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O MUUTTUVA YHTEISKUNTA

Lasten ia nuorten
l,¡ ¡ kku m i nen mu uttuvissa

ympäristö¡ssä
halleissa. Harjoitusten ja kilpailujen ajan-

Teþsti: Hønnu ltþonen

Lapsuutta

jø nuoruutta

on

pidetty liiþkurnisen aiþana.
L¡¡þ þurn¡seen innostauat leiþit,
kisailut

ja urheilut. Vanhem'

pien sukupoluien aøstuulla on
pithäbi, millaisiþsi þasuauan
sukup o luen firy siset i a sosiøø li.s et
I ii k hum isymp äristö t muo ua-

taan.

Jo

kainen historiallinen

ti lønne synnyttää oman løisensa

jø nuorten liiþuntøþulttuurin todelli.suuden. Liiþ-

løsten

þumisen suhteenþin kyse on
myös sukupoluisuhteesta, jossa

määritetään lasten ja nuorten
tilaa.
fvysisesri aktiivisin vai-

-lämäni
T:: îî:'":il:fl î;';"'iíi.Jåïil:
ts
jotka vaativat vaivan-

omia olympialaisia,
näköä ja kekseliäisyyttä. Keihäät, hyppy'
telineet ja muut tarvittavat välineet tehtiin
itse. Juoksumatkoja

mitattiin þtypylväi-

denväleinä ja korttelinkiertoina. Joukkue-

pelien alustoina toimivat kadut ja lähijärven jääpeite. Käytännössä kaikki asuinalueen pojat (!) olivat mukana kisaamassa.
Lähiympäristömme urheiluun eivät

vanhemmat puuttuneet. Urheiluseurojen organisoimat toimet olivat toisaalla,

jolloin harjoituksia ja kilpailuja järjestettiin sitä varten tehdyillä kentillä, saleilla ja

I

kohdat näkyivät paikallislehden seuratoimintapalstalla. Huomattava osa pihapiiriemme kisailijoista siirtyikin urheiluseurojen järjestämiin tilaisuuksiin. Joidenkin
urheilu-ura jatkui aikuisikään saakka ja
muutamista tuli oman lajinsa suomalaisia

kärkiurheilijoita.

vaksi toiminnaksi. Etenkin urheilupiirit
synnyttivät niin sanotun urheilun hyvän
kertomuksen. Urheilun katsottiin tuottavan kaikenlaista hyvää: ryhtiä, raittiutta, reippautta, iloa, valoa' kuntoa ja terveyttä. Yleisen kansalaiskasvatuksen hengessä myös kouluissa oli vaivatonta vannoa urheilun hyvän kertomuksen nimiin.
Kun myös kansallista identiteettiä raken-

nettiin etenkin kansainvälisissä kilpailuisurheilumenestyksen varaan,
nähtiin kaikenlainen fyysinen aktiivisuus

Urheittiinpa ennenkin

sa saâvutetun

Omassa tutkimustyössäni olen jäljittänyt lasten ja nuorten liikkumista. Historiallista sosiologiaa harioittaneena tutkimuskatseeni ovat suuntautuneet aina

myönteiseksi.

1900-luvun alkuvuosiin. Elämäkertahaastattelut, seuradokumentaatio, muistelut ja lehtiaineistot ovat valaisseet, kuinka merkittävä asia liikkuminen on ihmisten elämänkuluissa ollut. Historiallisesti
tarkasteltuna leimallista on ollut juuri se'
että urheileminen ja kaikenlainen liikku-

minen organisoitiin omatoimisesti. Tutkimusaineistossani on esimerkiksi taPaus,
jossa teurastajan poika kyhäsi sian virtsa-

rakoista sekä jalkapallon että uimaliivit.
Parhaimmillaan vintiöllâ oli kuivumassa
36 sianrakkoa.
Samankaltaisen todistuksen nuorison
tekemisistä antaa Rafael Helanko vuon-

Suomalaisen liikkumisen organisoinvakiintui jo varhain työnjako, jonka
mukaan urheiluseurat ovat vastanneet toi-

nissa

minto.ien organisoinnista ja kuntien vastuulle on annettu olosuhteiden rakentaminen ja niistä huolehtiminen' l930luvulta
alkaen maamme kuntiin perustettiin kiih-

tyvällä vauhdilla urheilulautakuntia, jotka ryhtyivät päättämään kenttien, salien,
uimaloiden, latuverkostojen ja muiden

liikkumisympäristöjen rakentamisesta.
Kohdennettuja katseita suunnattiin koulun sisätiloihin ja lähialueisiin, joista tuli-

kin aivan olennaisia urheilemisen ja liikkumisen tiloja.
Edellä esitetyllä tavalla Suomeen rakennettiin ympäristöjä, joissa oli mahdollista harjoittaa monenlaista urheilua ja liik-

1953 julkaistussa väitöskirjassaan,
tutki turkulaisia poikasakkeja. Helanko esitti keskeisenä tutkimustuloksenaan kaupunginosien poikasakkien
organisoitumisen virallisiksi urheiluseu-

kumista. Toteutuneet liikkumisympäristöt suuntasivat lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä. Samaa tavoitetta palve-

roiksi. Näinhän tapahtui myös maaseu-

jen organisaattoreiden tavoitteet muovautuivat varsin yhdensuuntaisiksi. Urheilun

na

jossa hän

tuympäristöissä. Kireeläisen pesäpalloi-

lun organisoitumisen alkuaskeleita otettiin

kylissä toimeenpannuissa ja

vähitellen

kylien välisissä otteluissa. Urheiluseurojen
suojiin siirtyessään aktiviteetit muuttuivat
aikuisjohtoisiksi.

Urheilu ja muukin liikkuminen mää-

rittyi 1900Juvun alkupuolella

kasvatta-

livat myös sosiaaliset liikkumisympäristöt. Koulujen opettajien ja urheiluseuro-

merkittävä asema ilmeni lukuisissa lajeissa toimeenpannuissa koulujen kilpailuissa.
Lasten ja nuorten liikuntakäytt àytymisen vaiheita tarkasteltaessa ei voida sivuuttaa sukupuolinäkökulmaa. Sangen kauan

etenkin urheilussa keskityttiin poikien
tekemisiin. Vielä toisen maailmansodan

uro
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jälkeisinä vuosina liikuntatunneilla poikien urheillessa tytöt saattoivat harjoittella
piirileikkejä ja tansseja koulujuhliin. Vallinneet käytännöt viestivät etenkin urheilun sukupuolittuneista käytännöistä.

lii-

jenemiseen. Kilpaurheilun rinnalle syntyi

kunnanopettajakoulutuksen aloittaminen Jyväskylässä

vuonna 1963 Iaaja-alaisti
opetussisältöjä ja monipuolisti opettajien

uusia skeittauksen kaltaisia nuorisokulttuurisen liikkumisen muotoja. Olennaista näille uusille muodoille oli, että ne eivät

valmiuksia.

olleet enää aikuisjohtoisia. Nuorisokult-

sessä

"urheilukurssittamisessa". Vasta

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset

Suuret murrokset
Pian sotavuosien jälkeen syntyivät suu-

ret ikäluokat. Vuosina 1946-1949 kunakin näki päivänvalon yli 100 000 las-

ta. 1950luvulla tarvittiin runsaasti uusia
koulurakennuksia. Monilla paikkakunnilla suuret oppilasmäärät pakottivat käymään koulua kahdessa vuorossa. Samalia lisääntyi myös huoli oppilaiden moraâlisesta ja fyysisestä kunnosta. Kun asuinnoistakin oli pulaa ja kodit olivat ahtaita lapset ja nuoret harjoittivat ulkoilmaelämää. Tällöin urheilu ja liikunta kukoistivat. Myös seurat aktivoituivat nuorison
urheiluttamiseen.

Aina 1960luvulle

saakka urheilun lajiroiminnat suuntasivat sekä liikuntapaik-

karakentamista että opettajakoulutuksen

sisältöjä. Helsingin voimistelulaitoksella koulutuksen painopiste oli lajikeskei-

'yr.'

t?¡t

t'

merkitystä ryhdyttiin korostamaan muis-

sakin yhteyksissä kuin presidentti Urho
Kekkosen Jyväskylän yliopiston uuden
tiedekuntarakennuksen avajaisissa vuonna 1971 pitämässä 'ìporr tipuheessa".
Yhteiskunnan rakenteellisten muutosten lisäksi myös kulttuuriset muutokset
ovat laajentaneet lasten ja nuorten

liikku-

matilaa. l980luvulla käynnistynyt kultruurien - myös liikunta- ja urheilukulttuu¡in - eriytyminen johti niin toimijakenttien kuin tekemisten tavoitteiden laa-

Nykyistä ja tulevaa
Lasten ja nuorten liikkuminen synnyttää nykyäânkin huolipuhetta. Liikunta-aktiivisuuden tutkimus on osoittanut,
että kaikenikäiset jakautuvat liikkumisensa suhteen neljään ryhmään: himoliikkujiin, aktiiviliikkujiin, satunnaisliikkujiin ja niukkasliikkujiin. Himoliikkujille

fyysinen aktiivisuus on keskeisin elämänslsalto. .¿\killvrlilkkuJren elamanfytmlssä

fyysisillä toimilla on merkittävä sijan-

Satunnaisliikkujat puolestaan ovat liikharvemmin ja ajoittain innostuen.
Eniten huolissaan ollaan niukkasliikkujista, joita arvioidaan olevan noin viidennes
lapsista ja nuo¡ista.
Liikkumisesra kiinnost unee¡ piirit ovat
sa.

l<eellä

ryhtyneet puhumaan "liikkumattomis-
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ten ja nuorten liikunnasta. Tutkimuksen

tuurisissa liikkumisen muodoissa korostui vapaus, vertaisuus ja vastarinra.
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sävyttivät 1960-luvulla suomalaista yhteiskuntaa. Maatalouden tuottavuuden nousu
ja metsätöiden koneellistuminen heikensivät maaseudulla elämisen mahdollisuuksia. Seurauksena oli "suuri muutto" kaupunkeihin, palveluammattien lisääntyminen ja työn fyysisen kuormituksen väheneminen. Huomion kiinnittäminen kuntoliikuntaan laajensi myös näkemystä lâs-
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Helanko, Rafael (1953). Turun
poikasakit. Sosiologinen rutkimus
9-16-vuotiaitten poikien spontaanista ryhmistä vv. 1944-7951. Uuden
Auran kirjapaino. Turku.
I Itkonen, Hannu Q003).Nuorisourheilun muuttuvat käytännöt, tavoitteet ja merkitykset. Teoksessa Aapola, S. E¿ Kaarninen, M. (toim) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. SKS:n toimituksia 909.
Helsinki.
I ltkonen, Hannu (2020). Liikunnan
monisäikeinen eriarvoisuus. Teoksessa Kokkonen, J. & Kauravaara, K.
(toim.) Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa.

Liikuntatieteellisen Seuran jul-

kaisu nro 175" Helsinki.

I

ltkonen, Hannu Q02I). Liikkumi-

sen sosiologia. Vastapaino. Tampere.

I
ta". Totta onkin, että liian vähäinen liik-

kuminen tuottâa hyvinvointi- ja terveysvajetta. Tulisi kuitenkin välttää "liikkumattomuuden" käsitteen käyttöä, sillä se
on totuudenvastainen ja leimaava. Kaikki
elolliset olennot liikkuvat. "Liikkumattomuuspuheella" emme saa ketään fyysisesti aktiivisemmaksi. Tarvitaan kohdennetumpia liikkumisvalistuksen ja kannustamisen muotoja sekä motivoivia liikkumisympäristöjä.
Tulevaisuudessa lasten ja nuorten liikkumisesta vastaavat yhä useammat tahot.

Tämä asettaa haasteita synnytettäville
verkostokäytännöille. Erityisesti avainasemassa on koulu, joka tavoittaa ikäluokat
kokonaisuudessaan. Lasten ja nuorten liikunnasta vastaavien tahojen tuleekin räätälöidä alati uusiutuvia hybridimäisiä käytäntöjä. Erityistä huomiota tulee kiinnit-

tää niihin toimintaympäristöihin, joissa
varttuva sukupolvi viettää aikaansa. Koulupihojen liikunnallistaminen ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen ovat oivallisia toimia, joiden avulla saadaan lisättyä
liikettä.
Muutamat julkishallinnon roimer ovar
lasten ja nuorten liikkumisen kannalta
kannatettavia. Suomalainen harrastamisen malli, jossa jokaiselle nuorelle tarjotaan ainakin yksi harrastusmahdollisuus,
on osaltaan lisäämässä myös fyysistä aktii-

visuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriössä meneillään oleva liikkumisvaikurusren

arviointi voi parhaimmillaan nostaa liik-
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Lahti, Jukka (2016). Jumpan j?iljil-

kumisen kysymykset laaja-alaisesti päätöksentekijöiden pohdintoihin.
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuu-

tä akateemiseen maisteritutkintoon.
Jyväskylän yliopiston liikunnanopettajakoulutus vuosina 1963-2013.

den tavoitteellisuus tulee ulottaa aiempaa
määrätietoisemmin myös urheilun ja liikunnan ilmiöiden tarkasteluun. Erityinen
haaste on yhteiskunnan polarisoituminen

Studies in Sport, Physical Education
and Health 251. Jyväskylän yliopisto.

hyvà- ja huono-osaisiin. Tutkimustieto
osoittaa, että alemmassa yhteiskunnalliaikuiset ja myös heidän lapsensa liikkuvat muita vähemmän.
Näin ollen tarvitaan ilmaisia tai merkittäsessa asemassa olevat

Jyväskylä.

I

Rannikko, Anni (2018). Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimusseuran
kaisuja 201. Helsinki.

jul-

västi tuettuja liikuntapalveluja. Maahanmuuttajienkin liikkumisen suhteen riittää
tekemistä.

Liikkumisella on ollut ja tulee olemaan
vastakin suotuisia hyvinvointivaikutuksia.
Liikunnan päätöksenteko tulisikin mieltäà laaja-alaisemmin yleisemmäksi hyvin-

vointipolitiikaksi. Pelkän politiikkanäkö-

kulman ohella kannattaa muistaa myös
yksilötaso. Yhteiskunnallisten ja yhteisöllisten hyvinvointivaikutusten lisäksi liikkuminen eri muodoissaan rikasrurtaa yksilöiden elämàä jatuorraa iloa, Liikkumisen itseisarvoista ulottuvuuttâ ei rule
sivuuttaa pohtiessamme lasten ja nuorten

non jäsentämistä ja merkityksellistämistä.

Ennen kaikkea tämä tarkoittaa sitä, että
lapsia ja nuoria on kuultava heitä itseään
koskevissa asioissa. Näin tulee menetellä myös fyysisen aktiivisuuden kysymysten suhteen. Laadukkaan yhteiskunnan
yksi ominaispiirre on sukupolvien välinen
vuorovaikutus. Nykyisessä ilmastonmuutoksen ja lajikadon maailmassa tämä on
suorastaan välttämätöntä.

liikuntakäyttäytymisen ilmiöitä.
Uusi lapsi- ja nuorisotutkimus on osoirtanut kumppanuuden sävyttävän lasten
ja vanhempien välisiä suhteita. Nopeasti
muuttuvâssa maailmassa lapsen tahto ei
olekaan aikuisen taskussa. Lapsille ja nuorille onkin annettava sellaista toimintatilaa, joka palvelee heidän omaa elämänme-
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