura 

Helsinki 144 1819 177 2644 247 7437 383 10551 432 35204 
Tampere 51 1804 65 2492 70 7757 120 10800 186 32172 
Oulu 15 2533 19 4737 27 10000 51 17157 81 31111 
Vaasa 34 2029 37 3649 38 11211 67 7104 86 9767 
Joensuu 10 4600 21 2143 32 2375 31 14548 50 24900 
Hämeenlinna 14 2714 17 2765 22 15682 36 8861 62 17194 
Kajaani 15 1467 18 3333 19 2947 37 9243 64 15625 
Hyvinkää 4 7750 4 13500 25 3800 39 7769 54 13333 
Lieksa 4 2250 5 2200 9 1555 19 15421 24 27083 
Alavus 4 3750 5 1200 3 7333 4 14500 14 15714 
Mäntsälä 3 2667 3 1667 3 9333 6 14667 11 29091 
Puolanka 2 2500 2 3000 4 3250 4 29000 
Tuupovaara 8 500 2 2000 1 27000 4 16500 
Koski 1 2000 1 4000 2 1500 3 4333 3 11000 
Pohja 5 3000 6 6167 6 6500 7 15429 7 17857 
Himanka 2 4000 2 2500 2 7000 2 6000 4 44500 

Kaupungit 291 2996 363 4051 489 6974 787 11595 1053 22210 
Kunnat 15 2202 27 2648 20 5238 23 11780 33 24658 

Kaikki 306 2647 390 3500 509 6214 810 11665 1086 23128 

Pääomamenot olivat valtaosin liikuntarakentamisen aiheuttamia kustannuksia. 
Käyttömenot jakaantuivat taas palkkoihin (35 %), liikuntapaikkojen käyttö
kustannuksiin(32%),muihinkäyttömenoihin(20%),seura-avustuksiin(6%),muihin 
avustuksiin (5%) sekä kehitys- ja kuljetuskustannuksiin (2%).112 Siten seura-avus
tukset ja muu avustustoiminta olivat kasvattaneet jonkin verran osuuttaan 1970-
luvusta, mutta eniten 1980-luvulla kasvoivat hallinnosta ja liikuntapaikkojen 
ylläpidosta aiheutuneet menot. Myös Kari Puronahon tutkimus Suomen kaupun
kien liikuntamenoista 1980-luvulla antaa samansuuntaisen tuloksen.113 

Jos liikuntamenojen rakenne muuttui jonkin verran 1980-luvulla edellisiin 
vuosikymmeniin verrattuna, niin vielä paljon rajummin muuttui tulojen rakenne. 
Suurin muutos oli siinä, että pienetkin kunnat voivat kirjata liikuntatoimestaan 
tuloja, jotka koostuiva tyleensä sataprosenttisesti liikuntalain edellyttämistä valtion
osu uksis ta. Pienimmissä kunnissa saatettiin valtionosuuksilla kattaa neljännes 
liikuntatoimen menoista. Mutta mitä suuremmaksi kunta tuli, sen vähäisempi 
merkitys valtionosuuksilla oli tulonmuodostukseen. Esimerkiksi Helsingissä ja 
Tampereella liikuntatuloista valtionosuudet muodostivat vain runsaat kymme
nen prosenttia. Siten suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa tulonhankinta perus
tui yhä edelleen pääosin liikuntalaitoksista kerättyihin käyttömaksuihin ja erilai
siin vuokriin. Kari Puronahon mukaan kaupungit kattoivat 1980-luvulla liikunta
menoistaan tuloilla noin 17 prosenttia.114 
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Kaiken kaikkiaan 1980-luku oli kuntien suotuisan taloudellisen kehityksen 
seurauksena niin voimakasta menojen kasvun aikaa, ettei tulojen keräämistä 
pidetty läheskään kaikkien palvelujen osalta tarpeellisena tai edes suotavana. 
Myös liikuntapalvelut miellettiin sellaisiksi, että niiden aiheuttamat kustannukset 
katsottiin oikeaksi kattaa valtaosin verovaroin.115 Tilanne ei kuitenkaan kestänyt 
tällaisena kauan. Juuri, kun kunnallinen liikuntahallinto oli saavuttanut palvelu
tasossaan ennennäkemättömän loiston ja kasvun, niin Suomen kansantalouden 
ylle alkoi kerääntyä synkkiä pilviä, jotka 1990-luvun alussa pimensivät maiseman 
ja synkistivät kunnallisen liikuntahallinnon tulevaisuutta. 



LIIKUNTAHALLINNON UUDET HAASTEET 

- SUOMI MURROKSESSA 1990 - 1994

Kasvutaloudesta säästötalouteen 

1990-luvulle käännyttäessä suomalainen yhteiskunta oli ajautunut lamaan. Sen 
yleisinä tunnusmerkkeinä olivat bruttokansantuotteen lasku, yritysten konkurssit, 
joukkotyöttömyys ja valtion nopea velkaantuminen. Vuoden 1990 huippu tasoltaan 
Suomen bruttokansantuote romahti vuoden 1993 loppuun mennessä 12 prosent
tia. Kaikilla ei kuitenkaan mennyt huonosti. Talous oli voimakkaasti kaksijakoi
nen. Vienti kasvoi lamasta huolimatta ripeästi. Sensijaan kotimarkkinat taantuivat. 
Ja se alkoi näkyä myös kunnissa. Ne alkoivat karsia menojaan ja palvelujaan. Ensin 
karsintoja tehtiin varovaisesti ja vähittäin, mutta pian menojen pienentämiseksi 
alettiin etsiä rakenteellisia ratkaisuja. Siten muutamassa vuodessa jouduttiin 
kuntien taloudessa uuteen tilanteeseen. Entisen taloudellisen kasvun sijaan oli 
tullut talouden alamäki. Suomessa ei vastaavaa oltu koettu sitten 1930-luvun 
taitteen kriisivuosien ja toisen maailmansodan päivien. Mistä nyt oikeastaan oli 
kyse? 

Varmaankin talouden nopeaan alamäkeen vaikuttivat osaksi puhtaasti suo
malaisen talouselämän epäonnistuneet sijoitusratkaisut ja niin sanottu kasinopeli 
1980-luvun hyvinä vuosina. Myös Neuvostoliiton valtiojärjestelmän romahtamis
ta seuranneella idänkaupan kuihtumisella oli oma vaikutuksensa. Tämä ei kuiten
kaan selitä kuin sen, että Suomen taloudellisesta taantumasta tuli muihin Länsi
Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen syvä ja että se sai romahduksen 
luonteen. Mutta ilman taloudenhoidon epäonnistumistakin vaikuttaa siltä, että 
jälkiteollinen ja teknillisesti pitkälle kehittynyt automaatioyhteiskunta ei 
muodostukaan sellaiseksi maanpäälliseksi paratiisiksi kuin sitä on saatettu kuvi
tella. Yksistään pitkälle edennyt automaatio tulee aiheuttamaan ongelmia, joiden 
ratkaisu ei ainakaan vielä ole näköpiirissä. 

Suurin automaatioyhteiskunnan ongelma on nyt ja tullee olemaan jatkossa-
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kin työttömyys. Kyse on paljolti siitä, että mitä pitemmälle automaatio etenee, sen 
vähemmän tarvitaan ihmistyövoimaa. Eli automaation seurauksena työn tuotta
vuus kasvaa. Esimerkiksi vuonna 1992 Suomen kokonaistuotanto oli pudonnut 
noin vuoden 1987 tasolle. Kuitenkin tuon saman kokonaistuotannon tuottamiseen 
tarvittiin vuonna 1987 neljännesmiljoona ihmistä enemmän kuin vuonna 1992. 
Siten viidessä vuodessa automaatio oli syönyt 250 000 työpaikkaa.1 Ja työ-paikko
jen syrjäytyminen on tästä vain kiihtynyt. Vuonna 1995 arvioidaan kokonaistuo
tannon saavuttavan vuoden 1990 tason. Se saavutetaan kuitenkin noin 350 000 
työntekijää pienemmällä joukolla kuin viisi vuotta aikaisemmin.2 Siten tieteellis
tekninen kehitys on yhtenä tekijänä sysäämässä ihmisiä kiihtyvällä vauhdilla 
työelämän ulkopuolelle. 

Näyttää siltä, että työttömyydestä on tullut suomalaisessa yhteiskunnassa 
pitkään jatkuva rakenteellinen ongelma, jota ei voida ratkaista pelkästään talou
dellisen kasvun kautta. Työttömyyden vähentäminen vaatii erityistoimia. Tieten
kin kasvavalla taloudella on paremmat mahdollisuudet näihin erityistoimiin kuin 
taantuvana taloudella. Ainakin se pystyy ensi hätään halutessaan huolehtimaan 
työttömien sosiaaliturvasta ja vähimmäistoimeentulosta. Kuitenkaan pitkän pääl
le yhteiskunta tuskin kestää sitä, että viidennes työvoimasta elää sosiaaliturvan 
varassa. Tällöin eivät vastuksiksi nouse pelkät taloudelliset seikat, vaan työntekoa 
arvostava suomalaisyhteiskunta joutuu ennen pitkää arvokriisiin. Jo nyt kysytään 
perustellusti, onko yhteiskunta onnistunut tavoitteissaan, jos se ei kykene järjestä
mään kansalaisilleen työtä? Vain työn ja sen turvaaman toimeentulon kautta voi 
nyky-yhteiskunnassakin elävä rakentaa tulevaisuuttaan. Työttömyydestä ei tule
vaisuuden näköaloja kumpua. Tässä ei historian kulku ole tilannetta miksikään 
muuttanut. Suomalaisten valtaenemmistö on aina luottanut tulevaisuutta raken
taessaan työntekoon. Sosiaaliturvan varassa elämistä ei yleisesti katsota miksi
kään työnteon vaihtoehdoksi, vaan välttämättömäksi välivaiheeksi. 

Toinen lähes työttömyyteen rinnastettava ja samaan suuntaan vaikuttanut 
viime vuosien kehityspiirre on ollut suomalaisten ikääntyminen ja eläkeläistyminen. 
Ensi vuosituhannelle siirryttäessä kuuluu yhä useampi suomalainen eläkeläisten 
joukkoon. Kyse ei ole vain vanhuuseläkkeistä, vaan eläkejärjestelyt ovat ulottu
neet yhtä hyvin sairaisiin, työkyvyttömiin ja työttömiin. Myös tämän alati kasva
van joukon toimeentulo tulee riippumaan siitä, kuinka paljon kansakunnan koko
naistuotannosta vuosittain osoitetaan eläkkeisiin. Ja tässäkin näytetään edettävän 
arvokeskusteluun. Tutkijoiden ja virkamiesten piiristä on esitetty arvioita, että 
nykyisellä taloudellisella kehitysvauhdilla ei Suomi kykene huolehtimaan toisen 
maailmansodan jälkeen syntyneiden niin sanottujen suurien ikäluokkien toi
meentulosta, kun ne siirtyvät eläkkeelle ensi vuosituhannen alussa. 

Kolmas suomalaisen yhteiskunnan hallitseva kehityspiirre on keskittymi
nen. Se ei ole kuitenkaan mikään uusi ilmiö, vaan keskittyminen on hallinnut 
kehitystä koko toisen maailmansodan jälkeisen kauden. Alueellisesti se on mer
kinnyt maaseudun asutuksen harvenemista ja väen muuttamista asutuskeskuk
siin ja kaupunkeihin. Samalla asutuksen painopiste on muuttunut yhä selvemmin 
Etelä-Suomen hyväksi. Tällä hetkellä yksistään Uudenmaan läänissä elää runsas 
neljännes suomalaisista. Ja väestön alueellinen keskittyminen näyttää jatkossa 
vain kiihtyvän, koska Euroopan Unionin jäsenyyden myötä odottaa maataloutta 
jälleen kerran rakennemuutos. Maatalousministeriön arvioiden mukaan maatalous
elinkeino ei voi selvitä tulevaisuudessa muutoin kuin keskittämällä tuotantoaan 
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nykyistä selvästi suurempiin yksiköihin. Vaikka ministeriön linjaukset ovat saa
neet rinnalleen kaavailuja, joissa uskotaan myös pientilojen elinmahdollisuuksiin,3 

niin silti edessä oleva rakennemuutos merkinnee tuhansien pientilojen lakkautta
mista ja viljelijäväestön poismuuttoa asuinsijoiltaan sekä heidän siirtymistään 
ainakin ensi alkuun työvoimatoimistojen asiakkaiksi. 

Keskittyminen ei ole vaikuttanut vain alueelliseen kehitykseen. Myös elin
keinoelämässä on viime vuosina alettu keskittyä ennennäkemättömällä vauhdilla. 
Keskittymiselle antoi lisävauhtia lama, joka ajoi monet suuretkin liikelaitokset ja 
yritykset vararikon partaalle tai sitten suoraan vararikkoon. Konkurssien välttä
miseksi alettiin heikosti menestyneitä yrityksiä yhdistää paremmin menestynei
siin. Kaikkein kouriintuntuvin esimerkki talouselämän keskittymispyrkimysten 
voimasta on tähän mennessä ollut Kansallisosakepankin sulauttaminen Yhdys
pankkiin, minkä tuloksena syntyi Merita Pankki. Kuka olisi vielä jokin vuosi sitten 
uskonut, että yksityistä suomalaiskansallista pääomaa kirkasotsaisimmillaan edus
tanut Kansallisosakepankki lakkautettaisiin ja sulautettaisiin kilpailijaansa, lähin
nä ruotsinkielisiä pääomapiirejä edustaneeseen Yhdyspankkiin? Koska taloudel
lisella keskittymisellä pyritään entistä suurempiin, tehokkaampiin ja kannattavam
piin yksiköihin, niin senkin seurauksena on ollut ainakin aluksi työttömyyden 
lisääntyminen. Tavallisimmin yhdistyneestä suuryrityksestä ei ole löytynyt työtä 
koko entiselle henkilökunnalle, vaan siitä osa on irtisanottu. 

Yhteistä joko laman suoraan aiheuttamille tai sitten sen paljastamille 
rakenteellisille ongelmille on ollut, että ne ovat kasaantuneet pääosin valtion 
harteille. Valtion kassasta alettiin hoitaa yhtä hyvin työttömyyden aiheuttamia 
kustannuksia kuin tukea pankkeja ja muuta yksityistä yritystoimintaa. Tämä 
aiheutti valtiolle vuosittain kymmenien miljardien lisämenot. Kuitenkaan kassaan 
kertyneet veromarkat eivät pitkään kattaneet menoja, vaan niiden peittämiseksi 
jouduttiin ottamaan velkaa, minkä seurauksena valtio alkoi velkaantua kiihtyvällä 
vauhdilla. Tätä pelästyttiin. Valtiovarainministeriöstä alkoi kuulua varoittavia 
ääniä, että jos velkaantuminen jatkuu samaa vauhtia, niin edessä on valtiontalou
den vararikko. Siis valtiovallan ensimmäiseksi murheeksi nousi velkakierteen 
katkaiseminen. Ja kun laman oloissa ei löydetty riittävästi lisätuloja, joilla velat 
olisi korvattu, niin katseet käännettiin menoihin. Valtiontalouden tervehdyttämi
seksi valittiin toimintalinja, jonka tavoitteena oli alentaa valtion ja koko julkisen 
talouden menoja. Tässä vaiheessa myös kunnat joutuivat ikävien tosiasioiden 
eteen. 

Jo yleinen taloudellinen lama oli pienentänyt kuntien verotuloja ja kasvatta
nut menoja. Tämä oli aiheuttanut maksuongelmia, joista selviämiseksi oli valtion 
tavoin turvauduttu velanottoon. Kuntien taloudellinen tilanne heikkeni entises
tään, kun valtio alkoi vähentää kunnille myöntämiään tukimarkkoja. Talouden 
tasapainottamiseksi ei nähty muuta keinoa kuin menojen karsiminen. Siten myös 
kunnat siirtyivät 1980-luvun kasvutaloudesta kertaheitolla 1990-luvun säästö
talouteen. 

Säästötaloutta ei perusteltu kuitenkaan pelkästään rahan puutteella, vaan 
1980-luvun palvelukeskeisen toimintalinjan sijaan astui kunnissa tehokkuuden ja 
tuottavuuden vaatimus. Esimerkiksi Helsingissä onnistuttiin kaupunginkanslian 
selvityksen mukaan parantamaan kaupungin virastojen ja laitosten keskimääräis
tä tuottavuutta 16 prosenttia vuosien 1991 -1994 välisenä aikana. Tuottavuuden 
koheneminen saavutettiin pääosin henkilöstöä vähentämällä. Kun Helsingin ka u-
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pungilla oli henkilöstöä suurimmillaan vuonna 1990 noin 40 700, niin vuoden 1994 
huhtikuuhun mennessä vastaava luku oli 36 660. Siten neljässä vuodessa kaupunki 
onnistui karsimaan runsaat 4 000 työpaikkaa ja säästämään tältä osin palkka
kustannuksissa. Eikä tässä vielä kaikki, vaan pääkaupungin tulevaksi henkilöstö
tavoitteeksi on asetettu 35 000. Siis työpaikat vähenevät myös jatkossa.4 Yleisesti
kin on arvioitu, että kuntien palveluksessa työskentelevän henkilöstön määrä 
vähenee edelleen lähitulevaisuudessa. 

Kuntien poliittisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden kannalta 
henkilöstömenoissa saavutetut säästöt saattavat tuntua mairittelevilta. Varsinkin 
jos ne on saavutettu palvelutason niistä liiemmin kärsimättä. Kuitenkin, jos asiaa 
pohditaan koko kansantalouden kannalta, niin henkilöstövähennyksillä saavutet
tu tuottavuuden kasvu on ongelmallinen, koska se ei laman oloissa sisällä pelkäs
tään tuottoa. Siinä missä kunta palveluksestaan väkeä vähentämällä toisaalla 
säästää se toisaalla joutuu maksumieheksi joko lisääntyneiden eläkekustannusten 
tai työttömyysmenojen muodossa. Tässä on vaarana, että mitä enemmän kunnat 
tuottavuuttaan kasvattavat sitä enemmän maassa on työttömiä ja sen enemmän 
yhteiskunnalla on velvoitteita ja kustannuksia. 

Lama-Suomen kovat arvot 

Kun 1970- ja 1980-luvuilla suomalaisen yhteiskuntapolitiikan yleisesti hyväksyt
tynä tavoitteena oli niin sanottu pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa kiinnitet
tiin erityistä huomiota yhteiskunnallisiin palveluihin ja niiden mahdollisimman 
tasa-arvoiseen jakamiseen, niin 1990-luvulla tilanne muuttui. Nyt alettiin puhua 
hyvinvointivaltion osittaisesta säilyttämisestä tai sitten siirtymisestä hyvinvointi
palveluista vähimmäispalvelujen järjestelmään. Tämä viesti arvojen ja asenteiden 
muutoksesta. Talouden säästöpäätökset tarvitsivat tuekseen uudet arvot. Lama
Suomessa eivät päätöksentekijät voineet perustella politiikkaansa enää hyvin
vointivaltion rakentamisella, vaan sen rinnalle ja ohi astuivat markkinatalouden 
kovat arvot. Suomen oli pärjättävä kansainvälisessä kilpailussa ja tähän päästiin 
vain tehokkuutta ja tuottavuutta lisäämällä. Tämä koski myös valtion ja kuntien 
palveluita, joita katsottiin tuotettavan tehottomasti ja muutoinkin niiden arvioitiin 
paisuneen liian laajoiksi. Sanalla sanoen, päätöksentekijöiden mielestä julkiset 
palvelut olivat laajemmat kuin mihin Suomella oli varaa. 

Uudessaarvoasetelmassa joutui vatetenkin kunnat tulilinjalle. Niiden palvelu
tuotannon väitettiin olevan tehotonta ja turhan kallista. Näillä perusteilla asetettiin 
valokeilaan kuntien saamat valtionosuudet, joita alettiin leikata ja joiden jako
perusteiden muuttamista ryhdyttiin valmistelemaan. Vaikka valmistelu on edel
leen kesken, niin uutta kuntien kantokykyluokitusta odoteltaessa ei ole tyydytty 
hiljaiseloon, vaan kuntien valtionosuudet ovat olleet jatkuvan julkisen keskuste
lun kohteena. Tässä keskustelussa kuntien on arveltu jopa keinotelleen valtion 
rahojen turvin. Tällaisen väitteen toi äskettäin julkisuuteen Valtion Taloudellisen 
Tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Iikko B. Voipio, joka on tulevassa väitöskirja
työssään laskenut, että muun muassa työttömyys ei vaikeuta kuntien taloutta, 
koska valtio korvaa kunnille työttömyydestä aiheutuneen veroäyrikertymän me-
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netyksen maksamalla niille verotulojen täydennystä. Voipion laskelmien mukaan 
Puolangan kunta on väestön määrään suhteutettuna "keinotellut" eniten valtion 
työttömyyteen suuntaamilla tukimarkoilla.5 

Voipion väitteet eivät kuulu käsillä olevan tutkimuksen piiriin muutoin kuin 
siltä osin, että niissä nimetään suurimmaksi valtion työllisyysrahoilla keinottelijaksi 
Puolanka, joka sattuu olemaan myös tämän tutkimuksen yhtenä esimerkkikuntana. 
Tämä antaa aiheen muutamaan huomautukseen, joilla on yleisempääkin merki
tystä. Ensinnäkin Voipion tutkimus tai sitten sen sensaatiohakuinen ennakko
markkinointi osoittavat, minkälaisiin johtopäätöksiin tullaan, jos asioita tarkastel
laan pelkästään tilastollisten numeroiden valossa ja vielä niin, että nuo numerot on 
irrotettu laajemmista yhteyksistä. 

Ei Puolankaa eikä mitään muutakaan kuntaa voida tarkastella ilman, että 
otetaan tarkastelun alle myös kokonaisuus. Tässä tapauksessa jo pelkät talouden 
kokonaismittarit paljastavat aivan muuta kuin keinottelulla rikastumista, sillä 
rikastuminenhan keinottelun tavoite ainakin mielikuvien tasolla on. Puolankaa ei 
voi kuitenkaan rikkaaksi sanoa. Jo pitkään jatkunut työttömyys ja maaseudun 
muut rakenneongelmat ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi vuonna 1990 Kuh
mon pientalousalue, johon Puolanka kuuluu, oli yksi maamme köyhimmistä. 
Kuhmon, Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen ja Vaalan kunnissa oli 
asukaskohtainen bruttokansantuote 62 811 markkaa, kun se pääkaupunkiseudulla 
oli 129 152 markkaa.6 Siis tällä mittarilla puolankalaiset olivat vuonna 1990 yli 
puolta köyhempiä kuin pääkaupunkiseudulla asuvat. Ja voidaan olettaa, että 
lama-Suomessa puolankalaiset ovat edelleen köyhtyneet pääkaupunkiseudulla 
asuviin nähden. 

Tietenkään asukaskohtainen bruttokansantuote ei kerro vielä kovinkaan 
paljoa puolankalaisten tämän päivän elämästä. Se antaa korkeintaan viitteitä siitä, 
miten Puolangalla eletään. Asian varmentamiseksi, on tutkijan hyvä matkustaa 
paikan päälle. Pelkättilastonumeroteivätriitä esimerkiksi keinottelua todentamaan. 
Itse Puolangalla ja muissa tutkimuksen esimerkkeinä olleissa pienissä maaseutu
kunnissa viikon tai kaksi oleskelleena voin todeta, että aina niille pääka upunkiseu
dulta saapuessani oli ensimmäinen huomio suhteellinen köyhyys. Maaseudun 
ihmiset pukeutuivat vaatimattomammin, ajoivat halvemmilla automerkeillä ja 
nauttivat selvästi niukemmista palveluista kuin pääkaupunkiseutulaiset. Tuskin 
valtion rahoilla keinotelleet kunnat olisivat näin vaatimattomaan elämään pääty
neet. Ainoastaan yhdessä kohdin useimpien maaseutukuntien voi sanoa olevan 
pääkaupunkiseutua rikkaampia. Niiden luonto lyö moninverroin laudalta eteläi
sen Suomen täyteen rakennetun ja liikenneväylien rikkoman maiseman. 

Vaikka Voipion ennakkoon julkisuuteen saattamat tutkimustulokset vaikut
tavat liian yksipuolisilta ja jo valitun valtiontalouden säästölinjan perustelulta, 
niin ne puolustavat kuitenkin paikkaansa, jos ne antavat aiheen nykyistä laajem
paan arvokeskusteluun. Tällöin pääkysymys kuuluu, kuinka suomalaisten hank
kima kansantuote tulee jakaa. Onko jaon perustana pyrkimys mahdollisimman 
suureen tasa-arvoon, jolloin katsotaan, että kansantuotetta ovat olleet tuottamassa 
kaikki suomalaiset asuinkunnasta, ammattiasemasta tai sukupuolesta riippumat
ta? Vai onko jaon perustaksi otettava paljaat markkinatalouden ehdot, jolloin se 
jokaitselleenvarallisuuttahankkiimyössenitsehyödykseenkäyttää?Jälkimmäisillä 
ehdoilla muun muassa alueelliset varallisuuserot tulevat kasvamaan, koska niiden 
vallitessa teollistunut ja pitkälle kehittynyt Etelä-Suomi vaurastuu ja muut alueet 
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köyhtyvät. Tässä ei ole tarpeen osallistua tuohon arvokeskusteluun ja suorittaa 
valintaa eri vaihtoehtojen välillä. Sen sijaan on syytä katsoa, minkälaisten haastei
den eteenkunnallinenliikuntahallinto joutuu tehokkuutta ja säästöjä korostavassa 
arvomaailmassa. 

Kuten edellä on osoitettu, entistä suurempi osa suomalaisista lukeutuu tällä 
hetkellä joko työttömiin tai eläkeläisifn. Lisäksi näyttää ilmeiseltä, että tehokkuus
vaatimusten ja säästöjen seurauksena kuntien liikuntahallinto joutuu jatkossakin 
tyytymään supistuviin voimavaroihin palveluja tuottaessaan. Tässä syntyy risti
riita. Työttömyyden ja eläkeläistymisen seurauksena kasvaa koko ajan sellainen 
joukko, jolla on paljon vapaa-aikaa mutta vähän omia taloudellisia mahdollisuuk
sia vapaa-aikapalvelujen ostamiseen. Siten kunnilla on suorastaan yhteiskunnal
linen tilaus järjestää maksuttomia tai huokeita liikuntapalveluja, mutta tähän ei 
pystytä, koska voimavarat vähenevät koko ajan. 

Jos kuntien liikunta palvelujen ja niiden ohessa kaikkien vapaa-aikapalvelujen 
supistukset jatkuvat pitkään, on seurauksena, että ajaudutaan tilanteeseen, jossa 
suurin osa väestöstä syrjäytyy tyystin. Kun ihminen ei voi olla mukana työelämäs
sä, jää hänelle sosiaalisen yhdessäolon kokemisen väyläksi tietenkin muut toimin
not, joista vapaa-ajan harrastukset ovat yksi keskeisimpiä. Tuovi Allenin äkettäin 
ilmestyneen tutkimuksen mukaan käytti suomalaisista syksyllä 1994 kaksi kol
masosaa kirjaston palveluja. Kirjasto olikin ylivoimaisesti suosituin kuntien järjes
tämä vapaa-ajan palvelu. Sen jälkeen toisena tulivat liikuntapalvelut. Sisälii
kuntatiloja ilmoitti käyttäneensä 38 ja ulkoliikuntapaikkoja 49 prosenttia suoma
laisista.7 Siis liikunta on yhä edelleen yksi suosituimmista suomalaisten vapaa-ajan 
harrastuksista. Tämän vahvistaa myös Suomen Gallupin syksyllä 1991 tekemä 
laaja haastattelututkimus, jonka mukaan 15 - 65 vuotiaista suomalaisista 82 pro
senttia ilmoitti harrastavansa liikuntaa. Suosituimmat liikuntamuodot olivat kä
vely, pyöräily, hölkkä, uinti ja hiihto. Suurin osa aikuisista, eli 85 prosenttia ilmoitti 
harrastavansa liikuntaa mieluiten yksin tai omassa tutussa porukassa. Urheilu
seuroissa liikkui Gallupin tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia suomalais
aikuisista.8 

Se, että aikuinen suomalainen liikkui mielellään yksin ja itse valitsemanaan 
aikana selittynee pääosin suomalaisten muuttuneesta elämäntyylistä. Sen yhtenä 
hallitsevana piirteenä on yksityistyminen, joka näyttää ulottuneen myös liikunta
harrastuksiin. Suurin osa liikkujista haluaa itse valita sopivimman ajan, paikan ja 
muodon harrastukselleen. Yhä harvemmin kaivataan urheiluseuran tai jonkin 
muun tahon ohjausta. Myös liikunnan antamaa sosiaalista yhdessäoloa ei näytetä 
tällä hetkellä etsittävän urheiluseuroista, vaan niitä mieluummin liikutaan oman 
asuinalueen tai työpaikan vapaamuotoisissa porukoissa. 

Haastatteluihin perustuvat liikunnan harrastustutkimukset jäävät sikäli 
puutteellisiksi, että niissä ei juurikaan pohdita niitä syitä, jotka vaikuttavat kansa
laisten liikuntakäyttäytymiseen. Paitsi yleiset yhteiskunnalliset syyt ovat taustalla 
aina vaikuttamassa myös liikunnan harrastukseen liittyvät erityiset syyt. Niistä 
keskeisin on niin sanottu liikuntaympäristö, joka käsittää koko sen liikunta
palvelujen verkoston, joka kansalaisilla on käytössään. Tähän verkostoon kuulu
vat niin liikuntapaikat kuin liikunnan ohjauspalvelutkin. Kunnat ovat viime 
vuosikymmeninä olleet keskeisin liikuntapalvelujen tuottaja. Nimenomaan ne 
ovat luoneet liikuntaympäristön, joka on mahdollistanut sekä laajojen joukkojen 
vapaamuotoisen kuntoilun että harvojen kilpa- ja huippu-urheilun. Siten ilman 
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kuntien rakentamaa liikunta ympäristöä ei olisi nykyisenkaltaista liikuntaharrastus
takaan. Tämä itsestäänselvyydeltä tuntuva seikka jää usein huomaamatta. Vasta 
sen jälkeen, kun kuntien liikuntapalveluja alettiin karsia, huomattiin kuinka 
tärkeästä asiasta on kyse ja kuinka suurta suomalaisten joukkoa kunnallinen 
liikuntahallinto päivittäin palvelee. 

Supistuvat liikuntamenot 

Kuntien liikuntamenoja alettiin toden teolla leikata vuonna 1991. Leikkauksia 
jatkettiin entistä reippaammin seuraavana vuonna, minkä todentaa taulukko 21, 
jossa esitetään kuntien liikuntamenot lääneittäin vuosilta 1990 - 1992. Tämän 
lähemmäksi nykypäivää ei valtakunnallista vertailua voida ulottaa, koska lääneis
sä luovuttiin kuntakohtaisten tilastojen laadinnasta. TIiastoinnista luovuttiin, 
koska elokuussa 1992 säädetyn uuden lain seurauksena kunnat alkoivat saada 
valtionosuutensa hakemuksetta, eivätkä ne olleet enää velvollisia ilmoittamaan, 
miten valtiolta saadut rahat oli yksityiskohtaisesti käytetty eri kohteisiin. Siis 
valtionosuudet tulivat tästä eteenpäin kuntiin kokonaissummina, joiden käytöstä 
kunnat saiva t itse päättää parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin esimerkiksi liikun
nan edistämiseen ei osoitettu enää erikseen valtion tukimarkkoja, vaan kunnat 
päättivät itse hyödynsivätkö ne sanottuun tarkoitukseen valtionosuuksia vai 
eivät. Uusi käytäntö muistutti vapaaharkintaisen kunnallisen liikuntahallinnon 
aikoja ja oli siten kaventamassa liikuntalain merkitystä. Yhtä hyvin se oli ja on 
kaventamassa tutkimuksen mahdollisuuksia selvittää, mitä kuntien liikunta
hallinnossa tapahtui lamavuosina ja tapahtuu tulevaisuudessa. Siksi opetusminis
teriön liikunta- ja nuoriso-osastossa olisi syytä miettiä yhdessä Kuntaliiton kanssa 
keinoja, joilla kunnallisten liikuntamenojen tilastointia voitaisiin jatkaa. 

Taulukko 21 osoittaa, että vielä vuonna 1991 ei kuntien liikuntamenojen 
karsiminen ollut kovinkaan rajua. Koko maassa kunnalliset liikuntamenot putosi
vat vuoden 1990 korkeasta tasosta vain kolme prosenttia. Seuraavana vuonna oli 
menojen karsimisessa jo kokonaan toinen tahti. Kunnalliset liikuntamenot aleni
vat edelliseen vuoteen verrattuna 433 miljoonaa markkaa, mikä tiesi runsaan 18 
prosentin vähennystä vuodesta 1991. Tästä ne alenivat Kari Puronahon tutkimuk
sen mukaan edelleen vuonna 1993.9 

Kuntien liikuntamenojen säästöt on saavutettu karsimalla henkilöstökuluja, 
liikuntapaikkojen rakennus- ja käyttökustannuksia sekä liikuntayhdistyksille 
jaettuja avustuksia. Henkilöstömenojen supistukset on ainakin tutkimuksen 
esimerkkikunnissa toteutettu tavallisimmin jättämällä kausityöntekijät palk
kaamatta, virkoja täyttämättä ja luonnollisen poistuman eli eläkkeellesiirtymisen 
kautta. Vastaavasti liikuntapaikkojen käyttökustannuksia on voitu alentaa 
lyhentämällä laitosten aukioloaikoja sekä vähentämällä niiden huoltoa ja 
kunnossapitoa. Säästöt avustuksissa on saavutettu pienentämällä liikuntajärjestöjen 
tukimarkkoja. Kari Puronahon mukaan kunnat tukivat vielä 1991 liikuntaseura
toimintaa runsaalla 30 markalla asukasta kohden, mutta vuonna 1993 oli vastaava 
summa enää 26 markkaa.10 

Kun kunnallisten liikuntamenojen viime vuosien kehitystä tarkastellaan 
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alueellisesti ja asukaskohtaisesti niin huomataan, että vain Kuopion läänissä 
kuntien liikuntamenot olivat vuonna 1992 asukasta kohden korkeammat kuin 
vuonna 1990. Kaikkialla muualla asukaskohtaiset liikuntamenot alenivat. Kuopi
on läänin poikkeuksellinen menokehitys selittynee mitä ilmeisimmin jollakin tai 
joillakin suurilla rakennushankkeilla. Todennäköisesti kyse oli Kuopio-hallin 
rakennuskustannusten vaikutuksesta. Muutoin liikunta.menoissa säilyivät yhä 
edelleen kärjessä ne läänit, jotka olivat siellä olleet jo 1980-luvulla. Näitä olivat 
Häme, Uusimaa, Keski-Suomi, Kymi ja Pohjois-Karjala. Vastaavasti kuntien 
asukaskohtaisissa liikuntamenoissahäntäpään läänejä olivat Lappi, Oulu, Mikkeli 
ja Vaasa. 

TAULUKKO 21 Kuntien liikuntarnenot lääneittäin 1990 -1992 vuoden 1990 markkoina11

1990 1991 1992 
Läänit Menot Asukasta Menot Asukasta Menot Asukasta 

milj. kohden milj. kohden milj. kohden 
mk mk mk mk mk mk 

Uudenmaan 672,7 544 615,5 493 540,6 428 
Turun ja Porin 347,3 479 326,1 448 273,8 375 
Hämeen 322,3 478 336,1 493 259,9 441 
Kymen 172,7 514 163,8 488 130,6 401 
Mikkel in 87,0 419 82,2 398 62,8 302 
Pohj.-Karjalan 77,9 442 80,6 456 74,4 418 
Kuopion 99,1 383 144,2 562 137,7 536 
Keski-Suomen 147,3 590 135,0 534 108,7 427 
Vaasan 194,1 437 189,8 423 109,3 296 
Oulun 201,8 464 188,5 429 159,7 361 
Lapin 109,0 545 101,8 509 74,1 368 

Koko maa 2431,2 492 2364,2 475 1931,6 393 

Ero ensimmäisen ja viimeisimmän läänin välillä oli nyt suurempi kuin 1980-
luvulla keskimäärin. Kun Kuopion läänin kunnat käyttivät vuonna 1992 asukasta 
kohden liikunnan edistämiseen 536 markkaa, niin Vaasan läänissä vastaava sum
ma jäi 368 markkaan. Siten eroa kertyi 168 markkaa. Tästä voi ounastella, että maan 
eri alueiden väliset erot olivat kasvamassa. Mutta kuten jo aikaisempien meno
vertailujen yhteydessä on osoitettu, alueellinen vertailu ei tuo esiin kuin osan 
todellisesta kehityksestä. Vasta vertailun ulottaminen eri kuntatyyppeihin antaa 
syvällisempää tietoa. Taulukossa 22 esitetään tutkimuksen esimerkkikuntien 
asukaskohtaiset liikuntamenot ja niiden osuus kuntien talousarvioiden loppu
summista vuosilta 1990 ja 1994. 

Taulukon 22 vertailusta nousee päällimmäiseksi vaikutelma, että maaseutu
kunnat ja niistä etenkin asukasluvultaan pienimmät ovat supistaneet liikunta
menojaan selvästi eniten. Olkoonkin, että tulosta hieman vinouttaa Tuupovaaran 
poikkeuksellisen korkeat asukaskohtaiset liikuntamenot vuonna 1990, mikä johtui 
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TAULUKK022 Esimerkkikuntien liikuntamenot asukasta kohden ja niiden osuus kuntien 
budjeteista 1990 ja 1994 vuoden 1990 rnarkkoina12 

1990 1994 
Kunta Asukasta Prosenttia Asukasta Prosenttia 

kohden kunnan kohden kunnan 

mk budjetista mk budjetista 

Helsinki 586 1,7 476 1,6 
Tampere 692 2,2 549 2,0 
Oulu 566 2,0 419 1,7 
Vaasa 344 1,3 298 1,3 
Joensuu 700 2,1 408 1,8 
Kajaani 601 2,2 363 2,0 
Hämeenlinna 576 2,1 331 1,8 
Hyvinkää 539 2,3 600 3,0 
Lieksa 298 1,5 376 1,7 
Alavus 378 2,1 197 1,1 

Kaupungit 528 2,0 402 1,8 

Mäntsälä 552 2,8 64 0,5 
Puolanka 346 1,3 192 1,0 
Tuupovaara 1299 6,2 91 0,7 
Koski 80 0,6 58 0,5 
Pohja 106 0,5 66 0,3 
Himanka 152 0,7 318 1,5 

Muut kunnat 423 2,0 132 0,8 

Kaikki 488 2,0 300 1,4 

liikuntahallin rakentamisesta. Edelleen ei näytä olevan suurtakaan merkitystä 
sillä, missä läänissä kunta sijaitsi. Liikuntamenojaan ovat kovalla kädellä karsineet 
oikeastaan kaikki esimerkkeinä olleet maaseutukunnat Himankaa lukuunotta
matta, jossa vuonna 1994 oli tarkoitus aloittaa urheilukentän peruskorjaus. Sen 
seurauksena Himangan liikuntamenot nousivat talousarviossa poikkeuksellisen 
korkeiksi. Kuitenkaan kenttähanketta ei päästy aloittamaan, ja Himangallakin 
korkeat liikuntamenot jäivät ainakin vuonna 1994 vain numeroiksi talousarvioon. 
Kaikkien esimerkkeinä olleiden maaseutupi täjien liikuntamenot menettivät myös 
osuuttaan kuntien kokonaismenoista. Meno-osuus putosi viidessä vuodessa kah
desta prosentista 0,8 prosenttiin, mikä vastasi 1960-luvun tasoa. Tämä oli tuskin 
sattuma, vaan kehitys on kaiken todennäköisyyden mukaan ollut samansuuntai
nen myös muissa Suomen maaseutukunnissa.13 

Kaupungit eivät karsineet liikuntamenojaan läheskään samaan tahtiin kuin 
muut kunnat. Esimerkkikaupungeista oikeastaan vain Alavudella liikuntamenot 
laskivat vuoteen 1994 mennessä rajusti. Ne putosivat Alavudella sekä asukasta 
kohden että budjettiosuudel taan kutakuinkin puoleen vuoden 1990 tasosta. Syynä 



210 

tähän saattoi olla, että Alavus oli kaupungeista iältään nuorin ja maaseutumaisin. 
Voidaan olettaa, että Alavudella kunnallispoliittisia ratkaisuja perusteltiin yhä 
edelleen enemmän maaseutu-kuinkaupunkikulttuurista käsin. Muiden esimerkki
kaupunkien liikuntamenojen karsinta noudatti jokseenkin kaupunkien yleistä 
alenevaa menokehitystä. Poikkeuksena oli Hyvinkää, jossa liikuntamenot kasvoi
vat kaupungin kokonaismenoja nopeammin. Tämä johtui Martintalon liikunta
halli-hankkeen käynnistymisestä. Kaikkiaan esimerkkikaupunkien liikuntamenot 
haukkasivat vuonna 1994 kaupunkien kokonaismenoista sentään vielä 1,8 pro
senttia. Pudotus neljä vuotta aikaisemmin vallinneesta tasosta oli vain kaksi 
prosentin kymmenystä. Kuitenkin asukasta kohden laskien pienenivät kaupunki
en liikuntamenot vastaavana aikana 126 markkaa eli lähes neljänneksen. Siis 
mistään vähäpätöisestä liikuntamarkkojen karsimisesta ei ollut kyse. 

Se,mitenesimerkkikuntienliikuntamarkka jakaantui vuonna 1994eri palvelu
tehtävien kesken selviää kuviosta 9. Siinä liikuntamarkka jakaantuu jokseenkin 
samoin kuin aikaisemmassa, vuotta 1985 koskeneessa tarkastelussa. Yhä edelleen 
leijonanosa eli 69 penniä upposi liikuntapaikkojen rakentamiseen, hoitoon ja 
kunnostukseen. Hallinto ja ohjaustoiminta nielivät 20 penniä ja jäljelle jäänyt 11 
penniä käytettiin avustuksiin. Kuitenkin erot kaupunkien ja maaseutukuntien 

· välillä olivat suuret. Kaupungeissa liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito vei
liikuntamarkasta 83 penniä, kun muissa kunnissa tähän tarkoitukseen kului vain
47 penniä. Vastaavasti jälkimmäisissä hallinto ja ohjaustoiminta lohkaisivat liikunta
markasta suuren, 37 pennin osuuden. Myös avustuksiin käytettiin maaseutukun
nissa liikuntamarkasta kaupunkeja enemmän. Edellisissä avustuksiin lohkaistiin
liikuntamarkasta 16 penniä ja jälkimmäisissä vain 7 penniä eli yli puolta vähemmän.

KAUPUNGIT 

TUKSET p · ·: . ·

10 p

KUNNAT 

KUVIO 9 Esimerkkikuntien liikuntamarkan jakaantuminen vuonna 19941◄ 
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Jos liikuntamarkan jakautuminen noudatteli aikaisempia linjoja, niin samaa voi
daan sanoa kuntien liikuntatuloista. Niiden kertymä ei juuri muuttunut 1980-
luvusta. Vuosina 1990 - 1992 kattoivat kuntien liikuntatulot kutakuinkin 13 pro
senttia kokonaismenoista.15 Eri asia sitten tyystin on, vaihteliko tulokertymä 
kuntatyyppien mukaan. Esimerkkikuntiin ja Kari Puronahon tutkimukseen noja
ten voi päätellä, että tulonhankintaansa ovat kyenneet eniten tehostamaan kau
pungit ja niistä ennen muuta keskisuuret kaupungit.16 Esimerkkikaupungit kyke
nivät 1990-luvun alkupuoliskolla kattamaan liikuntamenoistaan keskimäärin 16 
prosenttia omalla tulonhankinnallaan. Valtionosuudet eivät näytelleet niiden 
tulonmuodostuksessa suurtakaan osaa. Ylipäätään kaupungeilla oli muita kuntia 
paremmat mahdollisuudet tulonhankintansa tehostamiseen, koska niillä oli 
omistuksessaan urheilu- ja liikuntalaitoksia, joiden pääsymaksujen ja vuokrien 
korottamisella pystyttiin tulokertymää kasvattamaan. 

Sen sijaanmaaseutukunnilla ei ollut juuri mahdollisuuksia tulonhankintansa 
tehostamiseen, koska niillä ei ollut laajemmin omistuksessaan säännöllisiä tuloja 
tuottavia liikuntalaitoksia. Siten ne joutuivat tulonmuodostuksessaan yhä edel
leen turvautumaan pääasiassa valtionosuuksiin. Esimerkkeinä olleissa maaseutu
kunnissa katettiin 1990-luvun alkuvuosina valtionosuuksilla keskimäärin kol
mannes liikuntamenoista. Kuitenkin sellaisissa pienkunnissa kuin esimerkiksi 
Pohjassa ja Koskella yli puolet liikuntamenoista rahoitettiin valtionosuuksilla. 

Kaupungeissa uudisrakentamisesta saneeraukseen 

Kunnallisten liikuntamenojen aleneminen vaikutti ehkä kaikkein eniten liikunta
rakentamiseen. Kari Puronahon tutkimuksen mukaan vielä 1980-luvulla liikunta
rakentaminen vilkastui jopa asukasluvultaan pienissä alle 10 000 asukkaan kun
nissa, mutta tälle vuosikymmenelle siirryttäessä niistä useimmissa rakentaminen 
tyystin lakkasi. Kun kaikki Suomen kunnat käyttivät vuonna 1990 liikunta
rakentamiseen keskimäärin asukasta kohden 118 markkaa, niin kolme vuotta 
myöhemmin vastaava summa oli pudonnut 55 markkaan. Näin laskien kunnalli
nen liikuntarakentaminen aleni yli puolella ja se putosi markkamääräisesti 1970-
luvun puolivälin tasolle.17 

Kunnallinen liikuntarakentaminen ei vain supistunut reippaasti, vaan se 
alkoi myös suuntautua eri tavoin kuin aikaisemmin. Yleisenä piirteenä oli, että 
suurista uudisrakennushankkeista luovuttiin ja vähentyneetvoimavarat suunnat
tiin vanhojen liikuntapaikkojen kunnostukseen eli saneeraukseen. Esimerkki
kunnista liikuntapaikkojen uudisrakentamiseen ylsivät vuonna 1994 ainostaan 
Oulu, Vaasa, Kajaani ja Hyvinkää. Tämän ohella ne suuntasivat voimavarojaan 
myös vanhojen liikuntapaikkojen kunnostukseen. Merkittäviin saneerauskohteisiin 
keskittivät voimiaan myös Helsinki, Tampere ja Hämeenlinna. Loput kahdeksan 
esimerkkikuntaa olivat sellaisia, joissa ei ollut vuonna 1994 meneillään mitään 
merkittävää liikuntarakennushanketta.18 Nämäkin tiedot vahvistavat, että kahden 
edellisen vuosikymmenen kiihkeä uudisrakentaminen oli 1990-luvun alussa laan
tunut tai jopa kokonaan pysähtynyt. Sen sijaan jos voimavaroja liikunta
rakentamiseen saatiin, niin niistä ainakin osa kohdistettiin kaupunkien vanhojen 



212 

liikuntalaitosten peruskorjaukseen. 
Saneerausrakentamisen suururakoitsijaksi ja tässäkin kohdin eräänlaiseksi 

tienraivaajaksi nousi Helsingin liikuntavirasto. Se oli suorastaan pakotettu ryhty
mään vanhojen olympialaisia varten rakennettujen urheilulaitosten peruskor
jaukseen niiden huonon kunnon takia. Ensimmäinen suuri saneerauskohde oli 
Töölön kisahallin kunnostus. Se saatiin päätökseen lokakuussa 1993. Vuonna 1991 
käynnistyi saneerausrakentamisen ja kustannuksiltaan pääkaupungin koko 
liikuntarakentamisen historian tähän mennessä kallein yksittäinen hanke, kun 
Olympiastadionia alettiin kunnostaa. Urakka valmistui vuoden 1994 yleisurhei
lun EM-kilpailuihin. Tällöin hanke oli tullut maksamaan yhteensä 170 miljoonaa 
markkaa, josta summasta Helsingin kaupunki maksoi 90 miljoonaa ja valtio loput. 
Keväällä 1995 saatiin päätökseen Uimastadionin remontti, joka tuli maksamaan 
runsaat 50 miljoonaa markkaa. Parhaillaan on menossa Pallokentän peruskorjaus. 
Vuoroaan odottavat vielä Ruskesuon ratsastus- ja urheiluhalli, Soutustadion ja 
Velodrom. Jo tähän mennessä on Helsinki panostanut vanhojen liikuntapaikkojen 
peruskorjaukseen vähintään 300 miljoonaa markkaa.19 Siis mistään pienistä sum
mista ei ole kyse, vaan vanhojen laitosten kunnostus saattaa tulla jopa uudis
rakentamistakin kalliimmaksi. 

Ylipäätään näyttää siltä, että suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa on tällä 
vuosikymmenellä edessään mittavat liikuntalaitosten seneeraushankkeet. Muun 
muassa 1970-luvulla rakennetut lukuisat uimahallit ovat nyt peruskorjauksen 
tarpeessa. Niiden ohella kunnostusta kaipaavat monet muut urheilu- ja liikunta
laitokset. Pitemmällä tähtäyksellä saattaakin muodostua pulmaksi, miten koko 
ajan supistuvilla liikuntamenoilla ylläpidetään ja saneerataan hyvinä taloudellisi
na aikoina rakennetut kalliit laitokset. Jo nyt on vaarana, että suurin osa voimava
roista joudutaan uhraamaan vanhimpien laitosten korjaamiseen, jolloin taas nuo
rempien laitosten hoidosta ja huollosta joudutaan tinkimään, mikä nopeuttaa 
niiden kulumista. Lyhyesti sanottuna monissa kaupungeissa on uhkana joutua 
alati rapistuvien liikuntalaitosten oravanpyörään, jossa yhden laitoksen kunnos
tamisen jälkeen alkaa toinen jo olla kunnostuksen tarpeessa ja kolmaskin odottaa 
vuoroaan. 

Helsingissä ei kuitenkaan panostettu pelkästään saneeraukseen, vaan kau
pungin 1990-luvun alun suurhankkeena toteutettiin 117 miljoonaa markkaa mak
sanut Itäkeskuksen uimahalli. Se rakennettiin kallioon louhittuun väestönsuojaan. 
Vaikka uimahallin sijainti maan alla on hieman erikoinen, niin se silti monipuolisine 
palveluineen ja 50 metrin altaineen saavutti helsinkiläisten suosion. Heti ensim
mäisestä toimintavuodestaan lähtien on hallin vuosittainen käyntikertamäärä 
kieppunut puolen miljoonan tietämillä. Toinen tämän vuosikymmenen suur
kohde tullee Helsingissä olemaan Pasilaan suunniteltu ja lähinnä vuoden 1997 
jääkiekon MM-kilpailujen pitopaikaksi kaavailtu monitoimihalli. Kyse on suoras
taan jättihankkeesta, sillä sen kustannusten arvioidaan nousevan 260 miljoonaan 
markkaan. 

Hanketta ei ole kuitenkaan tarkoitus rahoittaa kaupungin varoin, vaan 
jättihallia puuhataan pystyyn pääosin yksityisen rahoituksen turvin. Suoraa jul
kista rahoitusta hankkeelle on tulossa ainoastaan opetusministeriöltä, joka on 
veikkausvoittovaroista varannut tarkoitukseen 20 miljoonaa. Kaupungin osuu
deksi jäisi tontin vuokrauksen ohella hallin vaatiman kunnallistekniikan, 
parkkialueiden ja liikennejärjestelyjen toteuttaminen, joiden niidenkin kustan-
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nuksiksi arvioidaan parikymmentä miljoonaa.20 Eri asia sitten kokonaan on, mikä 
taho tulee takaamaan yksityisen halliyhtiön velat? Ja mikä taho ottaa vastuun 
silloin, jos suurhalli ei osoittaudukaan taloudellisesti kannattavaksi? Aivan lähi
historiasta, eli Turku-hallista saatu kokemus osoittaa, että yksityisenä toteutettu ja 
taloudellisesti kannattamaton urheilun jättihanke saattaa kaatua loppujen lopuksi 
kunnan syliin ja veronmaksajien murheeksi.21 

Pasilan suurhallihanke ei ole poikkeuksellinen vain kustannuksiltaan. Se on 
sitä myös valmistelutavaltaan. Vaikka Helsingissä oli jo 1980-luvulla liikunta
hallinnon piirissä suunniteltu liikunnan monitoimihallin rakentamista, niin nyt 
näitä suunnitelmia ei otettu lainkaan huomioon, vaan suurhallia lähdettiin toteut
tamaan puhtaasti yhden urheilulajin eli jääkiekon ehdoilla. Samalla liikunta
lautakunta sivuutettiin valmisteluissa ja ratkaisevat päätökset tehtiin kaupungin 
ylemmissä päättävissä elimissä. Liikuntalautakunnalle ja -virastolle varattiin vain 
sivustaseuraajan ja lausunnonantajan osa. 

Menettely muistuttaa aikoja, jolloin liikuntahallinnolla oli pääkaupungissa 
heikko asema ja jolloin kilpa- ja huippu-urheilun tarpeet sanelivat kunnallisen 
liikuntapolitiikan linjat. Yleisemminkin näyttää siltä, että silloin kun rahaa liikun
nan edistämiseen on vähän käytettävissä, niin vahvat eturyhmät nousevat 
määräävään asemaan. Suomessa huippu-urheilulla on perinteisesti ollut vankka 
asema kuntien liikuntarakentamisesta päätettäessä. Kuitenkin 1970- ja 1980-lu
vuilla huippu-urheilun vaikutus väheni ja sen tilalle astuivat yleiset liikunta
poliittiset painotukset. Mutta lama-Suomessa ei näin enää ole, vaan päättäjät 
haikailevat toinen toistaan komeampien urheilulaitosten perään, vaikka kansa
kunnan yleinen taloudellinen tila ei toisaalta ole kestänyt edes kansalaisten 
perusturvan säilyttämistä entisellä tasolla. 

Syystäkin arvostettu liikuntasosiologi, professori Kalevi Heinilä toteaa Hel
singin Sanomissa olleessa mielipideartikkelissaan, että urheilusta tulee helposti 
maailman tärkein asia, joka sumentaa jopa yhteiskunnan päättäjien suhteellisuu
den tajun seuraavaan tapaan: 

"Urheilu näyttää kuitenkin sumentavan jopa yhteiskunnan päättäjien - eikä vain 
urheilujohtajien - suhteellisuuden tajun. Mutta ihmekös tuo, kun tähän juoksemiseen, 
hyppäämiseen ja heittämiseen yrnpätään kansakunnan kunnia, liike-elämän iso raha, 
mieletön mediarurnmutus ja suuren yleisön elämysnälkä ja kasvava- olutjano. Näiden 
väkevien voimien ansiosta urheilusta tulee helposti maailman tärkein dinosaurus
hallien, alppimajojen ja hiihtotunnelien asia. Ja rahaa tuntuu riittävän näin tärkeään 
asiaan velka-Suomessakin."22 

Vaikka Heinilä tietoisesti kärjistää, niin silti hänen arvostelunsa on perusteltua ja 
se osuu oikeaan kohteeseen. Koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden 
kannalta on toki tarkoituksenmukaisempaa suuntautua kansalaisia laajasti palvele
vaan liikuntarakentamiseen kuin huippu-urheilun ehdoilla toteutettuihin kallii
siin hankkeisiin, joiden kansanterveydellinen merkitys on vähintäänkin kyseen
alainen. 

Ylipäätään urheilu näyttää olevan taloudellisesti vaikeina aikoina sokea 
tiennäyttäjä, koska urheilussa ja etenkin huippu-urheilussa korostuvat nykyään 
vain kovat arvot. Suoraan sanottuna tämän päivän urheilussa raha ratkaisee ja 
amatööriurheilun ihanteet ovat taakse jäänyttä elämää. Huippu-urheilusta ja -val
mennuksesta on tullut ammatti. Eikä tässä vielä kaikki. Pelkät säännölliset kuu-
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kausitulot eivät ole urheilussa vielä mitään. Menestyäkseen ja "voitonnälkää" 
saadakseen urheilijat tarvitsevat kiihokkeikseen "tapporahoja", kultaharkkoja, 
loistoautoja, omakotitontteja ja ruhtinaallisia palkkioita. Urheilussa jos missä 
elätellään Suomessa tällä hetkellä haavekuvaa nopeasta rikastumisesta. Ja tämä 
kaikki aikana, jolloin kansakunnalla menee taloudellisesti huonommin kuin aikoi
hin. Toisaalta jokainen vähänkin asioista perillä oleva ymmärtää, ettei huippu
urheilijaksi voi nousta suomalaisista kuin äärimmäisen harvat. Kansan suurelle 
enemmistölle huippu-urheilu tulee aina olemaan vain viihdettä. Itse sillä ei ole 
mitään mahdollisuuksia päästä käsiksi niihin rahoihin, joita huippu-urheilijoille 
jaetaan. Kansalle jää vain myötäeläjän, kannustajan ja viihteen maksajan osa. 

Maaseudulla rakennetaan talkoilla ja valtion tuella 

Jos suurissa kaupungeissa jouduttiin tinkimään liikunnan uudisrakentamisesta, 
niin vielä ahtaammalle jouduttiin maaseutukunnissa. Mutta aivan kokonaan ei 
uudisrakentaminen sentään maaseudullakaan tyrehtynyt. Vaikka esimerkki
kunnista Alavus kuului niihin, jotka kaikkein eniten karsivat kunnallisia liikunta
menojaan, niin silti paikkakunnalla rakennettiin uutta. Tai oikeastaan kyseessä oli 
jo 1980-luvun lopulla käynnistynyt Kirkkovuoren ulkoilureitti-hanke, joka piti 
viedä päätökseen. Ja kun kaupungilla ei ollut osoittaa hankkeeseen riittävästi 
rahaa, niin Alavudella turvauduttiin vanhaan konstiineli taikoo- tai pohjalaisittain 
kökkäperinteeseen. Kaupungin itäpuolella sijaitsevaan metsämaastoon raivattiin 
1990-luvun alkupuoliskolla leveä, hiekkapintainen ja helppokulkuinen lenkki, 
jolle tuli pituudeksi peräti 11 kilometriä. Reitti saatiin kokonaan valaistuksi vuo
den 1995 keväällä. Suurin osa raivaus- ja perustustöistä sekä valaistuksesta tehtiin 
talkoilla, joihin kaupungin liikunta toimiston johdolla osallistuivat paikalliset yri
tykset, yhteisöt ja asukkaat. 

Kirkkovuoren reitti ei ole poikkeuksellinen vain toteutustavaltaan, vaan 
myös käytön monipuolisuudeltaan. Talvisin reitti tarjoaa erinomaisen latupohjan. 
Kesäisin se toimii niin hölkkääjien, maastopyöräilijöiden kuin hiihtäjienkin 
harjoituspaikkana. Lisäksi reitille sopivat mainiosti ulkoilijat. Syksyisin reitiltä on 
erinomaiset mahdollisuudet poiketa metsään joko keräämään marjoja tai sieniä. 
Näin se tarjoaa laajat mahdollisuudet sekä tavoitteellisen kilpaurheilun että 
virkistysliikunnan harrastamiseen. Tällä hetkellä Suomessa vain ani harvat kun
nat pystyvät tarjoamaan asukkailleen vastaavaa. Tietenkin asiaa edesauttoi 
alavuslaisten talkoohengen ohella paikkakunnan hyvät maastolliset olosuhteet, 
jotka viime kädessä mahdollistivat hankkeen toteuttamisen. Läheskään kaikissa 
kunnissa ei vastaavia luonnonolosuhteita ole. 

Kuitenkin esimerkkikunnista muun muassa Puolangalla sattui olemaan 
Alavuteen verrattavat tai vielä sitäkin paremmat luonnonolosuhteet ulko- ja 
virkistysliikuntaan. Eikä kunnan liikunta toimi ole jättänyt niitä suinkaan hyödyn
tämättä. Jo 1980-luvulla aloitettu Honkavaaran hiihtokeskuksen rakentaminen 
vietiin 1990-luvun alkuvuosina päätökseen. Rahaa keskuksen valmiiksi saattami
seen käytettiin kolmisen miljoonaa, mikä oli huomattava taloudellinen panostus 
alle viidentuhannen asukkaan kunnassa. Hiihtokeskuksen päärakennusta laajen-
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nettiin kuntosalilla ja maastoon raivattu ja reittejä kohennettiin ja valaistiin. Koko
naisuudessaan Honkavaaran kupeeseen nousi erinomainen urheilu- ja ulkoilu
keskus, joka soveltuu myös korkean tason kilpailutoimintaan. Tästä olivat oivana 
osoituksena Puolangalla vuonna 1992 järjestetyt hiihdon SM-kilpailut. 

Pienessä Tuupovaaran kunnassa oli taas jo 1970-luvun alkupuoliskolta alka
en haaveiltu kunnollisista sisäliikuntatiloista. Kuitenkaan kunnan omat varat 
eivät liikuntasalin rakentamiseen riittäneet ja siksi toiveet asetettiin valtion tuen 
saamiseen. Vuonna 1979 urheilulautakunta joutui kuitenkinlääninliikuntapaikka
suunnitelmasta antamassaan lausunnossa huomauttamaan, että valtionapujen 
jako ei kohdellut kuntia tasapuolisesti. Lausunnossa todettiin, 

"että suunnitelmassa liikuntapaikat näyttävät keskittyvän suuriin keskuksiin ja pienet 
maaseutukirkonkylät jäävät liikuntapalvelujen suhteen yhä enemmän jälkeen. Lauta
kunnan mielestä valtionapua tulisi suunnata entistä enemmän pieniin kuntiin, koska 
niiden omarahoitteinen rakentaminen on hyvin kyseenalaista. Ihmisillä on samanlainen 
liikuntapaikkojen tarve asuivat he sitten kaupungissa tai maaseudulla."23 

Sikäli tuupovaaralaisten toiveet kuultiin, että liikuntalain voimaantulon jälkeen 
alettiin valtion rakennustukea jaettaessa kiinnittää entistä enemmän huomiota 
alueellisen eriarvoisuuden tasoittamiseen. Tällöin myös maaseudun pienkunnille 
avautui mahdollisuus päästä nauttimaan veikkauksen tuottamista voittovaroista. 
Kuitenkaan rakennustukea ei voinut saada ilman selkeää rakennuskohdetta ja 
suunnitelmaa. Tässä asiassa Tuupovaaran liikuntalautakunta alkoi tositoimiin 
vasta 1980-luvun lopulla. Se laati komeahkon kirkonkylän keskustan tuntumaan 
sijoitettavan sisä- ja ulkoliikuntakeskuksen yleissuunnitelman, jonka ensimmäi
seksi rakennuskohteeksi esitettiin liikuntahallia. Suunnitelmaa ja sen toteuttami
seenanotta vaa vai tionapua perusteltiin sillä, että kunnan liikunta paikka tilanne oli 
suorastaan surkea. Ja erityisen surkea se oli sisäliikuntatilojen osalta.24 

Pääasiallisena sisäliikuntatilana oli 1960-luvulta lähtien ollut käyttäjien jat
kuvasti ylikansoittama Tuupovaaran yläasteen voimistelusali, jossa ei salin 
mataluuden ja pienuuden takia voitu pelata edes lentopallon sarja pelejä. Suoje
luskunnalta aikoinaan saatu urheilukenttä oli peruskorjauksen puutteessa jäänyt 
lähes alkuperäiseen asuunsa, eikä se kyennyt enää palvelemaan sen paremmin 
koululaisten kuin urheiluseurojenkaan harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Yläasteen 
vieressä sijaitseva tenniskenttä oli rakennettu vuonna 1964 ja sekin jo kerinnyt ajan 
saatossa rapautumaan. 

Opetusministeriö uskoi tuupovaralaisten liikuntapalvelujen kaipaavan ko
hennusta ja hyväksyi yleissuunnitelmaan kuuluneen liikuntahallin valtion
apukelpoiseksi hankkeeksi.25 Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 1989 ja halli 
valmistui seuraavana vuonna. Kaikkiaan liikuntahallin rakennuskustannukset 
kohosivat noin kuuteen miljoonaan nykymarkkaan. Summa oli niin suuri, että 
Tuupovaaran kunnalla ei olisi ollut ilman valtion tukea mitään mahdollisuuksia 
hankkeen läpiviemiseen. Kunnan oma rahoitusosuus jäikin 1,6 miljoonaan. Ope
tusministeriön rakennusavustusta saatiin toiset 1,6 miljoonaa ja halpakorkoista 
rakennuslainaa 1,1 miljoonaa. Loppuosa eli 1,7 miljoonaa rahoitettiin työllisyys
perusteisella valtionavustuksella. Siten valtion tuen turvin rahoitettiin hankkeesta 
yli 70 prosenttia.26 

Liikuntahalliin tuli 450 nel!ömetrin sali, jonka vapaa korkeus on seitsemän 



216 

metriä. Sali on tarvittaessa jaettavissa kahteen osaan. Lisäksi halliin valmistui 70 
neliömetrin suuruinen ja varusteiltaan monipuolinen kuntosali sekä pukeutumis
ja peseytymistilat. Myös kunnan liikunta toimisto voitiin sijoittaa hallirakennukseen. 
Jo ennen liikuntahallin valmistumista oli tiedetty, että se tulisi aikanaan tarjoa
maan aivan uudet mahdollisuudet koululiikunnalle. Samalla ounasteltiin, että 
halli käynnistäisi uudelleen lentopalloharrastuksen, joka oli aikaisemmin ollut 
Tuupovaarassa vireätä. Mutta monien yllätykseksi halli virittikin käyntiin tyystin 
uuden lajin, salibandyn. Viimeisinä vuosina on lajin harrastus saanut pitäjässä 
lähes kansanliikkeen luonteen, kuten liikunnanohjaaja Kristiina Ikonen kertoo: 

"Salibandy on ainut sellainen harrastus, joka todella vetää kansaa mukaansa. Joukkueet 
tulevat Tuupovaarasta ja osaksi Ilomantsista asti. Ihmiset ovat niin innostuneita, että ne 
vaan oma-aloitteisesti kokoaa porukan, jolla sitten osallistutaan salibandyn 
puulaakisarjaan. Harvemmin joukkueet edustavat jotakin tiettyä yritystä, kylää tai 
vastaavaa yhteenliittymää. Kyse näyttää enemmänkin olevan aivan spontaanisti synty
neestä innostuksesta. Nimenomaan nuoriso on tarttunut toimeen."27 

Vuosittain salibandyn sarjoissa on kilvoitellut parikymmentä joukkuetta parem
muudesta. Ja vaikka puuha toisaalta otetaan leikkimielellä siihen toisaalta suhtau
dutaan myös vakavasti. Kunnantoimistossa saattaa salibandy nousta toimisto
virkailijoiden kahvikeskustelun ykkösaiheeksi. Samaa kuvastaa pitkään työttö
mänä olleen ja puoleksi vuodeksi työllistämistuella työllistetyn nuorukaisen mie
lipide: 

"Ilman liikuntahallia ei Tuupovaarassa olisi oikeastaan mitään tarjottavana nuorisolle. 
Halli ja siellä pyörivä salibandy ja muu toiminta on henkireikä ulospäin. On vaikeata 
kuvitella, kuinka täällä tulisi toimeen ilman hallia. Suurelta osin työttöminä olevien 
nuorten viihtyminen pitäjässä on vaikeaa. Liikuntahalli on omalta osaltaan hieman 
helpottanut ongelmia."28 

Kuitenkaan hän ei usko itse jatkavansa asumistaan Tuupovaarassa. Muualle on 
päästävä, koska selkeitä tulevaisuuden näkymiä ei paikkakunnalta tunnu löyty
vän. Suurin huoli on tietenkin työstä ja toimeentulosta. 

Jos Tuupovaarassa väki oli ollut yksimielisesti liikuntahallin rakentamisen 
takana, niin samaa ei voi sanoa vielä Tuupovaaraakin pienemmästä Kosken 
kunnasta, jossa hallihankkeen toteuttaminen osui pahimpiin 1990-luvun alun 
lamavuosiin. Keskustelun monitoimihallin tarpeellisuudesta aloitti paikallinen 
lehti tammikuussa 1991 kysymällä koko sivun artikkelissaan, tarvitaanko Kosken 
kaltaiseen pienkuntaan liikuntahallia? Tuolloinen virkaatekevä liikunta-ja nuoriso
sihteeri Seppo Jyrkkä esitteli artikkelissa hanketta tuiki tarpeellisena sekä kertoi 
hallin tulevista käyttäjäryhmistä. Päiväsaikaan halli tulisi palvelemaan koulu
liikunnan tarpeita ja iltaisin se olisi sekä seurojen jäsenten että muiden kuntalaisten 
käytössä. Hänen mielestään oli jo korkea aika saada pitäjään yksi kunnollinen 
sisäliikuntatila. Rakennusta voi nimittää Jyrkän mukaan monitoimihalliksi, koska 
se tulisi liikunnallisen käytön ohessa toimimaan kunnan ainoana suurena 
kokoontumistilana ja juhlasalina.29 

Liikunta-ja nuorisosihteeri sai vastaansa kunnanvaltuutettu, lääkäri ja moni
toimiyrittäjäJyrkiJoensuun. Hänen mielestään ei Kosken kaltaisessa pienkunnassa 
löytynyt hallille tarpeeksi käyttäjiä ja toisaalta koko hanke oli aivan liian kallis. Se 



217 

vei Joensuun mukaan kunnan talouden liikkumavaran tyystin ainakin kymme
neksi vuodeksi eteenpäin. Jo pelkät hallin käyttökustannukset tulisivat olemaan 
niin suuret, että muuta kunnan palvelutoimintaa olisi supistettava. Sen vuoksi 
Koskelle riitti aivan hyvin, jos hallin sijaan rakennettaisiin tavallinen koulun 
liikuntasali. Myöskään lääkärin näkökulmasta ei Joensuu monitoimihallia ym
märtänyt. Hänen mukaansa sillä ei tulisi olemaan mitään kansanterveydellistä 
merkitystä, koska se ei lisäisi lainkaan kuntalaisten liikuntaharrastusta. Päin 
vastoin. Ainoa vaikutus tulisi olemaan urheilutapaturrnien määrän kasvu.3:J 

Näin artikkeli oli nostanut esiin asetelman, josta sitten jatkossa kiisteltiin jopa 
laajan kansankokouksen voimin. Joensuu näet lähetti elokuussa 1991 jokaiseen 
Kosken talouteen jaetun kutsun, jossa ihmisiä kehotettiin tulemaan Seuralan 
juhlasaliin keskustelemaan kunnan asioista ja ennen muuta liikuntahallihankkeesta. 
Kutsukirjeen oli allekirjoittanut kolmisenkymmentä tunnettua koskelaista. Kut
sua noudatti vajaat parisataa pitäjäläistä, ja tunnelma ahtaassa Seuralan salissa 
kohosi tiiviiksi ja lähes kansanjuhlan luonteiseksi. 

Kuten odotettavaa oli, kokoonkutsujat tyrmäsivät monitoimihallin epärea
listisena ja kalliina hankkeena. Kunnan virkamiehet taas koettivat parhaansa 
mukaan esitellä hankkeen hyviä puolia. Voimasuhteet salissa olivat selvät. Lähes 
kaikki paikalla olijat vastustivat hallin rakentamista, mikä todettiin sitten myös 
äänestyksellä. 31 

Kansalaiskokouksen virittämissä tunnelmissa myös kunnanvaltuusto päätti 
pitää oman keskustelutilaisuutensa monitoirnihallista. Tilaisuuden aluksi kunnan
johtaja selosti opetusministeriön uutta kantaa, jonka mukaan liikuntasalin kokoa 
jouduttaisiin supistamaan alkuperäisistä suunnitelmista. Kunnan oman rahoitus
tilanteen hän kertoi olevan hyvän, koska hankkeeseen oli varauduttu jo monena 
vuonna. Tilanne oli jopa niin hyvä, että kunnan osuus voitaisiin todennäköisesti 
rahoittaa ilman lainanottoa, jos valtionavut saataisiin täysimääräisinä. Niiden saanti 
taas oli kunnanjohtajan mukaan ehdoton edellytys hallin rakentamiselle. 

Valtuutettujen keskustelu sujui rauhallisissa merkeissä ja ilman suurempia 
intohimoja. Oikeastaan kaikkien puolueiden valtuutetut olivat hallin rakentami
sen kannalla. Keskustelua käytiin vain siitä, rakennetaanko 450 vai 600 neliömetrin 
suuruinen liikuntasali. Suurempaa vaihtoehtoa perusteltiin, koska vain se mah
dollisti salin jakamisen kahteen täysimittaiseen lentopallokenttään. Valtuutetuista 
ainoastaan Jyrki Joensuu asettui hallin rakentamista vastaan. Mielenkiintoista 
tässä oli, että hän ei saanut vastustukselleen tukea edes omasta :ryhmästään. 

Tukea ei tullut edes silloin, kun Joensuu vetosi puheenvuorossaan liikunnan 
arvoihin. Hän korosti valuuston keskustelupöytäkirjan mukaan, "että Tampereel
la pidetyillä kansanterveyttä käsittelevillä päivillä todettiin, ettei liikuntahallilla 
ole kansanterveydellistä merkitystä. Hänen mielestään kansanterveydellistä mer
kitystä on esimerkiksi kävelyllä." Johon hän sai vastaukseksi omalta puolue
toveriltaan, "ettei lenkkitossuillakaan ole todettu olevan kansanterveydellisesti 
ratkaisevaa vaikutusta, mutta niillä on hyvä juosta."32 

Koska enemmältä sanailulta vältyttiin, valtuuston puheenjohtajalla oli help
po tehtävä vetää yhteen keskustelun tulokset. Hän päätteli, että kaikki kunnan
valtuutetut olivat jonkinlaisen liikuntatilan rakentamisen kannalla. Kaikilla oli 
myös yhteinen huoli kunnan taloudesta. Niinpä oli suunnittelua syytä jatkaa, ja 
kunnanhallitukselle annettiin tehtäväksi laatia valtuustolle yksilöity ehdotus hal
lin rakentamisesta. 
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Kunnanhallitus teki työtä käskettyä, ja joulukuun lopulla 1991 valtuusto 
hyväksyi monitoimihallin kustannusarvion. Se noudatti vaihtoehtoa, jonka mu
kaan hallin pinta-ala tuli olemaan runsaat kuusisataa neliömetriä ja kokonaiskus
tannukset noin 6,8 miljoonaa markkaa, josta kunta rahoitti 43 prosenttia ja valtio 
loput 57 prosenttia veikkausvoittovaroin sekä peruskouluhankkeelle myön
nettävällä tuella. Opetusministeriö antoi kunnalle luvan käynnistää Kirkonkylän 
koulunliikuntasalin rakennustyöt helmikuussa 1992. Kunnanhallitus solmi urakka
sopimuksen maaliskuun lopulla, ja monitoimihalli valmistui käyttökuntoon vuonna 
1993. 

Monitoimihalli on ratkaisevalla tavalla parantanut koskelaisten sisäliikun
tamahdollisuuksia. Muun muassa koululaisten liikunnanopetukselle on avautu
nut aivan uudet näköalat ja mikä parasta hallin harrastuskäyttö on ollut vilkasta. 
Normaalisti hallissa on ollut kuutisensataa käyntikertaa viikossa, mikä on Kosken 
kaltaisessa pienkunnassa todella suuri määrä. Talkoolentopallon aikana ovat 
käyntikertamäärät olleet vielä tätäkin korkeammat, jolloin hallissa on viikossa 
pelkkien aikuiskävijöiden määrä kohonnut yli kuudensadan.33 Siten myös Koskella 
monitoimihalli on Tuupovaaran tavoin nostattanut melkoisen liikunnan kansan
liikkeen, joten ainakin tältä kannalta asiaa katsoen hankkeeseen uhratut kunnan ja 
valtion miljoonat eivät ole menneet hukkaan. Pikemminkin sekä Tuupovaara että 
Koski ovat oivallisia esimerkkejä siitä, kuinka pienetkin kunnat pääsivät valtion 
tuen turvin kohentamaan liikuntapalvelujaan. 

Mullistus liikuntahallinnossa 

Liikuntamenojen karsimisen ohella toinen 1990-luvun alun suuri muutos on ollut 
kunnallisen liikuntatoimen hallinnollinen mullistus. Mullistuksesta voidaan to
della puhua, sillä niin nopeasti ajettiin itsenäinen kunnallinen liikuntalautakunta
verkosto alas. Kun vielä 1980-luvun puolivälissä oli Suomessa runsaat400 kunnal
lista liikuntalautakuntaa, niin vuoden 1994 loppuun mennessä oli niiden määrä 
huvennut pariinkymmeneen. Yhtä rajua muutosta ei kunnallinen liikunta hallinto 
ole milloinkaan kokenut. Muutoksen pääasiallisin suunta on ollutyhdistää liikunta
lautakunnat osaksi laajempia hallintokokonaisuuksia tai sitten liittää liikunta
lautakuntiin muita pieniä vapaa-aika toimen hallintokuntia. Mitään selkeää yhte
näistä linjaa ei kunnissa ole kuitenkaan noudatettu, mikä selviää myös taulukosta 
23, jossa esitetään tutkimuksen esimerkkikuntien liikuntatoimien tämänhetkiset 
hallintomallit. 

Taulukosta 23 huomataan, että esimerkkikunnista enää Helsingissä ja Oulus
sa on itsenäiset liikuntala utakunnat. Kaikissa muissa on niistä luovuttu ja siirrytty 
johonkin toiseen, laajempaan hallintomalliin. Yleisimmät hallintokokonaisuudet 
muodostuvat nyt joko nimikkeellä vapaa-aikalautakunta tai kulttuuri- ja vapaa
aikalautakunta. Edellisessä ovat mukana liikunta-, nuoriso- ja raittiustoimi. Jäl
kimmäisessä niiden lisäksi tulevat yhteiseen hallintokuntaan vielä mukaan kult
tuuri- ja kirjastotoimi. Pienissä kunnissa näytetään siirtyneen malliin, jossa liikun
ta-asiat on siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen. Tällöin edellisten lisäksi 
hallintokonaisuuteen tulee vielä mukaan opetus- ja koulutoimi. Siten kyse on jo 
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kokonaisen suuren kunnallisen hallinnonhaaran yhdistämisestä saman katon alle. 
Joissakin kunnissa, kuten esimerkiksi Hämeenlinnassa liikunta toimi on yhdistetty 
teknisen lautakunnan alaisuuteen. Eli käytäntö näyttää olevan kirjava. Jos jotain 
yhtenäistä linjaa yrittää tapahtuneesta löytää, niin se näyttäisi olevan siinä, että 
mitä pienempi kunta sitä suuremmanhallintokokonaisuuden osaksi liikunta-asiat 
on alistettu. 

Liikuntahallinnon muutosta päästään tarkastelemaan myös valtakunnalli
sesti. Kuntaliitto teki vuosien 1991 ja 1993 syksyllä kaikkien manner-Suomen 
kuntien liikuntahallinnon johtaville viranhaltijoille suunnatun kyselyn, jossa tie
dusteltiin liikuntatoimen tilaa ja kehitysnäkymiä. Yksi keskeisimpiä tutkimustu
loksia oli hallintorakenteen muutos. Itsenäisistä liikuntalautakunnista oltiin run
saassa vuodessa siirrytty laajempiin hallintokokonaisuuksiin. Kuntaliiton tutki
muksia soveltaen liikuntahallinnon tehtävien hoito muuttui vuodesta 1991 vuo
teen 1993 taulukon 24 osoittamalla tavalla. 

Taulukon 24 lukuja katsellessa herää väistämättä kysymys, mistä moinen 
hallinnollinen muutos? Yleisin perustelu on se, että siirtyminen laajempiin hallinto
kokonaisuuksiin tuo lisää tehokkuutta ja säästöjä.35 Eli ajatusmallina näyttää 
olevan, että mitä suurempi hallintoyksikkö sen tehokkaammin se toimii. Ilmeisesti 
kunnissa ajatellaan, että laajempien hallintomallien myötä poistuu se mahdollinen 
päällekkäistoiminta, joka esimerkiksi vapaa-aikatointa harjoittaneiden lautakun
tien työssä aikaisemmin vallitsi. Tietenkin lautakuntien yhdistämisillä toivotaan 
päästävän myös henkilöstön supistuksiin ja tätä kautta säästöihin. Ja tähän on jo 
nyt päästy. Kun esimerkkikuntien liikuntahallinnon palveluksessa oli vuonna 
1990 yhteensä 1204 henkilöä, niin kesällä 1994 oli vastaava luku enää 1045. Siten 
neljässä vuodessa oli henkilöstöä onnistuttu vähentämään 159 työntekijällä, mikä 



220 

TAULUKKO 24 Kuntien liikuntahallinnon tehtäviä hoitavat lautakunnat vuosina 1991 ja 
1993 prosentteina Kuntaliiton kyselyihin vastanneista kunnista36 

Liikuntahallinnon tehtäviä 1991 1993 Muutos 

hoitava lautakunta % % % 

Liikuntalautakunta 49,3 8,7 - 40,6
Vapaa-aikalautakunta tai vast. 31,7 52,2 + 20,5
Liikunta- ja nuorisolautakunta 9,4 5,8 - 3,6
Liikunta- ja raittiuslautakunta 3,3 - 3,3
Sivistyslautakunta 1,4 21,0 + 19,6
Kultuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1,1 5,6 + 4,5
Muut 3,8 6,7 + 2,9

Kaikki 100 100 

tiesi hieman runsaan 13 prosentin supistusta.37 Näin liikuntatoimien henkilöstö 
näyttää kutistuvan lähes samaa tahtia liikuntamenojen kanssa. Henkilökunnan 
vähennys ei ole kuitenkaan kohdistunut kovinkaan paljoa hallintoon, vaan eniten 
työntekijöitä on vähennetty liikuntapaikkojen hoidosta. 

Hallinnonuudistuksen säästöperustelusta huolimatta on selvää, että säästöjen 
aloittaminen hallinnosta ei voi johtaa kovinkaan merkittävään liikuntamenojen 
alenemiseen muualla kuin korkeintaan maaseudun pienkunnissa. Tämä johtuu 
siitä, että suurissa kunnissa ja eritoten kaupungeissa hallintomenot ovat vieneet 
liikuntamenoista vain vähäisen osan. Ylivoimaisesti suurimmat kulut ovat aiheu
tuneet liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Niinpä, vaikka suurissa ja 
keskisuurissa kaupungeissa purettaisiin koko liikuntatoimen hallinto-organisaa
tio, ei tällä toimella juuri yli kymmenen prosentin säästöihin yllettäisi. Pikemmin
kin säästöt jäisivät selvästi tämän alle. Siten, jos todella halutaan liikuntatoimien 
taloutta tehostaa, niin jatkossa on paneuduttava väistämättä joko liikuntapaikkojen 
aiheuttamien menojen entistä reippaampaan karsimiseen tai sitten niistä saatujen 
tulojen lisäämiseen. Mitään muuta vaihtoehtoa on tuskin löydettävissä. 

Edelleen on syytä painottaa, että vaikka kaikki liikuntamenot kunnissa 
karsittaisiin, niin tällä toimella ei suurimmillaankaan alennettaisi kunnan 
kokonaismenoja kuin pari prosenttia. Näin vain kaupungeissa. Sen sijaan pienissä 
maaseutukunnissa päästäisiin tuskin puolta prosenttia suurempiin säästöihin. 
Toisaalta on kysyttävä, johtaisiko kunnallisten liikuntapalvelujen purku tai niiden 
ratkaiseva heikentäminen säästöihin pitkällä aikavälillä. Saattaisi näet käydä niin, 
että se mikä liikuntapuolella säästettäisiin kertautuisi lisämenoina terveyden- ja 
sairaanhoidossa. Onhan tutkimus osoittanut liikunnalla olevan kiistatonta kansan
terveydellistä merkitystä, jonka arvoa voidaan mitata myös markkoina.38Tietenkin 
liikuntapalvelujen alasajo johtaisi myös tuhansien työntekijöiden irtisanomiseen, 
mikä omalta osaltaan nostaisi työttömyydestä yhteiskunnalle aiheutuvia kustan
nuksia. 
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Tähän mennessä säästöihin vetoamalla tehdyt liikuntatoimen hallinnolliset 
muutokset eivät ole voineet kovinkaan paljoa kohentaa kuntien taloudellista 
tilannetta. Niillä on ollut enemmänkin vertauskuvallista kuin käytännön merki
tystä. Hallinnollisen uudelleenjärjestelyn kautta on osoitettu kunnallisen päätök
senteon uusiutumisen kykyä ja joustavuutta. Eli kunnalliset päätöksentekijät ovat 
halunneet viestittää sekä kuntalaisiin että valtiovaltaan päin, että kunnissa on 
ryhdytty päättäväisiin toimiin hallinnon tehostamiseksi ja tuottavuuden nostami
seksi. Lopputulosta arvioitaessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että liikuntalain 
seurauksena luotu kunnallinen liikuntala utakunta verkosto purettiin osin tarpeet
tomasti kiirehtien ja jopa hätiköiden. Ainakaan ratkaisujen kaikista vaikutuksista 
ei voitu olla selvillä. Yksi näistä vaikutuksista on ollut pienten kuntien liikunta
toimien joutuminen tosi ahtaalle ja lakkauttamisuhan alle. 

Esimerkkikunnista muun muassa Koskella siirryttiin käytäntöön, jossa kun
ta alkoi ostaa kaikki liikuntapalvelut, mukaanlukien myös ohjauspalvelut yksityi
seltä yrittäjältä. Käytännöstä kuitenkin luovuttiin ja tällä hetkellä Koskella työs
kentelee kunnallinen liikunta- ja nuoriso-ohjaaja. Pohjan kunnassa taas liikuntasih
teerin kokopäiväisestä virasta tehtiin vuoden 1993 alusta puolipäiväinen ja lisäksi 
viran hoitoon yhdistettiin nuoriso- ja kulttuuriasiat. Jopa Mäntsälän yli 10 000 
asukkaan ja väestöltään koko ajan kasvavassa maaseutu pitäjässä on liikunta toimi 
liikunnanohjaaja Harri Bisterin mukaan "jatkuvasti liipasimella".39 Maaseutu
kuntienliikuntatoimi koetaan lähes kaikkialla uhatuksi. Uhanalaisuuden tunnetta 
vielä vahvistaa siirtyminen suurempiin hallintokokonaisuuksiin, jolloin Puolan
gan liikuntasihteeri Jarmo Huovisen kokemusten mukaan: 

"Nyt kun tuli tämä sivistyslautakunta ja nämä viimeiset säästötoimet niin se on johtanut 
siihen, ettei itsenäistä liikunta- tai vapaa-aikahallintoa enää ole. Sivistyslautakunnassa 
tilanne on sellainen, että koulupuolella on niin paljon omia asioitaan, että kyllä lauta
kunnassa ei liikunta-asioista paljon keskustella. Minä menen tarvittaessa esittelemään 
liikunta-asiat lautakuntaan. Olen asiantuntijan roolissa. Minulla ei ole tukenani enää 
aikaisemman kaltaisia yhteyksiä. Liikuntalautakunnan aikoina puheenjohtajat kävivät 
täällä toimistolla ainakin kerran viikossa, jolloin asioista keskusteltiin. Nyt homma on 
mennyt puhtaaksi hallinnoimiseksi. Tässä voisi sanoa, että kunnallinen demokratia 
kapenee säästämisen varjolla. Samalla se on myös tietynlaista köyhtymistä. Ennen oli 
paljon enemmän kanssakäymistä liikuntaihmisten ja virkamiehen välillä, jolloin tieto 
kulki paremmin."40 

Huovinen puuttuu hallinnonuudistuksen seurauksista ehkä loppujen lopuksi 
keskeisimpään eli kunnallisen demokratian kysymyksiin. Näyttää siltä, että siirty
minen suuriin hallintokokonaisuuksiin vähentää kunnallisten liikuntapalvelujen 
käyttäjien ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta. Ennen ainakin pienissä kunnis
sa ja myös keskisuurissa kaupungeissa liikuntalautakuntien jäsenet välittivät 
kenttäväen tuntemuksia hallintokoneiston yläpäähän. Tietenkin vuorovaikutus 
toimi myös ylhäältä alas. Nyt suurissa vapaa-aikalautakunnissa tai vielä niitäkin 
laajemmissa hallintoyksiköissä on vain yhdestä kolmeen liikuntapuolen edusta
jaa. Siten yhteyksien pito kentän ja johdon välillä väistämättä heikkenee. 

Oma kysymyksensä on sitten vielä hallinnon virkavaltaistuminen. Mitä 
monialaisempi lautakunta, sen vähemmän sillä olettaisi olevan luottamusmies
pohjalta mahdollisuuksia paneutua ja valvoa jonkin yksittäisen toimialan asioita. 
Ratkaisevaksi vaiheeksi päätöksenteossa tuleekin sitten yhä useammin virkamies-
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ten johdolla tehty valmistelu. Tähän viittaa myös Vaasan vapaa-aikaviraston 
päällikkö Antti Lahtinen: 

"Aivan viimeisin hallinnonuudistus on kiistatta tuonut paljon ongelmia. Kun johto
sääntö sanoo, että on asioita, joita lautakunnat valmistelevat yhteistyössä niin herää 
tietenkin kysymys, että mikä toimivalta tällaisella yhteistyövalmistelulla sitten on. 
Meillä on nyt epävirallisia lautakuntien asettamia neuvottelukuntia, jotka pohtivat 
uusia malleja. Tietyllä tapaa organisaatio on paisunut siitä kuin mitä uudistusta tehtä
essä ajateltiin. Toki viranhaltijoille on tullut lisää valtaa. Toimivallan delegointi on viety 
varsin pitkälle. On pyritty siihen, että lautakunta näyttäisi suunnat ja suuruusluokat ja 
viranhaltijat panevat sitten asiat täytäntöön."41 

Joka tapauksessa kunnallisen liikuntatoimen hallinnonuudistus on tapahtunut 
tosiasia. Sen kanssa on kyettävä elämään. Aivan varmaa on, että uudistuksesta 
huolimatta kuntien liikunta toimien päätehtävänä on yhä edelleen tuottaa mahdol
lisimman tasokkaita liikuntapalveluja. Mikään itsetarkoitus ei jokin hallintomalli 
voi tietenkään olla. Suomalainen yhteiskunta näyttää siirtyneen vaiheeseen, jossa 
kuntien liikuntapalvelut katsotaan voitavan järjestää edullisimmin ja tehokkaim
min laajojen hallintoyksikköjen puitteissa. Vasta aika näyttää, tuleeko näin myös 
käytännössä tapahtumaan, vai joutuvatko kunnalliset liikuntapalvelut antamaan 
entistä enemmän tilaa yksityisille ja kaupallisesti tuotetuille palveluille. 

Kunnalliset vai yksityiset liikuntapalvelut? 

Vaikka hallinnon uudelleenjärjestely ja liikuntamenojen karsinta ovat monissa 
kunnissa järisyttäneet liikuntatoimien aikaisempaa vakaaseen kasvuun tottunutta 
elämänmenoa, niin mihinkään maailmanlopun tunnelmiin eivät ainakaan 
esimerkkikuntien liikunnan parissa työskentelevät viranhaltijat ole vielä sortuneet. 
Kysyttäesssä heiltä keväällä 1994, miten he arvioivat kuntansa liikuntatoimen 
kehittyvän tulevaisuudessa, ei yhdessäkään vastauksessa uskottu, että kunnalli
nen liikuntahallinto tulisi tyystin lakkaamaan. Tosin esimerkkeinä olleissa maa
seutukunnissa koettiin liikuntatoimen tulevaisuuden olevan erityisen uhattuna ja 
jatkon riippuvan suuresti sekä kunnan että valtion talouden kehityksestä.42 

Maaseudun pienkuntien muita suurempi huoli tulevaisuudestaan on ym
märrettävää, koska niiden koko talous ja siinä ohessa liikunta palvelut ovat pitkälti 
riippuvaisia kuntien saamista valtionavuista. Niillä ei ole ilman valtion tukitoimia 
mahdollisuuksia ylläpitää nykyisenkaltaista liikuntahallintoa. Tärkein valtioval
lan tuella ylläpidetty liikuntapalvelu on ollut ilman muuta liikuntalain myötä 
saatu liikunnanohjaaja tai liikuntasihteeri. Jos tästä virasta joudutaan luopumaan 
niin samalla luovutaan myös keskeisimmästä palvelusta, koska pienissä kunnissa 
juuri liikunnanohjaajat ja liikuntasihteerit ovat olleet ratkaisevia toiminnan järjes
täjiä ja käytännön kenttätyön toteuttajia. Ajatellaanpa nyt vain vaikkapa ohjattua 
liikuntatoimintaa, erityisryhmien liikuntaa tai kunnan omistamien liikunta
paikkojen hoitoa ja valvontaa. Ilman liikuntasihteeriä sanotuista tehtävistä suoriu
tuminen tuntuu peräti vaikealta. 

Pienkuntien huoli tulevaisuudestaan ei ole mikään vähäpätöinen seikka, kun 



223 

ottaa huomioon, että yli puolessa Suomen 455 kunnasta on tällä hetkellä vähem
män kuin 4 500 asukasta. Alle 3 000 asukkaan kuntiakin on 204 ja niistä vielä 60 
sellaisia, joissa on vähemmän kuin tuhat asukasta. -l3 Siis pieniä, alle 4 500 asukkaan 
kuntia on paljon ja niissä asuu yhä edelleen yli puoli miljoonaa ihmistä. Ei ole 
suinkaan yhdentekevää, miten tämän kansalaisjoukon liikunta palvelut järjestetään. 

Tutkimuksen esimerkkeinä olleissa pienkunnissa on keskusteltu siitä, voisi
vatko urheiluseurat ottaa palkkiota vastaan hoitaakseen muun muassa liikun
tasihteerin tehtävät. Tätä mahdollisuutta on pohdittu kunnissa yleisemminkin 
samoin kuin sitä, että seurat ottaisivat vastuulleen liikuntapaikkojen hoidon ja 
näin vähentäisivät kunnan menoja. Ehkä sellaisissa kunnissa, joissa on olemassa 
toimivia ja vireitä seuroja tämä saattaisi onnistua. Kuitenkin pienkuntien ongelma
na on jo nyt, ettei niistä löydy seuroja, jotka voisivat kentistä ja käytännön 
ohjaustehtävistä huolehtia. Tuntuu siltä, että tällaisia vaihtoehtoja kaavailtaessa 
unohdetaan tämän päivän yhteiskunnallinen todellisuus. Useimmat maaseutu
kunnista ovat ajautuneet taantuvan kehityksen oravanpyörään. Siitä irtipääy 
omin voimin on mahdotonta. Toisaalta apua ei ole tulossa valtioltakaan entiseen 
tapaan, sillä viime vuosina tehdyt valtionosuuksien leikkaukset näyttävät köyh
dyttävän maaseudun pienkuntia entisestään. Erityisen huolestuneita tulevaisuu
destaan ovat tällä hetkellä niin sanottujen kehitysaluemaakuntien kunnat.« 

Toisaalta maaseudun yksityisistä urheilukentistä ja niiden hoidosta on ole
massa historian antama kokemus. Kuten jo edellä on kerrottu, niitä rakennettiin 
ennen muuta 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin Suomen maaseutu eli kukoistuksen 
kauttaan. Mutta tilanne muuttui ratkaisevasti 1950- ja 1960-luvuilla. Maaseutu 
joutui rakennemuutoksen ja taantuvan kehityksen kouriin, jonka yhtenä seurauk
sena yksityisinä pystyyn puuhatut kentät ja muut liikuntapaikat joutuivat perä 
perää kuntien omistukseen ja hoitoon. Muutoin ne olisivat lopullisesti rapistuneet 
ja ränsistyneet hoidon puutteeseen. Eikä urheiluseurojen ja muiden yksityisten 
tahojen osuus liikuntapaikkojen tuottajana tästä enää maaseudulla noussut kuin 
aniharvoissa kunnissa. Pääsuuntana oli kunnallinen liikuntapalvelujen tuotanto, 
joka sai lopullisen vahvistuksensa liikuntalain voimaantulon jälkeen 1980-luvulla. 

Nyt, jos julkisten menojen säästöjen seurauksena kunnallinen ote herpaantuu, 
niin tuskin mitään muutakaan tulee tilalle. Käy vain niin, että liikuntapalvelut 
yksinkertaisesti kuihtuvat ja lakkaavat kokonaan. On lähinnä haaveajattelua 
kuvitella, että yksityiset liikuntajärjestöt astuvat tyhjästä näyttämölle ja rupeavat 
maaseudulla liikuntapalveluja järjestämään. Tämä haaveajattelu kuuluu siihen 
samaan sarjaan, josta Pekka Myrskylä kesällä 1995 ilmestyneessä ja maaseudun 
rakennemuutosta tilastonumerojen valossa selvittäneessä artikkelissaan laitta
mattomasti tokaisee: 

"Kolme vuosikymmentä sitten kaksi miljoonaa ihmistä asui maaseudulla. Neliö
kilometrille riitti 6,5 ihmistä. Nyt haja-asutusalueilla asuu enää miljoona ihmistä, eli 3,3 
ihmistä neliökilometrillä. Tämän ikääntyvän asujaimiston harteilla lepää hartaudella 
vaalittu myytti elävänä säilytettävästä maaseudusta."45 

Näyttää siltä, että liikuntapalvelujen yksityistämistä enemmän maaseudulla kan
nattaisi miettiä kunnallista yhteistyötä. Miksei liikuntapalveluja voitaisi tuottaa 
ylikunnallisena yhteistyönä? Näin kustannuksia saataisiin tasattua ja palvelutaso 
säilytettyä. Ongelmaksi muodostuu ainoastaan palvelujen saavutettavuus. Tulee-
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ko ylikunnallisiin liikunnan palvelupisteisiin liian pitkät matkat harvaan asutulla 
maaseudulla. Kuitenkin kaikkialla siellä, missä suinkin mahdollista, kannattaisi 
kokeilla kunnallisen yhteistyön lisäämistä liikuntapalvelujen tuotannossa. Eikä 
tämä koske pelkästään maaseudun pienkuntia, vaan yhtä hyvin kaikkia kuntia -
myös kaupunkeja. Tähän mennessä ylikunnallisten hankkeiden esteenä lienee 
useimmiten ollut asuinpaikkaan perustuva nurkkapatriotismi eli tiukka paikka
kuntahenkisyys. Mutta eivätkö julkisen talouden heikot tulevaisuuden näkymät 
vaatisi sysäämään nurkkakuntaiset asenteet syrjään ja ainakin kokeilemaan yli 
kuntarajojen ylittävää yhteistyötä. 

Maaseutukunnista poiketen, tutkimuksen esimerkkeinä olleissa kaupun
geissa urheiluseurojen ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa tehty yhteistyö on jo 
nyt tehostunut. Tälle yhteistyölle on myös todellisuuspohja, koska kaupungeissa 
on monia jäsenmäärältään suuria ja vireitä liikuntajärjestöjä, jotka ovat valmiita 
ottamaan vastuuta liikuntapaikkojen valvonnasta ja hoidosta. Toisena keinona 
menojen pienentämiseksi pidetään kaupungeissa liikuntapalvelujen tuotannon 
osittaista yksityistämistä. Ajatuksena on, että jotkut palvelut toimisivat kannat
tavuusperiaatteella, jolloin käyttäjät maksaisivat saamistaan palveluista todelliset 
kustannukset. Tällaisten palvelujen uskotaan kuitenkin rajoittuvan pääasiassa 
liikunnanerityislaitoksiin.46Näitä voisivat olla muunmuassa keila-, tennis-,squash
ja ratsastushallit, laskettelurinteet ja golfradat. Sen sijaan sellaisissa suurissa ja 
kustannuksiltaan kalliissa laitoksissa kuten uima- ja jäähalleissa kannattavuus
periaate on tuskin mahdollinen. Tällä hetkellä esimerkiksi uima-halliensa ylläpi
toa kunnat tukevat verovaroin 25 markkaa asukasta kohden.47 Siten uimahallien 
todellisia kustannuksia vastaava käyttömaksu saattaisi nostaa pääsylipun hinnan 
niin korkeaksi, että se tulisi esteeksi uimahalli en tehokkaalle käytölle. Sama koskee 
useimpia jää-ja urheiluhalleja. Niiden käyttötunnitnousisivatilman kunnan tukea 
mitä ilmeisimmin niin kalliiksi, etteivät urheiluseurat pystyisi niitä maksamaan. 
Tällöin olisi edessä tilanne, että kalliit laitokset ammottaisivat käyttäjien puuttees
sa tyhjyyttään. 

Voidaankin sanoa, että ainakin rajuihin hinnankorotuksiin johtava maksu
politiikka on vähintään kaksiteräinen miekka. Se saattaa joissakin laitoksissa 
tuottaa hienoista tulojen kasvua mutta toisaalta se saattaa viedä laitoksen täydel
liseen vararikkoon ja näin vain pahentaa tilannetta. Tässä tulee muistaa, että tällä 
hetkellä kaupungit kattavat liikuntatoimen bruttomenoistaan tuloilla vain noin 15 
- 20 prosenttia. Eli tulopuolella tehdyt muutokset eivät ole läheskään niin ratkai
sevia kuin menojen karsinnat tai sitten joidenkin palvelujen yksityistäminen.

Kunnallisten palvelujen yksityistäminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. 
Tuovi Allenin äskettäin ilmestynyt kunnallisten palvelujen kysyntää selvittänyt 
tutkimus osoittaa, että kuntalaiset asennoituvat yksityistämiseen poliittisia pää
töksentekijöitä ja virkamiehiä kielteisemmin. Allenin tutkimukseen osallistuneet 
kuntalaiset kannattivat yksityistä tuotantoa eniten kulttuuripalveluissa. Mutta 
tällöinkin vain neljäsosa vastaajista oli sitä mieltä, että kulttuuripalvelut voitaisiin 
tuottaa täysin yksityisesti. Eniten yksityistä tuotantoa taas vastustettiin kirjasto-, 
terveyskeskus-sekä liikunta-ja nuorisopalveluissa. Lähes 40 prosenttia vastaajista 
oli sitä mieltä, ettei kunnallisia sisä- ja ulkoliikuntapalveluja saanut lainkaan 
yksityistää. Ja toisaalta ainoastaan runsaat 12 prosenttia vastaajista kannatti kun
nallisten liikuntapalvelujen täydellistä yksityistämistä.48 Tästä on pääteltävissä, 
että liikuntapalvelujen yksityistäminen ei nauti kuntalaisten keskuudessa kovin-
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kaan suurta suosiota. Tämä on seikka, jonka myös poliittiset päätöksentekijät 
joutunevat ottamaan huomioon. 

Ylipäätään liikuntapalvelujen yksityistämiselle ei voi ennakoida kovin hy
vää menestystä niin kauan kuin lama jatkuu. Jo nyt on käynyt niin, että monet 
yksityisenä aloittaneet liikuntalaitokset ovat ajautuneet vararikkoon ja tavalla 
taikka toisella kuntien vastuulle. Toki tässä voisi ajatella työnjakoa kuntien ja 
yksityisten välillä. Liikunnan erityispalveluista on osa sellaisia, joilla on ainakin 
suurissa, yli 50 000 asukkaan kaupungeissa mahdollisuuksia menestyä joko koko
naan yksityisinä tai sitten yhteisyrityksinä kunnan kanssa. Tällaisia ovat jo edellä 
luetellut keila-, tennis- ja squashallit, kuntosalit, laskettelurinteet sekä golfradat. 
Sen sijaan liikunnan peruspalvelut kuuluvat edelleen niihin, jotka näyttävät 
jäävän kuntien hoidettaviksi. Peruspalveluja ovat muun muassa ulkokentät, 
liikuntasalit, ulkoilureitit, virkistysalueet, uimahallit ja ohjaustoiminta. Niitä on 
perin vaikea saada taloudellisesti kannattaviksi missään olosuhteissa. Viimeisin 
laman vaikutuksia liikuntaan selvittänyt tutkimus onkin osoittanut, että kunnat 
ovat edelleen liikuntapalvelujen tuotannon selkäranka ja että ne ovat säästöistä 
huolimatta selvinneet lamasta yksityisiä palvelujen tuottajia paremrnin.49 

Silti kunnissa joudutaan laman seurauksena miettimään entistä enemmän 
keinoja, joilla liikunnan peruspalvelut saadaan säilytettyä edes nykyisellä tasolla, 
siksi rajuja ovat kuntien liikuntamenojen supistukset viime vuosina olleet. Myös 
Kyösti Värri toteaa liikuntatoimen uusia arvoja luodanneessa tutkimuksessaan, 
että kunnallinen liikuntahallinto elää parhaillaan murrosvaihetta, jossa ongelmien 
ratkaisemiseksi haetaan uusia toimintamalleja. Niiden etsinnässä tullaan Värrin 
mukaan kokeilemaan jo mainittuja yhteistyön lisäämistä vapaaehtoista liikunta
työtä tekevien järjestöjen kanssa, palvelujen yksityistämistä ja yhtiöittärnistä sekä 
pienissä kunnissa siirtymistä suoraan ostopalvelujen käyttöön.5() Ja kuten sanottu, 
uudessa tilanteessa kaupungit ja elinvoimaiset maaseudun kunnat tulevat selviä
mään pienkuntia paremmin. Siten liikuntapalvelujen tarjonnassa on parhaillaan 
käynnissä tietyllä tapaa paluu takaisin 1950- ja 1960-luvuille, jolloin kaupunkien ja 
maaseudun välillä vallitsi selkeä eriarvoisuus. 

Jos eriarvoisuus liikuntapalvelujen tarjonnassa alkaa voimallisesti kasvaa, 
niin se on koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta vakavasti 
otettava seikka. Maaseutukunnissa liikunta palvelujen merkityksen arviointi ulot
tuu näet vielä kaupunkejakin laajemmalle. Se sivuaa hyvin läheisesti kuntien 
tarjoamien palvelujen kokonaisuutta ja tätä kautta asukkaiden viihtymistä paikka
kunnalla. Maaseudulla nuorison suosituin harrastus on liikunta ja urheilu. Tämä 
jo yksistään sen vuoksi, ettei maaseutukunnissa yleensä ole kaupunkien tapaan 
tarjolla esimerkiksi elokuvateatteria, konserttisalia tai muita vapaa-ajanpalveluja. 
Tällöin liikuntapalvelujen merkitys väistämättä korostuu. Olkoonkin, että niitä on 
vähän ja että ne eivät laatutasoltaan vastaa kaupunkien tarjontaa. Tärkeintä 
kuitenkin on, että niitä on pystytty kunnan toimesta rakentamaan ja ylläpitämään. 
Tämän ansiosta on myös maaseudun nuorisolla ollut mahdollisuus kokea liikun
nan riemut ja sen mukanaan tuomat yhdessäolon elämykset. Tästä antoivat oivan 
esimerkin tutkimuksen piiriin kuuluneet Tuupovaaran ja Kosken kunnat, joissa 
pitkälle valtion rahoituksen turvin toteutetut liikuntahallitpiristivät ja vilkastuttivat 
monin tavoin kuntalaisten elämää. 

Vaikka kaupungeilla näyttääkin taloudellisesti olevan edessään maaseutua 
valoisampi tulevaisuus, niin silti niidenkin liikuntatoimet joutuvat kamppaile-
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maan olemassaolostaan. Mitään ei tästä eteenpäin saada pelkästään luottamalla 
siihen, että kun lamasta selvitään, niin koittaa taas entiset hyvät 1980-luvun ajat. 
Näin ei tule varmaankaan tapahtumaan, koska tämän vuosikymmenen alun 
murros on muuttanut suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja asenteita. 
Enää ei yhtä varauksettomasti uskota palvelu-ja hyvinvointivaltion rakentamisen 
mahdollisuuksiin kuin vielä jokin vuosi sitten. Kunnallisen liikuntahallinnon 
osalta tämä tietää sitä, että sen on kyettävä entistä selkeämmin osoittamaan 
olemassaolonsa perustelu. Ja se voidaan osoittaa vain tulevaisuuteen luotaavan 
arvokeskustelun kautta. Tieteellinen perusta keskustelulle on jo olemassa, kun 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö julkaisi vuonna 1994 alan asiantun
tijoiden raportin "Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu".51 Tämä ei kuitenkaan 
vielä riitä, vaan keskustelu on saatava laajenemaan kansan ja päätöksentekijöiden 
pariin. Tätä perää myös opetusministeriön urheilu- ja nuoriso-osaston toimisto
päällikkönä ja Helsingin liikuntatoimenjohtajana työskennellyt Reijo Vartia: 

"Meidän aikanamme on tuotettu kaikista eniten tietoa siitä, että liikuntaan panostettu 
markka säästää kymmenen markkaa sosiaali- ja terveysmenoissa. Parhaillaan tuosta 
markasta ollaan tinkimässä joko kaikki tai vähintäin puolet. Ja nyt ovat katseet suuntau
tuneet Helsinkiin: Mitä maan pääkaupunki tekee? Uskon, että me joudumme taistele
maan nykyisestä puolentoista prosentin budjettiosuudesta, joka liikuntatoimella on. 
Tämä taistelu on tarpeellinen, jotta pystyisimme edes säilyttämään 1990-luvun alun 
asemat. Nousua me voimme odottaa joskus ensi vuosituhannella. Nyt ollaan perim
mäisten kysymysten äärellä. Aiheesta pitäisi vihdoin käydä arvokeskustelu, sillä nyt 
tuohon keskusteluun on aineksia enemmän kuin koskaan."52 

Vartian käsityksiin on helppo yhtyä. Kunnallinen liikuntahallinto on tällä hetkellä 
todella perimmäisten kysymysten äärellä. Kaikissa kunnissa tulisi miettiä keinoja, 
miten turvata kuntalaisille myös tulevaisuudessa vähintäin tyydyttävät liikunnan 
peruspalvelut. Keinot voivat olla monet, mutta päämäärää ei saa unohtaa. 



KUNNAT LIIKKEELLÄ 

Kunnallisen liikuntahallinnon synty ja sen myöhemmät vaiheet ovat olleet kiinte
ästi sidoksissa koko suomalaisen yhteiskunnan muutokseen, jonka karkeat ääri
viivat hahmottuivat jakamalla tutkimusjakso 1919 - 1994 maatalous-, sotatalous-, 
teollisuus-, palvelu- ja lama-Suomeen. Jos yhteiskunnan kehitysjaksot vaihtelivat, 
niin samaa on sanottava kunnallisesta liikuntahallinnosta. Yleisellä tasolla se jäi 
pitkälti teoreettiseksi yläkäsi tteeksi, joka piti sisällään liikuntaan liittyvien kunnal
listen palvelujen tuotantomallin. Mutta kun edettiin tutkimaan yksittäisiä kuntia, 
niin havaittiin, että Suomessa on oikeastaan vasta 1960-luvulta lähtien ollut 
olemassa yhtenäinen kunnallisen liikuntahallinnon käytäntö. Ja siitä huolimatta 
hallinto on vaihdellut tavattomasti. Suurien kaupunkien liikuntahallinto on eron
nut keskisuurien ja pienien kaupunkien hallinnosta, kaupungit ovat taas joukkona 
poikenneet maaseutukunnista ja jopa maaseutukuntien liikuntatoimien välillä on 
historian saatossa ollut suuria eroja. Siksi on tärkeää havaita, että suomalaisessa 
kunnallisen itsehallinnon ja kuntien riippumattomuuden perinteessä kunnallisen 
liikuntahallinnon yleiskäsite muodostuu satojen kunnallisten käytäntöjen kirjosta, 
jossa oikeastaan jokaisella suomalaisella kunnalla on oma liikuntahallinnon histo
riansa. Tutkimuksen tehtävänä oli osoittaa tuo historian moninaisuus ja hahmot
taa siitä esiin keskeiset ja kunnallisen liikuntahallinnon kehityksen kannalta 
tärkeät linjat ja muutoskohdat. 

Vuosina 1919- 1939 Suomi oli vielä selkeästi maatalousyhteiskunta. Kuiten
kin jo 190 0-luvun alusta alkaen oli näkyvissä muutoksen merkkejä. Teollisuus 
laajeni askel askeleelta, ja samalla kaupunkien väki alkoi lisääntyä. Kaupunkien ja 
ennen muuta maan pääkaupungin Helsingin ripeä väestönkasvu vaati hallinnon 
kehittämistä sekä huomion kiinnittämistä sosiaalisiin kysymyksiin. Pääkaupun
gissa opettajat alkoivat kantaa huolta väestöltään suurien ja ahtaasti asuttujen 
työläiskaupunginosien lasten ja nuorten terveydestä. Yhdeksi keinoksi heidän 
terveytensä ja viihtyvyytensä kohentamiseen katsottiin urheilu- ja leikkikenttien 
rakentaminen. Opettajat saivat esityksilleen tukea asemakaava-arkkitehti Bertel 
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Jungilta, joka lausunnossaan otti huomioon sosiaalisten seikkojen lisäksi 
kaavoitukselliset näkökohdat. Hänen mielestään Helsingin kaltainen, alati väes
töltään kasvava suurkaupunki ei voinut tulla toimeen ilman riittäviä puistoja, 
virkistysalueita ja urheilukenttiä. Niitä oli alettava rakentaa kaupungin toimesta 
entistä enemmän. Jung myös ensimmäisenä esitti perustettavaksi erityisen kun
nallisen hallintoelimen, joka keskittyisi työssään urheilu- ja leikkikenttien aikaan
saamiseen ja yleiseen liikuntakasvatuksen edistämiseen. Näitä tehtäviä hoita
maan asetettiin Suomen ensimmäinen urheilulautakunta Helsinkiin huhtikuussa 
1919. Se sai sitten nopeasti seuraajia muissa kaupungeissa. 

Mutta jo uuden hallintoelimen saama nimi-urheilulautakunta-viittaa sen 
syntyvaiheissa myös toisaalle kuin pelkästään sosiaalisiin ja kaavoituksellisiin 
seikkoihin. Kävi näet niin, että lähes yhtä jalkaa teollistumisen kanssa laajensi 
nykyaikainen urheilu vaikutustaan. Kilpaurheilun esiinmarssin takana vaikutti
vat monet tekijät. Toiset etsivät urheilulle sotilaskuntoisuuteen ja itsenäisyys
pyrkimyksiin liittyviä perusteluja, kun taas toiset tyytyivät sinällään urheilu
harrastuksen antamiin elämyksiin. Yhteistä oli kuitenkin se, että kilpaurheilu 
valtasi viimeistään Hannes Kolehmaisen Tukholmassa vuonna 1912 saavuttamien 
olympiavoittojen myötä suomalaisten mielet. Tästä urheilu nousi joukko liikkeeksi, 
joka tempaisi mukaansa niin nuoret kuin aikuiset - niin porvariston kuin 
työväestönkin. Aluksi kaupungeissa pyrittiin urheilun harjoittamiseen vaaditta
vat kentät ja muut suorituspaikat rakentamaan urheiluseurojen omin ponnistuk
sin, mutta varsin nopeasti edettiin vaiheeseen, jossa urheiluväki alkoi vaatia 
kaupungeilta kenttien ja urheilulaitosten rakentamista. Samalla kumpusi esiin 
näkemys, että kunnan tehtäviin kuului yhteisistä verovaroista tukea myös urhei
luseurojen liikuntakasvatustyötä. Vaatimusten seurauksena oli, että kaupunkei
hin alettiin 1920-luvulla asettaa urheil ulautakuntia huolehtimaan liikuntapaikkojen 
rakentamisesta ja hoidosta sekä valvomaan kunnallista avustusta saavien urheilu
seurojen toimintaa. Vuoteen 1930 mennessä oli lähes 60 prosenttia kaupungeista 
asettanut urheilulautakunnan. 

Mutta suomalaisen yhteiskunnan valtaväylä ei kulkenut vielä tämän vuosi
sadan alkupuoliskolla kaupungeissa, vaan maaseudulla. Sotienvälisenä aikana 
liki 80 prosenttia suomalaisista kuului maalaisväestöön. Heille kaupunkien elämä 
ja hallintomallitolivatvieraita.Siltiurheilu saavuttimyösmaaseudun.Sen saaman 
suosion kasvun myötä ei maalaiskuntiin lähdetty kuitenkaan perustamaan urheilu
lautakuntia. Päällimmäisenä syynä tähän oli, että maaseutukunnissa ei ollut 
kaupunkien kaltaisia taloudellisia, väestöllisiä ja hallinnollisia edellytyksiä lauta
kuntien asettamiseen. Mutta taustalla vaikutti myös suomalaisen maaseudun 
itseriittoisuus. Maaseudulla ihmiset elivät hajallaan omissa kyläyhteisöissään. 
Niissä oli totuttu ratkomaan asiat omin voimin. Jos kylän tai pitäjän nuorison 
valtasi urheiluinnostus, niin urheilukentät ja voimistelusalit rakennettiin talkoilla 
ja yksityisten yhdistysten toimesta. Tähän taas antoi pohjan maaseudun vireä 
yhdistystoiminta. Urheilu-, ja nuorisoseurat, suojeluskunnat ja työväenyhdistykset 
olivat innokkaita liikuntapaikkojen rakentajia. Niinpä vuonna 1930 oli valtaosa 
Suomen liikuntapaikoista yksityisten tahojen omistamia ja ylläpitämiä. Kunnalli
set liikuntapaikat olivat harvinaisuuksia. 

Viisi vuotta kestänyt toinen maailmansota muutti suomalaista yhteiskuntaa 
monella tapaa. Yksi muutoksista ulottui maalaiskuntien hallintoon. Siihen tuli 
valtion lisääntyneen valvonnan seurauksena entistä enemmän kaupunkimaisia 
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piirteitä, jolloin myös maalaiskunnat joutuivat kohentamaan palvelujen tuotanto
aan. Samaan suuntaan vaikutti sodanjälkeinen siirtolaisten asuttaminen, joka 
vaati monilta kunnilta erityistoimia. Lisäksi se vilkastutti maaseudun elämää ja loi 
tulevaisuudenuskoa. Suomalainen maaseutu eli muutamat sodanjälkeiset vuodet 
innostuneen uudisrakentamisen ja kaikinpuolisen kehityksen kautta, joka ulottui 
myös liikuntaan.Ja kuinkaollakaan,maaseudullakinalkoivaturheiluseuratvaatia 
kunnan osallistumista liikuntapaikkojen rakentamiseen. 

Seurat eivät katsoneet oikeaksi, että ne yksin vastasivat liikuntapaikkojen 
tarjonnasta. Päätöksentekijät olivat suopeita seurojen vaatimuksille, ja maalais
kunnat alkoivat toinen toisensa perään asettaa urheilulautakuntia. Suopeuden 
taustalla eivät vaikuttaneet yksistään seurojen vaatimukset, vaan myös valtion 
veikkaustoiminnan voittovaroista jakamat urheilukenttäavustukset kiinnostivat 
kuntia. Niiden saamisen edellytyksenä oli, että kunnassa oli liikunta-asioista 
huolehtiva hallintoelin. Tästä sai alkunsa urheilulautakuntien perustamisen toi
nen aalto, joka johti kunnallisen liikuntahallinnon läpimurtoon. Sen seurauksena 
Suomen kuntiin oli luotu 1960-luvun alkuun mennessä lähes sataprosenttisesti 
kattava urheilulautakuntaverkosto. 

Mutta teollistuva ja koneellistuva Suomi katkaisi maaseudun kehityksen. 
Toiveikas rakentaminen kääntyi viimeistään 1960-luvulla väestökadon kuri
mukseen. Traktorit, moottorisahat ja monitoimikoneet korvasivat ihmistyövoi
man. Yhä useampi maaseudun asuja oli yhtäkkiä vailla työtä ja toimeentuloa, 
jolloin heidän oli siirryttävä leivän perässä kaupunkeihin tai ulkomaille. Runsas 
300000suomalaista löysi 1970-luvunalkuunmennessä uudenkotimaanRuotsista. 
Suonenisku oli raju ja se esti useimpia maalaiskuntia kehittämästä liikunta
palvelujaan. Urheilulautakuntien perustamisesta huolimatta maaseutukuntien 
liikuntahallinto alkoi taantua. Se jäi polkemaan paikalleen. Uusia liikunta paikkoja 
ei liiemmin kyetty rakentamaan. Pääasiallinen toiminta rajoittui pitäjän urheilu
kentän kunnossapitoon, eri lajien mestaruuskilpailujen järjestämiseen ja nuorison 
urheiluharrastusten ohjaukseen. 

Mutta jos maaseutu ajautui taantuvaan kehitysvaiheeseen, niin sitä vauhdik
kaammin menivät eteenpäin kaupungit. Suomalaisen yhteiskunnan painopiste oli 
siirtynyt 1960-luvulle tultaessa maalta kaupunkeihin. Teollisuus-Suomessa kau
punkien liikunta palvelut kohenivat. Suurissa, yli 50 000 asukkaan kaupungeissa 
alettiin rakentaa urheilukeskuksia sekä uima- ja jäähalleja. Tosin Helsinki oli 
aloittanut mittavan laitosrakentamisen jo 1930-luvun lopulla olympiakisoihin 
valmistautumisen yhteydessä. Tässäkin asiassa muut kaupungit seurasivat pää
kaupungin jalanjälkiä. Ylipäätään 1960-luvulla tultiin kehitysvaiheeseen, jossa 
kunnallisten liikuntapalvelujen tarjonta erilaistui. Kaupungeissa kyettiin huomat
tavasti laadukkaampiin palveluihin kuin maaseutukunnissa. Ero näkyi nimen
omaan laadussa, koska maaseudulla liikunta paikkoja oli tuhatta asukasta kohden 
kaupunkaja enemmän. 

Kaupunkien laadukas rakentaminen vaati rahaa. Liikuntamenot kasvoivat 
tasaisesti 1960-luvulla. Samalla kunnat nousivat suurimmaksi liikunnan 
rahoittajaksi. Ne käyttivättarkoitukseenkolme kertaa rahaa enemmän kuin valtio. 
Vuosikymmenen lopulla kuntien vuotuiset liikuntamenot kohosivat lähes 400 
miljoonaan nykymarkkaan. Mutta menot eivät jakaantuneet tasan eri alueiden ja 
kuntatyyppien kesken. Eniten rahaa liikunnan edistämiseen käyttivät Etelä-Suo
men teollisuusläänien kunnat. Vastaavasti Pohjois- ja Itä-Suomen maatalousval-
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taisissa lääneissä olivat alhaisimmat kunnalliset liikuntamenot. Jako noudatti 
jokseenkin tarkoin bruttokansantuotteen kehitystä. Asukaskohtaiselta brutto
kansantuotteeltaan vauraimpien läänien kunnissa sijoitettiin liikuntapalvelujen 
tuotantoon kaikkein eniten rahaa. Kuitenkin vielä tätäkin ratkaisevammaksi 
eroksi tuli kuntatyyppi. Kaikissa lääneissä kaupungit ja kauppalat panostivat 
liikunnan edistämiseen asukasta kohden rahaa moninkertaisesti sen mitä 
maalaiskunnat. 

Kunnallisen palvelutarjonnan perusteet joutuivat kokonaisuudessaan 1960-
luvun jälkipuoliskolla uudelleen puntaroitaviksi. Suomi vaurastui ja muuttui. 
Teollisuusyhteiskunnasta oltiin siirtymässä palveluyhteiskuntaan, jonka keskei
senä tavoitteena oli rakentaa tasa-arvoisuuden ihanteelle perustuva hyvinvointi
valtio. Tällöin yhdeksi tavoitteeksi asetettiin myös kaikkien kansalaisten mahdol
lisuus liikunnan harrastamiseen asuinkunnan sijainnista riippumatta. Tämä koet
tiin tärkeäksi, koska teknillisen kehityksen ja etenevän automaation seurauksena 
kansalaisten työperusteinen liikunta väheni koko ajan niin maalla kuin kaupun
geissa. Terveydelle välttämätön liikunnan harrastaminen siirtyi ihmisten vapaa
aikaan, jolloin sitä varten piti luoda mahdollisimman kattava palveluverkosto. 
Tässä kunnat olivat keskeisessä asemassa. 

Kunnissa ja etenkin kaupungeissa alkoi 1970-luvulla vireä liikuntaraken
tamisen kausi, joka jatkui herkeämättä ja kiihtyi seuraavalla vuosikymmenellä. 
Samalla liikuntapalvelujen tuottamisen perusteet muuttuivat. Jos palveluja oli 
aikaisemmin tuotettu pääosin kilpaurheilun lähtökohdista, niin nyt niitä perustel
tiin mahdollisimman laajojen joukkojen liikuntatarpeista käsin. Uusi perustelu 
koettiin niin tärkeäksi, että siitä säädettiin erikseen valtakunnallisella lailla. Liikunta
laki ja -asetus tulivat voimaan vuoden 1980 alussa. Tämä päätti kunnallisen lii
kuntahallinnon kuusi vuosikymmentä kestäneen vapaaharkintaisen kauden ja 
siirsi sen nuoriso- ja raittiustoimen tavoin "laillisuuden" aikaan. 

Liikuntalaki nosti kokonaisuudessaan kunnallisen liikuntahallinnon arvos
tusta ja merkitystä. Vielä ennen toista maailmansotaa olivat vapaaharkintaiset 
urheilulautakunnat hallinnolliselta asemaltaan heikkoja. Vasta 1950- ja 1960-lu
vuilla alkoivat suurten kaupunkien urheilu- ja ulkoilutoimet saavuttaa itsenäisen 
ja kaupunginhallituksesta riippumattoman aseman. Sen sijaan pienissä kaupun
geissa ja maalaiskunnissa olivat urheilulautakunnat edelleen enemmänkin lau
sunnon antajia ja aloitteiden tekijöitä kuin itsenäisiä päättäjiä. Liikuntalain ansios
ta tilanne muuttui. Samalla laki tasoitti maaseudun ja kaupunkien eriarvoisuutta. 
Monissa maaseutukunnissa vasta liikuntalain muassaan tuomat valtionosuudet ja 
muut tukitoimet mahdollistivat kunnallisten liikunta palvelujen kattavan järjestä
misen. Edelleen laki tasasi liikunnan harrastajien välistä eriarvoisuutta. Erityis
ryhmien mukaantulo kunnallisten liikuntapalvelujen piiriin oli toisaalta osoitus 
palvelu- ja hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvasta tasa-arvoajattelusta toisaalta 
tuon yhteiskunnan taloudellisista mahdollisuuksista. Vauras palvelu-Suomi ky
keni ulottamaan palvelunsa myös pienryhmiin. 

Juuri 1970- ja 1980-luvuilla saavutettu taloudellinen vauraus yhtyneenä 
uusiin liikuntapoliittisiin painotuksiin oli pääsyynä siihen kunnallisen liikunta
hallinnon loistoon, joka Suomessa noina vuosikymmeninä saavutettiin. Kaupun
keihin nousi toinen toistaan komeampia sisäurheilulaitoksia, liikunta-, uima- ja 
jäähalleja, urheilukeskuksia, ulkoilualueita ja kuntoratoja. Myös maaseutukuntien 
palvelutaso koheni. Kaiken kaikkiaan kunnat sijoittivat liikuntapalvelujen tuotta-
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miseen rahaa moninkertaisesti enemmän kuin vielä pari vuosikymmentä aikai
semmin. Liikuntamenojen huippu saavutettiin vuonna 1990, jolloin kunnat käyt
tivätyhteensä liikunnan edistämiseen lähes 2,5 miljardia markkaa. Tämä oli jo viisi 
kertaa valtion panostusta enemmän. Asukasta kohden kuntien liikuntamenot 
olivat keskimäärin 492 markkaa. Summa ei jakaantunut kuitenkaan tasan kaupun
kien ja maaseutukuntien välillä, vaan jokaista kaupunkilaista kohden pa-nostet
tiin 552 markkaa, kun maalla asuva sai tyytyä 373 markan panostukseen. Siis 
kunta tyyppi määräsi edelleen pitkälti sen, kuinka suurella rahalla liikunta palveluja 
tuotettiin. 

Vielä 1980-luvun lopulla näytti siltä, että kunnallisten liikuntapalvelujen 
tarjonnassa oltiin siirtymässä yhteiskuntaan, jossa ei mitään tulisi puuttumaan. 
Kuitenkin 1990-luvun taloudellinen lama muutti kaiken. Valtio ja kunnat aloittivat 
säästöpolitiikan, jonka tuloksena kuntien palvelut joutuivat leikkausten kohteek
si. Kunnalliset liikuntamenot kääntyivät selvään laskuun ja sen seurauksena 
liikuntapalveluja jouduttiin karsimaan. Erityisen kovin säästötoimet kouraisivat 
maaseudun kuntia. Niistä pienimmissä joutui koko kunnallisen liikuntahallinnon 
olemassaolo vaakalaudalle. Näyttää siltä, että parhaillaan Suomessa ollaan siirty
mässä takaisin 1950- ja 1960-lukuja muistuttavaan tilanteeseen, jolloin kunnallis
ten liikuntapalvelujen tarjonnassa vallitsi selkeä eriarvoisuus kaupunkien ja maa
seudun välillä. 

Kuntien ja valtion viime vuosien säästötoimet antavat lisävahvistusta joh
dantoluvussa esitetylle ErikAllardtin näkemykselle, että asukaskohtainen brutto
kansantuote on kelvollinen mittari osoittamaan kunkin kansakunnan materiaali
sen hyvinvoinnin ja palvelujen tasoa. Heti kun Suomen bruttokansantuote kääntyi 
laskuun, alkoi myös yhteiskunnallisten palvelujen ja siinä ohessa liikuntapalvelujen 
karsinta. Siten liikunta palvelujen taso on viime kädessä riippuvainen yhteiskun
nan vauraudesta. Tietenkin tässä on otettava huomioon myös monet erityistekijät. 
Jos kaikki riippuisi vain rahasta, niin asioiden ratkaisu olisi perin yksinkertainen. 
Kunnissa tarvitsisi vain odottaa uutta taloudellisen kasvun kautta ja alkaa sen 
saavuttua lisätä liikuntamenoja. Näyttää kuitenkin siltä, että tämän päivän ja 
tulevaisuuden automaatioyhteiskunnan ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei 
niitä voida ratkaista pelkästään taloudellisen kasvun kaikkivoipaisuuteen luotta
malla. Siksi myös kunnallinen liikuntahallinto on uusien haasteiden edessä, joiden 
ratkaisuun ei ole tällä hetkellä olemassa mitään selkeää mallia. Löytyykö ratkaisu 
ylikunnallisesta yhteistyöstä, ostopalvelujen lisäämisestä tai palvelujen yksi
tyistämisestä jää tulevaisuudessa nähtäväksi. 

Yhden ratkaisun kunnat ovat kuitenkin jo ennättäneet tehdä. Ne uudistivat 
1990-luvun alkuvuosina täysin liikuntahallintonsa. Lähes kaikissa kunnissa luo
vuttiin pikavauhdilla itsenäisistä liikuntalautakunnista ja siirryttiin laajempiin 
hallintomalleihin. Niistä suosituimpia on ollut muodostaa kuntiin vapaa-aika
lautakuntia tai sitten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntia, joiden yhtenä tehtävänä 
on vastata liikunta palveluista. Uudessa tilanteessa ei kuitenkaan hallintomalli ole 
ratkaisevin vaan se, että kunnissa tästä eteenpäinkin tuotetaan asukkaille riittävät 
liikuntapalvelut. Tällöin tulee asettaa pääpaino väestön enemmistön suosimiin 
liikunnan peruspalveluihin, kuten ulkoilureitteihin, kenttiin, voimistelusaleihin ja 
ohjaustoimintaan. Myös kevyen liikenteen väylät ovat tärkeä liikuntapalvelujen 
osa, vaikka niiden tuotannosta kunnissa vastaakin teknillinen hallinto. Vain riittä
vän tasokas ja helposti saavutettava liikuntaympäristö takaa kansalaisten viihty-
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vyyden, terveyden ja elämän laadun. Tuskin tämän suomalaisille historian saatos
sa yhdeksi peruspal veluksi tulleen liikunta ympäristön säilyttäminen ja kehittämi
nen onnistuu tulevaisuudessakaan ilman kunnallista liikuntahallintoa. Se säilynee 
myös jatkossa liikuntapalvelujen tuotannon selkärankana - olkoonkin, että se 
saattaa saada rinnalleen yhä enemmän yksityisiä palvelujen tuottajia. 



SUMMARY 

MUNICIPALITIES IN MOTION 

The origins as well as later stages of municipal sport administration are closely tied 
with the changes that took place in the Finnish society. From the viewpoint of the 
study period (1919-1994), these changes have been roughly divided into the 
following five phases: "Agrarian Finland", 'War-economy Finland", "Industrial 
Finland", "Service Finland" and "Recession Finland". There were great changes in 
social development, and this holds true to municipal sport administration as well. 
On the general level, this sport administration remained to a great extent a mere 
theoretical concept, which consisted of the production model of municipal services 
related to sports activities. In the analysis of individual municipalities, however, it 
became evident that a comprehensive sport administration has existed in Finland 
only from the 1960s onward. In spite of this, the administration has been extremely 
variable. The sport administration of big ei ties has differed from that of medium
sized and small towns; cities, as a group, have differed from rural municipalities, 
and there have been great differences among the sport services of even rural 
municipalities in the course of the years. It is therefore important to note that in the 
Finnish tradition of municipal autonomy and independence, the general concept 
ofsportadministrationismadeupof amultitudeofmunicipalsportadministrations, 
as each Finnish municipility has its own unique history of sport administration. 
The aim of the studywas to demonstrate this historical versatility, and to distinguish 
the major Iines of action and important changes that affected the development of 
municipal sport administration. 

In the years 1919-1939 Finland was still clearly an agrarian society. However, at 
the beginning of the 20th centry, signs of change were already visible. 
Industrialization was expanding steadily, and atthe same time the urban population 
began to grow. The rapid population growth in the cities, especially in the capital 
city of Helsinki, demanded systematic development of administrative structures, 



234 

as well as increased attention to social questions. In the country's capital, teachers 
began to be concemed about the health of the children living in cramped and poor 
conditions in the densely populated districts inhabited by the working classes. One 
means of improving the health and well-being of these children was to build sports 
fields and playgrounds. The teachers got support for their proposals from Bertel 
Jung, architect and town planner, who took into consideration not only the social 
aspects, but also the town planning. In his opinion, a city such as Helsinki - a 
metropolis with a continuously growing population - could not thrive without a 
sufficient number of parks, recreational areas, and sports grounds. The city was to 
start building more such facilities. Jung was the first to propose a special municipal 
administrative organ, which would focus in its work on creating sports grounds 
and playgrounds, and on promoting physical education in general. The first sport 
committee in Finland was set up in Helsinki in April of 1919 to look after these 
matters. Soon it was followed by similar committees in other cities. 

Already the name of this new administrative organ in its initial phase - sport 
committee - refers also to other than merely social and town-planning aspects. It so 
happened that, nearly simultaneously with industrialization, sport and physical 
recreation in its modem sense, increased its impact. The onrush of competitive 
sport was affected by many factors. For some, the justification for sports was 
related to military fitness and the country's struggle towards independence, while 
for others the positive experiences brought by sports activities were sufficient in 
themselves. Whatever the reasons may have been, at least by the year 1912 when 
Hannes Kolehmainen got his Olympic medals in Stockholm, competitive sport had 
made a breakthrough in Finland. Henceforth sport enthusiasm became a mass 
movement which appealed to the young and old alike, and to the middle classes 
as well as the working classes. At first, in the cities sports clubs strove to build the 
sport fields and other facilities needed for the sport activities. Soon, however, the 
stage was reached where pressure was exerted on the ei ties to build sport facilities. 
At the same time the view was expressed that it was the task of the municipality to 
use the taxpayers' money to support the physical education work done by the sport 
clubs. As a result of these demands, sport committees were set up in the cities in the 
1920s to take care of building and maintaining sport facilities, and to control the 
activities of sport clubs receiving municipal funding. By the year 1930, nearly 60% 
of all towns had established a sport committee. 

In the first half of this century, however, the mainstream of Finnish society was 
not yet to be found in the cities, but rather in the countryside. During the period 
between the two World Wars, almost 80% of the Finns belonged to the rural 
population. They were unfamiliar with the life and administratvie models of the 
cities. But sport did reach also the countryside. Despite the growing popularity of 
sports, the rural municipalities did not setup sport committees, however. The main 
reason was that the rural municipalities did not have the economic resources nor 
the populational or administrative prerequisites for setting up such committees. 
But the self-sufficiency of the Finnish countryside was another factor. In the 
sparsely populated rural areas people lived in their own village communities. They 
were used to handling their own affairs. If the children and youth of the village 
wanted sport activities, the sports grounds and halls were built with voluntary 
work and the help of private organizations. The hasis for this was the lively 
organization activity prevalent in the countryside. Sport clubs, youth clubs, 
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voluntary military organizations, and working people's societies were active 
builders of sport facilities. So in 1930 the majority of the sport facilities in Finland 
were privately owned and maintained; municipal sport facilities were rare. 

The five years of World War II changed the Finnish society in many ways. One 
of the changes dealt with the administration of rural municipalities. As a result of 
the increased state control, more and more city-like features came into the picture, 
causing the rural municipalities to improve the production of their services. The 
same effect was reinforced by the re-settlement of the post-war immigrants, 
demanding special efforts from many municipalities. In addition, it livened up life 
in the country and strengthened the people's hope in the future. Thepost-war years 
in the Finnish countryside were a time of recuperation, and enthusiastic 
reconstruction and overall development, which extended also to sports and 
physical education. Even in rural areas, sport clubs began to urge municipalities to 
take a more active part in the building of sport facilities. 

The clubs did not consider it right that they alone should be responsible for 
offering sport facilities. Decision makers were favorable to the demands of the 
clubs, and the rural municipalities, one after another, began to set up sport 
committees. The positive attitude was not simply the result of the pressure by the 
clubs, but also the allotrnents from the state lottery revenue prompted the 
municipalities. In order to be eligible for such an allotrnent, the municipality had 
to have an administrative organ responsible for sports matters. This state of affairs 
was the basis for the second onmarch of establishing sport committees, leading to 
the breakthrough of municipal sport administration. The impact of this was tha t by 
the beginning of the 1960s, a nearly comprehensive network of municipal sport 
committees covered the entire country. 

Industrialization and technological developments nevertheless put an end to 
the rural development. By the 1960s at the latest, the optimistic rebuilding tumed 
to an inevitable depopulation of the countryside. Tractors, chainsaws and large 
land cultivators replaced manual work. Increasing numbers of rural inhabitants 
were suddenly withou t work or income, and consequently had to move to the ei ties 
or abroad to win their bread. By the beginning of the 1970s, over 300 000 Finns had 
emigrated to Sweden. The blow was hard, and prevented the majority of the rural 
communities to develop their sport services. In spite of the sport committees, the 
sportadministration in rural areas began to regress. There were hardly possibilities 
to build new sport facilities.The main activity was limited to maintaining the 
community sport field, organizing regional competitive events, and coaching 
youngsters. 

In contrast to the regression in the countryside, the progress in the cities 
speeded up. The focus of Finnish society had shifted from the countryside to ei ties 
and towns by the start of the 1960s. In industrial Finland the sport services in urban 
districts improved. The building of sport centers, swimming pools and indoor 
skating rinks was commenced in the bigger towns with over 50 000 inhabitants. 
Helsinki, however, had taken a head start already at the end of the 1930s in the 
large-scale construction of sport facilities in connection with the preparations for 
the Olympic Games. Also in this respect the other ei ties followed the example of the 
metropolis. All in all, the 1960s was a period during which the spectrum of the 
available sport services became more variable. The cities were able to offer 
considerably more better-quality services than the rural municipalities. Namely 
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quality was the differentiating factor, because there were more sport possibilities 
per thousand inhabitants in the countryside than in the cities. 

Money is needed to ensure quality in town planning and building. Sport 
expenditure grew steadily during the 1960s. At the same time, municipalities 
became the greatest sponsors of sport facilities. They used three times as much 
money as the state for this purpose. At the end of the decade, the annual sport 
expenditure of the municipalities rose to nearly FIM 400 rnillion. But the expenses 
were not divided evenly among the various areas and different types of 
municipalities. The municipalities in the industrialized southem counties used 
most money for the promotion of sports and physical recreation. Correspondingly, 
the agricultural counties in northem and eastem Finland had the lowest sport 
expenditure.This division followed fairly closely the development of the gross 
national product. The municipalities in the counties with the highest gross national 
product per capita invested also most money in the production of sport services. 
However, an even more significant difference was due to the type of municipality. 
In all counties, cities and towns invested in the promotion of sports manifold per 
inhabitant compared to rural municipalities. 

The bases for the sport services were subjected to complete reconsideration at 
the end of the 1960s. Finland began to change and to prosper. Industrial societywas 
tuming into a service society, whose central aim was to build a welfare state based 
on the ideal of equality. Thus one of the goals was to give all citizens a posibility 
to participate in sports and physical activity, regardless of where one happened to 
live. This was perceived to be important, because due to techological development 
and advancing automation, the work-related physical activity of people was 
continuously decreasing, in the cities as well as in the country. Physical activity, 
necessary for maintaining health and well-being, was now a part of voluntary 
leisure time recreation, and a comprehensive service network had to be created for 
it. Municipalities played a key role in this. 

An active era of building sport facilities started in the 1970s in the municipalities, 
especially in the cities, and even accelerated during the following decade. At the 
same time, the basis for the production of sport services changed. Earlier, services 
had been created mainly from the viewpoint of competitive sport, but now they 
were justified from the viewpoint of providing fitness sports for the general public. 
The new justification was perceived to be so important that a law was passed to 
ensure its implementation. The Act on Sport and Physical Education came into 
force in 1980. This saw the end of the 60-year period of case-by-case decisions in 
municipal sport policy, and gave sport policy legal status. 

The sport legislation raised the appreciation and significance of municipal 
sportadministra tion. Before World War II, the administrative status of the voluntary 
sport committees was still weak. Only in the 1950s and '60s did the sport bureaus 
of the large towns begin to gain an independent position in relation to the local 
govemment. In small towns and rural municipalities, on the other hand, the sport 
committees still had the role of issuer of statements and maker of proposals rather 
than independent decision maker. This state of aff airs was changed by the Act on 
Sport and Physical Ed ucation. The Act also evened out the inequali ty between rural 
and urban districts. In many municipalities the sport law made possible a 
comprehensive network of sport services, as a result of the regular state aid and 
other support systems. The law also smoothed ou tthe inequality among those who 
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participated in the various sport activities. Special groups, such as disabled and 
handicapped persons, were now also brought within reach of the municipal sport 
services. This illustrated the equality orientation in a service and welfare society, as 
well as the economic resources of the society. Affluent service Finland was able to 
extend its services also to minority groups. 

Namely the econornic prosperity attained in the 1970s and '80s, combined with 
the new emphasis in sport policy, was the main reason for the flourishing sport 
administration practised in those decades. The construction of impressive indoor 
sport facilities, such as sport halls, swirnrning pools, ice stadiurns, and outdoor 
recreation areas and fitness tracks, was undertaken by the cities. Also the level of 
the services in the rural districts rose. All in all, the municipalities invested 
immensely more in sport services than a couple of decades earlier. The peak in sport 
expenditure was reached in 1990, when the municipalities spent nearly FIM 2.5 
billion for the promotion of sport activities. This was already five times more than 
the state aid. The sport expenditure of municipalities came on average to FIM 492 
per capita. This sum was not divided evenly between the urban and rural 
municipalities, as FIM 552 were invested per city dweller, and only FIM 373 per 
person in the country. So the type of municipality still dictated to a great extent the 
amount of money used per person. 

At the end of the 1980s it still seemed that, as far as municipal sport services were 
concemed, we were tuming into a society where nothing would be lacking. The 
economic recession of the 1990s, however, changed all this. A policy of savings was 
adopted by the state and the municipalities, and consequently cuts were made in 
municipal services. Municipal sport expenditures started to dirninish, and sport 
services were trirnrned. Rural municipalities were hit hardest. In the smallest 
municipalities, sport administration as such was put at stake. It seerns thatpresent
day Finland is shifting back to a situation resembling the 1950s and '60s, when a 
clear discrepancey existed between the sport services of the cities and the country
side. 

The tight economy practised by the state and the municipalities in recent years 
supports the view expressed by ErikAllardt, i.e. that the gross national productper 
capita is a reliable measure of illustrating the level of the materia} welfare and 
services of a nation. At the same time as the gross national product of Finland 
started to decrease, social services, including sport services, were taken as a target 
of budgetary cuts. Thus the level of sport services is dependent on the affluence of 
the society. Many special factors must of course be taken into consideration. If 
everything depended only on money, the solution of most problems would be very 
simple. The municipalities would merely have to wait for a new period of econornic 
growth, and then begin to increase the sport expenditure. It seems, however, that 
the problems of today's and tomorrow's automation society are so complex that 
they cannot be solved by trusting in the omnipotence of economic growth. That is 
why also municipal sport adrninistration is facing new challenges for which there 
is no clear-cut solution model. It remains to be seen whether the solution comes 
fromcross-municipalcooperation,anincreaseinboughtservices,ortheprivatization 
of services. 

The municipalities have found one solution, however. In the early 1990s they 
renovated completely their sport administration. Nearly ali municipalities put an 
end to their independent sport comrnittees, and moved on to more comprehensive 
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models of administration. The most popular of these have been recreation 
committees or committees handling cultural and leisure-time activities, including 
sport services. In the prevailing situation, the administration model is not of key 
importance, but rather the fact that also henceforth the municipalities will be able 
to offer sufficient sport services to the residents. Thus it its important to put an 
emphasis on the basic services favored by the majority of the population, such as 
networks of outdoor paths and tracks, sport grounds, sport halls and coaching 
activities. Also light traffic routes are an important part of sport services, although 
their construction is the responsibility of the technical administration in 
municipalities. Only a sufficiently high-level and easily accessible recreational 
environment ensures the satisfaction, health and well-being of the citizens. The 
maintenance and development of this sport environment- one of the basic services 
that Finns have acquired as a historiacal heritage- will hardly be possible without 
municipal sport administration. It will in all likelihood remain as the backbone in 
the creation of sport services, albeit that it will probably be supplemented by an 
increasing number of private enterprises offering services. 
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Valtion Painatuskeskus. Helsinki 1986, 191. 

89 Sama, 194-202. 

90 Komiteamietintö 1981:44. Erityisryhmien liikunta toimikunnan mietintö. Helsinki 1981, 113-
116. 

91 Ks. Olin - Oksio, 1986 ja Saukkonen - Vuolle - Järvinen, 1988. 
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92 Saukkonen,O.- Olin,K.-Vuolle,P., Liikuntalainhallinnollisentoimeenpanonvaikutuksista. 
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja nro 54. Jyväskylä 1987. 

93 Saukkonen - Vuolle - Järvinen, 15. 

94 Sama, 25-26 ja Saukkonen - Olin -Vuolle, 45-46. 

95 Sama,22. 

96 Nainen suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Toim Heinilä,K. Jyväskylän yliopistonliikunta
suunnittelun laitos. Tutkimuksia nro 15/1977. Jyväskylä 1977. 

97 Olin, K., Nainen julkisessa liikuntahallinnossa. Teoksessa Nainen suomalaisessa liikunta
kulttuurissa. Toim Heinilä,K. Jyväskylän yliopiston liikuntasuunnittelun laitos. Tutkimuk
sia nro 15/1977. Jyväskylä 1977, 112-113 

98 Kuten jo edellä on todettu, Rauhalan luokittelu on monessa suhteessa ongelmallinen. 
Ensinnäkin se mittaa vain ammattien sijoittumista eri ryhmiin. Tällöinkin niin, että ammat
tien sijoittuminen perustuu niihin arvostuksiin ja asenteisiin, joita 1960-luvulla suomalaisilla 
oli. Tässä koulutus ylikorostuu, koska sitä arvostettiin tuolloin huomattavasti enemmän 
kuin nykyään. Edelleen maanviljelijät on jouduttu sijoittamaan kaikki keskimmäiseen 
sosiaaliryhmään. Tämä siksi, ettei lautakuntien jäsenten ammatti tiedoissa ollut viljelijöiden 
omistamien tilojen kokoa. Kuitenkin Rauhala on luokitellut viljeliväestön tilakoon mukaan. 
Puutteistaan huolimatta on Rauhalan ammattien luokittelu edelleen lajissaan ainoa, ja siksi 
sitä on tässäkin tutkimuksessa käytetty. 

99 Myös Kalevi Olin toteaa väitöskirjassaan, että kunnallishallinnossa lautakuntapaikat jae
taan valtuustojen poliittisten voimasuhteiden mukaan. Ks. Olin 1982, 98. 

100 Opetusministeriön arkisto. Läänien liikuntalautakuntien selvitykset kuntien urheilu- ja 
liikuntamenoista 1970-1979 ja Liikuntatoimen tilastoja 1980-1989. Summat on muunnettu 
rahanarvon kerrointaulukolla vastaamaan vuoden 1990 markkoja. 

101 Komiteamietintö 1980:18, 23. 

102 Ks. myös Saukkonen - Olin - Vuolle, 23. 

103 Myös Kari Puronaho päätyy tutkimuksessaan samaan tulokseen. Puronaho, K., Tutkimus 
Suomen kaupunkien liikuntakulttuurin edistämiseen käyttämistä varoista II. Suomen Kau
punkiliitto 1989, 4-10. 

104 Saukkonen - Olin - Vuolle, 27. 

105 Liikuntatoimen tilastoja 1990. 

106 Bruttokansantuote maakunnittain ja pientalousalueittain 1990. Laatinut Raili Broars. Tilas
tokeskus. Muistio nro 135. Helsinki 1993. 

107 L_iikuntatoimen tilastoja 1990. 

108 Läänien kuntien liikuntatoimen menot ja tulot 1990. Läänien tilastoyhteenvedot on kerätty 
erikseen tutkimuksen tarpeisiin, koska niiden pohjalta on päästy laskemaan erilleen kau
punkien ja muiden kuntien liikuntamenot. Opetusministeriön liikunta- ja nuoriso-osaston 
tilastot eivät tätä mahdollista. 

109 Esimerkkikuntien talousarviot 1985. 

110 Sama. 

111 Esimerkkikuntien talousarviot sekä urheilu- ja liikuntalautakuntien pöytäkitjat ja toiminta
kertomukset 1950-1990. 
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112 Komiteamietintö 1990:24, 194-195. 

113 Puronaho II/ 1989, 4-6. 

114 Sama,6. 

115 Ks. myös Saukkonen - Olin -Vuolle, 32. 
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1 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Teuvo Junkan tilastot Tekijän hal
lussa. 

2 Sama. 

3 Muun muassa Hannu Katajamäki näkee Suurtila-Suomen vaihtoehtona monimuotoiseen ja 
laatuun panostavan maataloustuotannon, joka antaa myös pientiloille elinmahdollisuuksia. 
Ks. Katajamäki, H., Suurtila-Suomi uhkaa uutta maaseutua. Suomi-lehti 2/1995. 

4 Helsingin Sanomat 1.9.1995. ("Helsingin tuottavuus kasvoi 16 prosenttia kolmessa vuodes
sa") 

5 Sama 23.8.1995. ("Puolangan kunta kiistää työttömyydellä vehkeilyt") 

6 Bruttokansantuote maakunnittain ja pientalousalueittain 1990, 12 ja 16. 

7 Allen, 49. Huom! Allenin tutkimukseen eivät kuuluneet Ahvenanmaan kunnat. 

8 Helsingin Sanomat 6.12.1991. ("Suomalainen kuntoilee yksin") Suomen Gallupin tekemä 
liikuntatutkimus on otannaltaan tähän mennessä Suomessa tehdyistä tutkimuksista laajin. 
Se käsitti yli 12 000 haastateltua. Tutkimus tehtiin urheilun keskusjärjestöjen ja niistä ennen 
muuta SVUL:n toimeksiannosta. Tutkimuksen päärahoittaja oli opetusministeriö. 

9 Ks. Puronaho, K. ja Ikävalko, A., Kuntien liikuntatointen talous 1990-1993. Suomen Kunta-
liitto. Helsinki 1994. 

10 Sama,38. 

11 Liikuntatoimen tilastoja 1990-1992. 

12 Vuoden 1994 tiedot perustuvat esimerkkikuntien liikuntatoimistojen vastauksiin, jotka ne 
antoivat 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

13 Kuntaliitto selvitti kuntien liikuntahallinnon johtaville viranhaltijoille vuosina 1991 ja 1993 
tehdyillä kyselyillä kunnallisen liikunta toimen tilaa ja kehitysnäkymiä. Jälkimmäisen kysely
tutkimuksen loppuraportissa TJ.ina Panhelainen arvioi, että alle 2000 asukkaan maaseutu
kunnat olivat kaikkein valmiimpia "radikaaleihin ratkaisuihin, esim. koko liikuntatoimen 
yksityistämiseen". Tämä tukee käsitystä, että nimenomaan maaseudun kunnat ovat olleet 
valmiita vähentämään kunnallisia liikuntamenoja, jolloin niiden osuus kuntien 
kokonaismenoista on luonnollisesti nopeasti alentunut. Ks. Panhelainen, T., Vapaaehtoinen 
liikunta toimi. Liikuntatoimen hallinto- ja järjestöyhteistyötutkimus. Osa 2. Suomen Kunta
liitto. Helsinki 1994, 48. 

14 Kuvio perustuuesimerkkikuntienliikuntatoimistojen vastauksiin, jotka ne antoivat 1.4.1994 
tehtyyn kyselyyn. 

15 Liikuntatoimen tilastoja 1990-1992. 

16 Puronaho ja Ikävalko 1994, 13. 

17 Sama, 12. 

18 Tiedotperustuvat esimerkkikuntienliikuntatoimistojen vastauksiin, jotka ne antoivat 1.4.1994 
tehtyyn kyselyyn. Liikuntatoimistot arvioivat itse, oliko kunnassa meneillään merkittäviä 
liikuntarakennushankkeita vai ei. 

19 Ks. myös Ilmanen 1994a, 193-194 ja 203. 
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20 Helsingin Sanomat 13.9.1995. ("Seitsemän rahoittajaa jakaa suurhallin lainat") ja 14.9.1995. 
("Helsingin valtuusto hyväksyi hallitontin vuokrasopimuksen"). Päivää ennen, kun suur
hallin louhintatyöt aloitettiin, asetti pääministeri Paavo Lipponen opetusministeriön 20 
miljoonana vustusvarauksen kyseenalaiseksi. Pääministerin mielestä hankkeen rahoitusjär
jestelyt eivät olleet vielä riittävän luotettavat. Tässä pääministeri tavallaan yhtyi Helsingin 
kaupwlgin rahoitusjohtaja Tapio Korhosen aiemmin hankkeesta antamaan asiantuntijalau
suntoon, jossa todettiin erityisesti hallihankkeen pankkilainoitukseen liittyvän sellaisia 
epävarmuustekijöitä, joita oli pidettävä kokonaisuuden kannalta merkittävinä. Sittemmin 
suurhallin puuhaajat toimittivat opetusministeriölle lisäselvityksiä, ja asian käsittely on 
edelleen kesken. Joka tapauksessa rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Ks. Helsingin 
Sanomat 4.10.1995. ("Suurhallin rahoitus ei tyydytä Lipposta"), 5.10.1995 ("Lipponen: 
Suurhallin rahoitus julkistettava") ja 6.10.1995. ("Kari Rahkamo ampui suurhallin 
alkupamauksen"). 

21 Turun kaupunki joutui sijoittamaan yksityisenä aloittaneeseen 'fyphoon-halliin 100 miljoo
naa markkaa veronmaksajien rahoja, jotta halli saatiin pelastettua konkurssilta ja sen 
toiminta turvattua. Samalla kaupungista tuli hallin suurin omistaja. 

22 Helsingin Sanomat 4.7.1995. (Huippu-urheilun "asevarustelu") 

23 Tuupovaaran liikuntatoimiston arkisto. Urheilulautakunnan pöytäkirja 15.3.1979. 

24 Tuupovaaran liikunta toimiston arkisto. Tuupovaaran kunnanKankaalan sisä-ja ulkoliikunta
alueen perustamissuunnitelma 15.2.1988 ja opetusministeriön lausunto suunnitelmasta 
7.4.1988. 

25 Sama. 

26 Tuupovaaran kunnanarkisto. Kunnan talousarviot 1989-1990 ja Kristiina Ikosen haastattelu 
4.11.1992. 

27 Kristiina Ikosen haastattelu 4.11.1992. 

28 Tuupovaaran kunnan toimistossa viimeisiä päiviään työllistämistuella työssä olleen nuoru-
kaisen mielipide 3.11.1992. 

29 Keski-Häme 10.1.1991. 

30 Sama. 

31 Sama 15.8 ja 22.8.1991 sekä Hollolan Seutu 19.8.1991. 

32 Kosken kunnanarkisto. Kunnanvaltuuston keskustelupöytäkirja 9.9.1991. 

33 Kosken ostopalveluliikunnanohjaaja Pekka Kinnusen antamat tiedot 11.4.1994. 

34 Esimerkkikuntien liikuntatoimistojen vastaukset 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

35 Panhelainen, 21. 

36 Kuntaliiton tutkimustulokset on julkaistu kahdessa raportissa: Mäki-Lohiluoma, K-P. ja 
Pesonen, T., Mikä kuntia liikuttaa? -tutkimus kuntien liikuntatoimen hallinnosta ja järjestö
yhteistyöstä. Suomen Kaupunkiliitto. Helsinki 1992. Sekä jo viitteessä 13 mainittu Tlina 
Panhelaisen tutkimus "Vapaaehtoinen liikunta toimi". Mäki-Lohiluoman ja Pesosen vuonna 
1991 tekemään kyselyyn vastasi kaikkiaan 370 kuntaa, joten vastausprosentti oli noin 80. 
Panhelaisen vuonna 1993 tekemään kyselyyn vastasi 328 kuntaa, jolloin vastausprosentiksi 
tuli 72. Tutkimusten korkea vastausprosentti antaa mahdollisuuden johtopäätökseen, että 
niiden antama kuva kuntien liikunta hallinnon muutoksesta voidaan yleistää koko Suomea 
koskevaksi. 

37 Esimerkkikuntien liikuntatoimien toimintakertomukset 1990 ja liikuntatoimistojen vasta-
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ukset 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

38 Ks. muun muassa: Mertaniemi, M., Puronaho, K. ja Näsi, J., Liikunnan taloudellinen 
merkitys. Teoksessa Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Tieteellinen katsaus. Liikun
nan ja kansanterveyden julkaisuja 90. Jyväskylä 1994. Sekä Valtonen, H. - Rissanen P. -
Pekurinen, M., Liikunta, talous, kulttuuri. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 137. 
Helsinki 1993, 66-101. 

39 Esimerkkikuntien liikuntatoimistojen vastaukset 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

40 Jarmo Huovisen haastattelu 18.8.1994. 

41 Antti Lahtisen haastattelu 10.6.1994. 

42 Esimerkkikuntien liikuntatoimistojen vastaukset 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

43 Allen, 17. 

44 Helsingin Sanomat 3.5.1995 (''Piskuinen Utsjoki köyhtyisi eniten") ja 8.9.1995 ("Budjetti-
säästöt kirpaisevat pahimmin kehitysalueilla") 

45 Myrskylä, 6. 

46 Esimerkkikuntien liikuntatoimistojen vastaukset 1.4.1994 tehtyyn kyselyyn. 

47 Puronaho ja Ikävalko 1994, 32-33. Puronahon tutkimuksen mukaan kuntien uimahallien 
kulut olivat vuonna 1993 asukasta kohden 43 markkaa ja tuotot 18 markkaa, joten eroksi tuli 
25 markkaa. Kaikkiaan liikuntalaitosten ylläpito aiheutti ao. vuonna kunnille asukasta 
kohden kuluja 76 markkaa. Vastaavasti tuotot olivat asukasta kohden 20 markkaa. Siten 
kunnat tukivat liikuntalaitostensa ylläpitoa verovaroin 56 markkaa jokaista asukasta koh
den. Sama, 30-31. 

48 Allen, 60-62. 

49 Rissanen, P. - Valtonen, H. - Asikainen, K., Liikunta lamassa - lama liikunnassa?- liikunnan 
talous 1990-luvulla. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro VII. Tampere 1995, 14-15. 

50 Värri, 91. 

51 Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Tieteellinen katsaus. Liikunnan ja kansanterveyden 
julkaisuja 90. Jyväskylä 1994. 

52 Reijo Vartian haastattelu 5.5.1994. 
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LÄHTEET 

Arkisto lähteet 

Alavuden kaupungin keskusarkisto: 
- Kunnalliskertomukset 1948-1992
- Kunnanhallituksen pöytäkirjat 1949-1954
- Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949-1954 ja 1971-1975
- Nuorisotyö- ja urheilulautakunnan pöytäkirjat 1968-1971
- Nuorisotyö- ja urheilulautakunnan toimintakertomukset 1954-1971
-Talousarviot 1948-1990
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1949-1954 ja 1972-1979

- Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1972-1979

Alavuden liikuntatoimiston arkisto: 
- Lehtileikekokoelmat 1945-1949 ja 1970-1990
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1980-1990
- Liikuntalautakunnan toimintakertomukset 1980-1992

Helsingin kaupunginarkisto: 
- Helsingin kaupungin kunnalliskalenterit 1944-1964
- Helsingin kaupungin talousarviot 1919-1994
- Helsingin kaupunkia koskevat asetukset II. Helsinki 1930.
- Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 25.1.1945 liitteet
- Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat 1919, 1922, 1923, 1928, 1931,1944-1946,1950
- Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat 1914, 1919, 1920, 1930, 1941, 1946, 1963 ja 1964
- Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 15.4.1919 sitomattomat liitteet
- Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1900-1990
- Retkeilylautakunnan suunnittelukomitea 1940 
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1919-1944
- Urheilu- ja retkeilylautakunnan lähteneet kirjeet 1945-1964
- Urheilu- ja retkeilylautakunnan pöytäkirjat 1945-1964
- Urheilu- ja retkeilylautakunnan pöytäkirjojen liitteet 1945-1964
- Urheilu- ja ulkoilulautakunnan pöytäkirjat 1964-1967
- Urheilu- ja ulkoiluvirasto; palkkakortit 1930, 1940, 1950 ja 1960
- Urheilupaikkojen hoidon järjestelytoimikunta
- Vapaa-ajanviettokomitea
- XII Olympia Helsinki 1940/Järjestelytoimikunta

Helsingin kaupungin liikuntaviraston arkisto: 
-KH:n käsittelyssä olleita asioita 1914-1957
- Lehtileikkeet 1953-1992
- Leirintäaluekomitean mietintö 1965
- Liikuntalautakunnan ja -viraston toimintakertomukset 1989-1993
- Messuhallikomitean mietintö 1974
- Tiedotuspainatteet, ajoittamattomat
- Uimalakomitean mietintö 1974
- Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1921-1944
- Urheilu- ja retkeilylautakunnan toimintakertomukset 1945-1964

- Urheilu- ja ulkoilulautakunnan sekä -viraston toimintakertomukset 1964-1988
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- Urheilu-ja ulkoilulaitosrahastoa koskeva materiaali
- Urheilu-ja ulkoilulautakunnan pöytäkirjat 1964-1988
- Urheilu-ja ulkoilutoimen kehittyminen vuoden 1946 alueliitostapahtuman jälkeen entisillä

itsenäisten kuntien alueilla
- Urheilu-ja ulkoiluviraston henkilökuntalehdet: UU-UU-VEE ja Viestikapula1974-1988
- Urheilukenttiä koskevien päätösten kooste 1908-1960
- Vapaa-ajanviettokomitean mietintö 1962

- Venelaituritoirnikunnan mietintö 1962

Helsingin kaupungin talous-ja suunnitteluosasto: 
- Kaupungin urheilu-ja ulkoilulaitosrahastosta myönnetyt lainat 1973-1994

Himangan kunnan keskusarkisto: 
-Himangan kunnalliskertomukset 1950-1990
-Himangan kunnan talousarviot 1946-1990
- Kunnallislautakunnan ja -hallituksen pöytäkirjat 1943-1955
- Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle yksityisluontoisilta yhteisöiltä saapuneet kirjeet 1946
- Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1940-1959, 1973 ja 1980-1982
- Liikunta- ja nuorisolautakunnan pöytäkirjat 1981-1982
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1983-1990
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1946, 1953-1980

Hyvinkään kaupunginarkisto: 
-Hyvinkään kauppalan ja kaupungin kunnalliskertomukset 1939-1990
-Hyvinkään kauppalan ja kaupungin talousarviot 1926-1990
-Hyvinkään urheilu- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1933-1990
- Kauppalanhallituksen pöytäkirjat 1930-1959
- Kauppalanhallitus, saapuneet asiakirjat 1930-1939
- Kauppalan ja kaupungin esitteitä 1926-1990
- Kauppalanvaltuuston pöytäkirjat 1930-1959

- Urheilu-ja liikuntalautakunnan johtosäännöt 1933-1991

Hämeenlinnan kaupunginarkisto: 
-Hämeenlinnan kaupungin kunnalliskertomukset 1928-1990
-Hämeenlinnan kaupungin talousarviot 1928-1990
-Hämeenlinnan kaupungin urheilulautakunnan pöytäkirjat 1929-1980
- Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1928
- Urheilu-ja liikuntalautakunnan johtosäännöt 1930, 1968 ja 1980
- Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1929-1966

Hämeenlinnan liikuntatoimistort arkisto: 
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan johtosääntö 1988
- Liikuntaosaston toimintakertomukset 1989-1991

- Urheilu- ja liikuntalautakunnan toimintakertomukset 1967-1988

Joensuun kaupungin keskusarkisto: 
- Joensuun kaupungin asetuskokoelmat 1928-1980
- Joensuun kaupungin kunnalliskertomukset 1927-1990
- Joensuun kaupungin talousarviot 1928-1990
- Kaupunginhallituksen asiakirjat 1934
- Kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1933-1935
- Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1928-1935
- Kaupunginvaltuuston päätöslistat 1927-1928
- Keskushallinnon uudistarnisvaliokunta 1928-1929
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- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1981-1982
- Rahatoimikarnarin pöytäkirjat 1928-1929
- Ulkoilu- ja urheilulautakunnan pöytäkirjat 1972-1980
- Urheilukenttävaliokunta 1929
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1928-1929 ja 1934-1971

Joensuun liikuntatoimiston arkisto: 
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1983-1990

Kajaanin kaupungin keskusarkisto: 
-Kajaanin kaupungin kunnalliskertomukset 1962-1993
-Kajaanin kaupunginvaltuuston esitys- ja päätöslistat 1920-1961
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1979-1990
- Urheilukenttätoimikunta 1920-1925
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1948-1979
- Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1954-1972

Kosken kunnanarkisto: 
-Kosken kunnan talousarviot 1947-1990
-Kunnalliskertomukset 1954-1991
-Kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1946-1949
-Kunnanhallituksen pöytäkirjat 1949-1963
-Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1946-1992
- Leikekirjat kuntaa koskevista lehtiartikkeleista 1990-1992
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1980-1988
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1961-1979
- Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjat 1989-1990

Lieksan kaupunginarkisto: 
-Kauppalanhallituksen pöytäkirjat 1943-1945
-Kauppalanhallituksen saapuneet kirjeet 1943-1944
-Kauppalanvaltuuston pöytäkirjat 1941-1952
-Kauppalanvaltuuston saapuneet kirjeet 1941-1944
-Kunnalliskertomukset 1936-1990
- Lieksan kauppalan ja kaupungin talousarviot 1945-1990
- Ohje- ja johtosäännöt 1936-1969
- Ulkoilu- ja urheilulautakunnan pöytäkirjat 1973-1980
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1945-1972

- Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1952-1972

Lieksan liikuntatoimiston arkisto: 
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1981-1990

Mäntsälän kunnanarkisto: 
-Kunnanhallituksen pöytäkirjat 1945-1990
-Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1945-1990
- Mäntsälän kunnan kunnalliskertomukset 1950-1990
- Mäntsälän kunnan talousarviot 1950-1990
- Nuoriso-, urheilu- ja raittiuslautakunnan pöytäkirjat 1955-1972
- Urheilu- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1973-1990

- Urheilu- ja liikuntalautakunnan vuosikertomukset 1949-1990
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Opetusministeriön arkisto: 
- Liikunta- ja nuoriso-osaston tilastot myönnetyistä valtion rakennusavustuksista ja -lainoista

1967- 1990
- Läänien liikuntalautakuntien selvitykset kuntien urheilu- ja liikuntamenoista 1967-1979
- Valtion urheiluneuvoston pöytäkirjat 1967-1989
- Valtion urheiluneuvoston ja urheilutoimiston tilastot 1967-1992

Oulun kaupungin keskusarkisto: 
- Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1921-1990
- Oulun kaupungin talousarviot 1924 -1990
- Urheilulautakunnan lehtileikkeet 1950-luvulta
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat ja kirjeenvaihto 1935-1952
- Valtuuston pöytäkirjat 1923-1925, 1930, 1951, 1962, 1968 ja 1975

Oulun kaupungin liikuntaviraston arkisto: 
- Lehtileikkeet 1973 -1989
- Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1982 -1989
- Liikunta viraston menotilastot 1993
- Urheilu- ja liikuntalautakunnan johtosäännöt 1968, 1982 ja 1993
- Urheilu- ja liikuntalautakunnan toimintakertomukset 1948 -1992
- Urheilulautakunnan pöytäkirjat 1956 -1981
- Valtionosuusselvitykset 1979 -1992

Pohjan kunnanarkisto: 
-Kunnanhallituksen pöytäkirjat 1949-1990
-Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949-1990
- Nuorisolautakunnan pöytäkirjat 1949
- Pitäjänhistoriakornitean pöytäkirjat 1945-1977
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