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Luklji.llle 

Tämti Suo1m�n Kor.lpi.lll oliltto ry:n ja ,JyväskyUln y.lloplston 

lllkuntasuunnittelun laitoksen yhtelshi.lnkkeena toteutettu 

tutklmus korlpallosta penkkiurhellunil on luonteeltaan koke.l

leva. Penkk.lurheilna ja sen ki.lnnontav11uden Vlhte.ltä on tols

taiseks.l tutkittu vähän. Tästä syystä tutkimuksen lähtökohdat 

jäivät niukolks.l. Val.lttlln laajak11.lmainen, kokeileva lähes

tymistapa. Kokeilevan tutkimuksen jälkeen on mahdollista tar

kistaa t.11tklmuksen polttovälUI ja kohdlstaa huomlo jo.lhinkln 

keske.lsiin kysymyks.lin. 

Tällaiselle esltntkimukselle ei ole aiheellista asettaa tiuk

koja tieteellisyyden vaatlmuks.ia. Sen tehUivlinä on pikemmin

kin tuottaa vinkkejä ja virikkeitä kuin mitään lopullisia 

v;istauksla. Tut:klmuksen l:ehtäväasettelu ja rnenetelm1ivallnnat 

riippuvat aina myös k1iytettävlssä olevista voimavaroista. 

Suomen Korlpallollltto ry on osoltfanut ennakkoluulottomuutta 

ryhtyesnä/ln tut.klmusyhtelstyöhlSn koripal lol lun kehlttllmlntar

kol t ukn••nn,,. TIPl:oyhh• 1 rik111111nnnn k<·h 11.t.!lml 11('11 1 /lhU\kohtnnn 

on p/ltev/l tleto. Myi.ls urhellun kehitUlmlsess/t on s.l.irrytUlv11 

"uskomusten varasta tiedon vara.lsuuteen". Suomen Korlpallo-

1.1.itto on tiedostanut ajan haasteet. Yhtelstoiminta lilton 

johtoportaan kanssa on ollut avolnta j;i kltkatonta. Tutkl

muksen tulokset ovat vain suuntaa j;i vlrlkkeltH antavia. 

Opetusmln.lsterlö on tukenut tutki.musta. 



J(ORI Pl\1,1,0 PENKKI URIIEil.,lJNI\ 

Kalcvl lletnll/i 

t. Ylelsö urhelluvllhteen kuluttajana

Penkklurhellemlnen ell urhellutapahtumlen slvustaseuraaminen 

11.enee yhttl vanha ilmiö kuln ltse urhellukln. Nykylslln mit

tasul1teisilnsa tämH populaarlkulttuurln muoto on kehittynyt 

vasta muutaman vuosikymmenen aikana. Penkkiurheilun suoslota 

on edistHnyt ennen muuta nykyptlivHn joukkoviestlntH, varsin

kin TV. Joukkovlestinntln avulla urheilutapahtumat välittyvät 

kaikkialle ja niiden annista voimme nauttia mukavasti kotona

kin radion ta.!. TV:n ääressä. 

Penkkiurheilun tavaton laajeneminen on muuttanut urheilun 

perinte.l.siH aqetelmla ja ehtoja. Urheiluhan on vanhastaan 

tarkoitettu "urheilemista" ja urhe.1.1.1.jo.l.ta varten. Sen mukal

s<'sl.l. urhrl 1 uspurat on penrntettu nim0.11omaan :Plsenistön "kes

k!ntllsen hy/.idyn" el l yhtelsen urhclluharrastuksen edlstärnl

seks!, mutta·crity.l.sesti kilpallut.apahtumllla on oma vl.1.hcle

arvonsa, ja yleisön k.l.innost.uksen laajeneminen on tehnyt. ur

heilusta erHHn nyky-yl,teiskunnan kysytyimmlstä joukkoviihteistH. 

Oltuaan siis aikaisemmin etupHHssH urhc.l.lijakeskeinen harraste 

urheilusta on kehittynyt myös maailmanlaajuinen yle.l.söviihcle. 

llrhelluvilhtee11 "kuluttajana" yleisön merkitys urheilun 

uutena intressiryhmHnH on vahvistunut, ja sen odotukset oh

jaavat myös entistä enemmMn koko kilpaurheilun kehitystä. 

Suomala.lset urheil11johtajat (n 1666) ovat jo ik�iHntyneen 

(v. 1968) tutkimuksen mukaan hyvin tiedostaneet yleisön mer

k.ltyksen urheilutoim.lnnassa, va.lkka 47 1 ryhmästä k.l.istääk.1.n 

sen väliintulon 11rheilun tarkoituksien määrittelyssä: 
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Samaa Er.i Va.lkea Yhteensä 
mleltä mleltä sanoa 

Yleisön kannatus ja tuki 
ovat liikunta- ja urheilu- 92 % 5 % ) % 100 

järjestöjen välttämät tö-
miä ellnehtoja 

Juuri yleisö tekee urheile-
misen mlelekkääksi ja ilman 72 % 20 % 8 % 100 

yleisöä urheilu olisi kuol-
lutta 

Yleisö on itse urheilun aat-
teelle ja tarkoitukselle täy- 12 % 77 % 11 % 100 

sin vieras ilmiö 

Yleisön pyyteet ja odotukset 
elvät saisi mitenkään vaikut- 47 % 35 % 18 % 100 
taa urheilujärjestöjen toim.tn-
nan tarkoitukseen 

Kalevi Heinilä - Pekka Kiviaho, Suomala.tsen urheilujohtajan 
muotokuva, Kasvatust.iete.tden tutkimuslaitos, 48/1968. 

% 

% 

% 

% 

Urheilun yleisösuuntaisuus korostuu, mitä korkeammalla urhei

lun hierarkiassa noustaan. llulppu-urheilu ei olis.l sitä, mitä 

se on, .ilman yleisöään. Huippu-urheilu on ensi s.ljassa suu

ren yleisön v.lihde, se on yleisöä varten ja sen sankarit 

ovat "yleisön omaisuutta". 

Yleisösuuntalsena urhellun instituutio on talpuvainen järjes

täytymäHn kysynnän ja tarjonnan säätelemien talouselämän mark

kinoiden tapaan: 

Tuottajat 

Tuote 

Markkinointi 

Kuluttajat 

- urheilujärjestöt ja -seurat

- urheilusuoritus, kilpailu, ottelu

(urheilija, urheilujoukkue, urheilu

laji)

- urheilun joukkoviestintä

(urheilun tuotekehittely)

- yleisö

Tässä yleisösuuntaisessa mallissa urhellun kehitysU\ ohjaa 

yleisön kulutuskysyntä. Mitä pare�nln tuottaj.ten tarjonta 

sopeutuu yleisön kulutuskysyntään, si.tä vahvenvl on tämä 
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udwl.11.1j1lt:-jer.U\j0n :ln -ne11ro:)cn R0k/l toi r,aalt,, yle.ls/5n .lnlres

n l.en yhl.r-nev:IJnyyn .la nJUI 0ncmm:111 11rh0ilt1 to.lml nta·-11Ji1lUk

sell:ililn Uihenlyy ylc.lsUI v.l.lhdeteoll.lr.11utl<1 ja lo.llontuu 

aatteell.lskasvatuksell.lsesta per.lnteestäHn: 

"Viihdeteollisuus ja urheilu ovnt lyöneet kättä toisJl
lcen, mlnn/1 klltl.cly!:rnll raha on ol Jul v/lli tt)lv/lnll lcki
jllnH. Ammnttilnisuus on joko julkisesti tai1falaa tullut
mukaan kaikklln katsojia vcttlvlin lajeihin" 

T;ilousmilrkklnolll.1 111.kevo.ltto pltHil pyörät pyörimtlss/1. r,i.lke

voltlo pHHsyl.lpuista, mainostuloista ja bingosta pyöritttlä 

my15s urhc.llun ratta.lta, mutta nykypHivän huippu-urhellu tar

vitsee tuekseen myön suuren yleisön arvostuksen ja julkisen 

tunnuntuksen. "Ilman s.ltH eivät urheilljatkaan jaksaisi ta.l 

viilslsi ponnlstella vuosikausia huipulle päästäkseen ja slel

ltl pysyäkseen" ja ilman sitä urheilujohtajatkaan Jukka Uunilan, 

Kallu Tuomisen ja Pekka Peltokallion tapaan tuskin olisivat 

nykypHivtln julkklksia. Yleisön euoslo ja kiinnostus antaa 

urhe.l tulle Julkisuutta ja arvonlisäll. Yleisö tuo mukan11an 

myHn kaupa]llsuudcn jR muut lievPllmlHt urheiluun. Yleisön 

vU. hdemarkkl. no.ll.Ja kysymyn "KENEN EIIDOU,LA?" kUrjlstyy ja 

pulmal.listuu. 

7.. l'cnkk.l urhc.l l.11 t11tk trmrnkohtC'<Jna 

llu.lppu-urhcl l.ussa pät.ee viii te: "Urhc L 1.u elä/ei yleisc}eUUln ja 

yleieci elää urhc.l.lussa". lluolJ .matta yleiecin lislläntyvHstä 

merkityksestä huippu-urheilussa penkkiurhell.ua joukkoviih

t.eenil on toista isekrd tutk.lttu vähän. L;iajenun.ln pcnkkl11rliei

lun i]miö tuli maassamme ensi kerran jul.k.lscn tarkastelun ja 

krlltt.lsen keskustelun kohteeksi Jyväskylän Kesän kongressis

ea vuonna 1973. 21 Penkkiurheilua on maassamme tutkittu tols

taiseksi lähinnä vain pollittissosiaal.lsena ryhmäsamaistumlsen 

1) Rleto Sänkiaho, Li.lkuntakulttuurl ja yleisö,; Kalevi
llelnil/1 & Jukka Wuolio, lluippu-urhellu ja yhte.lskunta,
Jyväskyltln KesHn urhe.llukonqressi 1973, JyvHskyltl 1973,
s. 125.

21 Kalev.l llclnil.ä I!. ,Jukka Wuol.lo (toJm.) emt. 
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llm lönä ja markklno. lntltutklmuksen ja yleisön kulut11skysynn1i11 

11;ikiik11lm,,nta. l) 

2.1. Tutkimustehtävä 

�Kor ispenkkiurhe ilua" koskeva tutkimushanke on Ulhtö.ls.ln 

Suomen Kori.palloliitosta ja on osa laajenunasta koripalloa 

koskevasta liikuntasosiologisesta tutkimuksesta. Tutkimuk

sen keskeisirnpiinä tehtäviinä on kartoittaa kor 1.spenkkiur:hel

lun kiinnostavuuden yleisiä sosiaallsia ja erityisiä laji

kohtalsia lähte.ltä. Jokalsella laj.llla on erityiset urhei

lulliset tarkoltuksensa ja lajipi.l rteensä, jotka erottavat 

ne to .ls lstaan ja antavat nillle ominaislelman ell lajlmuodon. 

Lajin muotoa vastaa elämyksellisellä tasolla sen olemus. 

Tutklmuksen tehtävänä on kuvata myös koripallon lajiolemusta 

sella.lsena kuin sen katsomoylelsö kokee sekä verrata jatkossa 

tätä yleisön koriskäsitystU pelaajlen käsitykseen. Tutkimus 

on luonteeltaa11 vahvasti koke.lleva, esitutkimuksen kalta .lnen, 

eikä siinä sella.lsena sovelleta tiukkoja t.lcteell.lsyyden vaa

timuksia. TulklmuslehLävän perustella ja perusteluja on kä

si tel t.y ta1·kemmin tutkimuksen kehyssuunni t.clmassa, joka 

l) Peslspcnkklurheilust. a Pekka Kiviaho ja Uolevi Mustikkamaa
ovat julkaisseet mielenkiintoisen tutkimuksen "Intra-group
Con[lict in Sport Aud.lences durlng Inter-group Competltlon
A Test of lhe Conflict.-Int.egrallon llypothesis"; Sociology
of sport: soc.i.olog.lcal studies and admlnJst.ratlve,
economic and legal aspects of sports and leisure- A
collect.ion of t.he formal papers presented at. the
International Congress of Physlcal Actlvity Sciences
held ln Quebec City, July 11-16, 1976, Landry, A.R.
Orban Miami, 1978, 267-282.

Jääk lekos ta Seppo l so-Aho l.a on Jukka Wuol ion a vus t_amana
julkaissut. tutkimuksen "Social Nature of Spectat.or Sports
Int.erest": JY:n llikuntasuunnitt.elun laitoksen tutkimuk
s.la n:o 5/1974. 29 s. Markkinatutkimuksen teht.äväaset
t.elua edustavat taas seuraavat tutkimukoet. : Petri Viikko,
Yleisurheilukllpailujen markkino.lnt..l, Turun kauppakorkea
koulu, projektltutki.elma, 1982, 155 s. ja Jukka Nuotio -·
Eero Pöhö, Yleisöt.utkimus 1983, jääk.lekon SM-li.lga,
50 $.
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alkuper:.1isess1i muodossaan on liittccnii. Verta<1mallil tote11tet

tua tutkimusohjelmaa tähän suunnitelmaan on mahdollista to

detc1, ml.t11 mnutoknJa myöhemm,it kehl.tysvaJheet ovc1t aiheut

taneet alk11perälneen rsnunnitelm;rnn (ks. liite 1). 

2.2. Menetelmälliset pulmat 

Tutkimnstel1tävä on lähestymistavaltaan ns. fenomenologinen, 

penkkiurheilnn ja koripallon ole11111ssis/iltöä kartoittava. 

Menetelmällisesti tällainen tutkimustehtävä on pulmallinen, 

koska siinä pätee paradoksi: Mitä paremmin tutkittava ilmiö -

koriselämykset - ennalta tunnetaan, sitä pätevämmin sitä 

pystytään tutkimaan. Tämä sHHntö puree erityisen hyvi� sil

loin, jos esimerkiksi taloudellisista syistä näitä elämyksiä 

joudutaan kartoittamaan postikysely-menettelyn avulla. Tässä 

halvassa, mutta kattavassa menetelmässHhHn käytetHän pitkäl

le strukturoituja kysymyksVl annettu! ne vastausvc1.lhtoehtoi-

1wen, m.lkH vuorost.i;u1 edellyttää tutk.lttavan ilm.lön hyvä11 

ennakkotuntemusta. Riittävän ennakkotuntemuksen varmlstami

seks.l käytettiin hyväks.l alan kirjallisuutta ja neuvonpi-
1) 

toa as.lantuntijo.lden ja pelaajien k;ir1ssa. 

Yle.lsBn elämyskentHn ja korlsk.llnnostavuuden lähte.ltä py

r.lttiin haaruko.lmaan tutkimuksen suunn.ltteluvalheessa 

1) 
Tässä tarkoituksessa tutkimussuunnitelmaa esitelti.ln ja 
siltä keskustelt.l.ln Suomen Koripallol.liton ncuvottelu
pälvillä Suomen Urh<>iluop.lstossa v. 1983. Kyselylomak
keen suunnittelua auttoivat erityisesti neuvonpidot 
.lehtorien ,Jukka Wuolion ja Heikki Parkatin sekil 1\iine
kosken Huiman pelaajaveljesten Tlmo ja Jarmo Lehtosen 
kanssa. Tästä parhaat kiitokset. L.llkuttaessa nä.lnkin 
"tuntemattomilla vesillä" varsina.lset esitutkimukset 
olis.lvat tarpeen. THhän ei kuitenkaan tutkimusvarojen 
puolesta ollut mahdollisuuksia. 
Kainu M.lkkolan ansiokas 'jälklkr.ltiikk.l ', josta läm
m.ln kiitos, osoitti, että hänen verratonta as.lantunte
mustaan olisi tarvittu jo tutJd1n11ksen suunnitteluvai
heessa.
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yhtäältä kirjallisuuden avulla ja tolsaalta käytUlm1111U hy

väksi yleistä "elUmyskarttaa" urheilun erilaisista merkitys

sisällöistä. Näitä tutkimuksen käsl.tteell lslä vU.tekehykslä 

selostetaan llihemmin myöhemmin vastaavlssa kohdissa. 

2.3. Yleisövalinta 

Tutkimukseen valittiin harklnnanvaraisesti seuraavien koris

otteluiden yleisöt: 

Ottelu 

l dlv. p}:ay-off 

IIONSIJ-SI\Ll'I\ 

IO.J.84 

Ä. IIUJMA-SÄYllI 

10.J.84 

S1·1-:-sar J:• _ S'-'"'1 f J.n. 

KT1 1 --[;Tr·:f1f'(Xl 

24.l.0<1 

HNMKY--TP 

25.J.84 

Nalsten_loppuoltelu 

'fP-LrNMKY 

10. J. 81 

Paikkakunta Ylelsörnä.'lrå 

,lyväskylå 131 

Äänekoski 1209 

Kotkn 10')5 

llelsi11ki 4]0 

Tampere 348 

Tutkimusaineiston keräysmenettely oli seuraava: 

Tulkimus-
n,'lyte/\ 

IOZ ·10 \ 

216 18 i 

70 r. "

lf.l8 4) '

no 24 i 

1. Yleisölle jaettiin ottelun järjestäjien toimesta tutkimus

ta esittelevä tledote (ks. liite 2). Tiedotteessa pyydet

tiin kalkkia yli 15-vuotiaita halukkaita ilmoittautumaan

tutkimukseen.

2. K,111nusteena ilmoittautumiselle ktiytettUn lähinnä vapaa

lippuja korisotteluihin.
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J. Tlmoittautujla pyydettiin jHttHmäHn henkllötletons3 pos

tlosolttelneen ottelun jHrjestäjllle ulosmenopaikollle.

4. Ottelun kuuluttaja valisti yleisötutklmuksesta kovaääni

nen vHllLyknellH.

5. KyselylomakkQct l�ihetettJln vtllitt()m3st1 ilrno.lttaut.unei l-

le j;:i s;:imalla toivot:t.l:l.n nJiclen "pikaisl:a palauttamlsta".

f,, 'l'utk!munyknlk/\n eduntajat valvolv;:it ko. ottelujen yhtcy

clessH mahcloll!suuksJen mukaan sitH, että järjestäjät 

huoJ ehtislvat aslanmukalsest.i tutJdmust!edotteen levit

tämlsestä ja ilmoittautumisten vastaanottamisesta. 

Kuten edellä yleisötllastosta ilmenee yleisUn kJ.innostus tut

ki.musta kohtaan vaihteli suuresti pa.lkk;ikunniLtain ja jäi 

m!esottelujen kohdalla osall.lstum.lsen osalta kesk.lm/iärältäHn 

vars.ln alha.lseksi 20 %. Pa.lkkakuntakohtaiseen vaihteluun 

vaikutti todennäköisent.l ottelujärjestäjlen suhtautuminen ja 

keskJmäHrHlsecn matal;ian oenlllstumlsproscnttlin ehkH raL
killGevastl yleJnUkannustcidcn rllt:U!m/lttömyys. l)

Tiimi! ylelsön tutldmuskllnnostuksen suuri vaihtelu eri pnik

kakunnilla luonnollisesti helkentHil tutkimuksen edustavuut

ln ja rdUl Pnennni!n, mltH pJ.encmpi on t11t:kl.muksccn osallJ.s

luvan yleh•ön nulitcell. l.nen onmrn koko ylelnöm:111r:lntH. 

1) YleisurheJ lun Euroopan Cup-·viilJ.er:lkllpa llt1a koskevassa
ns. EC-yleisötutkimuksessa tutkimusaineiston kerääminen
suoritettiin periaatteessa sam�lla tavalla (katsojat
tHyttlvHt lomakkeen kotonaan ja palauttivat postitse
tutkijoille) mutta tehokkaaMnilla jilrjestelylllä ja
kannusteilla (50 vapaalippua Ruots.l-Suomi-maaotteluun 1)
pystytti 111 varmlstamilan alneiston edustavuus jil hyvä
palautusprosenttl 68 1). JHHkiekkoilun ylelsötutklmuk
sen aineisto kerHttiln niinikään kyselylomakkeella,
mutta lomnke tilytettiln k;iteomossa ottelun aJ.kana tai
tauolla. Edustavuus turvattiin siten, että katsomori
veJttHin valittiin 300 henkilön yle.l sotos jokaiselta
liigapalkkakunnalta. THmä henkilökohtainen valinta ynnH
vast;ius-kannuste-vuosikortti jääk.lekko-otteluihin edes
auttoivat sitH, että palautusprosentti kohosi erinomai
sen korke;iksl (88 1 ja esimerkiksi Joensuussa 99 % ja
Oulussa 97 %!) •
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Nämä edustavuuden puutteet asettavatkln tutkimushavalntojen 

yleistämlselle omat rajaehtonsa jA varauksensa. ToJsaalta 

voidaan jo tässä yhteydessä todeta, että yleisövastauslen 

vaihtelu monen tut.k.imukBen päämuuttujan osalta pa.ikkakunta-

kohtaisessa vertailuBsa ol.l yllätUiv/in samanBuunlainen huo

limatta yleiBönäytteen suuruuden val11telusta. Havainto viit

taa siihen, että koripallo penkkiurhe.il.un elämyksenä on enem

män lajispeslfinen kuin yleiBörakenteesta riippuva ilmiö. 

Jos tämä pätee, edustavuuden puutteet eivät ratkaisevasti 

mitätöi tutkimuksen tarkoitusta. 

3. Penkkiurheilu opittuna käyttäytymisenH

Penkkiurheileminen on yhtä lailla kulu omakohtainenkln urhel

leminen opp.imlsen tulos . Tämä pätee eritylsesti sllloin, kun 

on kysymys pe11kklurhe.llun säännöllisestä, tavaksi tulleesta 

harrastamisesta. Oppimisprosessin eli sosiaallsaatlon tulok

sena on sisäistetty sellaisia affektiivisia, tiedollisia tai 

myös kineettisiä valmiuksia, jotka riittHvinä ja vHlttämättö

ml.ni.l ehto.lna säätelevät k.iinnostusta penkkiurheiluun. '1'/lmän 

oppimisprosessin tuloksena on opittu mm. ne perusteet ja 

standardit, joiaen avulla t.ietyn ottelu- ja k.ilpailutapah

tumen ta.i yksityisen urheilusuor.itukBen urhe.ilullisla tar

koitusta ja pätevyyttä arvio.idaan. 

Pen):klurhe.llm opp.im.ista edisUiä monitahoinen ohjausjär

jestelmä: 

KAAVIO 1. Penkki.urheilun ohjausj,irjestelmä 

K e h y s o h j a u s 

Kilpailun yhteiskunta 

Kilpaurheilun arvos

tus 

Palkallinen urheJ.Ju

kulttuuri 

Palkal.l inen lajiar

vostus 

Y 1 e i s o h j a u s 

llrhellun joukkovies

U.ntä 

Koululiikunta 

Urheilu idolit 

E r i t y l s o h j a u s 

KolJ, sisarukset Ja 

vanheuuna l 

Vertaisryhmät 

Ut:hellus�ura 

Merkltyshenkllöt 
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n:llclr)n eri ohj,1usjii1:jc:,telrnlP11 l.r!hUiv;\m,1:rk.l.tysUi pcnkklur

heU.1111 oppimisproscss.l.r;i;a voidaan k11v<1Li1 seuri1av,1st l: 

Kchysohj<1t1s opctL,,, <1rvostamil,,n Si1,,v11tuksJ;i, mcnf'stystä ja 

k.l.lp;1llcm.lstil yht:c.lr;kunn,,n ,kchysilrvnln,, ja toimintamal]elna

yleJ sesti ;,, t1rhell11ssa crJtyJ sesti. Palkkakunn.l.tta in t;l m;l

.,rv<rnlt1s kanavolt:u11 eri li.ljlen v)JJl tykst)lUi. SordalJsaatlon

ttiloki,;r:,11;1 opJta'1n nrvostamaan to lslil J;1jeja enemmän kuin

t.olsJa pa l.kkakt1nnan urhe.1 luperintccn mukalser;ti.

Yleisohj.tus opettaa eri L:ij.len tuntem11sta, niiden cr.lla.l.sia 

11rhr I lnll.1 sl a va<1L lmukslc1, suor.l.tt1sr,t,1ndardcja ja kllnnosta·

vuudr-n et:iJ;:ilsia Uihte.1.U.i. 

Erlty_isohj
!'
1us Uihivc1lkutuksena usein lopu] ta ratkal.see suh

t.at1t.umlscn urheiluun ja sen harrasU1miseen omakoh\:alsen os.11-

llstumisen ja/ti.ll. penkklnrheilcmlscn muodoissa sekä lajien 

suosituJ.mnnnHlen ja k.tlnnostavuudcn va'lhtelun. 

TuLk.lmukson painof)lste cl kuiLenka.111 ole Uissä sosJallsaatio

pr:osessissa, jonka tuloksena on klinnostur; korl.spenkkiu1:h8l

luun, vaan olemc1ssa olevan penkklut:hc.l luinnor.tukr_;cn eliimys

sls;i.1 liin tutk l.m l.11,,11. 

4. Ut:hcl.lun koodit ja kiinnostavuus

l<ot:Jksen kil.nnostavuus penkk.i.11t:hcJlt1s,;;1 kytkeytyy todr>rrnii

kHJscsti läheisesti pelln kognJtJJ.vise11, tiedollisen, raken

teen hallintaan. Koriksen tledolltnen rakenne on mul.dcn 

palloilulaj.l.en t.1paan varsin monitasoinen ja kompleksinen: 
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Kl\/\VIO 2. Koriksen koyrd l.U v inen r;1kc1111c 

l'e 1 11 sk o o dil 

l'el in tarkoltus 
PPlin toimiof.c1m,1.l ll 

r;,111 J.tut !ll(�netPlm.'.i.vaihloP.ltdot 

Kielletyt mnnetelmät 

Feliopi11 1>crt1stect 

Tilannehallinta 

Pelisnorituksen arviuinnln 

standardit 

Heiluu pelin s.'i,).nnöt 

Pel ln joht,-·Hni nen 

!i ___ Y __ V _ei __ ½__·�·-_?_ ... �! - - -� __ l 

'l' ,t r. k n 1 t u s 

Miten m;i,irciytyy voltla:Ja 
Mltcn pel.ltar:kotL11s tote11t.r,

taa11 (k��;k�isrt sAfi11116t l\yvfik
sytytsl)j 111011,.>LP]rnlst:i} 
MiU\ r,rllalc;J,1 valht:0<0hlolsla 
mi.•nrtc)mi,1 hyv�iksyliii'\n kot:Jen 
kartutt·;imi.sPksi 
K I r, 1.1 etyt m<>1wte 1111,it· ja II Ud.-,n 
ranr:1a i s t11sse11 r-·,amuk sct 
Mltii erilaisia taktisia ja 
m11lt-a pel iopi ll l:sia bdno_Ja 
kiiyl.et ci!j11 pd itarkolt11ksen 
tnteu L t;rnd !_;Pk s i 
Eri pelltllanltCel ja niiden 
hyv,ikslkciytJ,n lral Llnta 
Pc�l lsuoritusten p:\tevyydcn 

ja etevJn1myycle11 arvloi11ti 
Olkea n u rhe l luhengen mnka inr�n 
k!iytläyt.yml nen 
JohLamJ SPI\ strateq ia 

Jotta katsojat pystyisivät mieltämään jonkun urheilulajin 

kilpailul]U,en tarkoituksen, on tttnn<�ttavil lajin pcntskoo

dl.t eli on tttnncttavil lajin t·.oimlnl.,,-a-jatus ja 11<, udiel.lul.

l.iset pcn1stecl., joJden n111kaan ki.lp.--tl lttsi;a m�iäräytyy pan.,m

"''""' ,«•k:1 vl.,J/1 Hil:lnl.i\111/l:!1::lln"I· k/lyll:tylyml,.111,dllt, jold,•11 

avulla kilpailussa saa tavoitella pi1r<)mmttulta. ll111an nili

den perustavanlaatuisten tulkinta-avaimien, koodie11, tun

temusta katsojan on mahdotonta löyUiii miliiiin j�E��':'�� miel

tä esimerkiksi shakkiottelusta, englantilaisesta kriketistä, 

amerikkalaisesta jalkapallosta tai vaikkapa tenniksestä 

omituisine laskcntajärjestelmincen. 

Vaikka siis tiedollisten peruskoodicn hallinta 011 välttämä

töntä jonkin lajin urheilullisen toiminta-ajatuksen mieltä

mlseksi, tämä tuskin yksin on riittävä el1to lajin yleisökiin

nostukselle. Shakkipeli .n kilpailullisen tarkoituksen ja pell

nappuloiden crikoislen käyttäytymiss;iäntöjen tuntemus on 
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tarprC'n prlln t.o. lml11t.1-..1J.:it11ksen 111.lclt:imls('ksl, muu.,, S(' h1s

kl11 y!,ril11 r1·111:1:1 vl,,1/1 1'"1111 kll111,,,nl,1,,,,.,,1,,,. ,,l,rlr,lcnl. f,1111 ... 

ll!lt,l.av111i,1 voi. jo ta1UI ha.l.ltnn;in lc1r.olli1 he1:HUI, 11111ll.i1 ur.n 

j1111rtumls0l,!,l h,,1:r,1,-;tuksrks.l rdr!l lylt;l;j .l.uonl;ilsta vlehty

mysUi sh;ikin ki'lltaisecn älyll.l .sePn "vojmJsteluun", pcrchty

ncisyytt:H pelin syväkoodelhln eri strategioineen ja puolus

Lns- j,, hyiSkk /lyspr l i n mu11nne lm.l 110011 jne. THmä v1i1 te pysy-

viin kl.lnnostub,rn U.edollisisli1 ehclnlsta pUtee todcnnäköl

sestl myös koriksen jn kaikkien sellais ten urheilulajien 

kohdalla, joiden tiedollinen rakenne on moni.tasoinen ja komp

leks.lnen ·cl l 

1. penkkiu1:heilukii.nnostuksen peruseht:onG on lajin tiedol

listen koodien hallinta; mitä syvällisemmin nämH koodit 

hallitaan, sitä paremmin se takaa l�jin kiinnostavuuden.

l.fthell11l.11jlen t:l.edoll l .set koodit: opitaan sosi;il.J.saation tu

lokscr1� ja ltissti 01>11imi.ses!;n pitli11cc 1,aJ.kkansa scttraava 

r:;iii.itl t:(): 

2. mllä kompleksisempl on lajin koodJsto, slt9 merkittä

vUmpJ. on sosi.nl.i S;t<:ll::.JoprosessJn onu11s r;�n oppim.i .scssa 

Ja r.lte11 my/j,: laJ.l.11 kll1111or:t·.ilvuucl,,1,i1,,. 

l·'.dellii jo vJltat:Uln s.l.Jhen, etUi ed. JajJen koqn.ltiJvisessa 

r;ikenteessa eli tiedollisten koodlstoje11 kompleksisuudessa 

011 huomaf:t.;ivJa eroja. TäUi votcla;in kaavamaisesti hav;ilnnol.

lista;i scu1:aava11 asetelm;in avulli'I:
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Kl\l\VIO J. Urheiluluji,.,n kognitiJvisen rakenleen vulhlel11 

rood l:'•ton 

yksi nkcr t,.i i suus 

K1H1cli fil.<Hl 

kompl.r>k�;J s11us 

pik,1Juok�out kP.sk inwtJt:at 

'"' i l:l.olaj it hypyt 

m:ik ihyppy a I ppi I aj i t 

hiihto! a jlt 

nintllaj.it 

pikaluie;lel11 

voima nosto 

nyrkkeily 

painonnoBto 

keJlailu 

nJmahypyt. 

t.ail:oluiste l 11 

p;dni 

pöyt:iilennis kor.ipa ll o 

ja! k,1pa l lo 

lentopallo 

Kori.k�;en kallais.l.ssa komplcksi.sissa lajc.lssa yleisök1i.nnosla

vuuden perusehtona on vtdt:l.een m11k,:wn ]ajin koodlston r .iit.Ui

v;i hall.lnta. M,1s1llikon ja t:il.ap;llskill·.snj;in on va\kc•,-i "1;;1Acl,1 

i.rti" lllitiiiln kiinnostavaa eslm0rk il,s.i. Lapaht11maköyh/.iislii pa.1 n 1 -

ottelusta, mutta asiantuntija sltä vastoin, tuntiessaan kaikkl 

ote�- ja vastaot:emahdolllsuudet ja 0Lt0.l.ijan Pr.ltyisavut, voi. 

jo painijoittcn otehapui.lusta löyt.ilfi kiinnor;t11kse11 aihetta. 

Kompleksisissa .lajeissa voi •siten laj.i.11 tiedollinen merki

tyssl.sfiltö olla paiU;i kiinnostavuuden ehto, myös sen Uihde. 

Kun nilin tapahtuu, silloin lajin tiedollisälylliset ol.e11111s-· 

piirteet voivat olla katsojan kiinnostuksen kohteena ja nii

den i.lnsi.osta voi. vuorost,ian virittyä katsojan tunnetaso el.i 

J. MiUi kompleksisempi on ,lajin tiedollinen kood.ir;Lo, siUi

t.odennäköi semrnin Uirnil o lcumss i s;i l tö on myös l a j .i n y .Le 1.

sök j .innosta vuuden lähde. 

Jos lajin tiedollinen koodisto on yleisurheilun, pohjoismais

ten hi.ihtoJajien ja uinnin L,paan yksinkertainen, Jajin ylei

sökJ i.nnostavuus perustuu s l.llo .ln vo.1 ttopuolisesl. l 11111\h i 11 
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cl/imy,;komponcnttclhin, kuten cslm01·kik,;J suoraviivaiseen pa

remmuuskamppa U.111tn. Kor ls taas edustaa tyypill lsUi, tiedol-

1 J snlta rakenteeltaan kompleksista lajia, jonka yleisöklin

nn,;t.:ivuus perustunee oi1<1ll;i,,11 juuri ,;en tl.edolliscn knodls

ton hallinl.1,:111 t:al ,,lnakln suurernm,,ssa m/Wrln ku.i. n koodil

tailn yksinkerl;iisissa lajelssa. 

5. f<orlsyle.i�;i,n rakPnne

Soslct 1 isaat loprosess ln yhteyclC'ssH t..:ipalttuu myös laj.lvnlinto

ja. NHitH lajlvallntoja sHHtelevHt sekä omakohtaisen harras

tuksen että penkkiurhcilemisen osalta sosialisaation yleiset 

j,, erl.tyiset ohjausjiirjestelrnHt (ks. s. 8), mutta samalla 

myiis eri laj 1-en erilainen ominaislcimn ja kilnnostavuus. 

Eri lajJt tarjonvat katsojille erilaisia clHmyksiH: nyrk

keilyn anti katsojille on erilainen k11Jn vaikkapa'rytmilJ l

sen kUpavoimlstelun tai koriksen: urhc,ilulaj.lt ovat kuin 

mnrkki.noidcn erilaiset tuotteet, jotka tav,iramcrkklnsH ia 

k:iyttötarko.1 tuksc1rn;1 mukaan vctoav,,t: eri tavalla er:1 k11lut

l.a j l. l11 l110<l<'n sam,,lla omnt: rcvllclnr_::i jil m,irkkJn,,-illucensa. 

V;.1s;lailvil,, t.,pahlut1<�e pcnkki11rheil11n m.,rkk_l110Jlla: 

�- l',·nkkl11i-lH'll11n,;a Prl lajit c1.llc1lrsln,, t110Lt:el11;i luovat 

om;it m;11-kkJn;i-altH�cnrsn oml.nc, tol.sistilan potkkcilV.lne 

y\cis(Hnccn. 

Urheilul;ij ien olemus voi vaih<l('1. la mc1:k i tysslsHlt:önsil la;i

juuclcssa cltH J;iatuisuudessa, kuten lienee ilslanlaita esi

merkiksi juuri nyrkkeJlyn jil rytmlllison kllpavoimlstelun 

kohdallil. Olemuksen valhtelu aik,iansiln vaJhtelua myös penk

kiurheilusta kilnnostunecssa ylelsössä. 

5. Mitil monlpuolisempl on lajin olt•musslsäl tö, sJUi erJlai

sempi, heterogeenisempi, on siltil penkkiurheiluna kiln

nost11nul yleisö. 

Villttcen palkkansnpLtilvyys Pdellytlilä cl,tolausettn "muiden 

ehtojen ollessa samat", sJllil es.lmorki.ksi scllnlscl erityis-
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tilanteet kllin pcrintci.ncn suurti1paht11ma Suomi-Ruolsi-ni.,aot
tclu yl('.l,n1t"l1C'il11,;i;a tai M.lltl Nyk:irH'll oly111pl;1kulla llliiklhy
pyr:i,;i 1;.i;1Lt ,1v,1t 11ostal.L.1a t.l lap;\J .scr<l l p,)lkk,•11kst•l l l rwn 
Ja,1:jan ja "helcrogeeniscn" yl('lsökJ. i1111nsluksc11 11:i.lssJkln, 

cliimysrakentccltnan yks.l.viJ.vaisissa lajeissa. Vaikeaa 011 

sltJ vnsLoin kuvit('lla, että jokin pnlkkeuksellincn tilanne 
pystyisi viritUimiW11 laajaa yleJsöki.i.nnostusta olemussls/il

lölUiän scllais.issa yksipuollslssil lajeissa kuin esJ.mcrkiks.l 

amrnunnassa, jousi.ammunnassa tai soutu- ja molor1l.aud1eil usr;a. 

Multa mihin perustuu sella.lsten maanl.lcpyörliilyn s1111rkUpai
l11jen kuin Tour de Franccn yleisön suosio? Ehkä jmn·l rna.i.nl.t

tui.hln erityisehtoih.i. n: "vanhaan perinteeseen", kl.lpallu11 

drilmatiikkaan, suuriin pano,-,Lukslin tai kansalli.s1 lla kcrska

turrnoil la hehkutt.cl uun? 

5. 1. Sukupuoli ja siviilisääty

Penkkiurheilu kytkeytyy läheisesti kllpaurhe1 luun. Kl lpa11rlieil 11 
kuuluu perinteisesti "rnieslcn maal lma,1n". Call.up-selvityb.,een 
vi.lt at.cn Paavo Sepp1\rl(!II l.ul,!,1<1kl11, ,-.l.UI miehet h,,u:ast.11v<1t. 
kilpaudiellu.:1 yl l G kertaa ylciscmm.i11 ku.ln nalsct. l) Vilsl:aa
vc1sti myös n;l.isten penkkiurheilun kiinnostus on väh/iiscmp;Ui.
LIKES:n "väestön llikuntakäyttäytymlstutk.imuksen" mukaan mie
hisUi 20 i, mqtta nais.ist.a vain 5 i ktiy vtihl 11Ui1in kerran 
k 1111!; !1a s<,111-,-.;1111;1 r;r;;, u rlw 11 uk I f pa l 111 J;1. 7 l MJ e s t en l"'llk k l 111:--
he il u on s.itcn 4 kertac1 ylel.sempä1i kuin na.islen. Multa pä

teekö tämä yleistys myös koriksessa?

1) Paavo SeppJncn, Suomen urheilujärjcstöi.sUi ja nl iden toi-
minnasta 1980-luvun alkaessa; ,JY:n liikuntasuunni.ltclun
laitoksen tutkimuksia 11·:o 28/1983, s. 23; aikuisv/ieslifä
edust.avcin näytteen (n 1948) miehistä 4. 7 % ja na lsista
vc1in O. 7 % lukeutu.l liikuntaharrastukseltaan ki lpaudiei
lijoihin. LIKES:n vuoden 1977 "väestön liikuntakäyttäyty
mistutkimuksen" mukac111 kilpailutoimintaan osallistui mie
histä 9 % ja na.is.i.sta 1 % (n 3121 - aikuisväestö);
Pentti Lagus (t:oirn.). Liikunt:as11unn.i.t:1".elu, L'J'S:n _jul
kaJ.su n:o 77/1977, llel!;l nki, s. 3fi·-]7. 

21 eml. s. 37
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TT\1Jl.11J\J-:.O 1. f-nrik.!:Pn, ylPls111·h0iltJll ;,, }:Ltl:ir>k.nn yl1:t:.öt. r;11k11r,110l011 

\11 nlvl l ll,i;\:ldy11 ,,,,.J,,1,111 (·q 

N-, l ,,J ,1 

Ml ,,1, i ,j 

t•l;1 l111-"t.on 

H;i lm.t sl!�s;1 

l,f'skJ./eronnnt 

K o r I s y l " 1 s 0 

M,,tsot 1Pl11t-. Mlni1,,I tPllll. 

(N f,(,) 

]2 

6ll .100 

100 

n 

71 

51 

5 

100 

100 

f·:C-y 1" ic;11rhell n 

(N <"1 l) 

19 

fll 

Jfl 

B 

100 

100 

(thl 790) 

06 

16 

so 

100 

100 

'f';i11l.uko11 1 11111k;1;111 kr_,rls nHyl:Ui)i pcnkkl11rhrllu11i1 k11nnosti1van 

v,111";1k111111.1 l l I r,t,:1 kr,sk I vcrtoi1 Cll!'m111;i11 myii!; n,1 .1 s.l i1 ja nd cst.rn 

cn01111nyys korJkr1en ki11:somor,si1 on "vilin" ki1ksJnkert<1incn n;1Js

trn rnii)ir,iiin vc1T,1l.turli1. SJtij v;isl:oln yleisurhei lu- jil e.ri-

1.yi.srsLI j;\/iklrkkokat:snrnossa miesten hoqemon i;i on k1Jsl:aton. 

l<or-1.kscn cUimyr;i;Js,iltö pol.kkcilcl t:odcnn,ikiilscsl:t silli! tavoin 

cslmcrk.iksl juuri yleisu1:heJlusl:i1 jil jii�iklekosta, että se 

pcnkk iurhcilunil kJ.i.nnostilil cnc'mm.'in rnyih, n;1lsJ.a. K i.innos

t11ksen li1ursl:i1lli1 J.h,110.e sarn;:inlähl.elscn,i ilmi.önii myös tyttö

jen ja ntdstcn ylc.isempi koriksen llilrrilsl:ilm.i ncn. Tutkimuk

seen sls;ilt:yv;in yhden n;:i.l!,<ott.e.lun p.l0nc11 yle.i.sö11;iyU.ecn pc

r11stecllc1 on p0.rustcet:onli1 vcUj;i nl.1.1::rnn johtop/iiit:öksiii sen 

suht:c�cn, mll:cn peli .1<1jle11 elJ joukkur".1.1:t:c,n sukupuol.l vaJ

kull:,,il ylr:d.sörakent cesccn. Tiimii f Pmi1d i.nl 1w11 .intressi ei. 

n/lyt.�i ,.d1ti1ki1iln rad.i.kac1ll.!::tl muutt:av,111 yleisön kooslumusla; 

sr, chkii 1 ls;·rn jonki.n verran ncd.st:en r;11htccllisla osuutl:il 

yleisUs�;a. 

Sukupuoli n,iyt:UUI s.i..ls L11tkimuslv1v,,Jntojcnkin mukaan olevan 

mcrkit.yksr1llincn Pt:ol:telija penkk hu-hcl.1 ussil yl.eensU jil 
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eri. L:ijlcn kilnnostav11udessa erltylsest.f. Nalstcn laajPncva 

os,ll listumincn urhe.iluu!l on todcnniiköJ.sesli ond.a,111 edlsUl

m!iän myös pcnkkiurhe.i lun k.ii1111ostavu11lli1 n,d stcn kc�k,rndessa 

erityisesti juuri sellaisissa, koriksen kaltaisissa lajeissa, 

joidr:,n olemus vastaa parhai.ten tyttöjen ja nai.st.en "kul11tns-

kysyntää". Verrattuna sukupuoleen sivU l i.sä;jdyl.l ä  e.i. siUi 

vastoin näytä olevan mitään merkittävää yhteyttä penkki

urheiluun tai sen lajikohtaiseen kiinnostukseen. Perhesiteet. 

ja -ankkurit eivät n äytä ainakaan merkittävästi. estävän 

penkkiurhei.Iun harrastusta! 

5. 2. Ikiil·akenne 

TlllJLIJKKO 2. Korikcs<>n, ylr,JsurheJJun ja jZiiikiekon ylelsi.il !!\n 

mukann (1,) 

alle 20-vuotiaat. 

21 -JO-vuoti a,1 t 

ll-,IO-vnotl,1,1t 

yli 50-vuotinat: 

Kcski-ikli .ltL 7 yuol la 

Kor l s 

(Ns,119) 

2.1 

]2 

12 

7 

100 

EC-y 1,, lc;-· 

urilel lu 

(tl-G1.1) 

11 

21 

17 

11 

\(, 

100 

J;i:ik lckko 

21 

Jfl (-11 v) 

✓.o (-11 v) 

l'l (yl I J I v) 

100 

Tulkirnushavaintojen mukaan penkkiurheilu kilnnosti1il a.ikuis

v/iest:ön kaikkia ikliryhmili. Eritoten Ujmä ikUkat:tavuus niiyl

UW päl:evtin koriksen ja llitkfö1 kohda 11.:i ylei surhcllun vedo

te;1sa voi111akkaa111111in varttuneimpi.fn ikiiluokkiin 1111oremp.l.en 

kustannuksella. Joka tapauksessa penkkiurhe.ilu n�iylUiä ylei

sön ik;ijakaut:u111an perusteella olevan koko kansan viihde. 

Kilpaurheilun harrastaminen siirtyy luonnonlain viii ltämiit:Lö

myydellä parhaitten rniehuusvuosien jälkeen mu.istojen 
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Joukkoon. l<llnnr,i,t.11n kllp;iurh,�1111,1 1:nhtn,,n vol ,.dlU nill.lyil 
l:1 11',yt:l:l ll111:itn11v."iyl:lkr11,,•11 p,,r1ld:l111h,·ll1111: 

"1'.llp,t.11.t!il h;11.1-,1c:t,H,ni:,1111111,- 111<•1.d:111 11111lnll
j:irjr!r,tclm,immr' vnranLn.1 p,11 jon s0lla.lsli1 
Ltmnc-eUimyksUi, kokcmuks Li _j;1 t 1.ccloll l-
rd il j;, t,,ldo.1Usln v;ilmJ11b,i;i, jolkn kl.l
fliltlri11t1111e j�ilkccn volval: j,iJ lccn pc11kklu1:-
heilusr;a cl5viHt:yii j;i uudcl lccnvirll:lyä ... 
l'cnkklurhcilun mielikuvituksen maailmnssa 
he (�entiset c1ktU.vJurhci.lljat) voivat 
ik;i;ink11in jntlrna ki lpalln-\tri:liJllSa ja 
cl:1:1 uudelleen nuoruuttaan". 1) 

5. J. Koul11tusti1usl:i1

ll11olim;itt.a sllUI, r:-t:Ui koris juuri I t,-i,rn tunnetann crityJ
:;r,sti koulul;iJspclinii, sen kiin11osLi1v1111s penkkiur-hclJun;:i 
kattaa kalkki koulutustnsot: 

Tlllll,lln:o J. K,,rl.,;yld,:;iin krntl.11tur.l_;111,:;L1 

,,111111.,t t iko11J11 

yt toppi !.,s 

korkP1Jko111 ll(lp l 11t.o jr1 

knrk:0t1kou.l ut utk i_ntn 

7-6 

,q 
10) 

J()() 

J.:orkP,7}�()nlnori.nt.oja 7.1 i 

l) l<,,lPvi flcinJl:l, Ylclsön mar-kktnilL huippu-urhclluss;i; 
K .11. & ,J. W. , eml. s. 17.0 
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6. Yleisön korissiteet

Koris on pelin/i tiedolLiselLa rakenLeelta,l!I kompleksi.11('11 jil 

sen kl.innostavuus pcnl-:ki.urheilunil eclellyLL.iä ainakin peli.n 

pcruskoodien tuntemusta. Koriksen peruskoodit vo.idaan oppia 

moni.n lavoin ja monJ.sta Uihtcli;tii - ko11l11e.sa, ut:hcl lusc,1-

ras!�il, joukkov.t.est:ltHli.h.;t(1 jne. - mutta s0n syv:_ikood.ien lttr\-

tcmus ja pelin tiedollinen hall.i.nta saavutetaan ehkfi us(drn

mit:en vain "kanlapään" kaut.t:a, omakohtaJsE-.!n kor.ish.=irrast.uk

sen avulla. 

TI\IJLUKY,U •I. Yleisön (N°-.-J49) kmissl.leet (1,) 

Korlsharrastus 

peJu.1 nykyisln sar:jali\SoJL1 

on pel(1r1rn1t <lika.J.'.:emmln 

t�i 01,� pelannut 

Seurajiisc-1�yy.s 

korisseuran jfis0n 

ei ole jäs(�n 

2.l 

70 

10() 

100 

Ei-jäsenistä vajaat ,t % ( 19/248) oli halukas lilttymiiän 

seurajäscnyyteen. 

Yleisöstä 43 %:lla onki11 tutkimushavaJntojcn mukaan omakoh

taisia kokemuksia koriksen harrastamisesta "sarjatasolla", 

k/iyUin11ön kautta opittua koriksen tuntemusta. Mainittakoon, 

että lätkätulkimukse11 mukaa11 12 % yleisöstä pelaa itse lät

kä�i; aikaisenHnLlsta li.itkän harrastamisesta tutk1mn.s ei 

anna tietoa. 
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t:osk�, kortsp�lc1,1mlnen "sarir:1t0soll0" ]rJ scura-pisf�nyys ovr1L 

Jnoql�;('!·,tl. lolr;.lr;f:;iiln rli ppuvl;i, niii.d,,11 korlss.l tcidC'n v/\-

1111,i v,111.it:wc r;clv:I r.llpp11vu11r1: 

pcl;ia nyk. silrjaLa:;o]L1 

on pel;innut a.lkill.semmin 

ei ole pel;rnnut. 

/48 

17 

35 

100 

1·:.l-:jilscnct. 

2 

22 

7f, 

100 

Om;ikoht.alscn harrast.ukr;cn avull;i opila;in korlksen kompleksiset. 

koodlt., j;i pelln t.ledollisen hallinn;in syventyessä sen klln-

11ost;iv11us penkkJ.urhei .lunilkin lisäi\ntyy, mlkH vuorostailn to

teutuu aktiivisuuten;i, korisottelujen seuraamisessa. 

Tl\lJLtH:K.O :>. r,•nkkJurh�1l,...mt:.C'f1 <1ktl.iv.lr.1111:. nm;ikohL,i.t;r.n kor.t:.h::.r

rastuk�r.n n111k,,,,n (1-,) 

pt,ri. kolmn kPt·t,1a vk 

kerrc1n vliko�s,, 

p,1 r i kol mr:- kr-' rL1a kk 

h,1,rvcmmi,11 

l':I. ol" 

pn);i11rn1l· 

(JJ·2C,I) 

1 7 

H 

11 

12 

100 

On p1?l.-ln-

1J11I 

lfl 

11 

too 

K,,JkU 

27 

11 

11 

9 

100 

lluomlon;irvol sta on todeta, ctt:i y.11 p11olet ( 55 %) ylci.sösUi 

k.'iy "sar j;ika11del la" a.in;ikin kerrm1 vl .i kossa katsomassa ko

rista ja että tämti "usko.l U.st.en ki.l 1,Jn" ycl.lnjoukko koostuu 

juuri nykyis:1.sUi jil entislst.ij koriksen hJrrastajista. Tästä 
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ydinjoukostil lähes JO i käy pci:ät:l "p,u-1 kolme kertila viikos

sa" kori skiltsomcn;sa ! l,iitkä-lulk I n111kr;c11 pen1slecl. la on lodcl

t<1va s1,m<H1�•11unlillsc�st.l, ett�i Ja:tkJPkol l.1 on omil .1n11j<1 k,ult:a

yleisönsä (67 '/,), joka vllkoltain kiiy katso111assc1 Uitkii111,1t.sL1.. 

7. Yleisön urheilullinen muotokuva 

7. 1. Penkkiurhe.il.u vaihtoehtona

!Jrhcllut:apahtumicn telcvJsioJ.nnin seuri1ukse11a pcnkkiurheilu

koki aikoinaan rajun noususuhdanteen. Tämä penkkiurheilun s11O

sion kasvu herätti myös huolestuneita kysymyksiä 11rhel.lun 

tulevaJsuuclcsta: onko ut:heilemlnen muuttumassa penkkiurhei

luksi, jossa ent isUi useammat vain sivustaseuraaval, mitä 

entistä harvemmat st<1tlionin niiytUimölUi esitt:äväl7 'l'ulkimus

havainnot viittaavat kuitenkin siihen, elUi tällaiseen huo

leen ei ole aihclla. Tiissäld.n Lulkimukscssa on havaltlavit;sa, 

että penkkiudieilemlncn ja lli.kunn;in omakohtainen harrast;J

minen clv,H oln toisiaan polssulkevJ;1 vaJht:ouhtoja, vaa11 pl

kemmlnkin toisiaan Uiydc,nlävlä hilrr.-,1r,Le1 La: 

T!\lJLUKKO 6. K,n.lsyleic;ön li.lkunnan harn1sl:u:s kJJpailu- ja kuntoilu•

mielcssi\ ('t,} 

lähes joka p�i i vä 

pari kolmu kortilil viikos;;a 

at11aki11 kerran viikossa 

pari kolme kertoa kuukau·-

dcssa 

alnakin kerran kuukatHies

sa 

harvemmin tai ei lainkaan 

27 

37 

2) 

5 

4 

1 

100 
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M11l.tlcn yl c.lr;i\t.111.ldmusl.cn havaJ.nnot. ovat sa111,.111,'l111nla I set: 

l:H.kilylc.lsi\sUi v,1ln 11 1. kuulul "l llkk11m;1tlornlr!n" jrn1k-

j,1 pe1·;iti fil 'I. hatT;ir;LJ k11 1 1tol i lk11nt,1n, kun L,as r::c-ylc.l !;·•· 

11rh,:,ll11ylcls/jc;Ui 15 1. h,1r-rasll kJ lp,111,·hcl lua j,1 "l�ihcn kol

milnncs" s/:i::innöll.lscst:1 kuntolJ. \.kuntclil. 

"VaJhtoohto"-hypoteesi ei sl.ls s;:,,, tukea tutkimushilvainnoista. 

1'lkcr111nl11k.l11 on kysymys ,;;irn;.111 ilrnUin, s,,rn;in i.ntrcssJn, eril;1J.

sU;ta Umcncm.lsmuoclo.lst:a. T/ih;in vl l t.t:.a;ivat myös seuraavat ko

rl skll p,il lcrni scn, - penkklurhcllcrni.,,cn j;i 0111,,kohtaisen ll1-

kun1 ah.1rr;,,,t.uknr•11 v:il lnel: rl..lpp11v1111•1kr-rl.olnH,l., korn�l,,;il.lol:: 

kot: l sk 11 pa i lcmlncn / l l .lkun til h,,r r,1 s tus 

kor ii;kl l pa 11 ernincn /kori spcnkk iurhe .i.
lcm.l ncn 

kor l i;pcnk k iurhc i lcm.lncn / l l !kun til lw r
rils tus 

r 

. 27 

. 18 

N:imii r lippuvuudcl: ainakin vi l 1:ta;ivat sU.hcn, ett;i niiden 

ta11,;talli1 on yhteinen pon11in, klJnnmstus ur:helluun, mikii 

11,;cl.n totc11l-.11u crJ muor.lolssa,111 k1 1t011 1irhrJll11tap,1ht11mJcn 

r11yiiUieVirni '.:cnii, pr-nkk lurhc l] crnlr:r-n.1, m11tl·;i myös omnkoht;iJ

.SPlli.1 hi1rr,,�;t.,rntr:�na. Vr1r;tn:.1vnr;Ll Luo kJl11no:.L1.1kr;cn pnulc� on 

omJ,1,,11 krrla11t.u111,,rtn k,,.lk. lssil osallJst11mli;cn muoclol.ssa. On 

llmeist;i, etUi r:os.l;ia] l.st.um.lscssa P<'nl,kiurhel.J,rnn jil/!:a1 

om;i k oh t,, i.1;,,en u 1:hc J l 1m h,1 r ril s L1 1ki;ccn nn yh Lym�ikoh t J.a: 

sama kchyskullt.u11rl a 1·vost11ks.lneen, s;,moj.:i yJ.eJs-- ja cri

ty .l svaJk11ltaji.a j;1 yhUiUil.n,�n lajlk.l.lnnostus. ToclC't:tu lwr

rast:ukscn kr�sk.iniiinen riippuvuus ja kasa11t:11rn.istaip11rnus voi 

s.llen seli.ltyii myös samansu11nt:aliscn soslal.lsac1!:.lon avulla.

Toisa;:ilta v0Jd,v111 myös väit:Uiä, etti\ urhel.lukJinnostus

vl.rlttyy ja slsliistyy volmaJ<:kalnnnin omak<Jht;:iisen harrns

t11ksen pohjalt:.,:i plkcrnrn.lnkl.n kuln tolstRn suorituksia st

v11sla seuraamallil. Ni.li .n tapahtuessa penkv.iurlwil\JTI laajc

nPrninen j;i ylc lsön klJnnost.ukscn l ir;ä�intymlnen onkin scu

ra11s om;:1koht.aiscn l1c:1rrnstt1kscn lcFljenr'm.i s0.st,7. Jos tUm�i 

piilee ja jos hal11laan cd.l r;liiä pcnkkiurlwilemista, on
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pyrltUiv/i ensi.n cdir;Uimä,in urhell em.iscn lwrrantusla yleen:;/i 

ja tietyn L-1jin hilrr.·1sL11sta erJtylsr.,;t-1.1 'l'/im,i villlP pi\t:ree 
1•hk/l 1,,11h,tll<'11 11,•llali1l1•11 ko11q>lr•knl11t,,11 l,1111•11 k11!n kotlk·· 

on usein myös yleisök Unnosluksen väl 1:Uim/itön edellytys ja 

Uimi.i koodiston oppJ111inc11 on usein tehokkainta omakohtaisen 

lli1rrastuksen pohjalta. l) 

7.2. Penkkiurheilernisen kokonaiskuva 

Edell ä päädyttiin s.Uhen, ei.Ui 11rhe.ll.ukllnnor;tus on luonteel·

taan J,;c1saul:uvi1a Llrneten sekii penkkiurhei.lemisena ellä oma

J,;ohta isena urhei..l 1111 harrastand sena. Vastaavasti kiln11ostuk,;cn 
puute llrnenr.e laajak;_,tLeisestl. Mutt.i onko penkki.urhellemJ·· 

nen luonteeltaan erikoistunutta v,11 "kaikkinwkaisl:a"? l\J

kai,;enunin viiitctt.Un, että eri. lajit rekrytoivat omat ytel
sönsi.l erityisleirnttisen intrcsslst.siiltönsi.i suunnassa. 'fi.i111�\ 

viiile ei t:Jukasli oll:aen pldii paikkailns,1, ,;J.11:l v;llkka ko
rlsylcisön kanlajollkko koostuukin kcniJ,;sen yr;IAvisUi ja tv,r
r�stajistn, tämäkin "uskolli�;t:en kiito" kiiy katsomassa myös 
muiden lajien kllpailu- ja ottelulapahlumla. 

l<orlsylelsön penkkiurheilu
laji.en keskiarvot 2) 

pelaa nykyisin korJsta 
011 aJkalsc>mmln pelannut 

ei ole pelannut 

J. 2
J. 1

J,O 

1) lsraelis�;a ,;uorU:etlu 1:eservJliii.stul:ki.rnus (Ncc4{)0) vi il
taa siihen, että penkklurheiJemlnen ja omakohtainen ui-
hei lernJnen edustavat "ainakin osittain kiiytt:iiylymir;en eri 
ulottuvuuksia erilaisine merkitysslsält:öineen ja rlippu
vuussuhteineen". ToJsaalta loclet.,li.ln, että kllpaurhellu
ja penkkiurheileminen kuuluvat ei-i asteisina samaan k/iyt:
Uiytymisulottuvuuteen ja että "ne voi.vul" pen1stua samaan
sosialisaatioon ja edustaa samanlaisia tarpeita ja motil
veja"; Boas Sham.ir & Hillot Ruskin, Sport Parl:i.cipatJon vs.

Sport Speclutorship: Twn �1oden of J_,elsure llehavior, 
Journal of Le.isure Hosearch, Vol. 16, no 1/1904, s. 9-21.

2) Kysymys kuului: Monenko eri udieilulaj.ien kilpailuja olet
nyt syys- ja talvikauden---r.iTkana ldiy11yl katsomassa? )i)iri
tapaukset - k/iynyl katsomassu yli 10 lajin ktlpailu:jd {N,0 

25) - on j/il.:elLy laskelman ulkopuolell0.
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l\llnnrJ!;tus pr•nkkl.u1-hPll1111n ei. n/11.n 011<>11 rc1jotl:u v,1Jn yhLrm1 

lempJli:ijlln, v,,;-ii1 on l110nLeell:i1illl k,1s,111h1v,v1. T;iUi osoilLilil 

myiis lodcll.11 rUpp11111ws korlr;pc11kki11rhr.i.l<:'ml.scn ja prnkkit11:

lwJ.111LJjie11 1ukum1Ulr:Jn v:i.111.Li (r - .7.0). 

Tols,1,1 l L,1 tiedeUi;in, et Ui jotkut l;ijJ t ovat penkki1Hheiluss,1 

vctovofm;1Jscmpii1 kuin tolset l;:,jll:. N,ilUi eri l;ijlcn kl.lnnos

tc1vuur;eroj,, ,1ihe11tl:avc1t sell,1_li;et ulkoiset ympiiristötekijät 

ktdn 0Ui isyys kllpal lupnikc1llc, kulkuyhteydet., y1e.i sömukc1-

vuudrt j,1 -p,1.lvelu kilpaLlupaJkc1ll.,, pä:isylipun hlnta jne. 

Edelleen 1:ledeUi<:in, el:Ui lc1jl_c,n viJ.I isUi kUnnostavuuseroja 

c1lhe11ttavat myös 11rhellukultt111u:1n palk.:dl1sper1nteet: ja 

erl l<1jlen nrvcn,\:\1s- j;:i lnso0rot (eGim. peliluko palkkakunnan 

joukkur. mcsti11:1.1us-- vai perusi;arjai;sc1). Sitä vastoin urhel

l11n si!;;ilslsUi, lnjiolemukseen li ftLyvi.stä klinnostuksen 

läht:elsUi :ia eroista e 1. tulkJmust:en puuttuessa ole pätevii/i 

t: le to,,. 

Tcim;i11 tnlk i.m11ksr,n hava tnl:ojen muka,,n penkkt ur-l1e llnmJsen 

kasc1utt1111lnen eri lajJen rrnhleen el ol.e satl:um,:invc1ralst'1, 

v,1an valfkolvaJ, tlettyj�i lajeja s11os.l.vaa. J<ysytUless)i 

tärkr.ysjiirjesl:yksess;i kolmpn "katsomlsrn kannalta" kl.Jnnos

t:nv.l11Lc1 p;1llollu- :ia muuta lajJa saal:.ltn 80.ur·aava kuva ko

rtsylelsiin l;:ij_isuoslostc1: 



Tl\lJLUI<KO 1. �:,1tso11ds0n kann,1Jt.a klln1Hirdnvimm,1t pal 1.ollu- Ja 
llllllll. urh,>llulajlt P,} (N�,J'il} 

P:illoilulajlt 

kori.s 
futis 

lcHkti 

Jentis 

tennis 

lflllllt 

t ic,to p1111ttu11 (n) 

M11ut. _ lajlt 

yl<eic;urliellu 
111<.1<.1�.�t.olajit 1) 

m;\(•n l a�ku/;1 J ppJ 1 aj i L 
111<lott 01· ln1 ht>J l 11 
1,,11 <>I") 11 ;>) 

ki1111pp,,J l11li,_IJ t I) 

voi.m.allu'1) 

Lnrkkuuslajl.tS) 

mu11l 

tieto puulluu (n) 

)1) 
l l 

<) 

,) 
2 

100 
( 7) 

10 

100 
(26) 

21 

2) 

21 

7 
(:, 

5 
J 

lllO 
(53) 

Y-. l t Jll\OS t.,1 VU\1SS l j.J 
1. 
51 

7 
(, 

(, 

11 
100 
(61) 

2. 

21 
1,1 
lfl 

?. 

10 
10() 
(llJ) 

l. 
15 
19 
11 
11 

•; 

1 
10 

)1)() 
( 100) 

1) 
maastolajit: uinti, hiihto, suunnistus, pikaluistelu, 
�aastojuoksu, maantiepyöräily 

2) 

J) 

4) 

5) 

taitolajit: voimistelu, taitoluistelu, free style 

kamppail.H]a_jit: paini, nyrkkeily, judo, karate jne. 

voimailu: pa.i.nonnoslo, voimanoslo 

tax-kkuutJJaj.lt: ammunt.d, jousJ.-u11munta, ke.iiailu 
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V,il kk;i ko1.·J,;ytc,h;ii vllhlyy tnuldcnkln. l;ijlcn ki1l:so111oss;i, se 

plt/1:\ k11 lt,,11l;l11 k,,1·lnt;i 1111 111,111 l"dlnl111l.-1j0lhl11 VPrr·:it111na 

yl lv,.,·ta1'1r'!;I.I k l.f 1111oi;Lavl111pc111,1 L1j.l11;i (70 ?,). "K11nf.nr_F1s lal

kap,,llokJn" i;;ia tyytyii U:\,;s;i val .ik0Jt:1111ce11 ylel.sön tliincsl:yk

scss;\ v,,ln 11 i:n k,,11n;ituksccn ykkii!,U.L:ist.a. "!,HlkH" ja 

"lenl.li;" seuraavat "[11tlsta" pal]ol.l1l1ajien ylelsös,uosiossa. 

T11lkimu!;h;iv,,l1111ot v.ilttaavat si.l.s <;.IJhen, Ptl:ä kor.i.s -

toclc1111Hkiit.sc•sl:1 kc1Jkki 11rhellu.l ;:ij f t - r-ckryto1 yhUiiilUi 

r>111a11 y.lr> l,;iini;:I kant-..,Joukon han:c1!1L1japllrl.i1U!:i11 Jc1 11skolll.-

s lsl:a kanrF1lt:ajJ sl:c1c1n j;:i t.o.l.sa,1 l.t;i �;c vcUiil kc1tsomoon nUn-

1.k/Pin toisten lc1j.ien tap;i;_rn myös joukon hcnkUöil:ä, jo.i<lcn

pcnkkiurhe l lun kJ.innostus on monJ.ruok;iisl:a, joskin vaU.koi.

v;ia. KorisylelsöltH kysyttiin pallolluJajicn lisäksi erikseen

"m1.1Jd011 .1 aj lr�n" kl. l . nnost;:1vuulla. Ti1Hl.1Jkossc1 7 h;iva.l.1:a'ln,

PtUi "Suomen k;:1ns;:1n l0mp.lli1pfl.i0 y.lclsurhcJ.lu on tässä kans;:1n

r1\losioi,!,a,,n yllvcr-l:;:1Jncn. Lomilkkecn kysy111yksena!"lctl:elu eJ. 

ann;:1 mahdol lhn1uksia vcrt;:1.lll;:1 ylcl.surhcillln suo!"ll.ota erJ.

r•allo.llul;:1j.lcn k;rnssa. Kysymykseen vasl;:1am,,t:ta jiittilnc.ldcn

11t<,lko.ln0n miif\r;i (�tieto puul:tnu) vl. l ll:ilil kultcnkln sUhcn,

clt.:1 kot·fsy](,Jsij 011 v;1l.l kolt111111t vol.t-.lnp11ol.lsr.r;Ll pal.loll11s

l:a k l ir111<Jslt11Hd sli1 hcnk l li.iJsU.I. 

Er1Pllii vi 1.t,,ttl.in si. l.hr:-n, ctl:ii paikkakunnan u1:heLlurH!r. l1m0 

,,t'JJ,llslne lajlorvoi,;tuks!nf'en s,.iiil:cl.rr� osilll'ililll 0rl. l;:1j\011 

yl e.1!sijki11111osl·.;:1vu11l.l:n. 'l'11Lk i.m11kr,r.n p;:1 ikk,,k11nnal: ja ylrd sijl. 

v,,liU.Jln tav;1ll,1c1n p,,lkkak11nn;:111 L,jikult:tuurJn jcl 0r-.i.tyl.·

f;0sl.l korJrssai1Vllt11st0n su1.mnoss,1; syys;Ui kori'4ylcl.sön yl.l

vcrta.lnen krff i sk .i..i n11ost11s n;iJl lii kor-ispa.ikkakunnl lla ! 

Tiimi.in val. lutuncPn yleisön muldcn p,11 lollulajlcn k.l.lnnos

lavuusj;.irjcsl:ys pei l;ia myös tutkin111kr,0n ol.tclupoikkakun-

tl.cn urhc.l.luper:innetUi crll;:1Jsinc arvostu:;r;:1kenUdneen: 
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T/\llLUKKO H. Kiinnostavin pill.lollulaji ol.t<!lupalkkakunnJtl.ain (i) 

ko1 j s 

futis 

Jfil:kä 

l.,!nt i. s 

P"Sls 

tennis 

a111er. futis 

L ic_--)to pu11ltuu 

(11) 

paikkdkuutJen 

11 vahva t" ld j il 

,JyvciskyUl 

(N·fl!I) 

22 

6 

9 

2 

100 

]entis 

lälkä 

kods 

7J 

6 

100 

koris 

fuUs 

lentis 

t-:otka 

60 

22 

) 

5 

2 

100 

kori,; 

ll<>l�lnkl 

lf1 

n 

2 

100 

J 

m11ut p,111 i, i 

pesi:', 

Iluolirnatta si itä, että korisyleisö on valiulunut eikä sellai

sena lajiarvoslusten osalta edusta oikeassa suhteessa tutki

muksen eri paikkakuntien koko penkkiurheilua h,·1rr·astc1vaa 

ylci.sö;i, se k.ll11nostavimma11 ))al.l.oilulajin vall.nnoissa,,n 

peilaa ku i.tenkin pc1ikkakunnan er i.la isla laj iarvost.ulu,la. 

Vielä sel keämrnin ja p/itev;lmmin Uimä paikkc1kuntien e1iL1.i-

11en lajikulttuuri tulee es.ill e, kun oLetaan huomi.0011 vastaa

jien kc1ikki kolme k.l.innostavuusvall11l.aa (kiinnostavin, toi

seksi, kolmanneksi) ja et:l lajit punnit aan kJ innoslavuusac;

teen muka.l.sesli (pa.l.nokertoirnet 1-3 kllnnoslavuusasleen 

mukaJsesti.): 
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T/IIIJ.llKKO <J. l\,11oll11l.1Ji<'n p111Hil\\.q kl.l1111n,;\..1v1111s p;ilkk,,kunnl.tt,,ln (l) 

t.rnnl:, 

tJ�--fntJ :r:: 

,lyvii:d,yl il 

� 1 

fJ 

71 

11 

,� 

.1 

0 

J\:111Pk()��k 1 

,17 

7fl 

1?, 

') 

7-

7 

·- . . ----

rot.k.:.1 

115 

11 

[J 

11 

1 

7 

11,., 1 s I r,kl 

,n. 

l'J 

15 

(, 

7-

l'unn I tui· luvut L:isolU:avat lajlen v;ilisU\ kii11nostuscroja ja 

antanevat t,,ulukkoil 8 o.lkeamm .. 11 josk.l.11 slltl korispainottel

sen pr'11ik11v,1n pilllo.llukulttuurin erila.lsm1clesta erl ottelu

pilikkakunnllla. Kchyskulttuurina paikkakunnan menestyksek

ldiimm1i1: 1ajlt ohjaavat myös pcnkki11rhcil un painouloja, j<1 

yleisö suos.ll palkkakunnc1n vahvoja lajeja penkkiurhcilemiscs-

7 . .1. Omakohtainen urhelleml.ncn 

l(nr· 1,.;y) ri,;ön urhr 1.luk t. 1 nnosh1s on s I J,; l11011\:eclb1;,n kasa11tuvi1'1 

L<JI ,,11t11r,11 r;r•)dl p,,11kk l urhc I J.,,rnl.r;r,nc1 r�l.Ui 0111;,kohta I f;,,n;i nrhr,J-

l 1111 ·ja kunt:ol i lkunnan han:asl:arnJsena. Tutk.lttarssa lähemmin 

U.i111:i11 omakoht.,lsen harrast:ub;r,n L,,itu,1, todetaan sJin;\ lä·· 

hl.nn;\ sc11r,1,1vla 11,i:i11nönm11k;ii,rn11ksJ;, (yk,si.tyiskohdlstil ks. 

1 JUc �). 

Kllpciu_rhcllun_han·asttw. KorisyJcJr;i_; suosii ]�ihJ.nn:1 pc1lloi

l11lajej,, jc1 erJtyb,P.sti kor.iksen ki1lL,is.i.c1 "mies mJesU\ vas

ta,111" -tyyppi.sif.i, kontaktllajeja (32 1.). Muista lajiryhmtsUi 

c1:ottuvat lisfiksl ylels11rheilu ().2 1.) jil er.l Jaisct maasto

:i;i vcrd11t·hc\.lun lajit {ulntl ,  hUhlo, rn.:1ast.ojuoksu, pyö

r/illy, smmnJ.sLu:;), jolla 10 'I. on "h;ir·rilstanut
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kl.lpa.ll11micl0ssä". 'J\11rn11!.;omi1lsinta k01:.lsylcir;ö11 kilpi111rhcl

llln hc11-r<1!1l11kr1<'lln 011 k11th,11kln p;illnll1il;i_jle11, ,,1-ltyl!;nnt 1 

ko11Li1ktJpallollun, suosJl.11lmm11<1s. 

Kunlotilkunnan __ harrastus. Hajanvcto ki lpaurheJlun ja kuntol Ii

kunn,:ni välillä on tunnetusti valkea ja soplmusvaralnen asla. 

Eroll.clevJnc1 lunnui,merkkcln:i käyteUiiln 1} kilpailu-cl.ementl.n 

hallltsevnul:til ja Uihän UiheiscstJ kytkeytyvtW 2) menestys 

-moti.vaation keskclsyytl:ä harrastuksen stiiitclljänä. Kosku 

rajankziynti kilpaurheilun ja kuntolitkunnan v/il lll ä  jä/i tut

kimuksessa toissijaiseksi vastaajilt saivat Ltse luokitella 

harrastuksensa kahden valhtochtolsen perustai:koituksen "kil

pa! lumielen" ja "kuntoilumielen" mukaan. Kcnisy.1 elsön "kun

toilumleU.nen" urhelluharrastus n:iytUlti kesk.itt.yvän lähin-

nä "rnaaslo- ja vesil.ilkunnan" laje1hln (')0 %} sekä pallot

luun (82 %) • Kun kontakt.i-t.yyppisen palloilun han:asl:us 

"kilpa.llumielessä" oli selv�isti suos.ltumpaa kuin el-kontak

tipalloilun, "kunto.lluml.ellsessii" harr·astamls�,ssa Lilanne 

on p/iinvaslili1wn (50 '1./32 %) • Konlakt:Jtyypplnen pc11loll11 

(:iiiiikickko, ja.lkapallo, korls yms.) on luonteeltaan r,1-

}umpaa Ja vauhdlkka,,10paa Ja scllttltlPlli\ 11:lyLtHa noveltuvan 

huonornml.n "kuntoJlumird.iseen" harrastam.lscen kuin ci·-kon

taktipellt (esim. lentls, sulkkls ja t.cnn.ls}. 

Tunnu ,;oma i s Ln La koi: i,_;y l c .i.sön urhc i l uk 1.innosl uk sen muo Loku

Vcll lc näytU.ii.i olevan pallollulajien suos.lo, mJk:i J !menee 

sekii omakohta.i�;cssa harrastamisessa ett�i korisylci.sön penk

kiurheilussa. 

8. Lehdistön koriskirjoittelu

!Jrhcilun, ylc.isön ja joukkovi.estinn/in viilillä vallltsee

tietty intressiyhteisyys. Urheilutapahtumien seuraaminen 

joukkoviestimien välityksellä on .i.tseai;iassa mukav.ln ja 

sellais;cna suos1tuin lapa harrastaa pe11kkiurlwlluc1. Varsin

kin TV:stä on kehittynyt kilpaileva vaihtoehto "pa.ikan 
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p/i!ll 111" t;:ip;ihluv;,llc Jwnkk l.urh().l] cmi.S(!llc, mlk::\ om pc1koU:a

n11t 11d1Pi.l11j1lrjrr:Hif:. TV-soplm11si:irjr,strlyihl11 j,i l:1nVil'1rn,1;111 

"""''- r-l1111n✓1 k;1\no11H•t"'llkk l11tlH•ll,m n:tllyll:ltnlnr,rina. J,r,h,1111··· 

Uin vill 1.tUlmä kuv,111s ktl1x1.l.lul:apalltumast;, j;i;j sl.UI vc1st.oln 

ldrjnll lsen jc1 v.Jlokuvauksel.U.sen vlesli.nn;in kelno.ln ;iina 

k;,pe,rnlot.te.lscksJ verrattuna k;,tsojan omin alsteJn vnstaan

ot.Latnailn k11vc1,,n kllpa llukatsomossa clkä sellnisena pysty 

korvnnmnan Uillalsta ltse koeltun kllpn.\Jut;:ipahtum;:ia. Leh

distö voi kuitenkin esimerkiksi taustaliedoilla ja hnastat

tel11jen avulla täydenUi::I kilpal.lust.n s,wtun kuvna. Ehkii juuri 

Uh;Ui syysU:i me .lucn1t11<� kllpall11sclostuksct. lr!hcllsUi, va.lkka 

olrmmc Jl:sc olleet palkan piW.l.JU kJ]p;il.lujn kiltsomassa. 

Lchd.lstön ;:111tarn;:i informaatio ja esimc.rkiks.l lajikooclien 

t11lk.lnl:a voiv;:it syv<?nUiä lukij;:in as.ianl:untemusta ja slUi 

t:lcU:i aktivoida urheJJ.un :ia myös pcnkk l.u1:hcJl11n harrastusta 

yl(�i r;ii11 keskuucless;:i. Tolsaal.ta on varmasti paljon myös hen

kil öitH, joiden urhcllukiinnostus rajoittuu pclkHstHHn 

mukava,,n "kot lpcnkki11rhe.l l1111n" jci 1JJ"hc 11 ul..7pahtum.t.cn yll

malkaJ sccn sr111:ant.,,an UihJ.nn):\ "om.1.en" menestyksen nilkökul-

Tutklrnuksess,J r,,joltutU.Jn sclvltt,irn,i:in liihinn!\ vain sitä, 

mi t.kH lehd.lsl:ön kor.l.saiheet. urhe.iluos,1stolssa k llnnostavat 

yl e.i.i;öti enlt.f'n. 



]/) 

T/\ULUKKO 10. Piiiv,11.uhLlcn kod.salhr,idcn kll11110:;L1Vut1s ("l>) 

llih<>pllr:i K i i n f) () s t a  V tl tl s d s t e

Ei l a..i.nkaan llyvi.n pilljon Yhl. N 

ottel,1sel(1sluksel ,1 lJ 2� 57 100 44(, 

pe l..1ajahaastdt te lu t 2 h 20 ]') )) 100 HS 

peli- ja pelaajati.lastot 2 fl l<J )7 14 100 4,11 

vu lmentaja1,aast.a t. te l u t 2 0 24 41 25 100 4/42 

ulk. silrtopelaaj.ien 

haasla ltf�] ut 5 12 26 32 2'j 100 442 

er.otuorna r H1�1as La l telt1 t 10 20 21l 26 16 100 412 

ulkomaan kori s taptlh lurnat 9 21 2') 25 1(, 100 440 

koripdlloti<>�O ja -teoria (J l<J 10 29 1,1 100 410 

korisseura ja j5.t:jestötyö (J ]() 3) n 6 JOO 1-10 

kor: ip,, l loh istor ia 12 )J 31 1) 9 100 4,12 

Sellaiset aiheet, jotka täydentävät ja syventävät otlelula

pahtumten tulk.lnlaa - pelaaja- ja val lll('nlajahilastalle<>J ut sck,l 

pcl.l- ja pcla<1jatl.lastot - k.ll.nnostavat c11lte11 yle.t.söli, kun 

taar; aiheet, jotka c.;ivilt palvele välittömästi. ottelutapahlu

man elämyksellistä tulkintaa, eivät jaksa herättää yleisön 

ki.innostusta. 

/\J.kaise111111in esiU"tyn väitteen mukaan kil.p,d.lulapahtumien ylei

sökii.nnostavuus rl.ippuu osaltaan tieJollJ.sen kootlist.on hal.lJ.11-

nasta eli. mitä paremmin hall.U:aan tietyn lajin koodit., sitä 

enemmän lajit<1pahtumat herättävät yleisökU.nnostusta. Vaik-

ka tutkimuksessa ei ole selvitetty yleisön koriskoodien hal

lintaa, vo.idaan olettaa, että se osa yleisöstä, joka 011 .itse 

aikilisemm.in pelannut tai joka yhä pel aa korista, hallitsee 

myös nämä koodit. syväl.lisemmin kuin muu yleisö. Ja m.itii 

par.emp.i La i syviiJ li semp.i on koodien ha111nt.-.a, si.til enem111an 

kil.nnostavat myös .lnformat:il.viset klrjoltusaJ.heet.. 



pi, l.! ja pc l.7il jilL.l.l ;-is.;l.ot 

v,11 mr'!nf.;1 Jaha,, str1t t_p l ot 

u!.k. sl lrt.oprl,i;,_11.c,n hci,,,,t. 

knrlp,111.ot ict.o ja -tporJ;i 

knrlp,,l lc,hlc.Lorl., 

3 1 

K II n r) r� t� a v 11 n d f! n 
k n S k � r V O t 

El P"
J illltlllt 

] .1 

2.') 

7. .n

2. 7 

7 .'1 

2. 1 

1 .9 

? .0

1 .n

(Ts 1 

Tllk. pc,- J',,l;i;:, 
nykylsJn 

J. J l. 2 
2.9 1.0 

2.9 J. 1 

2.9 LJ_JLI 
7.G [_IJU 
2.2 2.2 

2. J LL}[I 
2.3 LT:.IJ 
? . 1 7. .o 

7.0 2.0 

H 

1,11 

414 

440 

4'11 

'141 

4'11 

4 Jfl 

4J7 

4)9 

4 37 

l-:i.lr1110,;t,1v11\lr;,1,;trlkon kc}iskl;11·vo on J :j;i mii.,i korkrc1mpl. on kcs
klc11·v(), ,,.lt:i c1H•111111!in ko. ,1l.hcplJ 1·l. k.llnnci,;L1i1. 

Kii11n<Jsf-i1v111.1tt,1 or;oll.t,,v;iL kcsk.l.ilrvot t;111l11koss,, 11 vl.lttc1,1vvt 
sllh,,n, ,,ttil om;1kohl:c1l.ncn h,1i-r,.1,,t11skokc,m,ic; on yhlcyde,ss;\ .ln-· 
1'0nn,1t.l.Jv.l sen kori rwlor;t lnn;in k 11 n11ost.c1vuuLrcn. Tcim!i rl. l.ppn

v11ur; vo.i d;i;in chk/i LHIS\lil tolslnkln: 111.iU.i cncmmlin ticUlii ko

rlb,0,;tc1, r;JUi cncn1111;in h;:1Ju<1i1 tlPl!Jil r;I.JUi lJ.s:rn eli. kilnno,;

t.us ruokk 1 l. k i.i.nnor:tuslc1. 

9. Pcnkk.lu1·hcllun sc111:vl.l.lsuus

PcnkklurhcJ. l 11a luonneh<l.i.te1.,n 

kiiytök,, 1.". R,rnr; k;1 li1.i ncn v;ipaa-c1J.ka-l utk i.jil ,loffre D11mc1zetl.i.er 
krlllRol tiill;1Lst;i kiltcgorlst;i kJsilyrst;i todeten, ettei va
pi1i1-iljil11 kiiyl:1.öl:,7Jl,1 ,_;Jniill:iiin ole jnko ;ikll ivi.sl:c1 1:al. pas

r;lJ.vlssl:il, Vililll Uim,'i r.i..t.ppuu hPnkll ön ,1,:,,11tcist;i.1)

n· �· .. . ... ..

,Joffrc ll11mc1;'.f•dl_r,1·, Tnwdtcl i1 [;0,:l"ly of 
Frc,, 1'1·(''"'' N,•w York, 1'l61, ,;, ))') 
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Fyysiscst.l pcnkklurhe.Llem.lnen 011 pä1lasiassa lslumisla tai scl:;o

lflista, mutta psyykki: .;esti se voi olla hyvinkin aklliv.Lsta: kat-

soj<l havainnol, <lrvloi ja tulkitsee kenUln lapahlurnia i.111tae11 

niille ecl_laisla merklt:yksUI ja vir-1.ttycn 111l<le11 pohjalta er·l

laisiln tunnet:.ilo.Lhln. Yleisö eUiylyy kilpallu1m, katsomo 

clä1i. 'ilelsön eUimi11c11 ja eläytyminen näkyy ja kut1luu parhal

tcn sen kollektli.visi.ssa t.uunercakt1 o.ls!3a, rnul.ta kut5010os�a 

011 paljon 111yös muunlaista vuorOvi.likulusta. l<enUi11 tapahtumia 

tulkitaan j<l arvioidaan vJ.erustoverel.lten kanssa ja täma 

edistää yhteisyyden kokemusta yleisön keskuudessa ja slt:I 

e11e11u11ä11, mitä tuttava.lllµemmassa seurassa' penkk.lurhellua 

harrastclaan. 

1'1\lJLlJKKO 12. Pe11kklurheilu11 seu1alllsuus (i) 

(kcnL!ll kianssa lähdetään katsomaan) 

yksin 

muiden t< • .Jll!i!iil 

tit!l.O puulluu l 

Koris 

21 

4G 

j 1 

, 

10() i 

Ylt�lsurhc>llun 

EC-kilpallu 

21 

H, 

-, 

100 \ 

J!läk iekko 

21 

J 
100 1 

Korls[>enkklui.hc.ilu niiyLUia yleisud1cllu11 ja :)titikiekon tapaan 

perustuvan t11tkl111uslwvaintoj«n mukaan ennen kalkkea ystävien 

ja tuttujen k,.111ssakiiymiseen ja yhtelsk1.ln11ostuksce11. Vain 

joka vlldes (21 '1,) li:iht.ec yksin seuraamaan kilpailuja. Yh

dessä ysLivlcn ja tL•t.tujcn kanssa 011 ehkä helpompi jUsentyti 

yleisöön ja v lr.ltly/i kl-ipa.l.lun tunnelmaan. 
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Ykc;ln,l.lne11 pllkl·dm.les lsituu LunUtolknlJ,:t re.lk;ins,1 ,rnress;l jär

vcnö.Pl ill lä. MJksJ? '1'11skJn pelk;b;U\fö1 n111t1taman slntln· takia. 
l'l lkklmlf's "totrutt;1a 1.1:seään": joku eLsU. luonnon rauhasta 

lrpoa arjen hyör:Jn:;;111, toJnen r;:iltJi;ta .ilmaa, ulkona olemfsta, 
joku ehkä pakenee huolL1an taJ. lähtee nJlU\ ratkomilan, mJetis-

1:clem/\än :jnP. lhrnJnen "tote11tt,v1 ltsei\,in" myös penkkl.urheile

misessa, mutta selittäessHän kai.ken "itsensä toteuttamisen" ei 

selitä mitää11. Tutkimuksessa on pyrittävä selvittämään täsmäl-

1 t,,,�mmin miUi jil mlnkiilaislil b1rpeit;1 rne esimcrkl.ksJ penkkl

nrhcilussi1 toteutamme. On mahdollista, että pilkki.mies voi 

e1:!d1i silmoill(� Larpelll ecn totrut:ust,:i kuin hiihtäjä ladulta. 
E1·.Uc1\sen 5osialJi;ac1l:ion l:ulokncnc1 j,1 ymp<'iri51:ön li1rJoc1micn 

m;1hclnl lisuuksicn m11kc1:in me voimme lot-cuttaa yhtäliii�Ui tilr

prll.,:irmne erJ Lilva]la, crl kan<1vlen <1vulla. VoJmmc myös tot0.ut
Li;1 ·rrlL,ln1,, Lnprll,, r:amoJrn k;111;1v.\r>t1 ;ivulla. Pcnkk:lurlwi.lu 
t;1rjo,,a 0!1,,lt,,an n:11.UI k,,n;ivla ja pr·I LdJt crUa.l.!dnc eUlmyG
sJsiil Uiincen tarjoc1vaL kmwvJa myön crllalsJlle t:ilrpelllernme. 

Kuf.cn urhr,l.lemJsr,!H;il t<1I. urhrllun johLarnlsLchUivJss;\, me myi\s 
p,�nkk I u ,:he 11 \1 s sa loteu tamme koko m 1.nuu l:Prrnnc, perr;oona l l J.s Ja 
.-,r·vo;,t11kr.t11m111r jn 0liiln!tn l,"lt."pPtt-;1mmc-, ,�lkH v;1Jn ut·hc�i1nm1nHHm·-
111,,. 1'1•11kkt111lwll1111 1111111·1 !l\lfJflln JH'l11!\l1111,.,•kt11 orialt.;1an nJIIH•II, 

et.t:I rdlnil ja sen <1vull,1 011 1nahdolllsL, Llmalsta jil toLeut:-. 

l.il.:i mIUi erllc1isimpJa haluja, vi.chtymyksiii ja t:.,11:prll.il, ja
lnl.!dn knl.n rn111111 julki.gen el.':imän alollli1, url,,�il11kiltsomonsa

Uim;i voi. t<1pahtu;1 suhtrelll nen estottornilnU., jop,:1 1Pln,_,kkäiistl.
11 mc1n ,;ovJnnaJss;l;int.öjen hi llJnUiä.

10.1. PcnkklurheJl11n vJlhde(unklJot 

1<!.rj<1llisuudrssa ja ;11.k;il.sr,rnpl.en t11tklmusten pr,n1nteelli1 
olrtettlln, ctUI illrwktn scurc1aval: r,]fönlintarpcr,1: ja vlJhdr,-
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1;0kii vl I hLy111ysLarko ltuk�;cl., funkt.iot, kan,1vol.tuv;1l. 110nk·k l.ur.·

h0 .ll ur;,-;a. 1) 

1. Pir:isle-t,11:kol.lus

Englanli.Laislcn Lulkijo i.den Norbert 1-:l l.as.in ja Er.Lc Du1111im1in 

mukaan vapaa-alka ja penkkJurhcil.u cri.tyiscsU Lirjoavat teol

listuneessa yhteiskunnassa ihmisille pi.1·.isUiviiä jiinnilcLUI 

yksitoikkoisen, ruliin.inomaiscn työnteon vastapal.noksi. 21 

2. Varavcr,ttlil .i-larko.il.us

Urhc.ilem.i nen ja eritoten penkkiurheilcml ncn voivat. tarjota 

aq<Jressi.oi l. le ja t.unnepat.outumille hannitt.oman purkuventt . l .J.

lin. J<onr:uc.l Loren;,;in t unnetun väiltecn muk;ian urheilu voi, 

k;1r1,1voidessaan aqqres(; ioita harmi ttornal la Lavalla, laukalsli.l 

konfl U:tlll lilnteil.a ja ehk�ilslä väk.lvaltal.suuksia. T/i111tl n�,. 

kiltl1ars.i,;-o lclta111us eJ ole ku.l.tenkaan Silanul tulk.lrn11ks.l.sta 

Lukea. 'l'utkimu,;hava.i11not puhuvat pikernndnkin sen puole,�ta, 

et.Ui sos!a,1liscn oppim.i.sen t.11.l oksena urhcll11 vo l eri ty.lsci;ti 

ns. kamppa ilulajel ,;sa opettaa ,HJgr-ess.i. l.vlsiil ki:iytt/iyl.ymls

ma l leja konfliktit:i.lanhdclcn ratkaisem.iseksi.31 /\<J(JH,ssl.ot

ctr; i vJit joka L:1pt1ukst. .... �>!.;a om.-, L pu1.- kuk.:-,11c1v.:1n�it:l. llilkeudu11111H�ko 

i;cn vuok,.;J pcnkkludie.i.lun parJ.J.n'? 

3. Yhte.i sökuulum.i.i;en l:.1rko.i.t:us

l\aupunqisl:1rnccssa yhtclskunnassa yhteisöjtisenyyden s1.1:cet ovat 

ornio.an löyhtym;rnn ja vi:il ineellistymäiin epi.ipersoona.1 lis l.ksl. 

asiasuhteiksi. Näissä olosuht.el,;sa ihminen ctsiJ "yhteisöön 

kuuluvuutta" myös ui:hei luc�sa ja urlwllun avulla: "Urhei lu 

1) 

2) 

3) 

Hyviin katsauksen pcnkkJurhe.ilun se.lJ.l:ysleor.i.o.1.hJn t<'u-joaa 
Lloyd Reynolds Sloan, The 1-'uncllon ancl .lmpilcL of Sport, 
[or l'ans: /\ Hcview o[ '1'lieo1.·y and Cont.cmporai:y Hcs<�arch; 
Jo(fr:ey 11. Go]dsteJn (cd.), Sports, Cctmc:; c1nd Play -
Social and Psycholoqlca.l VJewpo.lnts, John Wiley & Sons, 
New York, 1979, 219-262. 

!Uias, N. & Dunninc1, Jo:., The Oucst fnr ExciLc1nc11t. l11 
Uncxclting Socl.cUcs; G. l,uschcn (cd.) The Cros:;··c1lll1ffal
AnLily:;is of SpoLt anU Gc1mcs, Champ.:1.i<Jll, 111�, !ltJpt.�•s, 
1970, s. )1-'il. 

Sl.oan, cml. s. 22 1)-230. 
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t;irjoi1il <'clellytyk!;f't yr;Uivyydc11 j;1 loj;i;1.l.ir;uurl,,n tunnolllc

!:pk.'i I ntrcr;sJyhtc,Jr;yydel le j;i r;,1111;1' s;L\1111 i r;La ja yhdcntymisU.i 

cdir:Uiv.lrn symholic11,;;i ,1v11l.l;i"_l) 

Yht,� lsöt i.ctoic<1111,; voJ 1. l111et.'i pos l t 1 .i.v l,.r)n;i pal.r loot:Lisuulena: 
"omii 111,7;1 m;i11r;ikk,1, 1111111 10.::1;1 mustikkn". Yksl.lö etsll. posll:.llvi
r;<.•r;t,7 yhlei.r;öj/J!H'1tyy<.J,-,r;Ui ltset111111ollc.c11 v;ihvistusta: menes·
tyv'i p.:1Jkl«1k1111nc111 seur;i t.1I joukkue l:c1rjo;ic1 po!dtLl.vJsen 
crlcl lytykscn yhlelr;1iU.etoistnH1ell c j,1 mencstymi sen kokemuk·
!scl l,,. 2) 

1. SJ.ja I r;mcncslys-·tArkoJ.tu,; 

S11cnltustcn j,, kilpaJtun yhlclr;k11nnc1ss,, arvostctc1an sanvutuk
s.l:1 j;i mctH'stystii. Kllpa.llussa kulh,nkin vc1in harvat menes

tyviit ja siksi mencstymlr;cn kokcmuksla on etslttiivä kierto

l.lrl:ii m.lc\Jkuvllukscn ja myöUicUimiscn c1vulla eli kuten 
t·,,nsk,,l,1irw11 Hoqcr CaJllols sanoo: 

l) 

"Eucmmlstö ei mrncsty kllpallussc1 tal on kykcncmHl6n 
ki lpa.ilc111;1an jii:hlcn turhautuncckr;.\. ,lokaJncn haluaisi 
ollil cnsln1111U.incn jc1 kaJklll;i on tiih/in myös oJkcus. 
T,illaincn hcnkllö voi vo.ltli1,, w1.ln r;p!isuor<1lla tavalla -
s;Hni1Jr.turn:1lla vo.lt:l;1jJcn l:;u1r.�-;,,. TiimU on <-'lnoa k.c1no, 
jonkn avulL1 k,,1.kkl voivat mctH.,sty/1 !;;im,,n,,.lkalscsll )) vt,,J;lp,'I l.1111,,n omaa yr.ltystii L1l rp!.ionnisturnlc:rn r:Jr;kiil".· 

1J,•c1n F, l\11dc•rson 1\ <:1:1_,rF>ry P. St<llH', Sport /\ sr::trch for 
Co111mu11 i.Ly; S11:;a11 1,. <:rccnclorfcr P, llndrcw Yiann;iklR (cd!;.) ��oclo]o{JY of r;por.L: DJvcrse PcrspcctJvr�s, LcJ!ntrc Prc!JS, 
West Po.i.nl:. N.V. 1981, s. 167. Nyky-yht:ciskunnan pJl:kii.lle 
viety l.yönj.iko korostaa yksllöUel:oisu11lla yhtc.lsyydcn 
kob:,muks.i. i. n per11,stuvi.ln yhtcisöt:i.cl:ol :,11tH.lcn ku,;tannllksclla. 
Osc1lllsh1mJ11cn urhcll111111 han:aslaj,,na u,t knLsr)ll.jana 
larjo;1c1 mahdol \Jsu11clcn yhtclsöt.icto.lsuud,�11 vahv.l.st.umi-
scl lc; ks. M,,rtha W.l.lkcrson & H.lclv,rd /\. Dochlcr, Toward 
J Modcl Cnllcctlve Conscicncc anrl Sport in Modern Societcs, 
tnteU1i1l.ional Hcvlew o[ Sport: Sociology, 1/1983, s. 'l'l. 

2) Tul:k l1111 1kscsi;a on voit11 loclel.a m .f l:<'11 111c-prono111Jnln kliyltii 
ji1 puhe "111eldHn joukkuP.0sta" ja ''mr i.<Vin vollosLiJ" ylcl�-
1:yviiL om;in joukkueen mcncstycir;,3ci, mutta torjuva puhe 
"hcld,in tc1ppiosl:;1an" ylclstyy joukk11ccn kiirs.iessä tap
ploil:ii: Sloan, cmt., s. 2�0-2�2. 

J) H. CallloJi.,, M,111, Pl,,y, .,nrl C,11ncR, <:J,,11cnc, 111.,
s. 120. 

1961, 
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Populaari:kulltuur·.i.11 jil nJ.ln muodoin myös hui.ppu-11rheil.11un l.iit·· 

lyvä "fani"-.llmiö, J.doliPn palvonta, (,dusLil,1 UiUi mr,iwsly;;

kok(,lllllk ,;en c ts I n L.i/\; r;;1mt1 l ,, t: 11111,11 L� vo.i t lajien kan s;;,1 1 k a;l11-

ku i n jae li'lan he idlin ""·'"e ;; l.yk scns;l: 
11 • • • fani saa Lilair;uuden ornant1rvon tunt.eensrt vahvJ sta
rrLiseen, mutta hiin otta a tär;sä my(js r.i!..ikin. '-Jos hiincn 
joukkucensil vo.lllila, hän kokee it:sen,;ä 111yönl.ei,H•k;;i. .. 
Mut.t.a jos joukkue hiivi;W ja v,ns.tnk.ln :jo,; �;c joutuu 
hiiv.löpulkecn, htin tuntee llscn,,;Uk.ln hiivläjäksJ. 
Elikd liimä a11t.t.aa me Itä ym111:irUim;rn11 mlk,;.l fani.t odot
tavat nl.in voimakkaast.l joukkueit:Len,;a voJl:loa ja 
mi ks.l yleisön kiinnostus yyt romahtaa, jos sen jouk
kue jouluu häviöpul.keen". 

5. ValiovU hdc-tarkoi lus

Kilpailun yhleiskunta arvostaa saavul.ukid.a ja ;;uoritust.en 

et:evfönmyytl:ä. llarlemin GJobetrott.ers·-korisjoukkueen maai l-

111a111ni1irw perustuu ylivertaiseen palloLai.turuut.ecn ja 11ä lde11 

"111,1ailmankier•Uijien" näytösottelut kilnnostava t kal.kkialla 

ylel,iö/i nlmenomaan huippul:ilsOn vilhl:ecnii e.lkU nii11kiiii11 k 1.1 •· 

pa lluna voit.ost.1. Urlieilull.iscn tasokku11t.ensa ja kilpall.11l

.lisen to,;Iluonteensil vuok;;l myös Englannin jalkapallol l. l

CJiltl otll�lut: ovat !:iuome!,e,ak.in "va.l.lovllhteen/i" suos.lll:11ja. 

On ehkä niin, et:Ui juur.i. aslantunl:evln osa yle.l.sösUl, joka 

pystyy arvioiri1aan suoritusten etev:inunyytUi, on kiinnostunut. 

penkkiurhe i.lussa nlme110111a;u1 ta.l.tur.i.111,11 s ista hu ippu,;uor lluk

slsta slnallätin. Sama plitee muussakin vllhlt�essä, multa myö!.; 

t ait.eessa ja kulttuur .ls,;a ylee..1wä. On nmuten mahdollista, 

etLii toistuva t.ilaisuus scurat"a valio.suor.ituks.ia on 01nlaan 

11ostc1rnaan myös vaatimustasoa. yleisön oppiessa arvio.i111c1an 

tahlokkuul:ta. Näin tapahl\WSSil yleisön kiinnostus tavanomai

slil nrheilutapaht.umia kohtc1a11 voJ heikentyä, ellei. l:iilii 

vaatimustason noui.;ua korvilil mi.kä:in to.inen kilpa! lutapah

tuma.n ki.innostavuudcn lähde. 

1)
W.E� Schafer, Some Sources C:Hl<.J Con�;equences o[ 
Inl.erscholastl.c /\thleLJ.cs; G.S. l<enyon (ed.), :;oc.i. ology
of Sport., l\thletl.c Inst.it:.ute, Ch.tcayo, 1969, s, 33.
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lfJ.]. Kodlc,,,n vJl.hdrfunkl:iot 

TI\IJl,lln:o 11. v,nik•:,•n vill1<JPfU11kl.lot. 

K l n n n r; 

r- l.r I sl.r, 
J/innlf ykr:r:11 �ol-:P1qinp11 

pirls;lys;t/i j;, v,1Jht0lua 
0].'lm:;:1n 

J:,, i: �10111011 LlJTlllf'] 111\l 

v,,r,1v011ttill.l 

Irti ilrkl.h11oll<aL, 

p,1i_n('ttl.en putkamlnf.."'11 

"aln., knttolot. voJ.tl.1:J" 

Vh t_p 1 :.t1k\1tl l 111111 llPll 

''k0r lspr--rhrP!>r;r:11" k1111l11-
1111 rtf"'fl 

[-: 1 j.'l t �:l!lf'lll':;1 .Y_f� 

�;IIO!�ll:l�i jrH1kK11rr:-n voi t:f-.o 

r�llo!: t kl: i jr.Jnkku,�t'll j;l11-· 
rtl\,imt 11�11 

v,11 iovt ihd1� 

,., J ,,j nk;,<111 

1 

'/ 

s 15 

10 21 

15 n 

1fl J 1 

11 ;!J 

1 7 71 

7. 

1 r, 

n 

7.r 
.,

7.5 

7.9 

71 

J(, 

7 ,. . J

11 

1 2 

JS 

,1 V \1 11 f� ( 1-.) 

hyvin p:11 jon 

1 ,,r,�:��:=-J', J 

r,1s_�� 7.',) 

1 :i'T�- ?U 

2fl H 

20 9 

(, 1 

21 10 

n 11 

JO 'i) 1 

yhl. t1 

100 '110 

100 11'i 

100 4'17 

100 1 ](l 

100 1)7

100 ,LJ7 

10(1 11(, 

l(J() ,1n 

JOO 

100 

100 

"T,1rkol.t11s" on lyhr>TJn('tyss.:\ 1m1o<lnss<1., ks. k y :-r?lylo11Hkk:Pcn kr:>ht� (), 
1.1!. t." J. 

Vr,1.kkil k;,J.kkl. en11<1koJ.d11l: "<>liirn;int,,rpcct" koriskU.nnosl:uksen 

1./ihtcl.n;i s,1r,v<1\.kl.n h1kcr, l:11tkjrn11shnv,,Jnno.isL,-:1 l:a11l1.1kossa 

1 J "r.; l.ja.1 r;mene,.;t.ykscn", "vr,J.Jovi J.hl:.c,:,n" ja "pii:i.stcen" 

t,;.1t·koll:ukscl: nou,;rv<1t nä.l sUi kultr,nkJn ,,01.vii,;lJ etual<1lle. 

K:iyl:0t.t.yj0n rnl.f:l:;irrJ.dcn v,doss,1 "yhl:cj�sijk1111J.umirn,n" 
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kJ!nnostuke,en nihtecn/i ei nouse cdcd.listc11 luokkaan, mutl.a 

Uimi.i kuulumisen tarko itus ehki.i t oteutuukin p/U:iasia:,sa jouk
kuesc1mu i:;tumi.scn :ja :;uosikkijoukkucen myöUielärnh;e11 c1vul Li: l) 

M,!rwst.ymlsc11 rnyöUiel ämJ.nen 11;.lytUiiik 111 nli iden t.ut.k lrnui;h,1va lnt.o·· 

je11 mukilan olevan penkk.lurheilukiinnostuksen Uir·kein 1 äh.Je. 

Samaistumalla vo.i.ttoJ.san joukkueen kan:;sa myös yle.i.sö "vah·· 
vist<1a omanarvontuntoaan". Tässä yhteydessä on huomionar

voista todeta, ett.ä 62 1 vastaajista (N=449) ja na.i.skatso

jistil (N°0 12J) peräti 70 'l. (miehisUi r,9 %, N<32U) 111ainitsi, 

että heillä on koriksessa "suoslkkJ.peli.laja". Suos.ikkipelaa-

jan puole:;ta järmääminen vo.i. vuorostaan aktivoida penkk 1.

urheilemi.sta; tähän viittaa.vat taulukon 11 tutkJmu:,havain-

nol: 

T/\IJLllKKO 1,1. f)uosikki1x�laaja ja penkklurhcd.l.,:misPn uneus ('H 

k .-, t- �;( )l\l, l �j f, d 
-··· ··- --

kc:r.r-an vt lkossa 

har-vemmin 

o n sunf;fkk l e I ol<• �;110:-,IK ·

k la 

(tJ,2/fl) (N·l'/1) 

21 

1 

10() 

1 / 

14 

1'1 

100 

Yleisurheilun EC-yle.isötutk.i.mus tat·joaa eräiUi kJinnost.avla 
verta.ilumahdol.Lisuuki,ia. On ku.itenkin huomattavc1, että 
EC-tulkimuksessa yleisön kiinnostavuuden l.äl1teilä tulkJtti in 

1) 'J'ulkimushavai1111ot viittaavat: s iihen, et.lä menestymisen
myöU<cliiminen, "pa.islat.l.c•lu to.isten loisteessa" ("Bask 
in llcfl.ectcd Glory") sel.!t:t:ii.i v,1.lhtord1t:0J.i;.ista hypol:ee
sei.st;:i parha.i.l.en fan1cn pc11kkJ.urhe.llukiiytUiyt:ymlsUi;
samalsturni.nen suosikkijoukkueen kanssa ankkur.u.ltuu
vuoro,3t:.aa11 yhleisöjäGenyyteen; Sloan crnt. 2�5-·2S8. 
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tol.sr>nlyypplscn <1slc.ikon avul..1<1 c.l.v/itldi t11loksPL UisUi syysUi 

ol<' pnn1<'11t.l·tyknlldin L;11·kk11lldr,]J;1 vr,rli1ll11v.r'lpnlr:li1. 

T/\111.111'.YO I'.;. l'<>nkkl111J11,Jl1111 vlll1,lpf1111kl loi. ylr,L':11rh,,ll11,i,;,1 Jri 

kot:JkS<'SSil (l) I) 

l'irlste 

p:;;;,,,,J,, kov,,, JiinnllU\vii kllp,,1111 

;,rJr!n hool ist.;, lrt:iantumlnr.n 

Yhl.0tsi'>k1111111111111r;n 

, 111 t :1v 1 ,,n t ;1p,,,1ml 11r11 

SI J.-1 l_'.�_lll(,>f�P._!1Ly? 

r;uo�tkk lut:JH,i) j Joiden voU�to on 
k11.i11 itr;r> nl l!-_;I_ voU:t:nnut 

f;11n:.jkk111 t lir" i 1 i );11 n o�;,1.11otn11 
\.'id:ey•.: 

v,,l lovi lhdr, 

1 .';rkrt11t.R huippntu1oksr!L 

p;itln kolrnr,n tiihU11rhel 11.J;in 
1.ctk J"

jnl<J,,11kln 11dH'lllj;iln t;ii!.11rl-
111,1 i �1)11.S 

EC>ylci,,11rilc,l.l11 

(":.,1111,1;1 mi0ltil") 

f)} 

07 

51 

(lfl) 

((,(,) 

r;1 

M 

sn 

7.1 

Sl 

r,,r ls 

fJI 

55 

11 

01 

fl2 

l) l'.<>rlk,;,•n kohd,,lla pn,s,,nl.tiluk11 on ,,;i,,l:11 J,,skc111,,Jla yhl·e,,n ldl.TJno"
f.;1vt1us:1!:tr-lkon l11nkat ,t j,_1 �). SulY-Pi�:-,1 ol(•v.1t y]�l:i11rlir!Llun pro
��nltl.l.uv11t ovat !�Plo:�l.Prn tr:-k�tt.�-;1..·1 potrnltt.11j,1 llkJ,,r·voj,1.. 
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Tulkimushavainnol yleisurhcllusta vi1tt.;iavat myös sll.he11, etUi 

fH'nkki urhPilu kan;1vol v;_1r,; ln rnonlil (ir1 la t,; la cltim;int:aq,c l l,1. 

MencuLyn,!,,en :ja suoslkkludwl!JjoldP11 111yöt:,'lel!lml1H111 on mylb 

yle.itsurhel I ussa LunnusomaJsla. Mii l.11JLL1konn, et:Ui j/i/ik Jekko

ylei,;öc;tii perrit:i 8'i 'A jtinn/i;i s11oslkkijoukkueensa menestyksen 

puolesta. Pr:osenlt lluku:jen huomattavan suuri vaihtelu vertal .l ·

tc1essct ylelsurhcllun ja korik,;en erl vlihdelarkoltuksla vllt:

taa olreelllscst.1 sLlhen, elt/1 eri lajit kanavo.ival: eri ta-

valla erilaisia ylei,;ön tarpeita. Vaikka Uitk;iyleisön mieli

piteet liigatutk.lmuksen valossa kovaotteisen pelin kllnnos

tavuude,;ta ovatkin ylLiLUivän polari,;oituneet, kuil:enk in 

yli puolet va�;L1ajlsta (Porin ylel, ;öi;Ui peräti 70 'l) n,H1Ltil 

"kovaot:tei.sesta 1,eiislii". '1'11los viitU1a sLlhen, että ltitkän 

tapainen kamppa LI upeli tat·:joaa suotu l;,1111 "varaventt:i ll .l n" 

tunnehöy ry :ien purkamJ sek sl. llöy rypa Jnee L desibe lein ml la t tuna 

ovatkin jä;ihallissa UiysJn Lolset kuln esimerkiksi volrnlsLelu

hal lissa l 

10.3. Vlihdefunktioidcn riippuvuudet: 

10.3.1. Keskiniii;;et r.Lippuvuudet: 

F:tlellii vJilattiJn siihen mahdolllsuuteen, etUi penkkJurhc,iJuu 

eri vlihdctarko.itulc;et voisivat m/iiirJtLelyjen eroJstaan huo

_Umalta, olla ainak:ln osin limitUiislii ja stcllaisl11a kuulua 

pohjim111.illaa11 samaan vLihdekaLcqor laan. Scurc1avc1 korrcl.aat.lo

rna Lr Ll .s .i antaa tukea tälle otaksuma 1 le. 
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'J'/\UJ,IJKKO J(,. V.1 lhclr•t;nkol L11,sh•11 kor.r<'lilatlr,t ( r) 

(va l.n kertol.mrt > . JO) 

1. 2. J. 4. s. r,. 7. n. 9. 

1. Ji\11nltykr;p11 kokPm\nr,n 

2. pt.dslyc; j,, v,,Jhtelu 

J. katsomon t11n11e.lmct 

4. ltU ;,rklhuolJ,,t;i 

S. p,1t11elttr'!n p11rk;uni_n0n 

�-
1'nlnn kot.iolot voitt�a'' 

7. yst5vJ.er1 t:apaamln0n 

U. korispcrl1�nS(?Pll kut1J .. 

'l. s11o�i.kkl_joukk. voltto 

• 52 .JO 

.)! .40 

.41 .J6 .34 

.10 

.)5 

lfl. •suo�lkld:). ):in11.1:imJ11,.11 • J1 

. )'1 

A! 

11. l.,1lt:11rim,1Jsuur; 

AO 

.n 

"I'lrisle" 

"V,,rav0nt

tl lll." 

"Yht<>I sö

kuulomln0n'' 

"Slji11'1-

tnencnty"l 

"Vnllovllhrle" 

Ta11l11ko�;ta niihcliiiin, cl:.t/.i varslnkln "pJrlr;l:c"- ja "varavcnt-

1:\lll"-til.rkoltukslllil on paljon yhtclst·;l cliimyspohjuil. "Sl

j.:-tl!itnrne.slys'' on vuorostnan yhlcydcssil "pJri:Jt.c.lst.in" tuot

t.;:ir.n 1.lme l!:;esLJ II jiJnnltysti.l" jn "katsomon t.un1H�lmau" � 

10.).2. 1<01:Jsh,H·rusl:11s ja korlsvLthclc 

K,1t·sojlc11 om,1koht<1iscn kor.i.shar.rastukscn jil pcnkklurhc.llun eri 

vJihdrtarkolt.ust:r>n viil.ll.lä niiyt:UUi olevan tiettyä siiiinnönmukc1.i

r;u11t.tc1: 
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T/\UI.\JKKO 17. KorisharrilsLukS<>ll Ja korlsvilhl0e11 rllpp11vuudet (N,15l )
I) 

/\ s t � l k k o k e s k i -
a r v o t 
Ei /\lk. Pelaa 
pelannut pelannut N 

Varaventtiili 

Yhteisö-
kuuluminPn 

S[J;ds-

V,diovilhde 

jiinnilyksen kokeminen 
piristys ja vaihtelu 

katsomon tunnelma 

i.rl.i al'l<ihuollsl.a 2. 1 
palneittt!n purkamlnen 1 .0 
''aina kot:iolol voitt_aa'1 1.0 

ysLäv ien tapaaminen 1 .IJ 
"k<n-V:;perheeseen 11 kuu-
luminen J. 7 

ta.lturlma.lsuus J. 2 

].0 
2.7 

2. 4 

2. 1 
1.., 

1.0 

1.0 

2. t 

J.J 

3. J 

) . .l 

1) Hit.i:.l suurempi ke.skiarvo, sit.ä suurempi k linnosl.avuus 

2.9 ,()') 

2 .fl ,1-1) 

2.2 ,1,10 

2. 1 4 Jll 
2.0 ,t lfi 

1. 2 4J0 

_:J 
411 

4.16 

) .o "11

2.9 4,11, 

).2 411 
--·---------·-··--

Taulukkoon merkityt säännönmukaisuudet vilttaavat siihen, cLUi 
korispenkkiurhe.ilu ki.innostaa "maal likkoyle.isöii" ene111111/i11 "clii
mänpirisleenä" ja "menest:yskorvi.kkt�cna" kuln 1111.tä katsojia, 
joilla on omakoht:alsla pelikokemusta. Tälle osalle yle.isöä 
penkkJurhe.ilu ja katsomo tarjoaa maalliko.lta usearnrnin tilai
suuden "ystävlen ja tuttavien tapaamiseen", ehkäpä "kor.ls
perhcescen kuulumisen" puil:t.e.lssa. 

10.3.3. Koulutustausta ja korlsv.ilhde 

Lukemattomissa tutkimuksissa on vol.tu havaita samansuu11ta i1H.'1t 



r _l lpp11v11us 1 i_ lkunt;1- j;i 11d1eU 11k�lyl Ulytyml.•;en ja kouluL11sL;:ison 
tili -taustan v/il:il.1/i: lilkunrBllinen ja 11rhrllullinen c1kllivl
,;1111s on s11nr:i.,n V<)rr,,nnol 1 Jncn koul11h1sl:;1soon. Ri Jppuv1111rJcn 
,,c,\ltysyhL<'yd,,t s,1;itt.,vilL k11lLPnkln olla vc1ndn monlsyis,,t. 
r;uomilL,lsiss:i 1111orli;ot11tkJm11ksh,sa on h,,vill_tf-_11 aktJlvls11uden 
k,1s:iut11mi,,t,iip1111111r.: :jos nuori. on '1kLI i_vlnr'll jolli'lkJn alalla, 
Ji,in 011 todcnn;\ki\lr;0stl uktllvJnen 1:ol!dll.,ldn alollV1. Ehk;\ 
henki.lön yl0.lnr�n ellnvol.mil jil uktlvc1c1Liontuso säätelee aktil
vJ su11rle11 v,1 iht:elu;:i kc1Jkllln eU:imän nloll ln? Koulu on Uirkeii 
sosi,1lls,1atlon ohjila:ia edl.stiien rno11i<1 sel L:ilsJ;:i asenteelli
sl;i, UP.clol l lsl il ja ta l.dolllsla valml11ksla, jotka ovat esl
merklksl juurl urheilun harrastuksen j,1 myös penkklurhell1111 
erlel.lytyksiä. Monet nuoret tutustuvat ensi kertaa esimerkiksi 
korikseen peruskoulussa ja koris on tässä mielessä ehkä enem-
111/in kuin monet muut palloilulajl.t: nimenomaan koulupeli. TiisUi 
syystu:· ja ottaen huornloon koriksen kompleksisen koodlraken
tcN1, ei o.lck,1,,11 ylliitUivä::i, että korjshilo:astukscn :ja ylcl
i,ön ko11lo1h1sta11stan viH.lllil on rllpp11v1111tta (r = .30). 

Mutta pei l,111tuuko tiim;i rlipp11vuus myös pcnkkiudwilu:rn eri 
vl l hdPt,,rkol t11k!, l�;s;1? T;im1l n,ihd;J;in sc11rac1v,,r;t,1 a,-;ef:elrn;:ir.t:a, 
_joss;, y1,,.l,;ön koulul:11sL711r.Lan ja pc11kkJ11rhc.1leml_,H'l1 0rl 
vt lhclelurkol tustcn r_l_ l.ppuvu1Hlet on l.l 111,1Jstu korrelaat:.loker
tolmcn il v111 J.;1: 

ji.inn ll:yksen kokcn1-i.n0n -. 13 
p.lristys j,1 v,,ihtclu -.O'l 
katsomon tun_1_1_<:__�_11�a _________________ ·- __ :::-_: __ ?_1
lrtl ,11·klhuol.lr,l:,1 
pai11(,ilten purk,,111i11cn 
"ainil kotiolot voittaa" 
ystäv.ien lilpililmlnen 
korlsperhccseen kuuluminen 
r,11osikkljoukkueen voitto 
.5_11_? s ll<_l_c_l_j<J_l!k�_:_J iin n/j ;im1ncn 
ta J t 11 r i m;, 1s1111 ,-; 

-. 11 
-. 2'j 
-. 21 
-.20 

-.21 

-.21 

- . 16

- . 11

f'Jrist:e 

Va ravcnt t i .ll_l 

Yht.elsökuul11ml.ne 

Sljaisrnenesl:ys 

Vallovl!.hde 

H.llppuvu11ss11hteiclcn merklt:Uivin t:unnuspJlrre on ni.ldcn epäsuo
ra verran11ollls11us (= ne9atllvl.nen korrelaatlo) eli ml.t1l 



crHimrn;in on k:Ciyty kouluj<l, s.1.Ui vtih/iiscmpl. paino annetaan lue

tellul.l le korispenkkiurheilun eri viihclelarkoiluksille. Eli 

kii:inteisesl1 sanottuna: miUi lyhyempi opintie, siUi pät8-

v/iminin luetellut v.1.ihdctarkoltukiwt: selitl.iiviit yleJsiln ko

risk linnos·tusta. "Kir·janoppine .l.ta" kor.ls penkkiurheiluna 

n;iyttääkJn kiinnostavan enemmän muista sy.lstä 1 

Vastaajille 011 kyselylom,,kkeessa annettu mahdollJst1t1s ma.lni

ta jokin "muu syy" korlspenkkiurheilemisen kiinnostavuuteen 

painoarvoineen. Näiden muiden syiden kiinnostavuus korreloi

tuu posi ti ivisesU. koulutustaustaan (. 11). Analysoitaessa 

11iitä sisällöllisesti voitiin havaita nlidcn poikkeavan anne

tuista yleisluonteisista, erilaisiin elämii11tarpeislin liitty

vistä syistil. Lähes kalkki kiinnostuksen syyt liittyvät itse 

koriksen peliluonteeseen. Muutamia näyt:l.eit:ä tällaisista 

syistä: 

hyv;1 yhteispeli 

tiukka pel1 

poikii pelaa 

pc 1 i i;uor i tuk se t 

huoltajan si .lrrot 

J><' 1 il il j J ,, n t t 1 a ll " (' 1· ., t. k ;1 .1. s ll L 

peli.tapojen seuraaminen 

rlonklt 

pelaajlen kehitys 

luomarityöskentely 

pel ltakl·.i lkka 

oppii uusii! kJkkoja 

H1t1 I !J.l.o jPn vc�r,:rit.:imi n(�n 

siiiintöjen tunt,,,m.l.11en 

kivil kalselia urhei.lua jne. 

M/irnii huvainnot viittaavat s.lihcn, että "kirjanopplneiden" vi.eh

'tymys korispenkkiurheiluun perustuu enemmän itse koriksen peli

luonteeseen, kun taas lyhyen oplnl:i.en käynei.den kiinnostus 

palautuu enemmän clämäntarpeisiin ja yleisempiin vllhrletar

koituksiin. 

10.3.4. TUL/SVUL-yleisövertailu 

�\/foekosken ja l{ot:kan korisy.leisöl seurasivat TUL-kotijoukkue i

den ja Suomen Koripalloliiton/SVUJ. v.terai.levien joukkuelden 

välisUi tutkimusottelua. Odotusten mukal sesli '"l'IJL"- ja 
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"SVUL"-yleisöjen koulutustaustassa on eroja, jotka edelleen 

peilautu0at koriksen harrastuspohjan erilaisuutena: 

T/\ULlH'..KO 10. TUL-· j,, SVUL-ylei9öjen koulutust11u,ita jl\ koriksen 

harrastuspohja ( \) 

K o u 1 u t u s -

t a u s t a  

kansa- tat peruskoulu 

keskiasteen koulutus 

ylempi koulutus 

K o r i s h a r -

r a s t u s

ei ole pelannut 

on aikaisemmin 

pelaa nykyisin 

TUL-ylelsö 

(N=2 I S) 

37 

54 

9 

100 

67 

21 

12 

100 

SVUL-yleisö 

(N�2JS) 

16 

52 

32 

100 

49 

18 

33 

100 

SVUL-yleisön keskimäHrin pidempi koulutusura on tarjonnut to

t.lcnnäköii1esti paremn1,�t edellytykset myös omakohtaiseen koris

harrastukseen. Koulutustaustan erilaisuus peilannee vuoros

taan elämäntaustojen erilaisuutta ja samalla erilaisia penk

kiurheilun viihdetarkoituksia7 
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Tl\ULUKKO l'J. TUL- ja SVlll,-yleisöjen korlspenkklurhcilun vl!l1<let.ilr:kolluk·· 

set asteikkokeskiarvoina 

Plrlste 

Varaventtiili 

Yhteisö-

kuuluani.nen 

Sijaismenestys 

\\i 1 iov 1 ih<le 

Muu syy 

jiinnltykssen kokeml.nen 

piristys ja vaihtelu 

kiltsomon tunnelma 

Jrti arkihuolista 

).2 

2.9 

2.2 

paineitten purk.aminen c�-:0] 
"ainil kotiolot voitlaa" 1.1 

ystävJen t:r1paamlnen 

''kc,risperheeseen'' 

kuuluminen 

2.0 

2.0 

SllOS ikk i :)ouklrneen 

su,,s l kk i jnuk kueen 
niiäminen 

voitto [1:·6] 
jån-

J.5 
---·-- -� 

taiturimalsuus J.) 

J. 1 

J.O 

2.0 

2. 1 

2 .1 

1.6 

1.0 

2.0 

1.0 

3.2 

J. 1 

].2 

410 

445 

442 

4 39 

4.17 

4 ]2 

436 

4]7 

442 

4'1) 

106 ( 1) 

Mitä suur·empi kE�skiarvo, s l tä suurempi tarl<.ni tuksen kiinnostavuus. 

Karsinoidut eri viihdetarkoit,usten ldinnostavuuserot taulukossa 

19 viittaavat sU.hen, että 'l'UL-ylelsöä veUiä koriskatsomoon 

SVUL-yleisöä voimakkaammin liittopatriotlsmi ja sen hehkulta

mana "katsomon tunnelma" ja "paineitten purkaminen". Näiden 

vt::Lovoima niiyl.Uiä ylittävän SVUL-ylelsön suuremman klinnos

tuksen korlspenkklurhelluun pelin itsensä vuoksi (ks. "muu 

syy" s. 44), mikä näkyy korispenkkiurheilun aktiivisuuserom1: 



l<or t npr> llk k l 11 r-lir• 1 l 1111 11,11•11r: 

p;,ri kolme kcrli.lJ v.likossi.1 

kt•n:an v Uko,1sa 
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p;n L kol.mr kct.·L;:1a kuukaudcr:na 

kerran kuuknudu�.,sa 

harvemmin 

11. Ylcisön pclikäsityksct

TUI, 

(M-7. lli) 

'I, 

23 

:rn 

27 

7 

5 

100 

SVUJ, 

(H-;> Vi) 

'!, 

2 1 

20 

23 

14 

14 

100 

J<or isotte.1 ujcn ominalsluonnc voi tunnfc'tusti vaihdella: jok ln 

ottelu voJ olla luonteeltaan "vauhtiotlelu", toinen taas hi

clc1st.•�mpolncn. (;].obetrottcrr:icn näytösoltelu on {�llncn muuta 

vlihtr.clllncn, kun taas silrjanwstar11udcsl:a kilmppailtar.ssa ot

telu sävyttyy helposti "kovaotteJscksi". On myös tunnettua, 

cl:.Ui erl joukkueilla voi olla ikäänkuin ti.lV,tri.lmerkkJnään eri

lainen pcl J.t;1p;insa tili p,:,J ikäsJ.tyksensH. ,Joukkueen peli.käsitys 

on usein määi:/itlf'Lolr:cn harjolttelun j;, valmennukr;en tulos 

ja sen johtoajatuksena on joukkueen mcncstys, mutta pelikä

r:il:.ykscl]H on mull:.;ikin seuraamustarkoituksia kuin joukkueen 

mcncsl:ymlnrn. Pellkiisllyksel.Ui voi ol.]a syy-yhteys mm. ko-

r Lksen ylelsöki.Lnnost.avuut.een. Erilai:;ct. pelikäsJtykset vasl/Ja

vine pcl iki:iytUiytymisl nren k i.inno!1tovat pcnkkiurheiluylcisöä 

et~i t.i.lvolla. 'l'11Lklmukscssa pyrltl.l.ln "t.unnustel0m;ian" yleis/;n 

arvosl.ul:sen r U.ppuvuul:ta eri. loi slsLt pc>l.i käsityksist:i slt.cn, 

el:Ui vosloajat joutuivat. ascttamaon "Uirkeysjäi:jestykseen" 

seuraavat viisJ erll;iista "pelilarkoltusl:a": vJihteellisyys, 

rchl:i peli, kovaol:teisuus, va11hdikkuus ja taldokknus. N[im)i 

pe]ikäsil:ykscl: mJJrltel.t.iln ennakollo li:ihinni:i kohden perusteen 

mukaan: 1) pellkäsltyl:sen on oltava n�al.ist..inen, t.odel.lisuns

pohjainen ja 2) pelikäsitykscn on oltava omaleimi.llnen, muista 

pclikäsit.yksist.ä erottuva. MJten hyvin volinnasso on onnis

tut.t.11, sen ehkä krl.U.ikki :ja/tai myöhemmät t.ulklmukset. 
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osoitt.avc1t. Tässä oll larkoituksena Uihinn<':i vain kokel l lc1 

Uillc1isen lliheslymistavan hedelm�illisyyttti yleisökiinnos-

Lavuuden lähteiden pelki.sLämJscksi ja samalla vertailla 

yleisön ja peL1ajien pcl lkäsitysten vastaavuutta. T11Lki

mushav,�i11nol osoitl_1v,1t, etUi yleisön pelikäsit-yksct ovat 

jokseenkin sclkeiisti jäsentyneet: 

TAUl,lJKKO 2()_ Ylcl.sön pclik,'isilysten tärkr;,sj;irjcslys 

T ä r k e y s j ä r j e s l y s 

1. 2. 3. 5. yht. 

rel ikä,;
_
it:ys 

taidokkllus 41 3 1 11 7 ., 100 

vauhdlkkuus n 33 2fl 12 4 100 

rr>htl peli 2,1 20 JO 20 (, I(){) 

viihteellisyys u 11 l<J 50 12 100 

kovaotlclsuus fJ 3 6 ') 71 100 

N 

1.l'I 

·110 

,111 

4]} 

4 J ,; 

·-----�------ --- ------------ --·-- -··-·---· ·-·-··--·- - . 

Yleisön pel.ikäsJLyksiss,i havaitaan yhlii/HUI melkoista valhtP

lua esimerkiksi juuri tärkeimpien tarkoitusten valinnan osal

la - mikään pelikäsil:ys ei saanut miiär:äenemmistön kannatusta -

ja toisaalta taas voidc1an todeta, että nimenomaan perinlclsel 

urheilulliset tarkoitukset - taldokku11s, vauhd1kkuus ja 

rehti peli - hallJlsevat yleisön pellkäsitysli:I. Täm;i url,ei

lullisen pelikäsityksen hallitsev11us tnlee vielä ilmeisem

mäksi, kun yhdistetään kaksi ensimmiiistä Uirkeyssijaa, jol

loin eri pclikäsilystcn suhtccll.lncn kannatus saa seurac1van 

painotuksen: 

taidokkuus 

·vauhdikkuus

rehti peli

viihtccll isyys

kovaolteisuus

72 % 

56 % 

44 % 

19 % 

1 1 7, 



Ta11.lur.nr;ta 20 k,,nn;iLl..7,1 p,11111,, llll'rkl l lr myiis, clt,'I pc1:ilti 74 ·i 

yl<'li;i\r;l:H ;ir;,,tta.-, "r.ov;ioU.elr;1111d,,11'' 1"'' 1.k:lidtyl-'.!,r•n:I vl 111101-

srlle jHrjer;lyss\jalle. Vaikka korlsylrlsB nHyttHH ;irvor;la

v,,n yll•ls0r;tl "vauhrllkk11utt,,", r;r :;:im,ll],1 torjuu "kovaot-

trlsuuden" (r - -.43), mikä vUt,rnnec VihinnH v.'ikivaltalseen, 

"r11ml;i temppuja" r;uoslva;in pcllkäslLyki,ern. Täss:i suhlcessa 

ylcls6n pellkäsitykset korlkscssa ja lätkässH näyttävät 

eroavan toJslsLaan (1Htkäyleis6stä 56 1 katsoo, että kova

otteinen peli on na11tll:tavaa kiltscll:;iva;:i ja 54 'I; on sitä 

mirl.UI, etUl crotuo111;1reJde11 tulisi sallia nykyistä kovempia 

oltelta (emi:. s. 20-?.1). Nämä pclikäsitysten eroavuudet 

heijastanevat my6s lajien yleis�rakenteessa olevia eroja. 

Pelikäsityksistä "taidokkuus" ja "kovaotteisuus" edustavat 

Uiheisyys-eU:ilsyysulottuvuudella /Wr ikäsitykslä (r = - • 60). 

l,HlwlsempJä pellkäsityksiä edustavat yhUPillä "taldokkuus" 

ja "viluhdikkuus" (r = . 30) ja tois;1i1lta "vii.hteellisyys" jc1 

"kovaotleisuus" (r = • 17). 
1) 

'l'11tk I tt.,0ssa pc.11.k;isj tystcn r U.[>Jn1v1wt.ta yleJ si:irilkP.nJH!U:a ku

vanv 1 sta muutl:ujisla voiU.in havait;:i liihinnä seura::ivat: yh

t.eydel: (k11v;it·;i,,11 ast,,tkkoi1rvoj011 avu.1.l,,; ml.UI plenernpi J11k11-

Sukupuoli. N;:1lset ilrvoslavat miehlä enemmän "tai.

clokkm1 U:a" (n 1.9/ m 2.1) ja "reh-

t..UI pel.Ui" (n 2.J/ 111 2.7); ml.ehct 

vnsta;ivasti arvostavat enemmän "vlih

lcellisyyttä" (n J.7/ m J.1) 

Koulul:usla11sta. Kouluja enemmän käyneet arvostav;it 

enernmiin "l:aitlokkuuU:a" (2.0/?..J) :ja 

"va11hdlkkuutt;i" (2.J/2.5), kun tililS 

vHhemm;\n ko11.l irj;i k[iynect arvostavat 

enemmän "rehtiii pelJä" (!) (2.1/2.8): 

v;istaavisln koulutust;iustan eroista 

1) Koska pclil<iir;iLyr;t.rn villl.l];i on l'.irkcysjiirjer;l:yr.se011· 
asc-l.tam.l sest;i joht11vaa teknl 11 isl.H r.lj ppuvu11t\:a, korre
L1<1t:iokcrtojmct eivät anna oikc,,1c1 kuvc1i1 eri pel.i.käsi
lysten välJsl.sUi rllppuvuussuhteJst:.;i.



Korisharrilslus. 

:,0 

johtuen 'l'UL-yl,� lsö arvostaa enenun/in 

"rehtiä p<''1. lä" kuin SVUL-yleisö 

(2.4/2.8) ja SVUL-yleisö puolestaan 

"vi.ihteell.lsyytUi" erwmrntin (J.4/].6) 

Korista .itse pclaaval tal sltä alkal

semm .ln harraslaneet arvoslaval enem

män "kovaotteisuutta" (4.2/•1.4) ja 

"maallikot" taas "rehtiä peliä" 

(2.5/2.9)! 

Myöhemmin on mielenkiintoista verrata yleisön ja pelaajien 

pellkäsitysten vastaavuutta. Yleisön urheilullisesti painot

tunut pelikäsitys tuskin merkitsevästi poikkeaa pelaajien 

käsityksestä muokkaahan osaltaan itse peli myös yleisön pe

likiisityksiä. 

Edellii on tarkasteltu yleisön pelikäsitysten valhtelua ja 

suo,;ltui111m11utta. "Pellkiisitys" lkäänk1d.n pelkisUi;i moniulot

teisen pelitapahtuman ja määr.lt.t.elee sen eetoksen, pelin 

hengen . •  Jokainen kilpailutapahlurna jokaisessa .lajissa käsit

Uiii kuitenkln monla s0.llalsi.a rakenrH:-el<.'mc·nttcjii, jol.k,, 

osa! taan vaikuttavat k llpt1il utapahtuman k.l.innostavuuteen. 

Nä.i Ui kor isoltelun rakenne-elementtej!i ja nliclen merkityslä 

koriksen ylelsön kiinnostavuuden kannalta on pyritty jäl--

:i i t Uim;_iän seur:aavai;sa taulukossa. 
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T/\lJJ.UKKO 21. Korlsntlcdun raker11H�pllr.tPlden yJ,�ts<lkll1111ostavuus (il 

ptditaitun1us 

vanhl lpel i 

hyvii yhl.c,ispcll 

5inntkäs yr. itU\milwn 

ot.lel11tasavfikisyys 

pe l ihuumor J 

har.ha11t11kset 

levy pa l l ok amppa 1 1 u 

Y.<1ukokorit 

musta ulkomaalais1•el,1aja. 

show-peii 

valkoJncn 11lkom;.1alc1t.sµela,1Ja 

yleisön kannust.i1s 

pe)anjnvaJhdnt 

yl 1"' 1 ni'in '"'' ,., 1 

knv,,ot t f� t ,wn pnl l 

prolest.olnt.i l11omiostd 

p•�l J.kr1tknt: 

pr-la,,j t en r ll t.,,t y 

Y l e 1 s () k l i 11 n 0 s t :1 v ,1 11 t l r1 

1 l sila 

\ 

9g 

99 

99 

97 

<J4 

9•1 

90 

ll9 

0,1 

7') 

67 

65 

51 

Vl 

) 1 

) 1 

·w

20 

B 

11 

ei vaikutusta v;1h<!nt."i;J 

i i 

·1 

6 

9 

11 

IJ 

16 

10 

20 

46 

51 

'.)7 

11 

n 

'l2 

.Jfl 

lll 

2 

5 

15 

7 

J 

11 

JO 

10 

5-·I 

71 

Ylcishc1vaintona voidaan todeta, että useimmat kor.lsottelun 

r.r,kcnnepiir.lcr,t. taulukossa 21 yle.isön selvän encmmist.ökä

slt.yksen mukaan lisäävät pelin kiinnostavuutta ja lähinnä 

vain pelaa:i Ien tai. yleisön oma epilur.heil ijamairwn käyttäy

tyminen - riitely, hurjat, protestointi. - ja ottelun kes

keytykset, pelikatkot., sekä kovaotteinen peli jäävät: ylei

söääuestykfmssä miinuspuol.el le eli vähentävät pelin ki.in

nostavuutta. Oman yleisönsä käsityksissä korls saa pelinä 

N 

446 

442 

415 

4-15 

445 

4.13 

444 

442 

1,12 

413 
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ja pcnkkiurhciluvi lhtccn;.I varsi.n myöntel S<'ll kuvan. On m,�r

kJ.1 le pant.nvc1a, ctUI korlksenkin kohdall., "kovaot:1Pls111rn" 

pelltapana polarJsol ylelsöldlsltykst:I p11ol.esta ja vastaan: 

JO i plU!ii "kovaottelsuutt,," pelln k.Unnn!1t11sta lJ�;:Plvänti 

ja 47 i taas sitä vähentävänä plirteenH. Lätkän osalta tämä 

todettiin jo aikaisemmin. Mainittakoon �lelä, että lHtkHot

teluissa usei�nin käyvät kanna(tavat myös kovaottelsempaa 

peliä (emt. s. 37). Onko niin, että "syödessii ruokah,,111 

kasvaa" ja että kova peli vaatii lisHä kovuutta, vi:iklvalta 

lis1UI väkivaltaa? Sama pHtee ehk11 myös "hyv/lssi:i" ja nU.n 

muodoin esimerkiksi taidokkuus vaatii lisää taidokkuutta. 

Edell11 havaittiin, että korlsylelsö arvostaa eniten 11rh<>l

lulllsla pelikäsltyksiä. Myös pelin kiinnostavuutta llsäävHt 

rakenneplirteet käyvHt hyvin yksiin yleisön pelikHsltysten 

kanssa ja ."pelitaitur11us", "vauhtipeli", "sinnikäs yrittä

minen" ja "hyvä yhteispell" saavat lähes ykslmlelisen kanna

tuksen pelin kiinnostavuuden pJlrtelnä. Ja koska yleisö "elää" 

pelin vauhdikkuudcsta, pelikatkot eivät ole sen mieleen. 

Sitävastoin pelaajavaihdot ja vapaaheltot "pelikatkolna" ei

vät tunnu yleisemmln häiritsevän yleisö;\ - ehkii sltUI syysUI, 

etttl niillä on tietty rcaallnen merkitykscnnH Ilse pelllulok

sen kannalta. 

Yleisökiinnostukseen liittyy vielä mlelenkllntolnen para

doksi: kilpailun jHnnittHvyyttä eli "ottel.utasavHklsyytlä" 

pidetään yleisesti kilnnostavnutta 11.s;.WvHnH pUrtcen,;i 

(94 %) , mutta kuten on todettu, "suosikkljouklrneen voitto" 

ja sen "puolesta jännääminen" ovat my6s penkkiurhellun 

keskeisimplä viehtymyksiä. Yleisön ja pe11kkiut.ltr.dlt111 nau

tlnnon hulppu l.leneekln tilanne, jossa oma suosikki.joukkue 

äärimmäisen tasaisessa ja loppuun saakka arvaamattomassa 

ottelussa voittaa pelivastustajan, joka ennakkoarvlolnnin 

mukaan on vahvempl! Kaikissa palloilulajelssa tiedetäHn, 

että sarjan tasaväkisyys on ylelsökiinnostuksen nHilymisen 

kannalta tHrkeää ja että "hcittopussit" ovat omiaan aikaan

saamaan ylels6kadon katsomoissa. 
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12. Kori.!c;tason ylelsöarviointi 

EdelUi on pyrJtly jillj1lUim/iHn niJUi koriksen yleisiä peli

käsityksiä ja yksllyis1ä rakennepiirteitä, jotka yleisökiin

nost.avuuden kann<1lta ovat: rnerkityksellisiä. Tähänastisessa 

larkaslel11ssa piiilhuom.lo on kilnnl.tctly kysymykseen, mikä 

yleisöä korikscssa kiinnostaa. Nyt siirrytään kysymykseen, 

miten hyvin nykypäivän koris pystyy antamaan vastinetta 

tälle kil.nnostukselle, ts. mlten hyv/iä tal huonoa korista 

yleisön käsityksen mukaan s.llle tarjotaan. 

12. 1. Koriksen hyvät ja huonot piirteet

Korisottclujen "ta�;on ja joukkueiden yleisen pelisuorlt11st.en" 

arvioiminen suoriU,tt11n 5-luokkai.selia asteikolla "huono -

melko huono - valkea sanoa - melko hyvä - hyvi!" pel.ln eri 

t ·akcnncpiirtctdcn osalta. Taulukossa 22 arvioinnin tulokset 

on pelkistetty ja ryhmitelty lähin11ä vastaavien pelikäsltye

ten muka.:tn. 

'l'aldc,kkuus 

a) 'i_l_eJ '"'�� peU t,dlo 

joukk11cpel 1 (yhtcdspr,l l) 

p,1l lotaitunius 

syötlöpell 

pelltaktilkka 

b) Hyökkäys Ja_puol11slus 

pa ikkapuolus ltls 

mlesvarUol nt 1 

kankoheittopelt 

h,1rhiiutusto J to 

(lelltot,,i: j,i111l.:'IL 

S u o r 

hyvä 

6fi 

61 

69 

67 

62 

59 

,l(l 

11 

t u s t a s o 

vaJkea huono 
sanoa 

9 

16 

17 

24 

17 

ll 

16 

16 

20 

21 

Li'i_J 

11 

10 

19 

15 

14 

20 

22 

25 

22 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

rno 

N 

441 

•14.l 

440 

443 

441 

444 

442 

443 

446 

4)'.J 

.HO 
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TI\UJ,UKKO 22 jatkuu s 11 0 

hyvä 

Va11hcllkkmrn 
-�----··-- ·-·--· 

peUt,-,mpo (p"1.lva11hU) 

G!J hyökkåyspel.ln nopeus 

Rehti peli 

pelin henki. 76 

yleinen käytös 62 

sääntökunnioitus 57 

valmentajien k/iytös 57 

falr play 5-1 

_yllhteellisyys 

pellhuumorl ,1,1 

showmalsuus 22 

Sinnikky� 

yrltyshalu [?_g_J 
puolu,e;tustahto so 

pellkeståvyys 57 

sinnikkyys 55 

Pelidramati lkka 

ottelujännlltåvyys [E] 
yllätykselllsyys 5<1 

dramatiikka 50 

Muut piirteet 

erotuomari toiminta JO 

yleisöhuolto '10 

Taidokkuus. 

r l t. u s 

vnikoa 

n,,nn,, 

11 

10 

17 

17 

17 

16 

[fil 

20 

(joJ 

11 

l'l 

15 

?.I 

7 

20 

l.JLI

19 

21 

t a " 

huono 

21 

n 

., 

21 

[2J
n 

17 

G:J 
10 

n 

20 

24 

9 

7.r; 

1 .1 

G_�l 

0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

I0D 

100 

lfl0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

-------·---------

N 

'1'16 

H7 

'1·1;, 

'1H 

H2 

'1'12 

'121 

HI 

'1]7 

'119 

'1·12 

,,,,,. 

'119 

'1'1G 

,, )'1 

,, J7 

'1,11 

•119 

-·--·- ----·--- ·----

l\lkaisemmin todettiin, että eri pelikäsityksistH yleJsö ar

vosti eniten "taidokkuutta" ja tolseks.l en.lten "vauhdikkuutta". 

Koris on korostetusti taitopeli ja koristaJdon monista kom

ponenteista "joukkue- eU. yhteispelin" ta.lto saa eniten 

"hyviä" ja puolustuspel.lin kuuluvat "syöttökatkon" ja "heit

totorjunnan" taidot eniten "huonoja" arvolauseita. 
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Vauhdikkuus. 

Yleisön selvä enemmistö arvioi koriksen vauhdikkuuden "hyväksi". 

Rehti--� i. 

Ene�nielö piläH myös koriksen "rehdin pelin" tasoa hyvänll. Kui

tenkin 1/4 yleisöstll arvioi pelaajien "sääntökunnioituksen" 

ja valrncnlajien ktlytöksen (11 huonoksi. 

Vl lhteel.l isyy�. 

"Pelihuumorlssa" ja koriksen "showmaisuudessa" nähdään ylei

sesti puutteita. Kun tässll koriksen tasoarvioinnisea on kysy

mys itseasiassa hyvä-huono-ulottuvuudesta, peiihuumorin ja 

showmaisuuden puutteet merkitsevät sitll, että osa yleisöstä 

odottaa koriksen peli.kuvaan enemmlln huumoria ja viihdettä. 

Sinnikkyy:!:!_. 

"Kovaotteisuutta" ja/tai se11 rakennep.lirte.ltä ei voida pola

risoituneen nrvosistlltönsll vuoksi arvioida käytetyn asteikon 

avulla ("hyvil"/"huono"). Kovaotteisuuden sijasta tässll 

yhteydessä arvioidaankin pelaajie11 "sinnikkyyttä", pell

yc·ittelUlisyytUI, Joka kuuluu kilpaurheilun perusolemukseen 

ja Warren r. 1-'raleigh'n mukaan "hyvän kilpailun" moraalisiin 

perusteisiln. 11

Y J.eisUn cncmmlBtÖ pitää joukkueiden yr itteli/:UsyytUI ja 

varsinkin "y1ityshal11ja" (79 %) hyvän)!. Toisaalta havaitaan, 

että 28 % arvioi joukkueiden ja pelaajien pelikestävyyden 

tasoltaan huonoksi. 

Pelidramatiikka. 

Englantilainen Eric Dunning on kiinnittänyt erityistä huo

miota "jännltystasapa.lnon" säilymisen merkitykseen kilpai

lun k i i n11osli:1vuuden tärkeänä ehtona. Ot.te.lun tasaväkisyys, 

yllätUivät tilannevaihtelut, sattuman oikuttelu koriinhei

toissa ja lopputuloksen säilyminen arvaamattomana viime 

minuuteille saakka yms. tekijät antavat ottelulle yleisöä 

kiinnostavaa dramatiikkaa. Ylei.sön arvioinnin mukaan korik

sen "oltelujännitleisyys" koetaan ylei.sesti hyväksi jos

kohtakin monet kaipaavat "yllät.yksellisyyt.tä". 

l) W,11:ren P. Fraleiqh, Right llctions Jn Sport - Ethics
[or Contcstanti;, lluman l<inetic Publishers, Champaign,
111., 1981, s. 58-60.
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Muut ominaispiirteet. 

Pallopelrlsr.il ylrrnri,'i Ja kor.lknr'!1!1il rrll.yf,:,,r:tl nttPl11tlla11-

IPPn J,1t.kt1ml1wn Ja v,,lvonf.;1 ,,,fptlyt.Ulv:lt. l"'lln J<>hl11111lnf;1. 

Tilmän vuoksi erotuomarien toiminta kuul\111 o.lcnna.lsestl pcl ln 

r11kenteeRcen. ottelusujuvu11s, mutta myi.lR otlcl1111 llt"h(�ll 11l

lisen tarkoituksen oikeudenmukainen toteult,:11nl11e11 vol korik

sen kaltaisessa pelissa, joss11 kontakti vastapel11ajaan 011 

periaatteessa kiellettyä, mutta käytännössä sallittua, rllp

pua hyvinkin ratkaisevasti juuri tuomarltoimlnn11sta. Ylel

söarvioinnin mukaan erotuomaritoiminta saa eniten arvoslel1111 

osakseen: yleisön enemmistö (51 1) pitäM sen tasoa huonona! 

Ylelsön viihtyvyyteen valkuttaa osaltaan se, mlten hyvln 

yleisöpalvelu, "yleisölrnolt.o", on järjestetty. Uihes puo

let pitäH sitä hyvänä ja 1/J huonona. 

Jos pelin rakenneplirt:elden joukosta po.lmltaan n0. piirteet, 

joiden tasoa yleisö eniten arvostelee, luettelo on seuraa

vanlainen: 

huono 
('0 

erotuomarltoiminta 51 

showm., isuus 40 

hei t totor Junna t. 42 

pelihuumori )6 

syöttöka tkot J 1 

yleisöhuolto ) 1 

pelikestävyys 28 

valmentajien käytös 27 

yllätyksPll Isyys 26 

sääntökunnioitus 26 jne. 

Vaikka monen rakennepiirteen kohdalla yleisön kanta pen1s

tuu selvään enemmistöön, esiintyy myös runsaasti arvlol.nnln 

vaihtelua. Kesk.lmäärin 10-20 1 vastaajista ei ole pystynyt 

suorittamaan lainkaan arvlolntia (ks. taulukossa 22 "v,dkea 

sanoa"-sarake) ja poikkeukselllsen sµuri näiden osuus on 
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scllaJsllin pl1rteJcle11 kohdalla kuin "heittotorjunnat" (27 %) , 

"fai1: play" (29 %) , "showmaisuus" (30 %) ja "dramatiikka" 

(peräti J7 %) , mlkä ehkU viittaa si.lhen, että piirtelden 

slBtl!Uimerkllyn on j:tilnyl cpäselviiksi. Toisaalta kantaa 

ottavien yleisesti korkea proscnltiluku (00-90 %) vilttaa 

siihen, että korisyleisön asiantuntenrus on ilmeisen hyvä. 

12. 2. Ylelsliarvioinnin viitekehykset

Koriksen eri piirtelden yleisöarviointia tilrkasteltiin edellä 

ikäänkuin nUmä arvloinnit olisivilt toisistaan rilppumatto

mat, vaikka ne taulukossa ollkin ryhmitelty "petikäsitysten" 

mukaa11. Mutta oviltko nämä koriksen ominaispiirteet arvioin

nin kohteena toisistaan riippuvia ja jos ovat, mikä on sen 

perusta'? 

J<oska jotkut ktiyLctyt ominaispiirteet: ovat jo merkityssisällöl

UWn l.Lml.LUilsia -- esim. "sNäntökunnioit:us" ja "fair play" -

suor i tetL.l in korTelaat io- ja faktor ianalyysi rli.ppuvuussuh

LeJder1 paljastamiseksi. Faktorlanalyysi tuottikin seuraa-

vnt, Jlihlnna ·eri "pclildls.ltyksiin" palautuvat rlippuvt1us-

nullti•nt. korlkn<'n rar.<>111H>- ja olemui,pl.lrl.elden v:llillil 

(asel.elmasBd va.l.11 rotat.o_fdut. faktorit k:1rk1muuttujinecn; 

kB. liltc 5): 



f/\KTOHl l 

"Vauhclikkuus" 

hyökki\yspd lnopeus 70 

pel ltempo 6.J 

yhtelspell 57 

pel lkest!ivyys 51 

yrltyslrnlu tlft 

pelin henki tl1 

harhautustilllo 47 

pa l lotal turuus tl7 

mlesvarJ.ol.ntl 12 

sinnikkyys 40 

f/\KTOHI IV 

"Viihteellisyys" 

shoWlllilisuus 67 

pellhuumod ,10 

58 

F/\K'l�JH I l.l 

"Taidokkttus" ---- -----�--� 
sy,;t:.töpel t. 

Jpvypal lopell 

helttotor:Junnnt 

!ayöt.tökc1tkot. 

kiluknhPittopPli 

pclltakUlkka 

pill lolal.turuus 

f/\KTOfU V 

"�y-���-" 

valmentaj;in kJyl.ös 

yleisöhudlto 

ylelsön ki\ytös
. . . . . . . . 
erol.11om.:1r i. tolmlnt.,1 

lJ. Koriksen olemusslsH ltH 

F/\KTOHl 111 

"l'r, 11 d (illllil t l lkkil"-- - ---- - - ---··-·--· -

50 ott..,lyj!innltt!ivyys 7.1 

sn rlr,rn,.,U lkka r,q 

r;n yl!Jl.yks<>l.1.1,,yys tl(; 

!;1 

'il 

tl(, 

J2 

F/\KTOll l VI 

"flehtl l'?L�"

59 f;i!r pl;iy 5fl 

50 sä;1nt.ökunn lo I h1s "' 

t1,1 pel !.n """"' tl l 
. . . . . . . . .

l'J ylr! 1 s(H1 J{�lyl·ös ln 

Urheilulajlt erottuvat. tobdstaan ulkolslen crll.yJ.npJ lxLrlt

tensä perusteella. Slten eslmerkl.ksJ. jousiamm1111ta, rytmllJJ

nen kllpavolmlstelu ja koris.erottuvat selv�sll toJslstaan 

ulkoisen m u o t o n s a  perusteella. �ajln oml nalslcinml

nen muoto v oidaan palautliw sen konstituUJvis l.in s:i:inti\.lhin, 

jotka m�:irlttelev:it lajin 11rheilulli.scn tarkoituksen, p.,n,111m1111-

den määräytym.lsen perusteet, paremmuuden Lavolttcl1rn hyv/lk

sytyt ja klelletyt keJnol: sekä lajJn v,'il.Jne- ja U lanonnlt:. 

Muuttamalla konst.ltutU.visla s1:i;lnLöjH, mttulctt.l.ln lajJ.n 

muotoa. Se.lväshypyn muoto muuttui, kun sall. ltLI tn l;:,r;.lkttltu-

seipHät, korkeushypyn muoto muuttu.l, kun keksittl.ln ja s;:,l

llt.t.l.ln "floppaus", murtomaahlihclon muoto muul:tuu, jos 

ja kun sallitaan lulstelutyylJ. 

1)
Lajlen kehitys, "tuot:ekchltt;eJy", perustuu konsl:H.11t1Ivl!,l0n r;�i.'i11tiijc11
rruutokslln. K;msainvålislssii lajeissa 1:.'imU tuotf,kehlttcly on y) pcn�;;I 
vitkaist:a, koska lajit ovat Jnst.ll.ul:Jon,lit.li.,,Lt111cct ja sci:1111,cl: 11:scl.s
a.r:voJsla pHrto.lt/i ia ll,;�iksl p:!Hl:l��scnlekokoncl.nlo· nn n:isk,,s,,0t1-
tulncn ja byrokrailttlncn.
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llrheilul.ajllla 011 ulkoisen muotonsa ohessa myös sisälne11 

o 1 e m  u k s  e II s a, elämykselllnen luonteensa ja myös -

"luonnevlkansa". Kuri etsitään selitystä eri lajien harras

t11k;;e11 tai penkki urheilun valhtel.ulle erifänä tärkeänä (el-

1 ei tHrketmpänäl) liihteenä on tämä lajin kokemuksellinen

si;;ällö. Kun muoto antaa lajille objektiivise11 identitee

t.ln, ominaiSleiman, olemus määrittelee sen miellesisä.llön,

subjektiivisen identiteetin. Jouslampujan elämykset määrit

televät jouslamrnunnan olemuksen, yleisön elämykset koris

oltelussa kcH: lksen olemuksen penkkiurheiluna ja pelaajien

elämykset sen olemuksen harrasteena. Lajin muoto siiätelee

se11 olemusslsältöä. Jos laji muotonsa perusteella kuuluu

esimerkiksi vuorosuorittelsiin yksilölajelhin, kuten hyppy

lajit, sen eettis-sosiaalinen olemussisältö jää varsin köy

häksi verrattu11a esimerkiksi koriksen kaltaisiin joukkuela

jelhin.

13.1. Vaihlclun lllhleet 

Urheilun ol<:tnusslnällössä esiintyy paitni. lajien välistä 

vaihtelua, mylln lajin sJsä.l.ntU vaihtelua. 'l'/lUl. vaihtelua 

aikaansaavat alnak.l.n seuraavat tekljUt: 

1. Kulttuuritausta

Eri kulttuurulssa ja alakulttuureissa korostuvat erilaiset 

arvostukset ja "rnerld.tykset", jotka vuorostaan heijastuvat 

e1·l1al.s.lna urhe.llukäslt.yksinU :ja jopa samojen lajien ole

musfdsä.l.lön erJLdscna kokemuki;ena.11 Yhteiskunnallinen 

luokkakulttuui.-1 voi samasta syystä painaa lei.mansa penkki

urhe.llun olemukseen esimerkiksi, jos ottelu koetaan kahden 

I) Kllnalalnen käsilyr; urheilu:;La: "ystävyys ensin, sitten
voitto" polJitlls-kultturelll;;ena arvoperusteena toden
näkö.lsesti s1ivytUrn myös kiinalaisten urheilijoiden
kokemuksia kilpailusta. Edelleen tutkimukset csimer-
kJksJ navajo--intiaanien koris-käsityksisUI osoittavat
erilaisen kulttuuritaustan merkityksen lajin olemuksen
miel Uimlsessä. lluol.lmatta siitä, että navajot pelaavat
korista samo.l.11 siiiinnöin ku.l.n valtakulttuurln arnerikka
Jaisel, he kokevat sen merkityksen ennen kaikkea ryhmä
sido1111aisuud,�11 cdl»UljänU; Maria 'l'. i\lli.son, Cornpetition
and Coope1·ation1 ll Soclocultural Perspcctivc; Intenialional
Pcvlew of Sport Sociology, Vol 3-4, 1980 e. 93-103.
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valtatnistelua käyv1in .ldeologisen lrdrln "pi1u,m111uu�;k,11nppi1l·

l11na" .1) Luonnolll.sesti myös erilainen koulutuslaosl:a ar
vostuksia ja käsityksiä muokkaavana prosessJna voi olla 
ttlllalnen välllntuleva kulttuurltekljU, joka osaltaan 
vaikuttaa todellisuuskäsltyksllmme ja nilnnmodol.n myös 
urhe llun olemnssisäl töön ja sen er llalseen rn.l el t.:lmJscen. 

2. Kllpallueet:os

"Pelin henkl" voi vaihdella ja eslmerk.lks.1 joukk110 lden er l-

la.lnen, valmennuksen ja harjoittelun slsHislHmH "peli

käsitys" sävyttää osaltaan sekä pelaaj.len että katsojien 

pelikokemuksia. "Kovaa peliä" ja aggressiivisin otteita 

suosivat joukkueet vlrittävHt erilaisia elämyksiä k11ln toi

senlaiseen pelik;lsitykseen menestyksensä rc1kc11tavat joukku·
eet. 

J. Vaatimustaso 

Kllpallun kirlstyessä ja vantlmustason no11ster.sa urheilernl.

sen luonne ja olemuss.lsHlt:ö on hu.lppu--u.rheJlu,3r;,, muuttunut .. 
Oltuaan aikalsemmln vapaa-njnn harr;:15t:e, 11rhr.-.l.lrm.l tH't1 

on hulpputnsolla mu11ttun11t usein plläLo.lmt.scksl. f-.yiikr.1. 
On ilmeistä, etf-.ä urheilemisen ammatt:lmnlst:urnl11c11 palnna 
leltnansa myös sen olem11ssJs;.lltöön. f'al.lol.lun v;:iaL.ltn11s-
t:aso eri sarjatasol.la valhl.G'lee ja on todcnn,ikölRUl, etUI 
esimerkiksi koriksen eUimyksellinen sJ!;/illö on et·llaJnrn 

erl sarjat:asoilla. 

4. Kokemuksen vällltömyys

I,ajl.n olemussisällön m.leltäm.l.nen rJlpptHt myiis r:cn t.l.edol.··· 
1.1.sen koodist:on halllnast:a. ,Jonk.ln lajJn v)Jhlmmii t.s-

1) Tämä poliittinen t:aust:aLekijä heijaslu11 sclvtlsU er.1-
merkiks.l jääkiekon ja pesäpallon ylelsörakcnt:ecssn ja
yleisön joukkuesamaistumlsessa ottelu.f.ssa, :jol.ssa on
vastakkain erl järjestöleircih.ln (SVUL ja TUL/TUK) 
kuuluvnt: joukkueet:; ks . .tso-/\hola cmt.. jn l<Jv.l.aho-Mus
t:lkkamaa emt .. 
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kiln1,o,;t.;ivuulce11 pc,11kkltn-hc.llun;1 11aat·L;1a riitUW lilj.in ur

lieilul lii.-;(�ll L;.,rkoJL11ksen j;, Loi111tnLa-ajaLukscn tuntemus, 

k11 n 11�.H.:ln Vd:;t· .t l,1ji11 nyviikood1r•n ho:1ll lntr1, a!;i;1nl.t1ntr�11111r;, 

l'Y''l.'r"/ v.l1·IU!i111:ia11 1;1•11 kalkki cli1111 ys11loLh1vuudcL hai:i:,H;

l.<,t>11<1 tai pc11kldutll/dlunc1. 'J'Liln,'in pcntsl:eell,1 on ]uulta-

Vdd, ut:Lii ko1�i.ksc!n oJewu�s.it;ii]tö penkkiut�heiluna vaJht:e

lt,c, J11 yii,; ylclui\11 omien lw11kJlökoht:aJstcn haLTasLuskokemus

Lt�u 111ukddU . 

J.aj ln olc1nuks1.!n mi,"lUiml.sUi siivyLUiä myös henkilön persoo-

11t.11 l i�:iUllS, P(!t:�iCJOl\allisuutt:11\lllC on {:!Cilat!)Qll perimJn ja 

e1·ilalst:,,11 ympiirU;töv,1ikulLciden tulos. l'crsoonallisuu-

d1,11 te111pput·,1111,!nl:LJ-, lu<.H111e- ja arvostuscrot vaikuttavat 

k/i;; l tykr; iimme 11rllellemisesta ja yksil öl li.sUi: pex:·soo11i1 l,-

l.l s,1utla111111c l.ote11Li1111111c paitsi lajJvalJnnoissa, myö:; la

).len "H.IG;iJl;i u , n.ltden 0Jc111uf1sl.r{Hltöjen er..1.1.c\isessa 

111lelLHmir1e!.trdl: jnku el.tjiJ kcn:lh!·i{!sLu est.cetlJ�;L;i ela-• 

mysUi, tol1w11 ehkä :iii1111ity:;li.i ja dramalij_kkaa. 

111101 !111,1!:l..,.1 ,.;J !Ui, et Ui lajin su1JjekLllvinc11 olc11111s!,Js!il-

tö voi vall1della ,;uun'sLiki11 nä.lden 111011lcn ymp;ir.lsLö- ja 

pc>rsounal l l,;11u!;t.uk ijölden an!;losta, 011 peru,;Lcltua olet

taa, et.Ui tot·i L1jel l la on kuil.enkin er.ltyJsmuotonL;a ja 

u,lwllulli,;t,n Larkolluk,;,cnsa pr;n1steella tietty lajjtyy

pil l.i1H,i1 0Jc1111w,;l,;/il.lö11sii. Valkk,1 esinwrkiksi nyrkkelly-

ol:ttdu· voidaan uliimykselllsustl kokea eri tavalla, ay<Jres

slon eli.i1 1 1y,; k1111J1 1 1 1 "t.yyplllis(,st-.i" nyrkkeilyn ole111uki;c,e11 

jc1 ui.11\(!llurnadn siksj, eLLti 1
1 viiklvc:1lta11 kuu]uu jo mi_ifirittc-

lyn mukaan 11yrkkelly11 .lajl.111uodon urheilulli,;ecn tarkoi

Luk!;ecn. 

1 .J. 2. 01 u111uss i S:il lö11 ko111po11cntit 

lJ1~lwllu11 olc111u,:l.a 011 tulkittu piiiic1si;issa filosofJan 
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v.Lilckchyk:,csUi; cmpl. irJscr,!;;i h1lk 1mukr.r,r,,;;, 011 k;1t·f.ol.! ,,1-.-
t.:11 1,ildnni.i urh,,.l.lc111Jr;r'n 1not!Jvr'j,1 ja ,1rvos:t.11k!:l;1 111 ·!wl--
l1111 ylPl!1f'll tllt•rn1111!iln 1'llll'in �·.11vllt1t,·,}l11d. ::11:1 v.1111,dn ,., 
l.iljJ,,11 olcnn1ssJsiilU\j;i 011 Lo li,l.;ll.!.r'ksl !11 !kl!.! 11 v"r!:111
nlukilll:1, jil vcrt.ilU.ut: et:.!. lc1ji()ll olcrn,1,,f:i,_:iil t.i.,jf"'11 viii i.1-
lii puuttuvilt. TulkJnwttoman tr�htiiv;in f"'dc:;,,,i l.11t.kl _j;1 j011l:1111
pohtim;rnn sekä subsl:ilnssi .- c>tUi mc111:,tcl111;iky:;yrnyk,d,i _j., t:c
kcmiiiin n�iJ Ui koskevL, h,rnka l .i.a ra 1:.kil .1.su:i". f;u1i,, t ;i111:,, 1.-, c I i 
.i.l.sc olcmussisälLöii kor.kcvasr.a pulmilsr.a on kysymys mm.
sLlt.ii, miten Uimii olcmussis1ilt:ö ol!,,I r;ijatl:-,va j,1 111:w-
riteltiivä, jotta ol .l.sl mahdolll st:;1 vcrral.il r.1. i 1.,j l.r,n ot,,-
musl:il keskcniiiin. Urhcdlun mlcl 1.ci;l s/i l lö11 r;1:ic1arn i.!;(':s•::;1
kiiytet.t:iin hyviiks.l. käyt:.Uiytymis,�n yl0J,,U.i kompo11r•11l:Lit:<1-
kcnnett:i.l ja toisuul.Lc1 1970-luvun lopulla tut·.kij;111 k.-.,,-,i:i-
rniä l.c111suml,, eri laj !.en h<1rrilsl:c1j Jcn J,,j i kokr'111t1ks.i sL;i j;1

l .. 1 j t·· l J -e .amy ,s .s ·a. 

Urheilun jil ui:heJ.lulajJr�11 0J,,m 11ksc11 ki:isl.Lt:crc.l. 1 isUimlncn 
on erlnomaisf'IJ pt1lmall.l.11cn :ic1 s<1m,,lla k11it-.r,nk i 11 11,-·Jir-ilu-ll
mlön ki:is.lt.Uim.iscn kann;,lL,1 pct:tl!�t-..-1v,.111l.-1,1L11111(,11 kyc:yrnys. 
u1·hcJluLilpi.1hlu111;1 l l k 11 11 1. d k11l t.lu111 111 .,111,•1•! 1.i 
koostuu l.l.lkkc.lsti:i, jo l..ll,1 urhi,.i.lun l:ot1,,J l l:s,111!.1'e11 _j;i 
ki.lpaurheU.un pJ!.rJ.ln kuul.uvJ.n;i s, ·,ki:i LJ,�tyn urhcl l 11 1.-,_j l .11 
muotojen s,':iiit.clem.tn:i ,11111ei:a;111 cci.t·.yird;\ m c r· k i. t y s -
s j_ s ä l t ö j i:i, t:s. ni.iti:i tulklt.<1c1n m;ii11i !11 ls!�., yht.r-yk-· 
sir;s/ii:in er.U.ilJ .sl.n 111,,rkJtykr,ln. ,Toku kJcrh�i 11r,n voi t.t:.i::.-11"
jil ilmun nfil.tä yhteyksJ;_i erJust;ia v,1!.11 "micl,�ti:,nUi pyiirl
mist:.i", mutt:il t·.c1iLovoi.m .tst:elun j<> ki.1 p,1 i l 1111 yhLr:ydr•ss!i 
se S<>il merkityssisiilt.öns:ii; !;c ki:istlLPrllJsl:cL,:i11 ja 
k/isi.teUiän. T110.ll,1.inen vol.U:Jsuorll:118 voi sn,Hlil c;ll.1.oin 
vaikkapa uskalluksen, talt.uruude11, csLer,LLisyydon t:.ni 

1) Tiim/i eliimysl:en ken.1u suorJt :et:l:iln l.i .ikt11111,111 opiskeli-
joiden ;Jvtdlil. Vast;:111s/irsykkeenH oli. Lict.ty ur lto.l.111-· 
lilji j;J opJskelJ.jan pil:.i jol1,.1ki11 lilal:us.,11.,J.J,. tuo1111r>lt-·
Uil lajin lwr.t:ilstukc;en olennil.i.sta eUimy,.-;t·_:,. 1,,1ikkl;i;111
nH.itä E:1!1myksii.i kuvaav.ia la<>l:w:ilnoj;i ke1:t yl yl i 100,
joist a vc1lit:t..i.J11 yl0i.G.i.mm;it :  k\1v;1a111u,,11 11 1·1tel.lt111 1111,,1.1,, .. 
sisiilt.öjen koko va.lht:elualuett.a.
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i;L,•v;immy ydcn 111c1.ki1y,so;isJlUijil rl Lppucn sckJ u1:lwilu- eLLi 

l11lkil.si j<1,;p,csjf i,;it;Ui koodeU;ta. 

l11 lir-ll11JJ (_i,1 11rhPl l11l;1ji1.,i1) 0J,,11111t;sls.'illii11 v,1i.lil.el.11<1 riljilt.-

t.lln l.11lki1nub;,as,;d ,_;c,11r·a;1vl.e11 s.lsiilti.ial 11eittcn muk a an:· 

1. T111111cal11c E1.·ilai.,;et t.unncU.lat ja niiden 
vlriltyncisyydcn aste (voimakas -
heikko). 

2. M,na,llialuc 

3. l<ompleks.1 t;uus

'.i. YhLul,.,k111111dl.lJn,•11 alue 

E�;Jmet�kik.Gi nleik.ln omalncn 11

, 

11 pitk�iveLLi incn 1
1, 

1
1ka.unis 11 , 

11 tnyön Le .i ncn 11 

Ei:1 la istcn C<!tl isten ilwnteiden, 
pc1:iaatt ·c.l(len ja suhteiden virlt
lync i ,.;yys. 
Esi1ncrk iksi 11 rehellincn

11

, 1
1

siii.ln-

tö
.
k11nnio{L.u�;'' i 11 cp�iterveelli.nen 11

, 

11 1.llanteeton", .. vijkJval taincn"

H,,kenneval.hLi,lun - yksinkc!rtainen/ 
lllt)U.imuLkaJnen - ai.kaz1nsaa111a ti
lar1111.•vaihl:1.:lu ja -komplcks.isuu,;. 
1-;,;1111c,r·kik,;I. "L.llanr1cköyhJ", "al-· 
keellii1e11"; "joukk11cpell", "yllä
t:yspiloi11t,n" 

TiPdol l l!.;<'n h.-1ll lnn;111 llll'rk ll:t;i
vyydc,11 vall1l:"l11 J;i !ll y ll l,;,,n 
k<>lll[HlllC,11Ll11 vlr l.ttyneJsyys. 
Eo:1111,·tkll,1,J ".'l lypn1·Ul111,n", 
iij,,Li i ii:k.ik;;y1i:1", "pnl lrdlrn:l"

YhLcl.t<k 11n1wlJ.lt;-polJ l.ttlt,len 
IIH!rk i Lys,; l s;il Löjc,n kytkeml.nen 
utlw i luu11. 
E s .i nH � r k i k s l II rna s k u l i i n i. ne n 11 , 

'

1 el . .  i1�j_till�1er1'', 11katl(Ja]_]_l11er1 11

, 

11porvari.llinen'1 

llrhellulajl<'n eLi111yk!,el. l .incn si,;;ill:ö on Uisilctty Uiss!i 

k11vaus111<1l l.issil 1 11011luJott:eiseksi i.lmJi\ksi , jossa eri ko111po

nenl.t.ic11 kuhd,1]1;,i voi (,sJi11tyiJ p,1it,;i llliiärälli.sUi niin 

myiis L1i1d1!1lJ,_;Li1 v,1.ihLe.lua. ,Jotkut laj.Lt ylcisln-lwJl un 

kcnt.Lila_jlc11 Lapadn voivat olla vaikkapa ",•cl:li.sen olemus

�;i.sti.llön11 sulite(!ll köyh1ii, kun ta,::is samaJ1H�ll komponentti. 

vo.i v.t1·jt.t.y:i vo.i111nkkilil��l..J er�im<.>lkikt>.i jo11kku,, 1 a je l s,,,1. 
' -

lJ11 liirkt,!i,'i 1.,d1<1.'i ._,,-" yl,Lii:ilUi lilji.1•11 vtilif,Len lajityyp.ll-



llstc11 jrt l.,:jJchtoisL,�11 olc111 11t,sis:\llii_k11 j.1 l.olr:;i,-1IL1 hil

k.i.tsijachtoistc11, ymp,_ir.ist-ilsUi jc.1 prrr:ooncil 1 1 ::uud,.sL:i r.- \ i J'l'lt

vicn olcmussis;ilt.ö:i-'11 vaiht,;]1111 viili.JJ;i. r:dr•llir:,�L, L1ji--

l yyp 1111.sr�t ol cmus�, l cs)il 1 iiL ovat r i I pr,11111:1lhJ111,11 l.1 1  l k .1 ts\ j:111 

pc1:so011;il.Jls11udc11 j;i k11ltLu11r.ll:.ilt1slcm v,,lht,,111,;l:1 r,ll

nii111(7 ol.c1m-1s�.in,�t.J<.H- mi.Hir,]yl".yvtit. Jiihi1111}i 1,,j.1n 11111odo11 jr1 

urhcJl11lll:;c11 tarkol.t·.11kr,en 111uk,1;i11, k<tn l:i;11; _i;\lk\ 111111:iira•c;•;.'i 

1.iljln olcmussisiilUi 111/\/it-/iylyy r,;; k "  1 111yiir: Lulk.11-

s ljan cr.ilctlsten persoonallisten t:11lkinl.njr•11 j;i l:,,1-v,,- j;t 

elämysodotuslcn mukilan. Niinpä cs-1111,•rkiksi kori." jo11kk1 1P-

pe,linä on lujiolcmuksr�lta;in "so,·;i;1al.i11cn", 11111tf-.;i r..illr 

voidaan antaa persoonc1l l l.scn Lulklnn:111 j.-:1 katr,n11111k,;c-11 

perusteella Vilikkapil "a1110,rJkkali1_is11uclcn" tai "k;ipit·;il.i,:111i11" 

symbol 1s ia rncrki tyss l s;n L ö:i ä ! Eclc l l l 11c11 o 1 e11111s t u l k i. n t;, 

on lajityypillinen, j!\lki.mm!Hnen taas htlkit :r;ij;1-- j,, kul L

tuur.i.ehtoinen. Kummatkin urheilun ja uriH'.i l1 1L1jic11 olcm11c;--

stsällöjen tulkJnnat ovat tutkimuksen j,, urh,,i lu11 k)isdl-

Uimisen kc111nallc1 mc1-Jd.tyk,;clll.,;UI. 

1).J. McncteJmiilllnen kokeilu 

Urhr.ilun ja u1-hcll11L1jlr•n cl.'imylu1r�J l lc;,,1 1 nl,·11111,:c,1,,;;1 t;;11 

empJixinen kuvilllS rdr,llyLUi;i jo fc110111,_,11ol.0•1.i,1l.;i, 1.ulkiLsi-

j,ikeskeisU:i I öhcstym\ sl;1pila. Ur:hcl lu11 ol.P11111•;c; i scil Ui jcn 

komplckslsuus taas sy1111ytl:)i.'i "r111i,;,,11,1(-n p11Jn,;1n'', jok;, kn

rostuu nimenomaan U\l l,i lc,0·ss,, kokc l.1 cv,,•;,;,1 c l i ck,;p I or,i

t.iivisessa tut.klmukscssc1. llr:hcU u11 olc,11111s:; i s;iil t,j;-;11:111 011 pii:i-

asiassa tutkittu vc1Jn yleii,cllii - cikii 1,1ji,,11 -· f;1,;oll;i 

jc1 U illö.lnkln pääas.ia�1sc1 fi.losofi:;Jn rn<"nct·,,J111in j<1 kcr;-· 

k.lttyen yh<le,n tai kahden olcmm;kornponcnLin, kutrn lcik-

kielemcntin, taidollis��n tai ectl.i.scn komponr>ntin s.i,;iil-

töihJn. Ottaen huom ioon l"t1tkJmuk,;c-n r0s11,:-,;,:; iL j,, srn alus-

tavan luonteen tuLk imuslE"hU:iviin ll1'�11ctcl111,'ir,,Lk:1 i.r:itkr;i v,,--

l lttl.in ns. scmc1ntLlsen diffs1:-e11Uaa) ln 1t1C'11elcl111;i rl 

tn<!rkityserotcstl. Tiim/in httk:lrnuksen sovr•l t 11h1kr<r>r:s:il 

lajien olcmtH;sisäl töjen vaihtelua k11v,,t;1;111 v,,,,11.i1kk;i _l sl.<'11 
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laat:11,,;il11ilpi1rJc11 avu] l'a s.i.Len, ettd lulk.iU;.i.j,1 vo i_ Lchdd 
c1.0Ll.e luja 7-· l t1o kl:i1 l.,;c,n kuv;1us,1,;Lclko11 c1v11l .1 a. Kysely] o-

/\rv io.i h<1Vil i nl oje,;i pc,rusteella kori.palloi
l 1111 pclil.uon,wt:ta alla lur�Lcllujen laatu
�;(\n�1pc1r i.c.�n avulla� \Jos J.:1atu�;anapari o.l isj 
L'c;i111. "kallis - hitlpit", 11u111eroL v .iiLLaavat 
il�;l-.<�· .. er-oi hin se11Lil<1vasl..i: 
1 hyvi11 1-.nl lis 
2 111c I ko k ;1 l l J s 
] pike111 111J11l<.i11 J,.,tJ.Li:; kuln halpa 
4 yhLi pdljon 111ole111pia , vaikea sc1no a 
5 plke11111d.nk i.n ha.l pa kuin kallis 
(; rnc,lko ltai.pa 
7 hyvin halpa 

l(11le11 ju 011 t.orl<,LLu, ];,c1t.ui;a11apa1:i. pyritti. i n  va litsemaan 

Ld··L1ji,;pc,c,lfisr�sLI, jolta nii .Ui vuiLaisiin k;iytLdä la

jlc,11 vJili,;cc•11 VL,rldiluu11 (-1.ik�i v,d.n kuvaamailll korispelin 
ol Clllll:;l:a. I) 

Myiiiil'lllllli 1 1k i II on l;,j 11.,tsol li1 LeiJLy Vdrslaavan l ,1L;ia tutki
lnllk�-i.i.a, rnuLL�1 jolla saataJsJln selvi.Lysti.l j,, scllLysti.i 
n(iithiu t:?1:J l.-:lji(:tl "ra1kulat:-;uusf-;uhtcist.ln 11

, on port1udul-

t<1va syv,,111111:il le eli 011 LutkJLl:ilVil lajien ol,•mu,;sisdltöjd, 
11i ich,11 yhl:iiliiUsyylu .. ;iii ja e1 .iLlir;u11b;ia, 111.ih.in _juuri tässä 
l.ul.k j l!Htksc•ssr:t a ] t l �� t d V a !::l t i
11rlH·ilr,11 olc,i111i,0; 011 yler,11sii j:.1 e,-l laj.ien olr}mus ei:i.tyi-

,a,slJ er.i1HJllli.1ise11 ko111pleksi.n,cll ilmUi, pi.lki.\11 Li.ihUiytyki;en

1) IU i 1111ostu ki;c,11 i 11i-!1cll ula j Len ve1.·t:a.t luun ju ont;1c.1 a1-
k1111s<1 l'J'.,0--luvun lopu1 la ,;uor.itt.amaslanl Lut:kimuki;esta, 
jo,_;s,1 py1·J.tl.iJ11 kon:elaat:io-· j,1 ryvtisa,wlyysi.n
kc,l11o i.11 r_;L,lvit.liimii:i11 eri Jc1j.Lcn kii.n 11osl:.i1vuutl,a oppi
ko u] ulai::;h,11 ke:.kuudc,;sa. Kot-ik:.wn k iinnost:avuus
kytkeylyi 111111.1le11 opplko uluLii,;illa ,;cdviisli m uiden
:joukkul!l ,t j i ,,n k i i1111n,;Lilvu11lee11 ,_;ekii s;1111all,1 pcnkk.1.
urhc;J l u n ja [Hlj.illa 111yö,; "kllp,�ilemiscn" yle.i,;een
kii11no�;lav1111l:t'.e11; The Pt.-(�feLences o[ Physical 
/\cLivJtics .i11 1-'Jnni.,;h lli<Jh School, Hesean:h .ln
:;ciJoo l Phy,";.icdl 1-:ducal:io11, ll<eporl of a Co n[crcncc 
llrdd aL V.ir,n1111iiki, 1')-21 ,Jul y, 1961, s. 101, 100.
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lulkJmusohjslm,,ssa t11tk l mus,-:ipp,,r,i,1 tl n krch t LI iim i ,,,,,,11 I' 11 .'i 1,, i 

kilnni.tUii:i crityJ.sUi huomi.ota r'r.i.tyh·:r,i;tl r,i,it11lkl1J1111:tc11 

avulla. 'I'/.ihän cJ. Ui,,sii ollut m,1hclol lisu11ksi:i j,, v:il inr•ii:l:ii 

jäJ kömpclöks.l sckti piil.r:,vyydelUi/in j,, luolr,ll.,-,vt111d,,ll.;i:111 

puutt-.cell isf'ksi. Tulklmus Jiii t:iss/i ,,i1ht:r"'"''" kokPi l tm 

asteelle. 

13.�. Korispcnkki.urhcl.lun pro[Jlll 

Koska tarkastelussa ol la,,11 nJmcnom,1.li;rr,t I k i. l 1111nst 1111<•.i t.,, kn-· 

t· ikscn 1 ajityypil li.scsUi olcmussi.s/il lösUi pc,nkk I u1:hr 1.1,m,, 

lailtueroilsteikon frckvcnssl l U-i;jn suurinf.;:i luokk.-i;1 k/iyt.rUi,i11 

luonnehtimaan Uitä "lyyp.illisUi olemusf .. il". K11v,i;1j;1;111 on 

merkitty myös astcikkokcskiarvot. 
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K'.l! �i!l'':'ttk k I u !}1<, L! u 11 _ n �'.:11111 ,q>t_?f _�J.!_j 
(kP,;kl,1,·vopi,,l.,-,,1: ja s11111·l11 l11okkilfn,kv,-1u;,;j '/,) 

'1'111\lll',\l tH; 

lc,ik .i.11,m1.l1H!ll 
L j j f)I K):')L\Vd 

iloi11v11 
11:lll�:;k,1 
l ullllt' J 1111 l J i llCll 
111iellyl Uiv!i 
lllyii11Lt,irn•11 
<.•e;l.<·L'l..l'incn 
kdu11ls

U1illll.l:i1K�II 
yl<cviim\el .i11,•11 
'. ;()1 ll l i �:id 

y,;1 i.iv:if J 1111!11 
lnltimi l l i11"11 
tx:l1ln_•a 
1d1t.l 
oik<•,11,t1,,1 i11"11 
1"1,.,\l.l11e1 1 
llll v,1l l !111•11 
l.cr v, ,,_,11 i llCII 
viik l v,1 I I t1 lu11 
�:u�-; i dd I i ll1_�11 
t ;1:;d- .-:u ·vo l 111 •11 

�\u111 > l �:'.½_!::� -�- :�� 111 '. � 

11u1, •,1Lc111 ni 11,·11 
juukkt l(,kuruc,l.,,.i 11c11 
yl liilye;pll.u.i11,·n 
Llldlllii?l"ik.tt!--; 
kdii Llynyl. 

Ti,,duJ I iJ1t'll al11(; 

ii 1 ypcr�-i i 111 �n 
I,(; 1 l'i-"l.d ju i lll '11 
lakl.l ikk,ll'il,,;,; 
11'1'.."Jldrnul..kit i1H�n 

Yhle.hk11n11, il l i 11c11 
;\T1F! 

Ldll'.,iclJII iltU ilh:Jl 
cpiik.:iu1\1l l.i11c11 
1111,;kul .i i.11i1H·n 

\>fl. 

.Hl 

4J, 

JB 

JO 
�z" 
'F_j 
•,j(, 
'jij 

tfl 

U� 

)') 

J7 ·y1 
j),' 

,rn 

·n

1 (, ., 

12 

42 

lO 

29 

49 

l7 
i'•� 

J) 

J(, 

·2i-j 
'j,j 

n 

2') 

vakav1:t 
pilk/ivelei nen 
VilkilVil 
ikävti 
l:tume l n,1 Loi i 
q,:i11ue 1 lyt.Uivä 
!del leinen 
CJ)iicsLccLt.Jnen 
1:uma 

ihanteel:on 
halp,1mie l.i.nen 
ri .itaj Sil 
v.ih,111t.iel incn 
q >li inh i rni 11 lnen 
kova 
epiirnhli. 
vti�irti111ic.l iJK_!n 
vi !pii lin,,n 
vai.1r(1 l 1..i.ne:n 
ep:itecvu.,l Unen 
v,'iki Vil l la i nen 
m.i.niikc��;ke .1 rn�n 
,·1.· l,ll vo 111<,n 

l i i c.lil s l.tclllXJ i.ncn 
yk,d l.ökonJ'.; l.e inen 
yll.iil.yk;;,.:,Uin 
t iJ a11ncköyl ,/i 
alkcel l .i.ncn 

cpJ--älyJ l.incn 
vaikea Lz:, juinen 
Lakt.i.ikkc1köyl1/i 
yksinker L7.inc,n 

L'.t)iikan�ianom.1i.ne11 
kaur,d.l inun 
fernin i.in incn 

l.i,il.11,;:HJ:d 011 t /i,;,;;i ,i,·,1>t ,.,l11uc;,;;i ryluu.l l.l'! l y 1111<.l,,t lcc11 (vrt. kytöcly
JouuLkf,t•i:c<�11) olt'.lllll�;ko111t_u11e11Lin ja ud1r�_i_lu1 1 perinlei�;c�n arvosi!.;i,il
l/j1 1 11111ki1d11. ['10:..;c,nl.L.isc,I: a,;lcaikkuj,1l,a11lu11uL ks. lU.Le 6. 
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sclla i.sen,1 kuin ylelsö sen kokee. Ylcb,pi.ir.·1r,Jll<i:i11 k<nbs 
penkkiurhei lunr1 koe L;i,111 

- tunnevJreclUi::in "m,,Jko 1nyii11t,.,1s,,k, �i", "hyvin l<iin-·
nost<1vaksi" ja plkemndnkln J,.,il<lnom,dscl:,d. kuin
v,1 kavil ks i !:'ek�i e,; tee t1 lsc l Ui s .i s:i 1 lö l Uic:i11 ,,p;i -
miläräisPk�;i;

- ectti.selt:i o lemuksC'lt,i:111 "hyvin l:crVC't'.11 l,.;,,k,si", 
"melko lnhim.UllscksJ " ja "sosli1;illc;ckc;i" c;d:;i
voittopuoliscstJ reJ luksi jo:;k tn kov;1n1H.10Jr, i ,scks.l 
pe .llksi;

- joukkuepell.n;:i "hyvin t.Llanne1:ikka.1ksi", "n,,,J ko nr)-· 
peatcmpoiscksl" ja "yllätyspllolseksl" ia 

- tiedolliselta olemub;eltailn "mcl ko L.,1: L l .i kk;it ikk;1,,J:-·
si" ja samalla "melko mo11.inn1lka.iseksi." jn "Ulype
rtiiscksi" joskin "helppotr1juiscksi".

Lisäksi on huomnltc1v.:i, eU:ä yhlelskunn;ill. istr,11 mf'rkilys•s.i
s/illöjen osc1lt.:i - k,111sanomc1lst111s, kc1up,1ll.l s1111s ·j,1 rn.1,;k11l i i
nlsuus - korJs ei lci.111c11Hli.1 ylclsön k;iLsn1111ni;sci p11ol i.n r,ji(;i 
Lois.ln. 

Yleisön koriskäs l.tys on J;ihC's pol.kkr-uks<)Ll:;i k;iJl:J:lnn 01011111,;•
komponenttien osalt<:i ylr:'iStr:'11 11rvrrnt.usl.rn 1111.ik,1.111 pu1111 i l.l.un:1 
myönlelnen. Nyt on t:.Jely!,tl m;ihdolllsL1, ei.Ui myi.intPi.n,,11 
olf'tnllskllva on os,1ltililtt n,;. hi1lo·-e[ckt:i11 ,,11 yl"l"iin myi,n·· 
t_pJncn pcrus�1r;eI1nc kot:.1.ks{�f'n on omJ,1;,n �;:ivyt.Liim:i:i11 111yf)11-
trt,,,,r1LI. k:1,dlyknl :I 111y,'\,i k<nlk!<<'ll yk,11tyl,il:"ltrll,;l.1kl11. !) 
11:ilo-efeklin climino .lm.i scknl kortksr.n olc1nu,;,,!,,iil li',11 ,11:-· 
vJ.olnnJs!;a eclellyltäisi. spllc1 .isen ylr:dsi\11 v.1lit,;cmisl.:1 :1r
v.i.oinl.i.tehtäv�iä11, :jok;i e.i ol isJ ,1s011Lecl l i ""st: i s i t 011!_1111111: 

korikseen, v.:ian pysty.ts t lkii;inkuin "ulkopuol tcse11.1" t:111 k 1. t.··· 
sem,,an Luntojc1an kor lksest:a ()()llkk i.urhei 11111:1. 

1J.L1. Profiili.n pclklsUfo1l11cn 

Käytetty kuv.:iusjUrjestelm1j on kompleksinen j., mon il;int:1t111,,n. 

1) H,110- eJ i s/iclekeh:iv.:i.ik11t:11s vJ.ttL,,11 h:1v,,inl:opsykolo<Jls.l ,;!3:i 
t11 tk Irnuks i s Sil todc l l:111111 r;fj/innönmuk,, J c.;11111:(,,,11: "1·v 10.\.11 I: e j ;1
suor.lttavc111 henkilön kor.iksesta sc1;irn,.1 l<okn11oi.!'v,1i.k11Lcl111:1
vuik11tta<1 yks.ityJsten p l.irte.lden ,1rvJ.oJ11tC' ihJ.n kokon;, i ,1-
Vil ikutcl 1nzu1 suunnr1sr-;,,. 
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�;"" yksi.11k<,1 Lii,;l_i1111isc,k,d on t,yyt.;i ki.Jn11il.Ui:i huo mloL1 k;iy

lctt.y jc•n J;ial 11i,rua,,leikkoje11 kcski11/i.isi in suhlci s i.in. Nämä 

itr>l(�ik(ll voiv.it. nimi l liiin ol.l,-i :--:;ii;ii 1.lö.1li.scf;l:i erH�mmtin lili 

viihc1n111iin f_i111ill�il!>i1i j;1 v:lhVdf>t·i l.im.iLliiir-; inil np 0Jvtit lisHa 

l ietu�u11111t!. LirnJttJ!isyydPn palji1}·;Lt1rniscksi Larkr1stell.aon 

i;c,11r.-i,1vil'.iSd il!;l.e i kko:jcn kcsk :inii i s.Lä ri.i.ppuvuuks ia (koi:re-

] a;il. to l l.a) u,;;,-al11(,i.l.L1i11. 

'l'UllllC ·,l l IIC 

1 

2. 

3. 

4 

�) . 

6. 

7. 

H. 

'l. 

Le t k inom,, i 1wn ----·--- -··-··-·---· ···--

k i j DJlO!; Ltl Vil 

iloinen 

h,\u�;ka 

l.unnclmal l i lll' 11··-- -·--·----· - -

•�1il, l l Y�l:i\V0_ 

myönl(�.llli'll 

t�r:>Leet t i llP)l 

kaunls 

1 

1 7 

36 

18 

OJ 

07 

04 

1" .) 

l'l 

2. J. 4 .-J. G • 7. 8. 

19 

37 ,J ') 

1 'l l'l 39 

JO 32 5 1 50 

29 2') 46 29 51 

18 2] 2r· ·' 00 1 7 25 

27 21 J 'j 19 ]2 :JO 30 

'l'111111c,··c,Limylc.,iii luol.aav,tl c111tcikot o vat kon:elaat.lokcrlol-

111ist,1k iu pZiiiLel lc�n �;it1.'jl.lölli.:;etil i l.i.ihek kii i.siii. 11 Ln.i. kinotnal

nPl\ 11 jd "c!;l()1�l l l.11c'n 11 11:iyLr.Hv�it. �-»1:Lvi1mnl n crott·11v..:irl muista, 

l{ilil1111!i 111i,,l lh,•v.'i11 k,,ll:,1J,_;isl,1 li111llt'lJ]olslzi. Vasl:adm.lscn 

il11!<<1r,1t L,11·kk1111:;v<1al i1l111ksvl. ovat. ('ltkii vc�rottancet ilStc.i.k

kojcn l11"lcl'.l.ilv1111lla, ,;1.llii muul.,!n on villl-.ea ymm;it·Uiii, <.,tUI 

"est-c,etl. lnen" jil "k,H111is" korr<'loival: niinkin heikosti kui.n 

. 30! 'l'l111ne-i1l11c,el la e1·ottuval pcclk.l!>Lyksen jälkeen ltih.innä 

leiki11urn,1i11,,n - vakc1v,1 

tun11el111all.i.nen - lunnelmalon 

c,;Lc,(,tl..in<.,n - cpäeslf,eltincn 

mit,l l.ytUivli - epiim.i.el lytUivä 

'l'oJ,;Jll,1 l.11111H,Lilo.lllc1 on myiinLei nen c,liimyssi sältönsä, t.oi

sill.1 L;i,1,, k.ic,lt<.,i1H•11 L,1i ;_1i.11aki11 ep/imioluisa. 'l'unnet..iloja 
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kuvaavien astcJkkojcn rU ppuv1111<lct, koen., taa L iol, l.1101111,,'1-· 
t·lv,1t. t:it:I l111111r'll.lo_j,:,11 rnyi\nt,,fnyyi.li,11 j:1 ,,,,:i111!1•l11l•:i111,l,·n 
kas,,ulumJ nLa.l rrnm11!1t;:i. l<orsk;:i s 1. 1,1 cr 1. L1m11,,1. t I o 111 :, 11:iyl t.!i!i 
olev;:in Uimä myön l:c isyyden - cp1imlc l.11.t !<11wl1•11 .-, Li111y,,poli j;1, 
tunneL.iloj;i kuvaav;:il: yksl.tyi.r,ct millar.it voJd;i,:111 yhdi,;Li;i 

y hdeksi "myö11tcJst0n LunleJdcn" as;tc l.koks i. 

Mor,1al.ialue 2. J. 5. G. 7. n. 'l. 10 . 11 1 l.. 1 J. 

1 .. lkmlci.ncn 

2. ylcväntlclincn 2 f3

J, �_ufrK°l 

4. ystäväl.Uncn

5. inhlml.llincn

6. �.!_,I� 
7. rehti 
f3. oikea.mi.el.i.110-11 

9. rchel.1 lncn
10. turv;:ill l11cn
11. l.crvr-eU.lncn
12. väkiw1llalon
1 J . ,;os iila 1 lncn

-.- ··-·-- ----··- -- --

14. l:asc"l-;Jrvoinc)n 

16 
23 0 

17 

1'1 
19 19 2 5 7.1 

05 05 09 17, 1/4 

19 19 35 /43 30 0/4 

7.2 23 32 )J 39 03 J'J 
13 
10 

18 JJ /40 25 07 47 
10 J 1 7.[J 211 0 1 71 7.7 

06 25 2J 21 24 -18 1S lfl 7-S 26
00 06 J2 �S 2� 18 10 .11 4 rJ lfi 
21 H 
15  20 

1 J 7.1 

1 n 1n 
34 08 JO 77 74 01 
2f3 -·0'1 1f3 /40 7.7 70 

1,1 
1 J 

Urhcllu ei scllalsena;in o.le hyv:l tai p;llw rn1Jt·;i;1li,·sr•,,,s:1 1111.,,1,,,,,,;;. 
Vasta ihml.ncn urhcJlua tai. pcnkkit1rltcll1.i;1 li;1rjoll.l;H,-cc;;i;111 vi

r.ilUW kysymyksen urheilun 111oraal..is;ti1: mikä nn 111(>1:;i,1! irsc:,ti 
vii/irl.n, mikii hyvtiii, mik;i h11ono;1. Toi.s,,;ilt,1 myiis 11rlt,)ilul;iji.!;L1 

eri tarko.ituks.lnecn ja m u o t o J. n c c n rJif'p1tu, 111iLr.'11 
rncrkJt:tHväksi. tiimti morr1tll lncn olcrnussis;ilt-.() voi. Pdr.., :i potr·n·

U.,Ell.iscstl muodostua. Kuten jo totlett-ii.n, esirw•rki.k,d yl.cis··· 

urheilun kenttä.lajeissa Lämti olcmuss;is/ilLö Piii vau;in k.-,p,,-· 
ilksi, koskil niiidcn laj.l.en muoto e.i anna :;.U ltcn rn,1hdol lJ s11uks i a. 

Toisaalta esimerkiksi nyrkkeily sl,;iiltii:i jo muodors!,;1a11 j,1 

rakenne-elementissään "pahoJnpi t:elyn" morila.1.1.c,cn 11lol..L11vuu-
den ja kontaktipalloiln taas; on om.la,,n v.l.1ell·Li111:Ui11 11101,i:11 i--
�,cn kiiyttiiytymis;iluccn mc111ct "a,,ll:op.ll:1111dc,l". :;yy:·:t_;; "r.i I r 
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play" k1111l11u ulll(s\Jun 11r,ni,;kJ!1lttci:;iln: "LJ1·heilun f)\l•Jl.usta-

111.ine11 on 1 ·c,hdi11 p<al.in puolustamista" (,Jean Borolra). 

k;Jikkea muuta, ku!.11 yksJ.,;elitt:ei.nen. Y1/ik�isiLt.eenJ "U1.l.r. 

plcty", reilu peli., knl:Laa urlwi.lun olumuss.isJUön kaikk.l 

mnraal tset u]ot·l.uvuud(!l., kuten 11 urheJlu 11 rnkennel<Usitteenä 

k,1Lt1aa kalkk i 11th<! ll ,11 . aj lt. l) 

IZor .Lsp<e11KKl11U1el I u11 1noraill l:,t:a olcmuf;si sältöä kuv,iavien astelk

koic'll rJ.ippuv11ude;l. s. '/ll vi lttaavdt sll11,,n, että er..l moraali

aspekl.i t k o e t a a 11 k1rlkeytyv!in toisii.nsa johdonmukai

sella ja urheJlun 11cr.i11teisUi l:air play-käsit:.ystä i.lmenlä

vtillii tavalla. IUippuv<1ussuhteiden per.u:;tcella urheilun mo

raallalue on pelkistellävissä asteikkolckniikan avulla ja 

yhdisUim!il lä summa--ast:e.ikoksi ne yks.ity.l,;ct laaluer.oastcikot, 

jotka rncrk i tyss.l:;[il I öl l iscsti erottuvat selvimml 11 to.islstaan. 

'J'iil lainen a�;Lt'!1kko voisi sil 1.otn koo�jtua lilh1nnti se1.n:aavir>ta 

laat.uero:1slc·.lko I sl ,, : 

rehti - cpiirehl: 

viikiv,,llaton - viiki.v,lltalnc,n 

.i11'1!.mllli111,n -- <:[liilnhlmlllinen 

lZomp lek s .i.Sllll !; 

Ui-lie i luu ja urh<� i I ulu.j.i.n 'm u o l o si.i;,itel ee myös sen l.i-

1.arnH-,kompl cks isuulla: c,.,irner·kJksi Lila- ja kentUiurheilussa 

l.al pohjoJ:;1ni1lSic;c;a t.alvi.la:jeis:,a 1nuodon s!.iälelemä käyLt-äyLy

u1.i s1n<111 i. on koro;;l.cl:un ykslvJ.iva incn, t:u I kinnal l.L:;e,sli yk-· 

sinker:tt·1i.11en ;a usei.n myös clamykst:11.it.iest i suppeasisältöl

neu ja �:;e.lla.isJoa laji.t er<Jltuvat olemussJsä.llölttiän selvHst.t 

1) Kansa.i11v!illn<.·n tuLki1n,w nuorten jdlkap,llloJ.lijoiden rel.lun 
peli.n kii!;ltyk:�_islii oi:>o.ltt.da kUsit-Le(�11 11\0rc.1alJscn moni.ul.oL�· 
t.elsuudc,11 j;, rnyö,, 1uo11isrd . .llleisyyde11 eli u..-111.dlun 1nor,'.1alj
k/bilysl:c11 st1uu,n vaihLclu11; k:;. K,dcvi lleln.Uii, ELhics of 
:-;po1:t·-,Ju11l01· Vooll,,,11. PlayPrs a:; Crose,-nat-.iona] Int:erprct.ers 
o[ L!ie Mordl Co11ccpl:r.1 of Sp<ffl, He,;ear·cll Hepotl: no rl, Dpl. 
of :;oc.loloqy ,tnd J'l,11111lnq fnr l'iiy,.dc,--,1. C11.\Lu1:e, Un .ive1::JJly 
o[ .Jyv!hkyUI, l'l74. 
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cslmcrkiksi joukkuelajien ja vnrsink ln pnllol.11111 komplcJ.:sl.-· 

mH1<lcstn. Täl�i urhell\111 ol<'l11l1KsPn knrnplcksir;111_1t,l;i py1·ttt.l ln 

luot.,1,1111<111n !\f�utanv.1<111 nnl.nlkko_tnn 1,vul 1(-i: 

1. n_:-ipea tempoi nen 

2. joukkuekorosteinen

]. y1.lät}'Epitoinen 

4. tLlanner ikas

5. kehittynyt

1. 2. J. 4. 

1 J 

28 16 

]6 07 24 

JO 22 18 J'j 

Urheilun ja urheilulajin rakentee.l.lls-eUimyks('l l..lsUi komplcf:

slsuutta mittaavat: afll:eikot: ovnt nl..l.11lktiii11 johclonm11kn lsel la 

tavalla rU ppuvuussuhl.eessn kPsken;i,in jn Ui Uik 1.n o.lc11111r;s l.f;)i 1-· 

t:öä vo.itaisJin pelklsUiä va.lkkn se11r.navl.stn .L:v1!:ue1·ois;t;i 

koostuvan suinm;i-nste.lkon avulla: 

nopeatempoinen - hiclast:empolnen 

ylUit:yspitoJnen - yllätyksetön 

tilanner.ikas - tllc1nneköyha 

Tiedollinen c1lue 

Urheilun olemussisällön kognitllvi.sta, ti.et:imlfsr,11 jil :tJyl·-

1.ls,�n oivaltamisen ;ilnettc1 pyril:ti.i.n luol:i1arn,1an Uihinn:i s0cu-

raavlen nst:el.kko:jc11 avul.la: 

1 . • 2. 3. 

1. älyperii.lne11

2. helppotajuJner\ -04 

3. takt.i.lkkarlkas 0 -Ofi 

4. monimutkainen 32 -15 19 

Yh<l.i.stärn.lnen yhdeksi nstcJkoksi pelkisUi.':i tiimci11kl.11 tJ,,doJ ·-

1.lsen alueen. "llelppolajulne11 - Vi1lb�<1l:nju.i11,,n" n;iytUi;i

olcmuspi irt:eeni:i ol.evnn monisPl..l. t l.e.irwn jil srd. J n lse11,, Uim:i 

oslo on syytä jättää asteikon ulkopuolelle. 
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Ylilei,.;k111111,d 1111,,n il l 11e 
-·-- •·-··- ·- ·-·- --··• •-·· ·-·-----·---- · --- . 

ll.-l1('l l1111 j,1 ttrlwll11 l,1i!11 r,ll"'n111<:-·c,hdot i;;i:itolf•v:IL nl. .!de11 

o l.P111t1ss i.,,;; 1 Löj;;. Tiimi\ p:il(,r_, myör; yhtelskunnil 1 J j tse n olcmus--

s isä l lön o:sa ll.a. Tlel.t.y .laji voi saada csi.morkiksi. raken

ne--ehtol.h .lnsa kuuluvien kallLidcn viili.ne-ehtojen vuoksi 

el .lsl.l:;tisen tai :iopa luokkaluonLeen. Yhtciskunnalllsiil 

rncrkl.lyk,;lii ja va.lkka polii.Ltli;La tal kaup,1llistil sjsältöti, 

jokin urlw! l 11lil[>ahl.umil t.ai. urhcllui.a:i.i voi. sailda myös rJip

purnatta 111u0Lol,hdoi.:;t.a<1n ja valkkap,1 yks.i.nomaan siitä syystä, 

eLUi Villl.ltsev,, t .ililll!W ja konteksti on oml.crnn "yht.elskun

nall lHl,Hn<1an" kyr;elsl,n urhel l•.11:apilhtuman. l\jassa l .l .! kkuu 

er.Jlalr;ta yhlel,;kunna]lisiil aalleJLil ja merk ityksiä, jotka 

"i,tsJv:it" SO['.iVi a kl i11ne- ja l.l111aisukuhtei.l:it. Urheilutapahlu

lllill ja 1nlwi lulaj i L lilt·joavat ka11av .iil cr.lla.isten yhteiskun

nallisten !,ymbolirncrklLy!sLen vlestitUi111lscen. l\merikkaJai

ncn ku] Lluu1·l i.lm:1lscc arvostuksiaan kansalli!,pelcissään 

)Hl!>ebal.li:}!.>a, t:oot.bat·l.ir;sö, mutLn myös ko.ri.kscssa. PoliJl:

tl.slil t.1111tcija 011 soplva,1 purka,1 vaikka j:iiiklckos!;a tai nyrk

kcllyr;!;ii. M,11·kk.t11,1rilha clsLI myii!, urlwi.lussa ja urhcllijol

d,•11 p1•l li111tli!ili1 kll1tn1•k1>hLt.:1 l,1)111 yl1,in/jr:winlo11 11111J<;,;ir 1. 

l<dclle,an on 11111,_•li,Ul, olt.ii ajankohtainen "sosloblologlncn" 

kysy1nys ui:h,)l l.u11 rn:1sk11l i i II l!;1111<le,·;La - fcm.Ln.linisyy<lcsUi 

vlrlttyy eri tavili.la e�i lajien osalta. 

1. killl!.:idlH)lllilil\CI) 

2. ki.1tq,alli11e11

J . 111(1 s k u l i j n i ne n 

1 . 2. 

-·O J

-05 00 

KäylcLyl astclkut osoitlauluvat l.oisistailn riippumattomiksi. 

1.3.•l.2. l'i:ofillln tiippuvt111dct 

Ken i.k:;c11 o l  c,11111:;s l!,ii l Uiii 011 cdel Ui c,r .il:elty vastakohta.Lsten 

u111i.11;,isl.:t<1l.11j(,11 pohjal.ta. 'l'arka:sLelun yksityiset laat11p,u·lt 



on kil lkkl k/iä1111ct.l-.y s,-,m.·111irnunl.tt I islkr: 1. 1""·11,:!_,,,_,11;1 111·!"' l l 11n 

j11 yhte.i.skunnan y.1.cJncn arvosh1r;järj,,r;Lys. '.; i. 1 r>n er:irn,,1·k i k--

si. "micllytt-.ävä", "kut111ls", "rchrl J j nen", "v;lk.i v,-, J .1 ;1t.on'' 

j;i "iilyperiil.nen" - val.kka l1101111rhLivill.kl11 11r'1<>i.l1111 nl<•11111k 

sen eri puolla - ed11c;l·.;iv,,t k;likkl. 1.1rhi,l.111r;,s.1 j,-, yhl·,-l:d:1111-· 

rwssa myönt.cis1ks.i a1·vosl-.ettuja omlnai.spi..ti·tri.Ui, k,111 l;ittr; 

kyselylomakkeen jiir:jcstyki,cssU mil.lnJtnt. "cp/irni.1.·l l yU:,iv;i", 

"ruma'' ja vaJ.kkapa "v.tikivillLalncn" cclust:.avil.t ;1t:vostu�.;!;ir;:il li)l

täli n erJsuunt.aisia pii.rte.i.t/i. l\nttlyys.isr:tt si i.s k;iikki 11.'im,'i 

s.l.. tPiin m0110l:rltlln my/is, kun osil-aluc.itta.ln li1;1<litt:Un 

n.l.lUl edustavat summa-aste�.! koi:. 

TI\ULIJKKO 23. KorisurhPJ.Jun olP11111sk.omponr.11t.tlPrl rllpp11v1111,)f'I. 

(ast:cikkojcn .l.111 erkorrPlaaUol.) 

ot.,,m,skomponcn L Li 

Tunne 

Hora,,l i 

Knmpleksis11us 

Tiedoll isuus 

Yhl.:.("li_�kunn,1l l ls1111s 

- k,1nr;,1no111,1.I ;.1J11 � 

Tunne 

.17. 

.n 

-- . 10 

---.00 

-.01 

Mor,Hl.i. 

.H 

- 11 

---.01 

. f,t 

.0.1 

Kompl. 

.-11 

--.rJ,I 

--.111 

- .nr; 

Ti ,�rlol. l. 

.n 1 

- . 1} 

·-.llf1 

T;:iu.lukko 23 kuvaa kor.ikscn c1:.i olcnnts�;is/i]Uijii klrv,7i1Vlc11 

astelkkojcn väl.lsJii rJ.ippuvuussuhtclt;-i. Korr·cl,iilliokcn.ol

mct oso.itt.av,1t., et Ui yhtc.lskunn,,11.i.siil sJs:illiimr>rk ll.ylrn i ;i 

l11kuunol:ta111att.il kalkki muni: s.ls1\ltöal110et kyl.kcytyv:it tc,i

sl.lnsil ylc.lsl:cn arvost:nst.en s111mnass;:i cl.l :ior, koh-:•� korl.k--

scn penkklurhcl.l11na myönteisenii t.unnc-el 1irnyk!:t•n;i, 011 1.,, i --· 

puvalnen kokcmililll sen myös mora,111.sest.l. :iil :11 yl.11 ö,r,r;l..l 
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myi)nle.i�>enti �,eka s,�un,;1] la komplek�;jf:;en<1 ja tilonncrJkkaana 

pelillii ja pii .i1 1vi1,;Loi11 . T/irn:i si.siii.�;r,sll juhclonm11kai.ncn ylel

,,ii11 kiir;ltys kcn·i ksc11 l"'l.iol,.,11 111kscst.a pcnkk.iu rhci.l11na on 

to,J,,1,n:iköl,,,,,,1.1 mal.lll.l.1 111 halo-cft,kti.n ,,iivytl:ämii eli k11n 

ul '""" 111yö11l.e.l ,;e,;l J k l. Jnno,;Lu11ci lil kor.ik!;c:;ta pcnkkiui;he.l-

1 una, !:;.itLi 1111.:nniitin my(js katso1 1k1c1n jd ar-v ioitocssa sen cci. 

ole111usi,J ,;/i I Uiii, arvio.! nU. 011 oml.,11111 ,s;ivyl:tym/iiin 111yönle i.

sc,,,tl (lai h,nvcmmi.n k.iellc.i.scsli) pcrusascnlcen j,1 -ki.in-

1101;Luksen ,,11t11111;is,;a. tli.-hc.i lulaj.in olemus on aina clämyk

sel l inc11 ja Uis,;U mielessä ,;ulljckti ivinen .ilmiö, -jota cri

kol,;t.u1H1L k;11111dt·tajayleisö on la.ipuvai.11
.
en tulkitsPllkliHl 

liiankin t;uhjckl.iiv .isest:il 

'l'i111l11kossa 2J 011 v.ielli huom ionarvo.i,,ta se, cLUi yhteiskunnal

.1.i �;La ui (�11n1ui:1.l�;;i] L()i.i kuvaavat yksJL y iset 11 kansanomalsuudcn 11
, 

11 kaupa 11 i�.lt111d<·!11 11 -jz, 11 11 1,Jnkuli.i11i.sul1den" ominai!:-;p.i irt.eQt 

ovilt. m 11i,;l.a ol,,1111 1ssisiilli.lisLi ril[,pllHlittLo mat: - ehkä si.il:ä(k in) 

�.;yynLij, et lii 11<: f�Lvi\l laatuparQ_in;1k;1itn (e!;Jm. kan!7;.::1nom-::1.i.nen 

- cqiiikan!irlnon1il.inen) �;Lf:;ällli yks.i.scl.iLte.l!.;tii arvostusji.ir.jes

tysUi ("rc,hc,llU;yy,;" on yleJr,c,sl:l paremp.l p.i.Jrre kuin 

"vilpll 1 lHyys", inullil ,1nl�,) "k.:1r1!.itl1 101n,·1i1u�n 11 ilt·vo�•Lelu1npl 

kuin 11 c•piikdllS<1n<;111;1 i nen") . 

ulel.t.c1m11slc1 lialo-cfc·J--.t-in os1111dcst-,1 koriksen olemusta kos-

v:iL, 111111.t,1 jul,don111t1kilit;l,L t·.I.J.pp11v111ll.lel: (r) ko1:J.spenkki111:

heilc111isc,n akt.li vi:.;1111dcn ja olemu,;i,i.s!ilUia kuvaavien as·· 

Leikkojcn v!il l.l Li: 

Tunne 

Mu1 ilil I i. 

Kulll[> 1 cf; ,,, i ,-;u11:; 

Ti.cdol l i s11 11,; 

Kori!)-· 
pc,nk k i -· 
11r.-he.iJun 
dkti.ivi.suus 

• OG 

. 1 � 

. 10 

. 13 



Hl.Jpp11v111Hlrit osoll.1:i1vnt, ei.UI i1l,tllv lslrn111;1t knrl!;(l"llkkl11r

lu,II I \:tl nv;1I· l,tlJ>tl\':1lnl,1 .11vl,1l111:i:111 f•.1,:,:l lvl•:,•1111•!:1 11,y,;11 

1.elsemm.11 1 kor.lkscn ppllll.l,im11Gti1 Jc;ilkli:,;;i ,;11'11,,1,,,,.:1. '1'1.111'.II

mukscn <11:vl.oJnf:Un ,iin11l o.lr.f"rlllncn r.llppuvuw; L<l'l<'l:.l·lln 

haru1st11ksen ja kor iksen t.icdollh,cn olcmusr;ir,;ifli\n v;iJ lll:i 

(r = .15). M,1l11U:U1koon vJ0Li, ctUi ko1·.lk,:r'11 oJ,,11111:;,:J,,;;1 Ui 

osoitt;:iutul . esime1:kiksi. l'ii,l:ä j;:i sukupuolesta 1:U('JJ11111,,tlo·

m;:iksl. Valn koulutust-'lson ja kor.Jkscn Li,,,Jo.11 i.,:,?n olr•mrir:·· 

sis/11.lön v1.llU.Ul ol.J hclKko 1.·.IJppuvu1w (r • J f) <'1 1 p I t -

kän koulut .len käyne,:, 1: kor.os t ivat muita e1 1pn11n;in kor. .i.k,scn 

tiedollis-älyllJr;tä luonnctt-'l. 

1'1. Yhteenveto tutkimushav,:ii.nnoisl;i 

1. Korlsyle.isön rakcnn(? (s. 1 J- 16) 

Kor.i.s kiinnostaa pcnkklurhci.luna Pt:ilai,st,1v,ir�sl .. i.,/i, yfr,iGii11 

i k.'ir<1kcn11e 011 v,1i.hl:clcvn, kori,i kil11no'.:l.;1;1 mn],,mpl;i ,n1l,11-

pt1ol l;:, ja yl.c-.lr-;öön k11ul.u11 St'ki.i lyhy<'ll <'I t.:i f>.ldr >111111:ir1 opin 

Lien ki:iynci Ui. 

2. Koriksen kiinnor;l:c1vu1.1<lcn urhc.Uull.i,:r,t-. J:ilil.P<'l {•:. 1f1--?7) 

Korlspcnkk.i.urhei lun kJ .ln11()!,L.-1v111_1s j11onL1.i monien k,;l,d;, 11.i 

orn<1kohlaiscst<1 hJrrilsL11ksesl:<1: l!iJi,,r-; p11olrL ylc i ,:ii,:1.ii on 

itse harrasLJnuL l<1i. cckllccn harn,r;lc1C1 kori,;L;i ,.r,k;i k1111-

l11u kori.sr;curan jäsonyyt0c11. 

Kor 1.spcnkk i. ur.he i l u c i olc muus til urhc i l 1111 h,11: 1·,.1,: L.1111 i sr• ,; 1. ,, 

r.l.lppumalon i.lmi.ö, vaan pur.crnmlnk.l.n oc-oLl:us y.1Yiscsl:ii 111.·

hcilukii.nnostuksest<1. 

Kori.sylcisön yleinen url,ci.lukl.innostu,, ilrnc11<'c yl0is,,n,i ,ik-· 

tl.lvi.scna kuntoilun jil k Up<111rhcllun han·;i,,t.uk,1011,1, mul.:t,, 

myös pcnkk !.urheilun ylci.senii ci.kii vJln kor.·Jkc:ecn 1:,,joi l.

tunce�a ki .l.nnostukr;cna. 
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l<orl.,;ylel,;ii ,;110,;ll kull.(,nk.in er.·il .yls0,,tl palloilua ja yl,,i,;

utheilll,I kl.i11nu,;t.av.lH1pi11a pcnkkiurlwi.l11n lajJryhminii. 

Pill.l<)illt!'>fji\ k1)1·.l.!.i\/l.(�isiJil k_i.i.nnosLac1 ennen muuta oman pc,Jkkc1-

ku11na1, 111enc�;L yk!:;ckk,�i i.1111niit lajJt. 

l. J.ell<llf;Uin korisvle,;tlnniin ldinnoslavuus (s. 28-31) 

Ylei,;ii 011 enlL,cn kil11noi;t11nut kori.s,1ihe.i sta, jotk,1 Uiyden-

1 ;.iv/il ja r.;yvenLiivlil olleJ11tapahturnl.en tulkintaa. Koriks(;n 

0111ak,.ih1.i1ine11 h,11:i:.1sta11,lnen on yhtt,ydes,;ä i.11formati.ivi.sen 

kor· 1 s vies L Jnniin k i i 11110 ,.; La vuu teen. 

4. Ko1·lspenkk.ludw.i11m sc0urallisu11s (s. Jl·-32)

Ko1·isp,,11kk i11rhe l lu on luonteeltaa11 ,;osiaalista yhdessäoloa: 

korista liih,ktiiiin kal1,011 1aa11 ysUiv.len ja perhet,njzisenlen kilns

S<l ja vain JH.>lkkeusl:i1pi1uksiusa yksin (21 '1,). 

i,. J<orl!>pcnkkiur:he1Jun vU.hdetar:koitukseL (s. 33-47) 

t<or: ! h;c• l l ,1 rn, f">11kl< 1111 fi,, 111111,1 111<>111 il r,r v11 hcl,,L1rko I Lukn la. 

Yt,,f11l111111lk11I h11lk111•11 lcll1111""'"v1111,l,,11 l/lltlnll-:111 J,:o,•l;i,111 

,,110,.sll<k ! jo11kkuc,.,,1 [>llo)f!,;1;1 j;l1111/ii1111l1w11 ja 1111:nc,r;l.yk:;en myi\t;i-· 

elii111i11c-n, p,.,lilaj1c,n l:.,ddokk,111,; j,1 koi:ik,;er, l:ilrjoama plris•·· 

tys, v,1lhh�lu j,1 jiinni.ty,;. Ylelnii11 v!ihe1111ni.!itö kokee korl.s

pc:11kki111hcdl.,,1nl,;c,11 myii:, iltjen huolista rcntoutt:avilna vii.h-· 

luenii jd y!.ltiJv ien l<uhta�lHLi.spaik.kanu. 

Kociks<'n c,r i vl lhdelarkoltukset ovat: t:aipuv;tisia kytkeyty-

111/i!in to.lsJin;;a, ja k,1tsojat mlelUiviit penkki.urheilulle 

ylec11sii 1110n i ,.1, sc,11 kii 1rnostavuuLl:,1 vilhv.lstav la viihdelar-

ko i.t:uksi il. 

Kur·isLa on1dkohta.i.�H.'!il i harrasltlnC(�t t.aj harrastavat katsojat 

koro,;l.nvill muita ylcl,;,:111mi.1 1 ysUivien lap,.1iJ111.ist:a penkklur

hcitun kii11tH)t>l..lv,1ud<�n liiht:eenii, kun L<:lilS 11 waal]ikol 11 ovat 
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harrc1staj.ic1 ylciscmm l.n k llnnost:u11c.i.l.<1 ,;un!;i kJ,; i._io11kkurr'.11 111,, .. 

n,�sLymiscsUi ja p,�nkk.i.urhcilusl<1 cl iimtinpi.r 1 ,;1.r,,n _ic1 v,1 i.hte l 1111 

UihLecnä. 

TtJL-ylcisö korostaa SVUJ.-y lcisi.iii yl cd srrnrnJ n koi· iks"" yl ,� is i ;i 

vU.hdelarkoiLuksia kllnnostilvuudon l/ihtcen;i SVIIL--yl.rlsiin 

korosl<1cssa vuorosl:aan ko1:lkscn p,,tJoml.ni1J!;,111ksl,1. 

6. Yleisön pelikäsllyksrl (s. 47-53) 

Yl(dsö asell:aa eri pel ikäsll:yksel: ti.irkeysj; irje!sl.yl,sce11: 

1. t.<1.i.dokkuus

2. vauhdikkuus

J. rehti. pel.l.

4. viihteellisyys

5. kov;ol:Leisuus

f'clikäsltysUrnn vasl:ailVilsl:i yleisö ilr:vloi. v,,1·!;1.n yk!;lmi.c.11.

scsl:.i. pelin eri 0111.l.nalspi. l.rt.<.dUi yle I siik.i .i.nno!,Li1Vl111den kan

nalta: pelitalturuus (')'J i), v,:rnhUpeli (99 1.), yhl.<'in-

pel.l (99 %) , s.lnni.kkyys (97 '1,), ottelul:asvv,ikJ!,yys (94 ?.) , 

pel.lhttumor.l (94 '!,) jne. Vc1sl:c1av,,sti pel i.11 kJ..l11110!.;t:,v1111l:l:1 

vähentävilt mm. pelaajien rlitel.y, peJlk,1l·.kot, rnol.<'id·o!1111lt, 

kovaotteinen pel.l jc1 epU111:hel U jt1111,d,1csl. l k,iyl:Uiyl:yv:i yl 0 i !,,;. 

7. Yleisön kor.1.sl:ilson arviointi (s. /47-'.ill) 

Kor.isyle.isön ,,rvio.lnl:i oltelnn t,:150,;l:a _ja joukklH' idr11 peJ i -

cuor.l.l:uksista on luonnolliscsl·.i V<:lil·l·op11nl is0,,t.l 111yij11l:PllH.'ll, 

Y le .l.sö an l:ilu y le J s I rnmJ n l 11nnus l:u s l:,1 o l te l ujiinn i L Ui vyydc s Li, 

yhteispelistä, yril:teli,'iisyyclest;j ja pel.in hpngc5Ui ,,ek,i 

kril:.i.soi cnll:en croluomarlloJmintaa, vl. lhl:ecl l l i;yydcn 111111t·

leita ja epUurhellijamillsuuden llm.i.611:ä. 
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n. KorlkS<'n olc•mu,;f;jr;/iltö penkk.ll!rlie.i luna (s. '.i8-76) 

l<"1lkll,•11 hll1111,,11l,1v111111111,11l,.kt111h,,ll1111,1 1""11:il.1111 011,111,1,111 t•on 

ol(:lllll�;�;l::at 1()11 I\\C)Ulp110) l.tillULC�f!U. 

Y leJ,;ö kokee kur .i.kscn pcnkk.i.urltci luna tunnevlr i ttei syyuclUi/in 

ja rnoraa 1. 1 l L,1;111 myönt.elseksi ja pelinä t.ilanncrikkaaksi., 

ylLJtyspilolseksl ja älypcräiseksl.. 

Myönlc,lf;<•sl/i pen1,;asentccstaan johtuen yleisö on taJpuvaJncn 

arvt.oi111;1an kaikkia kcnlksen ol-,muspl..U-Leili.i myönleisest:l. 



KOHJP/\1.,1,0N n:l,lOl,1•:r,us JI\ KlJNNOSTI\VIJUS 

Alustava tutkimussuunnitelma 

T, 11 Tl•; 1 

I< a 1 c v i 11" 1 n Jl :i 
1 o. 'J. 1 'lfl J 

Kch.lttyneen kot·ipallokul.lt.uur.i_n ol.cnnc1l.ncn !".111111,u-;rnrtkk.l on 

laji.n lac1jarohjainen lwrrastus. l'yr1!.1.iicss:l I b;i:i111ii:i11 h;1i-r:1s

tusta laj ln k l .. lnnostav11us, att .r,'.1kti i v.i snns, h:H"jo 1.l.t.c.t u- j;i 

ott.elumuodo l.sr.aan on Uirk0ti pcruscd0l..lytys. Myiis yl.risön J.:an-

r,;,tnr,, 8<'11 k.l.l11110:-;l·1111cfs1111!-;, 011 n .l.l11IJ.:!i!l 11 0111!.1.111 ,,,11,,1:1111:1:111 

tietyn laji.n harrast..:unista cr ity.i.scst.!. nuor l.r,011 kprskt11 1,lcr.sa. 

Koi:-ipall.okulttuurin kch i.tU.imJsen kannalta koripal lon [>cli

olemukscn k .l Jnnosla vuuden /Ppiik i .lnnos til v111H_l,�n l !ih Le i.dcn se t --

v .i t Uim.lncn on s.ilen pen1sl.elt11a. 

1. l'el .iolemus 

Kodpal.lon pel.iolem11sla si.iiilclev/it. kchyschLoi11a peli n  k;111:-;;iin

väliset siiännöt. Kansa1nviill�.i.ssU ottt?lui.sr;;-1 pP.I J.olrm11k�:;c11 

v;,lhtelu, eslm. takt..l.s.!.n kr.l110J11, on 1n,,hdoll ls:t.e1 v,.1111 11:i ldcn 

s€ii.intöjen sallJ.m.1.ssa rajolssa. S.l.tii va�;t.oi11 kiins:,,l. t l.,;,,c;,;;\ 

kor 1pal.J.oil ussa vo.!claan omilchtoJ" lnk I n r;;i,inl.ii1111111!:nk,; 1.n j;i 

esim. ,sarja- ja pist.elask1.1j/irjestelyl11 vallrnLl:,1.1 i'Cl.inlcmuk-

scen. Edelleen vol. dac111 cr.l tc1rkoituks.ia _ja ct:i J<ohdc,·yhrnicn 

er:ltyb;cdel.l.ylyksi/i varten kt,hJ.t·.U.iii sovcl.lett11_j;i kni:.lpal lo-

muunnelmla (kuntopcl.!., os,1kunt:apel i, v0l.(T;1;in.ip"l I jn,i.), 

joiden ke!;keisen!i "tuol·.0.i.r.lcana" p.i.l:iils.i. nJmcnom,1<111 ol.l;i 

pe.l i.n ki.i.nnostavuus. T11tkimuks.lssaki1J 011 osot.t,,t.t:u, rnJIJ'll 

es.i.111. vierasmaal.,.ispel.,aj ien käyttö k,1nsc1l l i scs�;., kocip,, 1 --

.1 oi. lussa v;iikut.taapel .iolemukseen ja srn yl,:dr;Pcll kii11110,;l:.;i

vuuteen. KorJ.pc1llopel.ln "tuotekehittely" sen liarrnst11ksc,11 

ja ylei.sökiinnostavuudcn listi.'im.i.seksi on mahdrJJ l i st :1 _i,, 

tät:ii vo.i osal.lilclll er:'!Jstiiii sen pel i .olcrnuksrn j,1 sen k Un-

nostavuuden/cpäki innostavuudcn 1 tiht.riclen selv.i_l-.y,-;. 

On lunnett.ua, että mcnestyksel.l.!.nen ed11st11surliPi.lll on omi,1<111 
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vahv i r;ti\111,1a11 1 ,1.i.l.1 1 lw rrasst11,,t:a cr ity.lsesti. nuor ison kec:;kuu

d,,1;,;,1. Lajlk11l l.t11u1:l 11 kl'f1ll.Ui1nli;,�11 kirnn;,lt,, liim,i coulJerLl li1ln,,n 

py1·;,111ldli;t.i·.1t.,••:il,1, Johon 1.,ril'.lt ul"IH>i.l11j1i1·jc,r;Löl tol111Jnn,,n:;;1:rn 

ll1rn.d:;<!t1l 1. l.11k(>t1lt1Vill, PI mJelc',;1.i\n l ole kultr,nka,,n tild,ol.-· 

t11k:;enmuk,1lne11. Se nimJLl,iJn :johtaa IH,lpost.i jJykkä/in laj.1-

k/.i ,;i t:yk seen Ltj J n ha n:a s tuk ,;c,n m/.i:fr äy tyessä he 1 posti. huJppu

t:a sun ehdoi n ja 1111 1000!11 allieutt:aen erolt:elua harrastajien 

valJut.umihetJsa. llarraslui.,ta on pyr1Ltilvä laajentamaa n niwen-

0111,1an 11t101. lcn ja muiden ryhmien erityisehdoin ketään crotte

lc,111atta e�;lm. luont1u11t1sten penrntcella. 'l'Urn;i keh.lt.Uimls-

st: rat:eg l.a l:()(k11 niiköi Gc,sL 1. antaa myös hui ppukoripallo.il un 

keh i.l yk,;el l i, suotu I i,an kasvupohjan elJ huippu-urheilw;sa 

pät"e pikcmmi nk.in Coubertai.n.in v/iit:e kUtinteisenä: 

jp:; on 15 000 ko1.· t pal lnilun hatTastajaa 
011 1000 :ia1.jap1.·la<1jaa; :jo!, on 1000 sc1rjc1pelaajaa, 
on 100 potentlaalJsLa huJprrnpelaajaa; Uistä jou
ko:;l:a vallko.iluu vuorostaan parin joukkueen ver
ran kdnsajnv[il_isen l:ason pclaaji�. 

2. 'l't1lk.l 11111k:;e11 L1rkoj Lus 
· · -··· -- ·---·· 

'1'11t.kl.rnuks1 .·11 l,1rkoll·11f:,;r•11a on :H�lvl.1.1:!i;i kor.lp;1l.lu11 pclJole11111k

,;,,n kll11no!;l.11vumkn ltihlel.Ui sekä ott:e.l u- el.t::i harjoJlLelu-

1 .1 J a11Li,l'ti!Sit sL,k/i 11.i. l. d(,n mahdol 11 sta vaihtelua er J sa1:jaLasolla 

yhUi/il Ui [H! laaja-· ja loi!;aa l.ta yle i sökokemust.en (yläsar· jassa) 

perusleel.la. l\o,;k;1 kor.ipal.lo niiyll/iii »oveltuvan hyvin myös 

lytlöjf,n/n;1l!,lc11 lwrr,1sl11kseksl . ja koska lLi.kunlakult.t.uurimme 

kehl. lU\mise!;sä yleens/iki. n pitäisi. ldinnittää erityi.sUi huomiota 

vallitsevaan ei:la1.vois1111teen ja Lyt. ti\jen/naisten liikuntahar

:rasluksen ja rlC!ll (_!del lytysten parantamiseen, oli.s1 perustelua 

laajentaa tutki11111sta ai.ru,ki. n myöliemmin koskemaan myös tyttöjen/ 

n,1islen kori.palloi1 p,iliulemukscn J<j.i111 1oslavuutta kiin11.it:Uicn 

l11wm lol.<1 nyk yr,e l Jn :;op l vuu teen /ep/i :;opi vuu teen tyttöjen/nais tcn 

eri ty i ,;ehl:oJ h l. 11. 

,Jokaiise.l le urh(!il11L1jJl.le on omi.nait;l:a p,1il:si s/.iiintöjen 

111/iil,, l tti,Jemii c,1· .lty 11;11n1ot.o, myös 0111,1 l e !mainen sir,!il löl lJncn 
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laj.i.oletnus.Ko1·lpc1ll.o on Uiss;i suhtccs(;ZJ Pri•:;is.'iltiiincn lrnl.n 

esim. lcnt:opallo tZJ.I. pcs!ipi1llo. t1uortP11 v.,Ji11t.11111i11r•11 t·lr•ty11 

liljln p,11:l..in van;\ nkl11 IIHJ11.l vi1llnt,1Ll.l.-111t,·,•r:c;;i t.rnl,•111 1:ik<'il:«·r,-

ti ohjaulun osi ttain c>rJ .l aji.rn olcm1.1sr;lsJi.ltiijr·11 1nuk:1rt11: 

henkilö hakeutuu sr.n lilji.n pilr\l n, jonk,, ol,,rnw;rdr,cilt :i:\

vuslilil p;uh.1ltc11 h,'.inr•n c.1.'imys- jil kokr,11111!;odo\11k.•;l;1;111, T11t·-·· 

kimukscssa onkin tarkoitus rn.'i;ir.\.t.cl 1 ii pr.L,c1j;iknk<'m111,tcn 

pohjilllil myös koripallon Jaji.olcmns l:ilvall'1, jok,1 lek,:c

mahdoll lseksi vcrta.llcvan anal.yys in c1: i l,,j ien o.1 <'111lls:_; i,,:i 1-

töjen yhtHlHisyykslstH ja erJlaisu1.1ksista. TJtlc1ista vcr

taJlua laj iolemusl:cn "s11knln.l.suuss1.1hteisti'l" ei. t·o 1.,st·aJ.r;ck·

si ole tietUivHsti muu;illaka,111 tehty . .S.lt:i Vil:-;tni.n illlckit-

jo.i.ttanutkin 011 jo 1960-luvun alussa tutkinut r:ri lajirn 

kiinnostav11uclc11 kcski.11His.l.;i suhlclt.a opplkoul11lai.i;tcn krs

kuudessa, mutta vasta o.lernuss.lsfU töjcn ilni1 lyys i n pohj:d l:a 

011 mahdoll.l.sta löytää seLltys Pri lnjlcn k.i..i.nnoc;Ln,,rUppu

vuuks.l. llc. Tällalncn vertaileva tulkJ.mus voisl auttaa esi m. 

kor ipalloscurojil Uiydcnt.Jrn/i:in lU kunta- j,1 n11or i r.o-·ohjrl ·

mailnsa juur.l sellilis.U.la J ajc.l.lla, jotki1 J 11011t,1 I ,.,,:;t l cl 1. 

lajiolenmkseltaan vasti1avat pad1i1.lte11 juuri. korlpi1llo11 nlr

musta . 

J. Tutklri,uksen alnclsl.o 
-·----··--��- -----------·· ·--·-- - -�-----·-· 

Tutkimustarko.l.t11ksen mukaJ.sesl:i S<)n ninr�.l ,;to konsl11i,:l Ui-

hi.nn1i pelaajiPn ja yleisön ,hilvainnolst;,, k/\,.j t:yk,,i st ii j:1 

peli.tapahl:um.i.en kokcmuk,;.i.sla. l\lusl:avasti 011 r;111mn i.l el t.11, 

el:Ui lutk.imusainelsto kHs.l.l:tHisJ. seuraavat a\nPlsLoLyyp.i.l: 

/\. Pelaaja-aineisto 

1. l\rvlot nykyisestä oman si1rji1n kor lpi1ll0Jlusta (olle
lusta ja hi1rjo.ituksesla) : nd nkiil.a.i sck:,.i pcl <1c1j;i 1-:/i
slttäii nykyJ.sen pelln olcmukscl t;i,,n (01,,,,n,s mii!.iri
tel.Ui:in liihl nnil korlp<1llollun ler111C' lt1). 

2. Kil,:;\.lykscl "hyviin" ko1·i.pi1.l.1 on p0ll0Jcrnuk.•,r2st;i (Li1nä
"ihanneolemus" mil,'irltclliiiin Uih.lnn;i korlp,111.011 tr:,t·
mein). 

Vertailu 1 ja 2 kohdiln vHJ. .ll])i o:m!t.tc1,,, mlUi eroj,1
pcl.lolemukscssil on p,:,laajaoclotust:<?ll ja vell n  nyky-
tilan väUlUJ i111lac11 s.l ten vjnkf<,,jii pr'lit1 kC'hll:l:iim l.•,cks d.

). Pelaaj.lcn t austaa :jc1 ui-l1el.lusos.l.aal.l.,,tumi,-;t<1 kosk<.�v,.,t 
tleclol. 
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ll. Ylc,Ji;i\aillL'i:;l.n 

1. /\rvio jof>l<>ki11 yllmm!in sc1rjan koripi11.lo-ol.Lelust.-i
yle i �JöY.okcHH1k�.>r!nd. s�rnastu oLlcl usl:a kcrälil�in myös 
pc!laaj.i-·,nvlol.rni.Lt. (M:idrilcllliiin oi;.i .tt:<1i.11 r:oripall.o
t_euuf'ln, o,;ilt.al11 yJci,iln, oLtcl .un urhcllullist,1
ki.lnnue,l.c1v1111I lil 111it.l.a,1vin lcnnc,.in).

Ylcisöa .incislo k,,räl:!i:in sa1·jan ilikana postikyselyn avu.lla. 

Kysc�lyy11 o,;;tl l Ji;t11_iien kc,,,J.:en a1·vuLili1ll tielly mtiiirä (k,rnn11s-

1,,r•n on olt.nvil rllt·liiv;i) Koripal lol.111.on v;,paal ..lppuj,1 s,,i1-

tdi1Villl ,:;c1rji1kaudc11 ol ·.1.r,lul.l1l11. l<ill.!;oja Jlmo.lttaa lwnkJJötic·· 

ton�;a ja osol.l .l.Pce11,,<1 <•si.111. pääsylippuun tai ohjelmal.ehti.sccn 

var�i1Lt1s[;a Li lassd paJ autt-aen t:icn tutkj1nuksen kohdeotte l un 

j ä I kcc11 ui. Le l 1111 j 1i r jc s Ui j ien ker iiy sp is 1. e .is .i i n. 

2. Yleisön k/i,;il.ykset "hyväsUi" koripallo·-ottel.usta (m/i/i

ritr,11'.i!in o,,;iLta i11 koripalloi.l.ul:ermein, osillil.in peli.n ur

hel lul I isl:a k i i.1u10,;Lavuul.La rn.i.lta.-ivin, 0J.e111ussisiillöll.i.sin 

l:!,rme.in). 

Vertailu Sillllilll ol.t.elun prdaa:ja- ja yleisöilin,�iston väl.illii 

osoll:l.ilc1, mitii yhUiLii,;yyJ.:siii/et·il .;1i,arnksi,1 on niilclen ".inl.rcs

s l.ryl1111if,n" k;i,;J t:yks [r;»;i ja odol:uk,; is,;,1; vcrL<.1il u yl Pisöa i.neis-

1:on koill.ien 1 ja 2 väl Ulii taas o,;oi.tl:iw, miten yleisön losi

,1,il,dl ln<!n kuva 01.tl'l.usL,1 vastaa r;cn ol:Lelun kiinnoslavuut.La 

ko,;kevi,1 ocl"t.uks.iil. 

J. Ylci,;örak.,nnctl.a jil -kilnnatusta koskeva aineisto

/\l1wisl.o k;i,;itUiii ylclsi.in rakcntH'Ll:a (henr:ilötunnuks.ia) kos

kr,vlen LJ.nt:ojc.!n I t,;;iksi tleclot: yl(,lsön koripallo-·asJ.antun

l.f!111ulc;est·,1, J.:or· i pa 1 1.oi lun/urlw i .lu11 harrastu,1t.1ust.ast.a, jouk

kur.,s,1111,ii sl:11111i.,w,;L;1 ja j>(';llkkiurhe il un kumppanuus,;uht:eisl.a ja 

.1 a j i l ,1 a j u u d (>!; l: il • 

U1.lw.iluylelsii kokcl, pc,11kkiurlwilussa er.l laj.ien k .i.lpailuLa

pahtu111,.1L Lode11n/iköi,;cstl eri Lavalla :johtuen niiden olcmussi.

,;/i I Uij,,11 eri. laist111d,)e�La. On Lodenn/iköislä, cll.ä olemussisUl

Li.ijcn eri. la.isuudcsta johtuen eri. lajit 1:ckryl:oi.val: myös omat, 

t.ois.i.st<i,111 poikkeavat ylci.söjoukkon,;a ja ka11niltl.ajansa. I::ri

l aj.i.c11 yleisi\jc,11 vei:l.,1ilu esi.111. viic,störakenl:ecn ja penkki.ur

he.llun kilnnoE;tu�-;�ji::>Hl. l ön suhteen on LHssii m.iclessti mielen

kl.lnt.oi,,La. l.,1:jin y lc.lt,iik l.in110L,tukse11 lis/ifönisek:.i, Uimä ylei

siirakc11l.c"11 ja ,;en kJ . l .11110s tusliihl.r.ddcn sclv.i.ttämJnen vol 
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SllOIVIFN l(OIOPAI.L(H.IITH> 

11111,·/111/..11·11/..,1111 .//. Oil .. 1.\11 ll,·/,111/.., _•1 

llyvä kodpalloilun ystävä! 

Pydclessään kehlt.tämään suomalaista kot'ir,alloilua S110111en Koi-ipalloliil.lo ry. 

haluaa ottaa huomioon myös pelin ysUivien Ja yleisön perustellut. toivomukset. 

Tässä tarkoituksessa liitto suorittaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Ii i

kuntasuunnltlelun laitoksen kanssa tutkimuksen sliUi, miten yleisö kokee ja 

arvioi suomalaista korlpallollua. 

Tämän oltelun ylels<I (yli 15 vuotiaat) on vai lt.tu kyseisen tuH.iinuk\en perns

joukoksi, josta tarvittaessa - yleisöm;iärästä riippuen - arvotaan yleisön edus

tajat tutkimuksen kohdehenldlöiksi. ralaull.amalla Uimän tietfoll.een h1•11k lliit ie

tolneen ottelun järjesUijille kuulut tutkimuksen perusjoukkoon. Sa111alla os,,1-

listut arvontaan, jossa palkintoina on 

- 2 vapaakorttia miesten Ht-karsintaturnauksen kaikkiin ol.leluihin

(turnaus j;irjP.qet,;fän llelsinrJissä syyskuussa);

25 vapaakorttia, jotk,1 oil:eullaval vapa,is<'en p;i;isyyn Ko.-ip,1lloliito11

sarjaottelulhin ensi kaudella ja

- 20 Koi-ilehden vuosikP..-taa.

Palkintojen anonla suoritetaan huhtikuun ,1ika11a l'JIM j,1 luloksl'I. iln,oilef,1,111 

Suomen Urheilulehden toukokuun ensin1näisess.ä 1111111en1ssa. 

lulkimukseen ai-votuille liihcletiiiin lähi päivinä kysplylo111.1l.P vast.aur,tuo,inePn. 

S110111e11 Koripalloliitlo kiiltää ennakolla kaikkia niit;i kol'ipallnilun ysliivLi j,1 

kitlsojia, jotka vaslaam,,lla tutkijoiden kysymyksiin h,1l11av.1t 111yiilävail:11lt.ia pPI i11 

yhteisessä kehiltämisaslassa. 

met·k. Keijo K. Kulha 
puheenjohtaja 

/ 

SIJOMltl l(Ofl I P/11.tot 11110 RY 

-:::«Xi.�;,,. 
J 1eHi1 l i lmanen 
puheenjohtaja 

U'>lllllSIUN t.uU.imul:seen ja p,1lkinloa1·vnnt<1a11: 

Nimi (pa inok irj,, imin): 

Osui IP.: 
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LJyväi.;kyliin yl Joplstm,sa LclHJ:ili11 l<or.lpallon kehitUimlstarkoi.
Lukscssa p1ofcsr;or i Kalevi. llciniliin johclol la ja Suomen Kori
pal]olilt.on Loi111eksia11nosta pclaaju- ja yleisötutkimus korl
pallo.llustil. 'l'ulkimukscn onnistumisen kanna] ta on tärkeää, 
cLUi kaikki tulklmulrnc,nn osall i.Gl:11vat lwukllöt täyttävät 
aslal lii;csl:i ja todenmukaisesti oheisen kyselylomakkeen. 
KJ i tos va.1 vaun/iösUi�d.. Odotamm,� pikaista palautusta! 

1. Oletko itse pelannut jossakin sarjassa koripalloa? 

Hasti X 
en ole peli1111H1t .................. . 
olen alka.lsernmln pelannut ........ . 
pelaan nykyisin ..••....•....•..... 

2. Olet.ko ha1·rast.111111I: jotain muuta urheilua·?

a) ki lpailumJelessJ (mitä): ................................••• 

Ii) kunLnl lurni.e.lesnil (udUi): ................................••• 

J. Mltc'n uiwln ha1:1·,rntal: nyky.lsln llikunt:aa kilpa.ilu·- tai kun
l o 11 u III lt, 1 e s u Ii?

liilies jok;1 p:i.lv;.i ................. . 
l'ilrl ko\111c, kPrt,:1.1 v.llk<n;r;a ...... .. 
,d11;1ld11 K<'ILlll vllkor:11<1 .......... . 
par.1 kolme k<,rlili1 k11ukaudetwa .•..• 
aJnakJn kerran kuukaudessa ....... . 

lwrve111111Ln tai. cJ la.lnkaan ..•..•... 

Hai,tl X 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

�. M.i.Len u,;l,1n sarjakaudella k/iyl katsomassa koripallo-otte
luja? 

p,1 r i kolme kertaa v 1 ikos�;a ....... . 
ker r,111 V i l.kO!iSi.l ..••.••••.• � •.••... 
parJ koi tue: kert.ua kuttkaudessa .... . 
kerran kuuka11dc�s!�a ................ . 
ha r·vem111 i.n ........................• 

Hasti. X 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

5. Mi te11 11,;eln ylee11s.'i käyt kulsomassa urhei.lukilpailuja
lai. ol:l.eluJa korl1•allo mukuan.l uk.ien?

Hasl..i X 
pai-.1. kolme kertaa vilko,;s,1. ...... . ( 
ai11ilk.ln ket·t·an v.l1kos,,a .......... . ( 
pa Li. kol 11h2 ke r Laa k uukautlcssa .... .. ( 
c1.ina.k in keri:<.111 kuuk1J.1.1der.uu ....... . ( 
hacve111mi11 t.a.l ei lainkaan ..•..•.•• ( 
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r,. Monenko eri ud1c.l l11l;ijin k.l.lp,1iluj;i oJcl nyt ,syys- j,, t;il-
vlk,111<1,,11-·°ii-lk'1n;1 k:lynyl· k,1t·r;o111,1ss,17 

"1:I. urheilu-- ja p.1llollula_ilc11 .l1tlrn111:1:1r:1 , ....... kpl 

7. MiJlnlt.se kolme (J) kntsornlsen kann,,lt" k_i_l.111101;L1vi.nt,1 
tn:he.i lu- j".:i J_;;il loi 1 ul" j J" ! 

l'il lloU ula jl 

KJ .1.nnontavin ......................... . 

Toi.seksi kiinnosl:avJ.n ................ . 

Kolm.:inneksJ. kiinnos- ................ . 
tavin 

8. Kenen kanssa tavallisesti menet katsoma,,n ki..l1,;1lluja/ 
otteluja? 

Hast: 1 X 
yksln ............................. ( ) 

ysUivien kanssa ....•.............. 

jonkun perheen jäsenen k,rnssa .... . 

jonkun muun (kenen), ............. . 

9. Mik/i S.l.nua kot:lpallo-ott.elun kah�n111[s,•,;r;;1 ,,,-i.tyl,;nsf_l 
kiinnostaa? Osoit,:i k.l.lnnostuks,�sl. 111:1;_11·/i n11111<'ro,1r;t,·fk<.ll l;,
-o-4 (0 = el k.U.nnosta lainkaan ... /4 � kU11nosU1a hyvin 
paljon) ja rengasta o vasta.:iv,:1 nurncro. 

Kiinnostuksen sy_y lt _t 1 nnor; Luk ,,en 
ei J,-, Jn-
k,1an 0 

Voi Jrtaantua arjen huolista............... O 
YstJvien ja tuttujen tapnaminen............ 0 
Pelniljlen taJ.turimaisuus................... ll 
SuosJ.kkijoukkucen voitto................... 0 
"Aina kotiolot voittaa".................... 0 
Tuntee kuul11vansa "korispcrheeseen"........ O 
Katsornossa vallitseva tunnclm,, vetää....... 0 
Kokee jännitystä, i.11110s tusLa............... O 
Antaa piristystä ja valhtelua elämään...... 0 
Vol purkaa paineita ji:l "heltUiä huult.i".... O 
�uosikk.i.joukkucen puolest<:1 jännääm.i.ncn..... 0 
M•-111 syy, ml kä. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

10. Koripalloscuran jäsenyys

2 
2 J 
2 1 
2 l 
2 3 

2 J 
2 ) 

?, 3 
2 J 
2 ) 

2 } 

2 .1 
2 J 

rniii1rti 

- ·· fiyv in
1 l'" 1 jon 
1 
,, 

1 
•1 

,1 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
1 

Olen jäsen ( ) Mlnk;:i seuran? ......................... . 

En ole jäsen ( 

Olen halukas liittymään jäseneksi Mi.nkil scur;1n? 
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11. Onko Sinu l.la l:01·1pal lossa joku s11osikkipelaaja? 

l<y 11 ii 
J-:i 

i·:ul:a? ........................................ . 

12. M i t.c11 p,d jo11 :; 1 llua ld lnnn,;Lilvil t L�;iivtilehlien urhci lu-·
osast.osr,a seur,,aval. korlpalloc-1.iheet? l\nna pistcitH
0:sLa (·,,d Lilnkaan) 4:älin (� hyvln [>illjon). Hen9ust.a
0 va�ililava n11mero.

oltelnscluslnkscl ......... . 
peli- ja pelaajalllaslot .. . 
korlpallohisLorla ......... . 
koripallotlnto ja -Lcoria .. 
ulkomaan korlpallotapahtu-
maL ....................... . 
pe! laaj,1l,aasl<1ltclut ....... . 
v<1lmPntaj<1l1i1asLaLlclul .... . 
11lk. sllrlopclaajien haas-
tat.te l ut. .....•............ 
kor:lpalJcn;cura- :ja -jilr·-
jcc;löLyö ............ • .. • • • 
croLuomar i liaas La t lcJ lu t 

ei la.in
kann 

K.i innostavuur; hyvin
0 - 1 2 1 4 paljon 
0 1 2 ) ,1 

0 1 2 ) 4 
0 1 2 ) 4 

0 1 2 ) 4 

0 2 3 4 

0 2 3 4 
0 2 3 4 

0 2 J 4 

0 2 J 4 
() 2 J 4 

13. /\rvloi ilst:el.kol la "huono/hyvJ" h<1v,.li.nl:<rjns.i pcr11slciella
kor ipa l lo··olte.1 ujen tasoa ja joukkueiden y _le_isUi pcl 1-
i;uor l.tusl.il. 

!�<;_,_'')���� l_�! 
IHlll\CL"<l 0

Vilfil.ili'.lV(l 

Pcllolcmus 

o L tcl uj iinni l liivyys.
dramill:jikka.
ylliityki,i,lllr;yyn. 
I'") t I Clll[>ll ((><> 11 v;1111ll. l)
pal Jota.! lt1i:uu�;.
show1na l �juus.
pc I l hut1111or 1.. 
yrilyshalu. 
fair play.
jo11kkucpel i (yhl:e i spcl.i) 
pcll11 henki 
sililntökunni.oi LU!l. 
croluo111ar ilol.mi.ni-.a.
yl(dsii11 kiiyLös.
va 1111e11 l.it j .ien kiiy li.is.
yl ,;ii;tihuol t.o.

! ly iJ_k½.'iy;_;j)':'_t! 
hyi,Lk;iyspvl i 11 11opc•11s. 
h il r h <1 u L u �.; l. c:1 .i 1. o . 
pel lke,;Uivyy,;. 
ka ukohe i. !. topc1 l i. 
syöt Löpc l i 
pCJ11t:aktilkka. 

/\rvlointlastelkko on seuraava: 

h110110 111,,1 ko vil.l ke;i rne] ko hyvä 
h110110 st111(Ja hyv:l 

-2 -1 •0 •1 •2

-2

-2

/. 
-2
-2
-·2 
-2
-2

-2
-2 
-2

-2

-2

-2 
·-2 
--2 

-2
--2 
-2
--2 

-2
·- 2

-1
-1
-1 
-1 
-1
-1 
-1
-1
-1
-1 
-1 
-1
-1
-1
-1 
-1

- 1 
·-1 
-1
-1
--1
-1

0 
0 
f) 
() 
0 
0 
0 
() 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
() 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

• 1 
, 1
1 1
1 l 
t 1
1 l 
•1
, 1
, 1
l· 1 
• 1
'1
'1
'1
• 1
• 1

1 1 
j 1 
1 1 
-t 1
• 1 
j 1 

•2
• 2 
j 2 
• 2 
•2 
•2
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huono melko V'1 1 kf'.il 111cl ko hyv,i 

_!'uolustuspel}, huono r;.:u10,1 ltyv;1 

micsvartlolnti. -?. --1 0 1 1 
pa.ikkapuolustus. -2 -1 0 l 1 

helt:totorjunnat. -2 - ' 0 1 1 

puo]ustust;:ihto. --2 --1 0 1 1 

syöt.tök;:itkot. -2 - 1 () '1 
s.innikkyys. -2 -1 0 1 1 

levypallopeli. -2 _, 0 1 1 

14. Katsojat voivat arvostaa korlpallo-ottcluss,1 er:i as.loit.il. 
Mihin lHrkeysjHrjcstyksccn Sinä aseL;it cs.ltn. seur;iavat
viisi erilaista pel.l.Le1rkoitust.a? Osoil:a j;irjcstyb;p�d_
numeroilla 1-5 ( 1 = tiit:kcln ja 5 = v:illi.tc11 L,'irkc:il . 

VI IIITE:E:r..l,ISYYS 

VJ\UIIDIKKUUS 

llEIITI PE:1,I 

TJ\tDOKl<UlJS 

KOV/\O'l"f'ElSUUS 

1 /. 

t 7, 

'2 
1 /, 

'7, 

J 2 

t 7, 

15. J\rvioi havaintojesl pcnrntcella kor .i.pallol.l.1111 pcli.luonnclt,'1 
alla luet.eltujen laaLusanaEaricn avulJa. Jos laal.usanil['ilt·i 
olisi esim. "kallis-hu.lpn", numerot v.litl;:i,1v,,t·. astc-ero.lhi.n 
seuranvastl:

hyvin kallis 
2 melko kallis 

3 plkcmm.lnkin kallis kuin h;:ilp;:i 
4 yhtä paljon molempia, vaike;:i sano;, 

5 p.l.kemm.lnk l.n halpa k11Jn k;,.l l. i.s 
6 melko h;:ilpn 

7 -- hyvln hil lp;l 

V;:ilitse v;:iihloehto ·ja 
rc11.9astil vasta;:iva 11�1111ei:-o 

:ilypcrHlncn ....... . 
ykslnkcrlil I nen . ... . 
hclppotiljulncn .... . 
t;:iktl.ikkarJk;:is ..... . 
nopeatempo.lnen ..... . 
knnsanom;:iinen ...... . 
kilupallinen ....... . 
maskuliinJncn ...... . 
yksilö.korosteinen .. . 
ihantc.lnen ......... . 
vakava ..•........... 
ylli:ilyspitolnen .... . 
pilki:iveteJnen ...... . 
.lloinen •............ 
esteettinen .. .... . 
lilannerikas ....... . 
alkeellinen ........ . 
hauskil. . . . • . . . . ... . 
ruma ............... . 
tunnelmallinen .... . 
mlellyttHvä .... ... . 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

val.kcn 
Si.lllOCT 

J 1 
] 1 
J 4 
J ,1 
] 4 
] 4 
] 4 
] 4 
J 4 
] 4 
] 1 
] 4 
] 1 
3 4 
3 4 
] 1 
] 1 
] 1 
3 4 
3 � 
] 4 

:i G 

S G 
5 G 
5 6 
5 6 
5 G 
5 G 
5 6 
5 G 
5 G 
5 6 
5 6 
5 G 
5 6 
5 G 
5 6 
5 G 
5 G 
5 6 
5 G 
5 6 

7 f'l':i-,i I y I l l llf'll 

7 111,,11ltnulk,1l111'1t 
7 v.-,u-.,,,,t..,_j11.l1H•n 
7 t3kti.Ud:;iki.\yh,"i 
7 h ld,1str111pol 11r11 
7 cp/ikans.-1110111,1 .i ncn 
7 cp:.ik,,up;111 i.nrn 
7 (rm.iniinincn 
7 jo1_1kk11ekorosl:e.i nr-n 
7 .ihanl:c<.'l:on 
7 lci.ki.nomaincn 
7 ylli:it:yksclön 
7 k.l.innor.;tav,'1 
7 VtlkilVcl 

7 cpiirstPctt.l.ncn 
7 l i.l,,nncköyhii
7 kPhiltynyt 
7 .ik/iv:i 
"/ kaunis 
7 t111111cl111;1to11 
7 cpHmlcllyllHvH 
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Vil ike,, 

!-iUnoa 

kova. 2 J 1 5 6 7 pehmcii 
rnyö11l.ci.11en. 2 J 1 5 6 7 kielteinen 

fjopuisu 2 J 4 5 6 7 r i..i.laisa 
mJnakeskeinPri. 2 1 4 5 6 7 sosiaalinen 
r,p;iu)h 1 1 2 ) 1 5 6 7 rehti 
o.ikea111icl l11c,11. 2 3 1 5 6 7 vtiär)iml.cl inen 
La!:)Z1-·arvol11('n. 2 3 ,J 5 6 7 erlarvoi.ncn 
i n h imi l l .i n,, n . /. J 1 �) 6 7 cpUinld.nd 1 linen 
l.11tvill 1 j IWII. 2 ) ,1 5 6 7 va.:nall inen 
V lhillll t,,1 ] 11(\ll. 2 J 1 5 6 7 ysttiv:ill Jnen 
v/ikl val l,, lne11. 2 J 1 5 6 7 vlikivallalon 
vllpil l i llCll. 2 J 1 5 6 7 rehc l l inc11 
yleviimiel i ll<!ll • 2 J 4 5 6 7 halpamielinen 
letvce llinen. 2 ) 4 5 6 7 ep!i tervcc 11 inen 

16. �liten seuraavat koripalloilun ollelup.l.i.rl.eet vähcntäviit
tai. 1.i.sziäviit ktisit.ykses.l mukaan ottelun ylclsöki.innostusta?
Hengar;La O vastaava. numero.

Yleisökilnno,.;tust.a --.. �------�---.-•-·--· -- ·······--- --·-·---· 

-2 vlil1t,11Uiii selv!isli 
-1 viilienUiti 

0 = ei valkul.11sta, vai.kea sanoa 
• l l i siiii 
1 2 J isdii �:;el vHstJ. 

Yleisök.i.i1111ostusLa 

v{il1<:1lt.:iti 

hyv/i yli1,,1npcdl ..... -J. -1 
l"-•llt..1ll11111t1!> ....... -2 -·1 
ka11koko1it .......... -·2 -1 
levypal loka111pp,dlt1 .. -2 -1 
ol.tel11L1s<1v/iki.syys .. ·-2 -1
111u,;La ulkom. vl,,ras-
p;T;i',1 ja ............. -2 -1
valko.i1w11 ulkom. 
vie1:,1,;pela,1ja ....... --2 ···1
pc,l.ikalkut. ......... --2 - l 

pul.aajavail1dol.. ..... -2 -1
protc,sl:o.inl. l. Luo··-
mlosl.a .............. -2 -l 
yleisön lterjuL ...... -2 --1
yleisön ka11nuc;tus ... -2 -l
pela,ij.i.cn riitely ... -2 -·1
showp1., 1 i. . . . . . . . . . . . -2 -1
hai-!1,1t1Luk:;el. ........ -2 -1 
s i n n i k ll ,; y i: i t Ui 111 l n c n -2 --1 
vauhtipc,li .......... ··2 -1
puUh11111norl. ........ -2 -1
vapaaltei.lot ......... -2 -l
kovaotleltH,n pel.i ... ··2 -1 

ei 
Vil l k. 

0 
(J 

0 
0 
() 

0 

() 

0 
0 

() 

() 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

l l f;iiii 
'l
11
• 1
•1 
'1 

• 1 

1 1
' 1
'1

• 1
+ 1 
+ 1
t 1 
• 1 
• 1

'1 
' l 
11 
+1
+ 1 

1). 

1 2 
1 2 

1 2 
•2

'2 

'2 
+2 
•2 

•2

'2 
•2

•2

•2 
,2
'2
•·2
+2
,2 

•2
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17. Paljonko olet va.lm.ls maknamaan 111r)sl:,ir-1111r;r,arj;111 0Uel11n
p;l/lr:yllputst;:i?

il \ te 10 mk .•..•..•....•.... :. 

11 - 20 mk .•...•.•.....•.•..• 

21 - JO mk ................... . 
3 l - 40 rnk ••••.••••..••...••. 
4 1 - 50 mk ........•.......... 
51 - mk .....•....•...... .". 

H,111 t I X 
( l 

( ) 

( l 

( J 

( J 

1 l 

18. Mikä olisJ. mJe.lestäsi par.:1s ohjelma pclitauo.llit?

!lasti. X
ylcisöki.lpailut .•............ ( )
tuote-esittelyt.............. ( J 
JiikuntacsJ.tyksct ............ ( J' 
pelkkä musiikki .............. ( J 
nuorten taitokilpailul:....... ( ) 
jota.l.n muuta (mitä) ...................................... . 

19. I,opuksi vlelä joitakin l:austat.lctojil:

Ikäsi: ...... vuotta 

Sukupuoli: nainen ( 

mJ.cs 

Sl.viiU.stii:ity: na.lmat:on 
naimisissa tai avoll.1.tossa 
leski t:.:ii eronnut 

Koulut tt!,ti:l us ta s .l: 

kans,1koul11/pcruskoulu ........... . 
keskikoulu ...................... . 
y.lioppi.las ...................... . 
ammattikoulu .................... . 
ammatt.iopisto ................... . 
korkeakouluopintoja ............. . 
korkcakoulututk.lnto ....... , ..... . 
muu (mJkäJ .................................. ( 

I< 1 I T O S 

Ehdotuksia koripallon kchitUim.1.seksi tai huoma11l:uks.l.a kys,�ly�;Ui 

(jatka takas.lvulle) 
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l.,11TE 4 

OMJ\KOll't'l\lNLN Ulllll·:J LUIIJ\Hl(l\'.3'l'US 

l(<HlsyJeisi):;Ui (l1cc49'l, U.clo puuttuu n 2) 38 ?, ei ole h�11:-

rasl,1nul "ldlp,lilumteles,;,'i" m.iUiiin urheilua korist.,1 ehkä 

lukuu11otl.amc1l.ta. Eri lajicyhm .i.cn suosituimmuusjärjcsLys 

on seuraava: 

On harrastanut 

konlakt.ipall.oJ.lua 

y le l.surhe ll.ua 

el-konlaklipalloJlua 

ves t ·· ·ja maastourhei.lua 

t.arkkuusurheilua

tailoud1e.llua 

kamppailu-urheilua 

v:ili1Hat1dicJlua 

volmallua 

n1tH)llor Ju1·hr,l lua 

hevosurheilua 

J2 i 

22 % 

21 i 

18 i 

5 % 

J i 

2 i 

2 i 

?. 

0 'A 

() % 

V,i;;l ,,uesl.<'ll 1110k l.l: Le 11111 p1111tt.ecl l .i rH111krd.st.a 

jnhl.11c,11 11:II.Ui s11hdeluk11ja on pl.<lel:U\vi\ va.l n 

1 11< li11:voin,1. 

2. Kor.ls_y_.leic;ön_kunlolJ l.kunn,in harrastus 

KorisyleisösU.i (N,044')) 18 '/; ei ole "kuntoi.lumiel.ess;i" har

raf;l.anut m itti�in udie.lluil. Eri laji.ryhmien suosi.L.ui.mmuusj�ir

jeslys kunto) J 1.kunnilf,sa on seurilava: 

On harrasl:anut
11 

vesi- ja maasl.ourheilua 

ei ··kont.aktJpalloilua 

kont akt i.pil] lo.i.lua 

ku11l.ovoirnistelua 

voi111a i l ua 

90 't 

50 % 

)2 % 

5 % 

1) Luuf:il.1w on 11111ul:r!n �,ama kuin k i.lpaurlwi.lussa paitsi. että
Uihi.in 011 l.i.i;)il·Ly uutena l.a:ji.ryhm;inii "kunlovo.imistelu" 
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ylei.surhelluil � 7. 

taltourhe 1. lua � '/; 

tarkkuusurh<> 11 \ta J 'I; 

välineurhrllua J '/; 

karnppa i lu-urhe il i.1c1 'I; 

hevosurhellua 0 i 

jolaln muuta ), 1, 



')J 
LIITE 

Krn- 1.ksen l.at,Oilt vioi1111in oin l na J.sp i 1. 1: l.c idcn faktori rakenne 
( p/iä,.,k se 1.1 menc te lmä) 

H0Li1tol t.u f ak t·or 1111.-1 t r· L 1 ,, 1 ( va r Jmax ·-mtenc, tr, 1111/i) 

',O ol. l.r!luj;inn lLL:ivyy,.; 

'> 1 d r .-, rna l l I k k a 

r:;2 yl l:itykscl l i,:yys 

S l pcl .llcmpo 

54 pal]olil.i.Llll"\IUS 

SS sho1.t1ma i suus 

�) 6 P" l i IHHIII\OJ: 1 

57 yrlly,.;halu 

50 fair play 

59 yhteJspclJ 

(iO pelin henki 

61 sääntökunniollus 

62 erotuomari tolmi.nta 

6 3 yleisiin k/iyU\s 

6 •1 val1111.,nta :i ien k�i)"Lf>s 

C, �l y l e l si.il1uo I Lo 

66 hyökkäyspelin nopeus 

(, 1 h,11·h.-111t 11,:1 a I t·o 

(j fl ['<'I llu,,;l::ivyy,; 

(,9 kaukohcl.Ll.opcli 

70 syöt.LÖJ•L,Lj 

7 1 pelilakli . .lkka 

n miesvar•tiol 11t l 

7 .1 paikkapuol.uslus 

74 hei Ltotor·ju1111at 

75 puolustusl:ahto 

76 syött.ökdtkot 

n sinnikkyys 

"/!l levypallopel t 

1-'akloi:Jen orninfl l.s,1rvot 

Yhle i.sva1: ianss l ( 7, l 

F.l F 1.1 F II l 
.01 . 20 .73

.07 . 09 . �) 9 

. 2.l-.01 .Hi 

.63 . 12 • 11 

. 4 6 .]2 .22 

. 1'.i • 10 . 2 1 

. 2') . 16 . 10 

. 4 ll .20 . 17 

.08 .11 . 0 3 

.57 .2G . 16 

.47 . 15 . 10 

.11 .08 .02 

. 12 .04 . 19 

- • O•I . 04 .02

. 1 J . 06--. on

.22 .09 . 12 

.70 .IJ . 03

.n . ) ') . 11

.SI .:n • ()(j 

. 13 . 51 .on

.J8 .59 . 19

. 32 • 4 G . ln

. 4 2 .27 .08 

.n . 31 . 06

. 16 . i,u-. 013 

.)7 . 20 . 09

. 12 . 5 3 .07 

. 40 . 20 .20

. 10 . 50 .on

l"lV 

. 02 

. 12 

1'" . ) 

.20 

. 34 

.67 

.48 

.06 

. 11 

.01 

. 16 

-.02 

-.02 

.04 

. 01 

l"V 

.05 

. 0 'j 

.06 

.09 

. 07 

.0B 

. 2 1 

.13 

.05 

.13 

.16 

.27 

. 19 

.43 

.59 

1-'Vl FVJ 

.on . 0 2 

.01 .01 

.02 . 12 

. 06 . 16 

. 0 3 . 0 2 

. 06-. 02 

.20 . 0 3 

.27 .22 

.56 .02 

. 31-. 16 

. 4 1-. 07 

.43 . 22 

. 19 . 0 J 

. 16 .02 

. 06--. 00 

. 17 .50-.03 . 0 7 

15 .00 .05 .22 

. ·14 . 02 .07 . 16 

.Ofi . 1 '., . 06 . 18 

. 09 .00 . 15 .09 

- . 04 . 15 . 12-. 0 J

. 02 .11 . 13 . 12

.06 . 22 .02 . 18

. 04 .11 12 .01

. 24 0'" • J .02 .24 

-.00 14 . 15 .50 

.27-.05 . 03 . 34 

-. 04 .06 .11 .5J

. 05 . 09 . 04-. 0 1 

7. 51 1. 1 3 1. 09 .82 .76 .59 .52

60.5 9. 1 s. n 6. 6 6 . 1 4. 7 4. 2

5 

Com1111rnalil'{ 
.590 

.:l7B 

. JO'; 

. '.i24 

. 4 09 

.554 

.470 

.430 

.349 

.552 

• 481

.]27 

. 122 

.222 

.31),1 

.JS5 

. 571 

. 511 

• 4 3 7

.326 

.574 

. 3'.l 1 

. 3 )9 

• 250

. 4 91 

.518 

. 4 94 

.578 

. JGn 

100 't
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f,J ['['f,; (i 

KOH l SPENl<K IUHl!El LlJN OLP.MIJSSISÄVI'Ö ( '1,/ 100) 

x Turmealue 2 J 4 5 6 7 

4. '.; ( .1, �,, Vilk,7V(1 0 10 l'l .JI 1fl r, 1 < > 1 k l tv"' 1 l rn ·11 

6.2 (1,8) pil:kiiveteinen 0 J 4 10 )3 rjO k I i nnnr; t:,,va 

2.8 iloin!:'Jl Hl JO JO 10 5 v.1k;1v,1 

2. 1 h,,uskn 7'J 42 22 5 0 lk:lv:i 

2.2 htm H? lJl\:il linen 29 J'J 20 7 4 0 1.11111K' 11111 Lon 

2.0 miellyttävä 29 46 20 4 0 0 cpiim i e l 1.y t Uiv;i 

2. 1 myi:.i1tei.nen 29 )9 24 7 0 0 k .i P l Le .i.,v:n 

J.2 esleetth1en 8 20 24 42 4 <_•p;-icrsLC'f'Lt i ncn 

5.2 (2.8) runn 0 0 2 27 JO 27 13 k,11.111.l.s 

�braalialue 

2.9 .Uvmle.incn 11 29 29 27 3 0 l1,111Lcelo11 

J.J y J ev::Un.l.el men 5 19 23 49 3 (J lvi.1 p:unicli.nen 

3.4 !:',O[l\lisa 4 15 )7 26 14 4 0 rl it,,i ,.·1 

5.1 (2. 9) v.lh,1111.l.cllnC'n 0 2 8 10 .15 7.!J ,, ,,p:iyc:l ,iv:il l lt11•11 

2.5 lnh i.m.U l. .lJ1en 15 38 29 H 2 () C'[ ,;Hnh i ml 11. incn 

2.9 (5.1) kova 8 28 37 16 0 pchnr,i 

5.J (2. 7) cp/i.rchtl 0 2 6 12 JO )7 1J rd,t.i. 

2.7 oikcamJc] incn 12 30 36 16 4 2 0 vii:.ir,:iJll ir l i ncn 

4. () (J.1) vl 1 pl ll l.11011 1 2 1:1 1(, 29 n 10 p•i,,,11 l 11,•11 

J. 1 l.urv,1lUncn 9 2) )4 18 1J 3 (l v-:i,, 1:,, I 1 1 tv'n 

2.0 tcrveel Linen )8 )8 15 6 1 1 q,:itc1:v,;cl l.lncn 

4.9 ( 3. 1) väkJwll.1:.alncn 2 1 10 16 27 2·· :., 17. v,ik iw1 J. l;iLrn1 

5.0 ().0) mi.näkeskeim�n J 9 19 27 2') 12 �;cy; i ,,., l .i_n0n 

].2 tasa-arvoineJ1 10 21 26 29 9 J l cr:· i ,, rvtJ incr1 

!_{omr.!�:..::"1. s1.ni_,:;_ 

2.1 nopea Lenr,o.lnen 36 37 17 5 J l 0 h ir.1,stf'llp:Ji 11,,11 

4.9 (J. 1) yksHökorosl:e.l.nen 2 11 12 9 19 27 20 j011kk1tc'k01:msh, i nc,n 

2.6 ylJ.ätyspitolnen 22 32 27 8 7 J yl .1 ,i!.ykseu·., 

1.0 Ulannerikas H 35 13 2 2 0 Ul annrkiiyh\i 

5.9 (2. 1) alkeelU.ne..n 1 2 � 16 48 2fJ kehittynyt 
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x 
Tl; 0dol l illPll i.l l.11(� 2 1 4 ,· 

) (, 7 

2.0 ;ily1x,i:Ji11c11 )!l J<) 14 ,. 
.) ) 0 cp;\-/ilyllincn 

l. 3 IH,I Jp,la juincn 11- 25 24 1,1 Hl 5 2 valkeatajui1Y·n 

2. 1 laki: 1 ikk,ff if;as J(l J,j 1(, 4 5 J () takllikkilköyhil 

4.6 (l. 4) yki; i nk,,·t:l;l 11 '"" 4 9 1,t 12 27 2•· 
.J 9 11rn1imulkainc11 

YI 11.c i skunna 11 i n,�, 1 alue

.1. u kiul�;anoiru lJH�ll .. 
.l 14 22 2l 14 9 3 q ,m-.ansa1K�11:111 ,en 

). ;\ (4 .G) k,Hl(.\'1 l l j nen 8 19 27 28 10 (i 3 eptikauinllinen 

J. 1 m,skul l int11en 11 21 21 45 () fcmin.i ininen 
-- ·--·--·--------------·- __ ,, __________ ·-··-···-·-····--- ---- ·--- - ----···-·-------·-------

X = ast.el kkokc,:;k l;n·vr,; s11lkc l.si;,1 k/iiimwtyn aslo lkon kcr,ki,,r.vo 
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