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Esipuhe 

Synnyin väärään aikaan mutta oikeaan paikkaan Telluksella;nme. Vää
rään aikaan sikäli, että vuonna 1924 syntyneenä elin jo täysin tun
noin talvisodan raskaat hetket, koin ase omassakin kädessä jat
kosodan pelot ja rasitukset, kulutin parhaat miehuusvuoteni urhei
luelämämme sillanpäässä ja lopulta löysin itseni yliopiston barrika
deilta puolustamassa tieteen ja yliopiston vapautta »suomettumista» 
ja politisoitumista vastaan. 

Liberaali kansantaloustieteilijä Wilhelm Röpke on joskus lausu
nut: »Miten mätä onkaan sellainen yhteiskunta, jossa pitää osoittaa 
rohkeutta ilmaistakseen mielipiteensä.» Tuota mätää olen joutunut 
pöyhimään ammattiurani aikana niin urheiluelämässä kuin yliopis
tossa. Sodasta ja maan raskaasta jälleenrakentamisesta selvisimme 
voimakkaan elämisen tahtomme ja yksituumaisuuden ansiosta. 
Yhteiskunnan kehittämistyössä koko kansan parhaaksi tarvitaan 
myös uusia oivalluksia, uutta ajattelua ja uusia käsityksiä. Perinteisen 
ja yhdenmukaisen ajattelun ilmapiiri tarjoaa vähän tilaa kehitykselle. 
Tuollaisessa ilmapiirissä tarvitaan jopa rohkeutta poikkeavan käsi
tyksen esittämiseen ja sellaisen esittäjä leimautuu helposti oudoksi 
toisinajattelijaksi ellei peräti häiriköksi, johon jo tärkeämpien suh
teiden säilyttämisen vuoksi on aihetta ottaa etäisyyttä. 

Tällainen tilanne vallitsi pitkään suomalaisessa urheiluelämässä 
ja vielä tänään se on voimissaan erityisesti kilpaurheilun valtakes
kuksissa, jotka ovat edelleen tiukasti sidoksissa urheilun kansainvä
lisiin markkinavoimiin vailla omaa tahtoa ja kykyä kriittiseen tilan
nearviointiin sen suhteen, mikä tuossa pahasti ryvettyneessä ja kau
pallistuneessa huippu-urheilussa on enää maamme ja sen kansalais
ten etujen mukaista. Tärkeintä tuntuu olevan vain tuon kansainväli
sen »kultapossukerhon» jäsenyys - maksoi mitä maksoi. 

Yliopisto on sitä vastoin pyhitetty länsimaisen käsityksen mukaan 
ajattelun vapaudelle: Amica-Veritas, 'ystävänä totuus', ilmentää 
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Jyväskylän yliopiston logossa tuota yliopiston ja tieteen johtoideaa ja 
totuuden etsimisen tarkoitusta. Mutta 1970- ja 1980-luku osoittivat, 
miten yhteiskunnan poliittisessa murroksessa tuokin tarkoitus voi 
hämärtyä tai saada rinnalleen poliittisen totuuden ja sen toteuttamis
tarkoituksen. Yliopistossa ja tieteessä »suomettumisilmiöb> ulottivat 
vaikutuksensa myös korkeakoulujen keskushallintoon ja Suomen 
Akatemiaan. Suurissa korkeakoulu-uudistuksissa peilautuivat myös 
suomettumisilmiöt eivätkä vain korkeakoulutuksen ja tieteen e<listä
misen puhtaat tarkoitukset. Niissä oli kysymys myös länsimaisen tie
de- ja yliopistokäsityksen murentamisesta. Ja jälleen löysin itseni vas
tarintaliikkeestä puolustamassa tieteen ja ajattelun vapautta poliitti
sesti sitoutumattomana ja ilman omia tukijoukkoja. 

Olen kertonut näistä kokemuksistani arkistolähteitäni käyttäen 
niin tarkkaan, kuin se yleensä näissä puitteissa on mahdollista. Yleen
sä tämänkaltaisissa muisteloissa kertojat tieten tai tietämättään selittä
vät asiat parhain päin. Tällaista harhaa löytyy varmaan myös omasta 
kertomuksestani. Tekemiseni ja tekemättä jättämiseni olen koonnut 
eräänlaiseksi opettavaksi tarinaksi. Jnbinen ihminen elämäntaipa
leellaan joutuu tekemään omat valintansa ja saa kantaakseen myös 
niistä koituvat seuraukset iloineen ja harmeineen. Oman perusvalin
tani tein aikoinaan vaikeimman mukaan: yleisen hyvän ja totuuden et
siminen, ja sain kantaa tämän arvovalinnan monet kuormat ja harvat 
ilot niin urheilussa kuin yliopistossa. Aika yksinäistä puuhaa, jossa oli 
vielä jatkuvan tappiokierteen kitkerää makua. 

Omissa etsinnöissäni jouduin monien kollegojen ja heidän äänen
kannattajiensa kanssa napit vastakkain. Näistä olen kertonut opetta
vassa tarinassani, tavallisesti ilman peiteriimiä. Intimiteettisuoja ei 
kuulunut silloinkaan ajankuvaan, kun muistelijaa tölväistiin kuin 
muukalaista, pahimmillaan kuin vääräuskoista. Tiedän ja tunnustan 
syyllisyyteni »sanasta miestä sarvesta härkää» -menettelyyn, mutta en 
kuitenkaan tieten tahtoen pyri antamaan aikalaisistani väärää todis
tusta. Nyt kun yliopisto on onnellisesti selvinnyt »hulluista vuosis
taan» ja siirtynyt takaisin yksinkertaiseen länsimaiseen päiväjärjestyk
seen toivon, että nämä kollegat ja heidän »edistykselliseb> äänitorven
sa antavat aikanaan oman selityksensä noiden vuosien tapahtumista 
ja tarkoituksista. Tässä ovat omani. 

Jyväskylässä syyskuun 10. päivänä 2000 Kalevi Heinilä 
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Juuret 

Elämämme muovautuu geeniperimämme ja ympäristömme mu
kaan. Tähän tuttuun yhtälöön sisältyy myös yksilön oma osuus ja 
vastuu elämänhallinnastaan. Perimä luo sillekin pohjan ja ympäristö 
antaa valmiuksia. Usein vasta varttuneemmassa iässä itse huo
maamme, miten suuri merkitys esimerkiksi joillakin opettajillamme 
on ollut elämämme tärkeissä valinnoissa. Jos ja kun koulun merkitys 
nuorten elämänkäsityksen ja maailmankuvan muotoutumisessa on 
suuri, voi vain ihmetellä opettaja-ammatin heikkoa arvostusta yh
teiskunnassa ja viime vuosikymmenien aikana tapahtunutta koulu
laitoksen riepottelua poliittisessa pelissä. Varttuneessa iässä huo
maa myös kodin henkisen perinnön ja lapsuuden kasvuympäristön 
merkityksen elämänvalinnoissaan. 

Oli onni syntyä hyvään perheeseen ja saada hyvät vanhemmat 
kasvattamaan meitä kolmea sisarusta Herran nuhteeseen ja »kun
non ihmisiksi». Uskoa ja kärsivällisyyttä tuo kasvatustehtävä kysyi 
ainakin minun kohdallani eikä tulos ollut sittenkään kaksinen, kuten 
lukijakin tulee huomaamaan. Äiti köyhän torpparin tyttärenä oli jo 
nuorena lähtenyt maailmalle ja päätynyt pappilan kodinhoitajaksi 
Turkuun ja isäni, paimiolaisen maatalon vanhimpana poikana ja pe
rintöprinssinä oli hylännyt vahvat talonpoikaisjuurensa ja ryhtynyt 
»ruoka- ja siirtomaatavarain» kauppiaaksi aluksi Turkuun mutta siir
tyen syntymävuotenani 1924 Salon kauppalaan. Isän ammatinvaih
dosta olen usein ihmetellyt ja viimeksi jokin aika sitten, kun me sisa
rukset kävimme katsomassa vieraitten isännöimää Heinilän kotiti
laa Paimiossa. Isällä oli Mooseksen lailla »hidas puhe ja kankea kieli»
ja raavaan miehen rauhalliset otteet, jotka ominaisuudet yhdistynee
nä isän uskonnolliseen vakaumukseen ja uskon kilvoitukseen joka
päiväisessä elämässä, eivät todellakaan luvanneet mitään suurta lii
kemiesuraa. Etenkin 1930-luvun pulavuosina meillä kotona elettiin
tiukkaa säästötaloutta. Opimme kantapään kautta säästäväisyyteen
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ja välttämään tuhlaamista. I<..ierrätys tuli meille tutuksi jo tuohon ai
kaan: vanhat puvut, villapaidat ja jopa paidankaulukset »purettiin» ja 
käännettiin »uusiksi» ja vasta tällaisen kaksinkertaisen käytön jäl
keen risat menivät lumppukeräykseen. Kengät huollettiin hyvin ja 
uusia suutarin tekemiä pohjallisia öljyttiin tämän tästä. Äiti oli pap
pilan keittiössä kehittynyt mestarikokiksi ja pystyi ruuan tähteistä
kin valmistamaan maukkaita aterioita. Mitään ei tuhlattu ja lautanen 
syötiin sananmukaisesti »puhtaaksi». Ruokaa piti annostella lauta
selle vain sen verran tai niin paljon, minkä kykeni syömään. Toi
veaterioita olivat kaalikääryleet, lihamurekkeet, täytetyt kalat, mak
sapihvit ja -laatikot, »kakluunin» uunissa halstratut silakat, vispipuu
rot, »punainen klimppisoppa», verilätyt ja kotitekoiset ryynimakka
rat puolukkahilloineen. Noita makuelämyksiä haikailee vielä tä
näänkin mauttomia valmiseineksiä syödessä. 

Kova leipä ja suolavedellä suoritettu hampaidenpesu antoivat ta
keet siitä, että vielä tänäänkin voi pureksia ruokansa ikiomalla kalus
tollaan. Tähän osaltaan edesauttoi meitä lapsia koskeva ehdoton 
makeiskielto: kaupan makeiset eivät olleet meitä vaan myyntiä var
ten. Takapihalla oleva kasvitarha ja perunapelto takasivat antimil
laan sen, että kotiruokamme ei ollut vain maittavaa vaan myös ra
vinnerikasta ja sellaisena terveellistä ja »kasvattavaa» - pituuteni 182 
ja veljeni 184 cm. Huolimatta kotitaloutemme niukkuudesta ei edes 
pahimpana pula-aikana vierasta pyytäjää käännytetty oveltamme 
tyhjin käsin, vaan jostain aina liikeni voileipäpaketti mukaan. 

Tämä tiukan rahan periaate ja tuhlaavaisuuden välttäminen on 
lapsuudesta iskostunut luonnepiirre, jonka vaaliminen omassa hy
vinvointiperheessäni on luonnollisesti aiheuttanut vastalauseita, 
joskus »syömälakkoiluakin». Nykypäivän taloudellisen laman ja 
»uuskierrätyksen» aikana olen taas tuntenut olevani oikeassa ele
mentissäni. Sain äskettäin aihetta tyytyväisyyteen siitäkin, kun huo
masin, että tennismailan grippinauhan (35-40 mk/kpl) kestoikää
voi pidentää vaihtamalla sen alapää yläpääksi!

Palatakseni vielä isäni outoon ammatinvaihtoon talonpojasta 
kauppiaaksi ilman kauppiaan avuja on kuitenkin todettava, että isäni 
korvasi nämä puutteensa työteliäisyydellään ja yrittäjyydellään. 
Kauppa toimi tuohon aikaan aamusta myöhään iltaan, oli tavaran 
hankintaa, raskaitten säkkien ja tonkkien kantamista, jäitten varas
tointia ja vesialtaiden jäähdyttämistä yms. Talonpojan voimat ja sel-
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kä olivat kovalla koetuksella satakiloisten säkkien kanssa. Yllättävin 
piirre jäyhässä isässä oli hänen aloitteellinen yrittäjäluonteensa, joka 
mahdollisesti olikin syynä hänen maaltapakoonsa. Hän perusti jo 
1920-luvun alussa Turkuun isänsä kanssa taksiautoyrityksen palkat
tuine ajorenkeineen, joka päättyi kuitenkin onnettomasti kuolonko
lariin ja lesken pitkäaikaiseen elatusvelvollisuuteen! Kun tämän van
haksi eläneen lesken kuolemasta ja elatusvelvollisuuden päättymi
sestä tuli ilmoitus isäni, syvästä vakaumuksestaan huolimatta, tunsi 
huojennusta - yksi suu vähemmän ruokittavana. Isän yrittäjyyteen 
kuului mm. torikauppa ja torikahvilan pito Salon kuulujen syys
markkinnic1f'.n aikana, sivuliikkeen perustaminen ensin Muurlaan, 
sitten Perniön Ervelään ja Uskelan Ylhäisiin, kahvipaahtimon pe
rustaminen ja ylläpitäminen, urkuharmonien osto- ja myyntitoi
minta, kioskikauppa ja vakuutusasiamiehen iltatyöt. Kaikki tämä oli 
osoitus myös isän kekseliäisyydestä. Tärnä kekseliäisyys tuli esiin 
myös hänen mieliharrastuksessaan - saunomisessa: isä rakensi pi
hasaunaamme kätevän löylyjärjestelmän, joka suihkutti kraanasta 
vääntämälfä lö,;1lvv;. että kiuas kiville lövlvmiehen lekotellessa oitkäl-

, ✓ , 

lään lauteilla - raskas työ vaati leppeät sauna.illat, mutta ilman nyky
kaljoittelua! 

Luonnollisesti tuo »otsasi hiessä sinun on leipäsi hankittava» -nor
mi löysi rnyös meissä lapsissa kohteensa. Kotitöissä opimme autta
maan kukin kykyjensä ja taitojensa mukaan ja luonnollisesti useimmi
ten niskoitellen - pelkästä ruoka palkasta johtuen. Ihmeesti isän kek
seliäisyys löysikin näitä auttamiskohteita: oli perunapellon kääntämis
tä aarikaupalla lapiotyönä, kasvitarhan kitkemistä, halkojen sahaamis
ta ja pilkkomista, huoneilten lämmitystä, raskaan tilausmankclin yksi
toikkoista pyörittämistä, vedenkantoa, raskasta tavarakuljetusta 
Ylhäisten sivuliikkeesecn suurella kelkalla talvikelillä ja tavarapyörällä 
kcsäkelillä, Turku-Helsinki-valtatien puhtaanapitoa, mikä hevoslii
kenteen aikana merkitsi oppikoululaispojille nöyryyttävää lannan
luontia jne. Taskurahat oli luonnollisesti itse omilla hankkeilla ansait
tava. Sitä hankittiin nuorempina lähinnä torikaupasta, havunoksien, 
vuokkojen, kevätesikkojeu ja kulleroi<len myynnistä, voikukanjuuricn 
keruusta, metalliromun keräämisestä ja Salon syysmarkkinoiden aika
na polkupyörien säilytysmaksuista. Byrokratia ei silloin vielä estänyt 
nuorten omaa vapaata yrittäjyyttä ja taskurahan hankkeita. Mutta 
näin kasvettiin työntekoon ja kaiken työnteon arvostamiseen. Koulu-
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hommat hoidettiin myös varman päälle vanhempien odotuksia ja 
koulutusuhrauksia kunnioittaen. 

Kun lapsuuden kesät olivat pihaleikkien ja poikamaisten kolttos
ten aikaa myöhemmin oppikouluiässä kerättiin säästöjä erilaisilla 
kesätöillä. Salo tunnettiin tuohon esi-Saloran aikaan erityisesti maan 
ainoasta sokeritehtaastaan ja seudun saviset pellot kasvoivat laajalti 
sokerijuurikasta, mikä tarjosi monille koululaisille käsin tehtävää tai
mien harvennustyötä. Pieni harvennuskuokka, päättymättömältä 
tuntuvat pitkät sarat ja selän protestit tulivat tutuiksi - samoin en
simmäiset tilipussit. Sokerialan multatasolta pääsin myöhemmin 
lattiatasolle ja »katon alle» sokeritehtaan vaakamieheksi syksyllä 
1941 tehtävänä punnita tehtaalle tulevat juurikaskuormat bruttona 
ja taatana. Työ vaatii tarkkuutta; kerran hälinässä tuo tarkkuus her
paantui ja juurikaskuorma pääsi jatkamaan tehtaalle ilman punni
tusta. Huomasin laiminlyöntini kun kuorma-auto tuli tyhjäpunni
tukseen, mutta pelastin kasvoni kuorman reippaalla yliarvioinnilla 
työnantajani tappioksi mutta heikomman osapuolen, talonpojan, 
eduksi. »En mää osannu arvatakka, ett sitä juurikast noin paljo oll», 
kommentoi kuski tyytyväisyyttään. Kesällä 1940 sain pestin E. & J. 
Leinon puunjalostustehtaalle kasamaan urakkatyönä Alko Oy:lle 
puisia pullokehikkoja. Työ oli yksinkertaista pikkunaulojen vasa
rointia, mikä kysyi ennen muuta tarkkuutta ja sorminäppäryyttä. 
Taidon kehittyessä työ muuttui lähes koneelliseksi ja ansiot nousivat 
vastaavasti. Olin uuttera enkä malttanut pitää edes täysmittaista 
ruokailutaukoa, vaan eväät syötyäni rupesin naputtelemaan kehi
koita vasaraniskujeni rikkoessa ruokalepoon hiljentyneen teh
dashallin rauhan. »Hiljaa siellä!», kuului äreä komento jostain hallin 
perältä ja minä hiljenin. Sain ensi opetuksen siitä, että organisaatioil
la on myös epävirallisia, työyhteisön itsensä säätämiä käyttäytymis
normeJa. 

Rajummat työkokemukset olivat vielä edessä. Joensuun karta
non mottimetsässä talvella 1942 olin jo urakoinut yli 30 mattia, kun 
kirveeni luiskahti koivupöllin halkaisussa ja iskeytyi saappaani jalka
terään. Olin kodin klapihommissa kehittänyt »kirvesmiehen» taito
jani osin vertavuotavin oppimiskokemusten kautta: kerran kirves 
osui liiterioven yläkarmiin ja lyhensi vasenta peukaloani puolisenttiä 
ja toisella kertaa se osui peukalon ja etusormen haaraväliin - onnek
kaasti rikkomatta kämmenluita mutta jättämällä ikuisen palkeenkie-

] 13 [ 



len muistoksi taidonpuutteesta. Isän avustamana pääsin »polku
pyöräambulanssillani» kuitenkin metsästä sairaalaan, jossa haava 
puudutettiin, sidottiin ja jalka kipsattiin. Puudutusvaikutuksen la
kattua jalkaan tuli kova tuska, joka valvotti koko yön. Aamulla tus
kainen mottimies vietiin takaisin sairaalaan, jossa kirurgi kiireesti 
leikkasi kipsin turvonneesta jalasta auki aikaansaaden heti huojen
nuksen veren lähtiessä taas virtaamaan jalan suonistossa! Kipsin 
pannut sisätautilääkäri sai samalla ankarat moitteet hoitovirheestä: 
»Jos kipsi olisi ollut vielä puolituntia, seurauksena olisi ollut kuolio
ja jalan amputointi». Näinkin pienestä voi tulevan ammattiuran va
linta nlh kiinni.

Rankka työkokemus oli myös varhain keväällä vuonna 1942 ta
pahtunut tukinuitto alkaen Salon joen latvoilta Somerolta. Siihen 
osallistuin yhdessä luokkatoverini Heikki Viitasen kanssa. Vähäve
rinen kapeauomainen joki piti ensin suistaa, jotta vesi saataisiin vir
taamaan vuolaammin tukkien kulun helpottamiseksi. Suistamisen 
yhteydessä piti myös perata uittouomaa ja nostaa pahimmat kiven
murikat uittoväylältä sivummalle. Ja tietysti me kaksi koulupoikaa ja 
»herranalkua» olimme muitten jätkien mielestä kuin luotuja näihin
kylmiin ja märkiin hommiin. Ensimmäinen rankka ja kohmettava
työpäivä päättyi kuitenkin aikanaan. Vanhat kokeneet tukkijätkät
hajaantuivat tuttuihin majapaikkoihinsa. Meillä Heikin kanssa alkoi
kortteerin etsintä. Sehän järjestyy ainakin K:n talosta, jonka isäntä
kansanedustajana oli ollut säätämässä koululaisten työvelvollisuu
desta. Ei onnistunut. Ehkä esitimme asiamme väärin tai väärälle
henkilölle, mutta illan hämärtyessä rättiväsyneinä ja pettyneinä mei
dän oli tallusteltava takaisin joelle ja ruvettava kyhäämään jotain ti
lapäissuojaa yöksi. Risumajan pystytyspuuhamme keskeytti kuiten
kin ääni joentörmältä tivaten touhumme tarkoitusta. Kerroimme ja
saimme vastaukseksi, että turhaan moista suojaa kyhäämme, koska
yösijaa kahdelle järjestyy muutenkin. Seurasimme ystävällistä autta
jaamme läheiseen mökkiin, jonka tuvan lattialla olkipatjojen päällä
jo joukko tukkijätkiä veti sikeitä. Isäntämme kävi noutamassa meil
lekin olkipatjat ja pian olimme kuin silakat rivissä tuvan lattialla pa
lauttamassa voimiamme uutta uittopäivää varten. Aamulla pöydällä
odottava tsaikka ja hiivaleipä verryttivät meidän taas työkuntoon ja
maksua vähätellen saimme vielä emännän ja isännän lämpimän päi
vän toivotuksen. Olimme oppineet tuntemaan kansanluonteiden
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eron: meidän varsinaissuomalaisten itseriittoisuuden ja karjalaisten 
auttamisvalmiuden ja vieraanvaraisuuden. Rikas ei anna paljostaan
kaan, mutta köyhä antaa vähästäänkin. 

Tietysti olin jo koulussakin oppinut jotain Karjalasta ja karjalai
suudesta. Serkkuni oli ollut sokerijuurikkaan kuljetuksessa Antreas
sa, ja hänen matkakertomuksestaan olin oppinut ainakin sen, että 
Karjalassa on torakoita. Nyt olin oppinut paljon tärkeämpää karja
laisuudesta ja sen aidosta ihmisyydestä ja arjen solidaarisuudesta. 

Jatkosodan alkaessa lukioikäisinä kuuluimme jo työvelvollisiin ja 
tässä ominaisuudessa sain ensin työkomennuksen Kuttilaan raivaa
maan uutta peltoa lisääntyneeseen leivän tarpeeseen. Työ kuului 
luokkaan »raskas ruumiillinen työ» ja meillä oli sen mukaiset Kan
sanhuollon leipä- ja rasvakortit. Kuokka ja rautakanki olivat avo
hakkuualueen pellonraivauksessa käytetyt työvälineemme ja niiden 
ainoana käyttövoimana sisumme ja aito intomme antaa oman pa
noksemme »kansanhuoltoon». 

Lapsuuskodissani meitä ohjattiin myös tottelevaisuuteen ja van
hempien kunnioittamiseen tavalla, että ymmärsimme kaiken tar
koittavan meidän parastamme. Tietysti minä nuorimpana ja luon
nostani rasavillinä panin erityisesti isän sallivuuden normit koetteel
le ja joskus kokeilunhaluisena saatoin ne ylittääkin. Näin tapahtues
sa sain tuta mitä raamatullinen sanaparsi »joka kuritta kasvaa, se las
taan vihaa» käytännössä tuntuu: isänrakkaus merkitsi »housut kin
tuille ja rähmälleen isän polville vastaanottamaan koivuherran kipa
kat läksyt pakaroille». Anteeksi pyydettiin ja saatiin; paha teko oli 
saanut palkkansa. Ja hyvin nuo läksyt opittiin ainakin siinä mielessä, 
ettei samaa töppäilyä uusittu. Tämä kodin kurikasvatus ei mennyt 
koskaan pikkumaisuuteen tai liialliseen holhoavuuteen; itse asiassa 
vanhempamme jättivät meille paljon omavastuuta ja saimme jok
seenkin vapaasti valita kaverimme, tekemisemme ja harrastamisem
me - kunhan koulutehtävät tulivat hoidetuiksi. Ja mikä tärkeintä: 
moitteet ja kurittamiset olivat aina perusteltuja eli ne olivat aiheelli
sia ja »ansaittuja». Sattuipa kerran minulle todella paha töppäys: olin 
yksin lyömässä pesäpalloa omasta syötöstä liiterin seinää vastaan, 
kun lyönti osui pallon alareunaan nostaen sen korkeaan lentokaa
reen ja samantien liiterin katon ylitse, jonka jälkeen kuului hirveää 
lasien helinää ja sitten vielä hirveämpää sadattelua pallon iskeytyes
sä naapurin ikkunasta läpi keskelle keittiön ruokapöytää, jonka ää-
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ressä naapurit olivat juuri nauttimassa päiväateriaansa. Mikä hirveä 
rysähdys - hyvä kun ei kukaan kuollut säikähdykseen ja ikkunalasi
en silmilletuloon! Mutta miten minulle kävi? Ei mitenkään, koska 
minulla oli isän lupa. Tietysti häntä risoi itse asia, luvan antaminen ja 
minun töppäilyni, mutta sain pitää housut kintuissani. Reilu peli. 
Yhdessä käytiin naapurissa pyytämässä anteeksi sattunutta ja selvit
tämässä aiheutetun vahingon. 

Erään kerran katsoin kuitenkin paremmaksi olla puhumatta töp
päilystäni vanhemmilleni ja korvasin itse aiheuttamani vahingon. 
Parhaalla naapurin kaverillani oli ilmakivääri, jolla joskus leikittiin 
aiattelemattomasti ilman panoksia tussauttamalla vain äänilaukauk-

' L 

sia toista kohti. Kerran taas kisaillessamme naapurin pihalla huoma-
sin tämän pyssyn talon nurkalla, josta nappasin sen käteeni ja tus
sautin sillä kohti Ilmasen Mattia - myöhemmin Suomen Kulttuuri
rahaston yliasiamies - mutta sillä kertaa pyssy olikin tietämättäni la
dattu tinakutilla, joka lävisti Matin huulen mutta pysähtyi onneksi 
ikeniin. Matin suupielestä alkoi valua verta, ja siitäkös säikähdimme. 
Äkkiä ilmoitus poliisille di menimme Matin kotiin kertomaan tapa
turmastamme Matin isälle, joka oli vanhempi konstaapeli. Matin isä 
tunsi hyvin kaveripiirimme ja vanhempamme. Sain tietysti asianmu
kaisen puhuttelun moisesta aseleikittelystä, mutta asia sovittiin kai
kessa hiljaisuudessa ilmoittamatta töppäilystäni vanhemmilleni: 
minä vein Matin lääkärin hoitoon ja maksoin säästörahoillani hoito
kulut. Muuta asiallista hyötyä noista omalla työlläni ja hiellä ansai
tuista säästöistä ei muuten ollutkaan - inflaatio vei mennessään. 
Matin poliisi-isä oivalsi, että olin oppinut läksyn aseleikittelyn vaa
roista ja tämä säästi minut oman isän »ylimääräiseltä kertausharjoi
tukselta». Joskus Kulttuurirahaston tilaisuuksissa olen voinut laskea 
leikkiä tuosta vakavasta tilanteesta ja viittaamalla yliasiamieheen 
olen huomauttanut kuin sivumennen yrittäneeni nuoruudessani 
ampua miehen! 

Kotona kunnioitettiin myös ns. kristillistä perinnettä, johon kuu
lui esikouluiässä pyhäkoulu, ilta- ja ruokarukoukset ja säännölliset 
kirkossakäy1111il ja Evankeliumiyhdistykscn rukoushuoneella järjes 
tetyt hartaustilaisuudet. Erityisesti nämä rukoushuoneiltojen karu 
ohjelma pani nuoren ihmisen kestokyvyn koetteelle: virsi - lähes 
tunnin mittainen saarna - virsi - toinen pitkä saarna ja loppuvirsi. 
Ainakin tällainen muistikuva niistä jäi. Mutta opinpahan niistä aina-
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kin kestämään vaikeasti ymmärrettävää sananselitystä tulevaa yli
opisto-opiskelua varten. Tietysti oli poikkeuksia ja sellaiset elävät 
sananjulistajat kuin tuomiorovasti Lauri Takala -professori Martti 
Takalan isä -pystyivät karismallaan pitämään nuoren kuulijansakin 
hereillä ja kuulolla. Myös jumalanpalvelusajat ja kirkolliset pyhät 
kuuluivat tähän kristilliseen järjestykseen: ellei käyty kirkossa juma
lanpalvelusta hiljennyttiin seuraamaan radiosta. Virsikirjan ja Siio
nin kanteleen virret tulivat tutuiksi, kun vielä äiti lauloi niitä keittiö
askareittenkin lomassa. Kaiken kaikkiaan sain kasvaa kodissa, jossa 
uskonnollisuus oli aitoa ja elävää toteutuen myönteisellä tavalla ar
jen tekemisissä ja auttaen raskaittenkin aikojen ja koettelemusten 
yli. Rumaa sanaa ei tunnettu ja väkevin isän suusta kuulemani voi
masana oli »voi pihka», voihkaisu, jota isä käytti kun joku asia meni 
pahasti pieleen. 

Vaikka kasvoin sisarteni kanssa hyvässä kristillisessä kodissa, ei 
minusta silti tullut hyvää kristittyä-vanha Aatami on pitänyt ottees
saan. Mutta tuo ihmisenä kasvamisen siemen, joka kodissa kylvet
tiin, ei ole voinut minussakaan pudota täysin kovalle kalliolle tai oi
keammin kovalle kallolle. Tuo siemen yrittää itää huonossa maape
rässäänkin ja kotona kylvetty armon sanoma yrittää nousta oraalle 
ainakin heikkoina hetkinäni ja nehän lisääntyvät iän mukana. Muis
tellessani tekemisiäni ja tekemättä jättämisiäni Paavalin sanat käyvät 
liiankin usein toteen: »En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pa
haa, mitä en tahdo». Tämä näkyy myös näissä muisteloissa. Ahti
saarta lainaten -valitettavasti. 

Yleisistä yhteiskunnallisista asioista ei kotona paljon puhuttu. 
Tapahtumia seurattiin radiouutisten ja päivälehtien avulla. Salon 
Seudun Sanomat, Turun Sanomat, Kotiliesi ja Suomen Kuvalehti 
pitivät vanhempani ajan tasalla. Vaaleissa kannatettiin edistyspuolu
een ja sen jatkajien ehdokkaita ja vanhempieni yhteiskunnalliselle 
ajattelulle oli luonteenomaista ståhlbergiläinen humaanisuus ja su
vaitsevaisuus, joka lienee jättänyt jälkensä minunkin yhteiskunnalli
seen perussuhtautumiseen. Tämä kodin liberaalisuus antoi meille 
nuorille myös vapausasteita kavereitten ja harrastusten valinnassa, 
jopa kolttosten tekemisessä. Retkeilimme ja seikkailimme omin 
neuvoin, urheilimme ja kilpailimme omissa tai urheiluseuran kisois
sa, joskus »luokkarajoistakin» välittämättä Salon Vilppaankin 
(TUL) kisoissa ja isänmaallisuuden innoittamina liityimme myö-
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hemmin Suojeluskuntaan. Urheileminen oli kuitenkin hallitsevin 
nuoruusiän harraste ja väkevimmät muistot liittyivät seurani Salon 
Viestin sarjakilpailuihin, seuraotteluihin ja Salo-Uskela-suojelus
kunnan pesäpallo-otteluihin mestaruussarjassa 1930-luvun loppu
puolella - parhaana saavutuksena hopeamitali HPL:n (Helsingin 
Pallonlyöjät) viedessä mestaruuden. Pystyn vielä nyt luettelemaan 
tuon mainion joukkueen pelaajat kapteeninaan ja lukkarinaan Yrjö 
Engblom - myöhemmin Eromaa ja Ylhäisten Leipätehtaiden omis
taja ja toimitusjohtaja. Ehkä tästä syystä Ylhäisten näkkileipä on 
maistunut maukkaimmalta suussani; f'.hkä tästä. syystä urheilu am
mattina alkoi myös kiinnostaa. Kun nykyisin puhutaan paljon van
hempien tärkeästä osuudesta lasten urheiluharrastuksissa, meidän 
veljesten kohdalla vanhempien osuus jäi täysin marginaaliseksi: 
saimme itse valita harrastuksemme ja urheilemisemme. Koskaan en 
muista edes isän tulleen seuraamaan poikiensa kilpailuja ja otteluita; 
ei hän myöskään asettanut niille minkäänlaisia esteitä. 
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Sota 

Talvisota painui 15-16-vuotiaan mieleen isänmaan suurena kohta
lonkysymyksenä: elää tai kuolla. Taustalla kalvoi epäilys pienen 
maan asevoimien riittävyydestä jättimaan armeijojen vyöryessä ra
jojemme yli: kauanko »poikamme» kestävät tuon suunnattoman yli
voiman paineessa? Jokainen päivä elettiin täysillä; jokainen päivä oli 
kuin viimeinen. Ja jokaiseen pieneen toivon siruun tartuttiin kuin 
hukkuva oljenkorteen. Näitä siruja olivat loistavat torjuntavoitot 
rintamalla; uutistiedot Summan, Taipaleen ja Kailaan kestämisestä 
ja Suomussalmen voitoista, myötätuntoviestit ulkomailta jne. Luon
nollisesti myös virallinen tiedotustoiminta teki parhaansa ylläpi
tääkseen kotirintaman elämänuskoa ja tahtoa suomalaisen elämän
muodon säilyttämiseen. Tässä tarkoituksessa hyviä uutisia ylipaino
tcttiin tai suorastaan tekaistiin; vastaavasti huonoja uutisia pyrittiin 
minimoimaan tai torjumaan. Ronski sotahuumori ja -propaganda 
toimi samaan suuntaan: kansan toivoa virittivät milloin »uutiset» vi
hollisen kranaattien ja pommivarastojen loppumisesta niissä todet
tujen »tuoreen maalin» ja valmistusmerkintöjen perusteella, milloin 
taas muka puun oksalta ampuvien suomalaisten konekiväärien tu
hovaikutuksista tai Molotov-cocktailien tehosta venäläispanssarei
den torjunnassa. 

Ulkomaalaisten vapaaehtoisten lisäksi saimme vahvaksi liittolai
seksi vielä kenraali Pakkasen. Kaikki aikalaiset muistavat talvisodan 
poikkeukselliset, jopa 40° ylittävät pakkaset. Vaikka armeija oli par
haimmillaankin sonnustautunut vain malli Cajanderin sotisopaan -
monet vain kokardiin - kotirintama syyti talvivarusteita kuin liuku
hihnalta pojille sinne jonnekin: villapaitoja ja -sukkia, kypäränläm
mittäjiä, polvisuojuksia, liipaisinsormireiällä varustettuja villatump
puja, turkisliivejä jne. Puolustusasemiin ja maanpoveen suojautunut 
armeijamme kestikin vilun paremmin kuin maan päällä pakkasvii
massa rynnäköivä vihollisarmeija. 
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Kansa eli historiansa kohtalonhetkiä ja tuo kohtalonomaisuus 
täytti väkevästi koko tietoisuuden; kysymys oli suomalaisen elämän
muodon elämästä tai kuolemasta. Vaikka noita kohtalonhetkiä elet
tiin uudelleen vielä vuonna 1944 ne eivät kuitenkaan tuntuneet niin 
»lopullisilta» ja ehdottomilta kuin talvisodan aikana. Koskaan ei
Maamme-laulu ole niin väkevästi virittänyt suomalaismieltä kuin
11.2.1940 Tukholmassa Ella Erosen lausumana Suomi-Ruotsi-jää
pallomaaottelun väliajalla talvisodan riehuessa rintamalla. Radiosta
kuultunakin tämä esitys syöpyi mieleen lähtemättömästi, koska
saattoi olla viimeinen kerta kun kansallishymnimme esitettiin julki
sesti!

Talvisodan aikana elettiin väkevästi tässä ja nyt. Huomista ei us
kallettu ajatella ja siitä puhumistakin vältettiin; se oli liian ahdista
vaa. Siksi se torjuttiin, ja huomio kiinnitettiin vain tähän päivään ja 
siitä selviytymiseen. 

Ja siitä selviydyttiin. Se oli talvisodan ihme: koko kansa taisteli 
olemassaolonsa puolesta yhdessä ja yhteisrintamassa. 

Talvisota oli järisyttävä kokemus 16-vuotiaalle nuorukaiselle. Julma 
Siperia väikkyi taustalla vaihtoehtoisena kadotuksena, jonka karmean 
elämänkohtalon talvisota ikään kuin realisoi nuoren mielentajuntaan. 
Talvisota opetti tuossa historiallisessa tilanteessa myös, että vain luja 
usko olemassaolon oikeutukseen ja siihen liittyvä voimakas puolus
tustahto voivat auttaa pientä kansakuntaa selviytymään maailmassa, 
jossa suurvallat rajaavat keskenään etupiirejään. Tuollaista historiallis
ta aikaa elettiin talvisodan ja II maailmansodan aikoihin. 

Talvisota painui samalla raskaine uhreineen ja Karjalan menetyk
sineen kansakunnan muistiin katkerana historiallisena vääryytenä. 
Suojeluskuntaan liittyminen monien ikätovereitten kanssa oli mitä 
luonnollisin seuraus talvisodan opetuksesta. Tuo jäsenyys lähti ai
doi1 isän111aallisuudcn ja suomalaisen elämäntavan perusarvojen 
puolustamisen pohjalta. Koti, uskonto ja isänmaa olivat nousseet 
arvoon arvaamattomaan ja lämä arvoperusta hallitsi talvisodan jäl
keen myös Salo-Uskelan suojeluskuntaa. Oma tuliterä Ukko-Pek
ka-sotilaskivääri ilmestyi kotini komeroon veljeni aseen rinnalle, 
joka oli jo talvisodassa ollut tosi toimessa veljeni hätistellessä kotipi
hallamme kiväärillään (!) korkealla lentäviä viholliskoneita, mutta 
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kovasta paukkeesta huolimatta tietysti tuloksetta. Sotaveteraaneina 
olemme myöhemmin muistelleet hymyssä suin tätä kodinpuolusta
mista, mutta miten totiselta se tuntuikaan silloin vierestä ja kotipi
halla kuultuna. Kerrotaan Salon poliisien tavoitelleen noita vieraan 
vallan pommikoneita käsiaseillaankin, koska muuta kättä pidempää 
ei ollut käytettävissä. 

Suojeluskunnan valmennus ajoittui hyvin. Maailmanpalo syttyi ja 
uutta maailmanjärjestystä ryhdyttiin luomaan asein ja armeijoin. 
Talvisodan historiallista vääryyttä lähdettiin yksissä tuumin oi
kaisemaan »aina Hangosta Petsamoon». Velimies otti vapaaehtoise
na varaslähdön ja ennätti lyhyen pariviikkoisen koulutusjakson jäl
keen panssaritorjuntamiehenä osallistua jo Suojärven valtaukseen. 
Itse 17-vuotiaana jäin vielä haistelemaan ruudin savua lähinnä nuo
rista suojeluskuntalaisista koostuvassa ISS 272 -komppaniassa 
Kankkonummen ampumaradalla, mutta myös Hangon sotatoimi
alueella, jossa vuodatimme runsaasti lähinnä hikeämme sammutta
essamme vihollistykistön sytyttämiä metsäpaloja. Kun vielä saksa
lainen Stuka-laivue syöksyi hirveästi ulisten taivaalta pudottaen tap
pokuormansa Hangon miehittäjien niskaan, nuori !SS-korpraali 
tunsi olevansa melkein jo miesten asialla. 

Vihollisen kohtasin kasvoista kasvoihin vasta, kun vartiomiehe
nä sain komennuksen lähteä noutamaan Nastolan vankileiriltä sota
vankeja Salon sokeritehtaan työmaalle. Vankiryhmästä ottamaani 
valokuvaan olen yhden kultivoituneen näköisen vangin kohdalle 
kirjoittanut »Moskovan yliopiston professori» tulkkina toimineen, 
venäläissyntyneen salolaisen valokuvaajan Smirnoffin ilmoituksen 
mukaan. Liekö ollut oikea professori vai »humoris causm>, kuten Sep
po Heikinheimo sanoisi jos eläisi? Huolimatta konepistoolistani 
joukkopako olisi ollut helppoa »vedenheittotaukojen» aikana, mutta 
moisia haluja ei kellään tuntunut olevan. 

Aavistivat varmaan, että on parempi olla elävä vanki Suomessa 
kuin karannut vanki puna-armeijassa. Kaasupönttöbussimme jyrrä
tessä yössä matkalla Saloon, mitä mahtoivatkaan nämä sotavangit 
miettiä mielessään vailla mitään tietoa tulevaisuudestaan ja täysin 
»hitleriläis-tannerilaisen» vihollisensa armoilla, vaikka ei tämä kone
pistooleineenkaan kovin pahantahtoista pystynyt näyttelemään.
Tämä sotavangin karmea tässä ja nyt -elämiseen supistunut tietoisuus
sai väkevän ilmauksen vankijoukon virittäessä melankolisen yhteis-
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laulun, johon kuului myös tenorin laulamat soolo-osat. Laulun väke
vä tunnelataus syöpyi mieleeni. Mikä ahdistus, mikä kaipuu, mikä 
huoli saikaan ilmauksensa tässä tuntemattomien vankien konsertissa 
pimeässä bussissa vaihdelaatikon äänien säestämänä. Tuntematon 
sotavankikuoro ilman tulevaisuutta antoi konsertin. Kuvittelin itseäni 
samassa tilanteessa ja luulin ymmärtäväni kuoron sanoman! 

Varsinaisen »tulikasteen» koin kuitenkin Salon pommituksessa 
3.7.1941, joka tuhosi osan oman opinahjoni Salon yhteiskoulun ra
kennuksista. Olin sotisovassa matkalla suojeluskunnan talolta ko
tiin kun tuli ilmahälytys. Koulukadulle ennätettyäni alkoi kuulua lä
hestyvien pommikoneitten jyhkeä ääni pakottaen minut kiireesti et
simään jotain suojaa. Sellaiseksi valitsin koulukadun viereisen mata
lan ojan, johon heittäydyin selinmakuulle pystyäkseni havainnoi
maan koneitten lentoa. Pian laivue pommikoneita ilmestyi Mököis
ten mäen takaa matalalennossa tehden yhtaikaisen kaarron ja ottaen 
maalikseen ja »sotilaskohteekseen» yhteiskoulumme näkyvän uu
disrakennuksen uusine voimistelusaleineen. Pommiluukut auki ja 
kuolemanlasti lähti viipottamaan suoraan kohti maaliaan ja - mi
nua, kadun toisella puolen ojassa piilottelevaa yksinäistä »vihollis
ta». Pommiryppään lähestyessä järkytykseni alkoi huojentua huo
matessani lastin menevän hieman »pitkäksi» eli tien toiselle puolelle 
ja samalla varsinaiseen kohteeseensa. Maa järisi ja korvat lukkiutui
vat pommien räjähdellessä ja pian koulu lehahti tuleen palopommi
en sytyttämänä. Salon VPK:n saapuessa paikalle liityin sammuttaji
en joukkoon ja vesiletku aseenani tunkeuduin koulun sisuksiin ja 
seinään palaneesta aukosta aina kansliaan asti, josta pelastin pöydäl
tä opettajien palkkarahat turvaan. Koulutoverini Erkka Stenberg 
tuli kameroineen ikuistamaan koulumme tuhopolttoa. Olen varus
tanut nämä kuvat albumiin mustan koululaishuumorin sävyttämin 
tekstein: »Salon pommitus - Eläköön, koulu palaa!». 

Mutta rintamajoukoissa sota kantoi raskasta veroaan ja armeija 
rckrytoi täydennystä riveil1insä; 18-vuotias ilmasuojelujoukJ<.ojen 
korpraali riisuttiin arvomerkeistään ja määrättiin lokakuussa 1942 
alokkaaksi Santaharninaau kuululellavaksi viestimichcksi. Korpraalin 
säädyllinen asepuku vaihtui samalla alokkaan nukkavieruun asetak
kiin malli Cajander, joka samalla riisui kantajansa kaikesta tärkeydes
tään tehden hänestä pelkän alokkaan eli sotilaan mitättömän alkion. 
Komppaniamme oli todellinen »rääsyläisarmeija», mutta hirtehishuu-
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mori auttoi herraskaisia helsinkiläispoikiakin tyytymään näihin, jo va
paussodassa tulikasteensa saaneisiin vetimiin. Ymmärrettiin, että isot 
veljet tositoimissaan siellä jossakin ovat tarpeineen etusijalla. 

Kertailin sotataitojen aakkosia muiden alokkaiden joukossa pari 
viikkoa kunnes kouluttajamme huomasivat oppineisuuteni ja 
komppanian »kantakirjoista» löysivät asialle varmistuksen: alok
kaaksi luultu olikin ryhmänjohtajakurssin käynyt korpraali. Hokkus 
pokkus: rivialokas sai siirtyä rivin eteen johtamaan sulkeisharjoitus
ta ja alokkaan rievut vaihtuivat korpraalin sotisopaan. Helsingin yöl
liset pommitukset ja kasarmialueen taakse sijoitettu raskas it-patte
risto sulkutulineen, valonheitinten ja it-räjähteiden ilotulituksineen 
muistutti meitä sodan todellisuudesta ja vihollisemme barbaarisuu
desta. Santahaminan kankaat tulivat entistä tutummiksi, kun sain 
komennuksen viestin ryhmänjohtajakurssille ja uusien alokkaiden 
koulutukseen. Vaihtelua toi kuitenkin parin viikon komennus Tol
vajärvelle puhelinlinjan vetoon. Tuo vaihtelu vei myös sotasairaa
laan. Vauhdikkaassa alamäen kaarteessa kuorma-auton lavalla ras
kaitten työvälineitten ja harustarvikkeiden vieressä istuessamme 
huomaan kauhukseni sivulaidan, jota vasten olen nojannut, repsah
tavan auki lukituksestaan sillä seurauksella, että korpraalia viedään 
paljas selkä edellä yhdessä raskaan välineistön kanssa kohti isän
maan soraista pintaa. Herättyäni syöksystäni useammalla kierteellä 
tunsin selvinneeni yllättävän vähällä: yläkroppa verille raastettu ja 
aivotärähdyksen lisäksi vain peukalossa nivelmurtuma. Kun tilan
netta myöhemmin analysoin, uskon selviytyneeni voltistani lähinnä 
siksi, että huomatessani laidan auenneen heittäydyin tarkoituksella 
nopeasti taakse tielle välttääkseni raskaan kuorman päälletulon. 

Vasta kesällä 1943 tuli odotettu komennus rintamalle: 14. divisi
oonan viestipataljoonaan (VP 30), Tiiksaan. Siellä kaukana Itä-Kar
jalan erämaassa Raappanan korpisoturit olivat saavuttaneet tavoit
teensa ja siirtyneet asemasotavaiheen mukaiseen puolustukseen ja 
vihanpitoon. Viestipataljoona oli kaivautunut korsuihinsa divisioo
nan komentoportaassa ja huolehti korpidivisioonan monista vies
tiyhteyksistä. Vaihtelua asemasotavaiheen rutiinipalvelulle ja var
tiotehtäviin toivat komennukset kenttäpuhelinkeskuksiin, Korven 
Radion huoltotehtäviin Rukajärvelle ja vikapartioinnit Pienningän 
»ei kenenkään» salomailla kenttävartioasemien yhteyksien turvaa
miseksi. Koska korpisotaan kuuluu olennaisesti osana partiotoi-
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minta vikapartiokomennuksiin sisältyi oma jännitysmomenttinsa ja 
valppausvaatimuksensa. Mutta Itä-Karjalan korvet ovat laajat ja 
rannattomat ja siellä tapahtui monenlaista partiointia myös ilman 
taistelukosketusta. Jännittävimmäksi kokemukseksi vikapartioin
nista jäikin - putoaminen puhelinpylvään latvasta. Ketteränä »tolp
pa-apinana» kipaisin pylväskengilläni venäläisen puhelinpylvään 
huipulle ottaakseni koesoiton kun huomaan lahon pylvään kaatu
van painostani ja jättävän minulle vain yhden vaihtoehdon: irti pyl
väskenkien otteesta ja pudottautuminen maahan kaikkien ase- ja 
puhelinvempaimieni kera. Pylvään juurelle kasautunut lumi peh
mensi tällä kerralla maihinlaskuani, kamat löytyivät lumesta ja vika
partioni pystyi hoitamaan tehtävänsä loppuun. 

Asemasotavaihe oli pitkittyessään varmasti monille vanhoille 
ikäluokille raskasta aikaa: toivo rauhasta lykkääntyi jatkuvasti, koti
ja perhehuolet lisääntyivät ja sodan lopputulos alkoi kääntyä tap
piolliseksi. Sotaväsymys ja huoli tulevaisuudesta oli jo selvästi ha
vaittavissa näiden vanhempien sotaveteraanien puheissa ja ihmekös 
Luo. Toisaalta sanallincn jcrmuilu ja sadattelu ovat myös turhautu
misen lääkkeitä; helpottaa kun voi edes ääneen ilmaista huolensa ja 
ahdistuksensa. Myös ronski huumori auttoi ja sitä osattiin viljellä 
tässä savolaisvoittoisassa yksikössäni. Minulla ei ollut mitään vai
keuksia sopeutua näiden vanhojen jermujen porukkaan ja karuun 
korsuelämään; noviisivaiheen jälkeen olin hyvin jäsentynyt tähän 
porukkaan, jonka sotakokemuksia, monia taitoja ja asevelivalmiuk
sia opin kunnioittamaan ja arvostamaan. 
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Sotakoutussa 

Asemasota korsuelämisineen ja rutiinitehtävineen ei ollut ajanmit
taan nuorelle miehelle sellaista sotaa, johon oli valmentauduttu. 
Haettaessa viestimiestä kaukopartioporukkaan ilmoittauduin haku
listaan, mutta turhaan. Kuulin myöhemmin valituksi tulleen asevel
jen kaatuneen ensimmäisellä partioretkellään - todennäköisesti juu
ri kokemattomuutensa kohtalokkaana seurauksena. Kesällä 1944 
sain komennuksen upseerikoulun valmennuskurssille Tiiksjärvelle 
ja sieltä 4.7. alkavalle UK 59 kurssille Niinisaloon. 

Kun puna-armeijan voimakeskitykset Saksan armeijasta saavutet
tujen suurvoittojen jälkeen vahvistuivat myös Suomen rintamilla ja 
purkautuivat Kannaksen suurhyökkäykseen, kaikki muutkin rintama
linjat alkoivat elää ja kantaa sodan julmaa satoa. Koulutoverini vän
rikki Keijo Viitanen sai Rukajärveltä siirron pst-joukkueineen Kan
nakselle torjuntataisteluihin. Keijo tuli jättämään jäähyväiset. Toivo
tin hyvää matkaa, mutta matkanpäässä Keijo tapasi kohtalonsa heti 
ensimmäisessä tulimyrskyssä. Hälyuutinen kertoi myös Laguksen 
joukoissa taistelleen Pauli-veljeni haavoittuneen päähän Vuosalmella. 
Mutta oma sotatieni vei kohti kotimaata, Niinisalon Upseerikoulua, 
ja vain pari viikkoa ennen kuin sodan rytinä puhkesi myös Rukajär
ven suunnalla. Vihulainen yritti nimittäin suurin voimin motittaa 
koko divisioonamme Ontrosenvaarassa. Tämän uhkan torjumiseksi 
myös oma yksikköni oli joutunut vaihtamaan puhelimet tuliluikkui
hin ja osallistumaan asein vihollisen torjuntaan. Ontrosenvaara oli 
tuttu ympäristö; olin ollut siellä jonkin aikaa yksinäisen kenttäpuhe
linkeskuksen päivystäjänä. Muistona tuosta komennuksesta jäi ryssän 
maataistelukoneen ärhäkkä ohi meni -koukkaus ja luteitten puna-ar
meijan verenhimoinen syöksypommitus puhelinaseman katosta Pet
romaxin sammuttamisen jälkeen. 

Pitkän autokolonnamme saavuttua koti-Suomeen luovutimme 
Lieksan Jukolan motissa käsiaseemme varastoon ja aseettomina jat-
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koimme matkaamme kohti Kankaanpäätä. Rukajärven ryhmässäm
me oli vanhimpana rajavääpeli Risto Somiska RajaJP 6:sta, isällinen, 
hyväntuulinen sotilas tavaramerkkinään »hyvä vääpeli hymyilee aina», 
joka tulessa ja tuiskeessa ja kenttävartion päällikkönä oli osoittanut 
sotilaskuntoisuutensa ja johtamiskykynsä. Kirjailija Antti Tuurin 
Rukajärven sotilaiden kertomuksista kootussa kirjassa »Rukajärven 
linja» partionjohtajana toiminut kapteeni kertoo väijytyksestä, jossa 
vääpeli Somiska oli partionjohtajansa kanssa keskeisessä roolissa: 

Väijytysascman pituus oli kolmisensataa metriä, kello oli kolme yöllä. Pak

kasta oli toistakymmentä astetta, liikkua ei juuri voinut eikä pitää ääntä. 

Rupesi paleltamaan, aamu tuli ja päivä valkeni. Oltiin odotettu jo seitsemi

sen tuntia ja rupesi tuntumaan siltä, että oli odotettu turhaan. Minulla oli 

kamera mukanani ja rupesin ottamaan Somiskasta valokuvaa. Käskin hän

tä ottamaan ampuma-asennon kivipaaden yli ja lupasin hänelle kuvan, jon

ka hän voisi kiinnittää albumiinsa ja kirjoittaa alle: Ryssää väijymässä Tsak

karavaaralla 5.3.1944. Työnsin oman konepistoolini hankeen pystyyn ja 

rupesin tähtäämään kamerallani. Siinä kameralla Somiskaa tähdätcssäni 

huomasin, että Somiskan asento jotenkin muuttui, jännittyi ja mies painui 

alemmaksi. Käännyin katsomaan oman kivipaateni yli ja näin ladulla, kym

menen metrin päässä lumipukuisia miehiä, jotka olivat pysähtyneet katse

lemaan meidän latuamme, vasemmalta miehiä tuli lisää ladun täydeltä. 

Jono ruuhkautui meidän eteen, nuoria miehiä puhtaissa lumipuvuissa, 

aseet rinnan päällä taisteluvalmiina [ ... ] 

Kaksi venäläistä tunnusteli jaa lähti tulemaan meitä kohti, jotakin piti ru

veta tekemään. Astuin askeleen sivuun ja ammuin ensimmäisenä tulevaa 

siitä parin kolmen metrin päästä keskelle rintaa [ ... ] Somiska ampui jo sii

nä sivulla lyhyitä konepistoolisarjoja. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti. 

Venäläiset heittäytyivät ladulle ja hankeen ja pian siinä oli ruumiita röykki

öissä, kuului venäläisten huutoja ja jotakin liikettäkin näkyi. Lähtemättö

mästi jäi mieleeni nuoren venäläisen sotilaan kasvot, tämä venäläinen oli 

hangessa edessäni, karvalakki oli pudonnut päästä. I(un konepistoolisuih

ku osui pojan kasvoihin, näin selvästi luotien sarjan iskevän poskeen ja 

ohimolle ennen kuin hän lyyhistyi kuolleena lumeen[ ... ] Arvioin vrnäläi

siä kaatuneen kolmisenkymmentä. 

Pataljoonan esikunnan vääpeli[ ... ] luki minulle Päämajasta tulleen pu

helinsanoman. Siinä Mannerheim kiitti minua ja partiotani menestyksek

käästi suoritetusta partiomatkasta vihollisen selustaan. 
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Sota on raakaa nollasummapeliä: tappaa tai tulla tapetuksi. Nyt 
tämä erämaasodan monet tulikokeet läpäissyt ammattisotilas tarvit
si kuitenkin upseerikoulun antaman muodollisen pätevyyden soti
lasuransa vakuudeksi. Itse asiassa upseerikoulun kurssimme koos
tui poikkeuksellisesti vanhoista ja nuorista rintamamiehistä. Somis
ka kuului edelliseen ryhmään, joka sodan pitkän oppimäärän suorit
taneena oli osoittanut johtajakelpoisuutensa, ja minä kuuluin jäl
kimmäiseen, joka koulun pitkän oppimäärän suorittaneena oletet
tiin omaavan myös upseerikelpoisuutta sodan rintamatehtävissä. 
Somiskan sotilasura katkesi kuitenkin traagisesti Niinisalon kankail
la kranaatinheittimen putkiräjähdykseen ja minun upseerikelpoi
suuteni testaus jäi suorittamatta saatuani ikäluokkani kokelaista 
poikkeavasti komennuksen Riihimäen viestirykmenttiin enkä Lapin 
rintamalle, jossa käytiin ankarien rauhanehtojen pakottamaa sotaa 
entisten aseveljien, saksalaisten, kanssa. 

»Olinhan siellä minäkin» ja siksi saan kantaa rintamasotilaan
tammenlehvätunnusta, vaikka monien ikätovereittenikin ja veljeni 
sotakokemuksiin verrattuna pääsin tosiasiassa pelkällä säikähdyk
sellä. Sain tietysti kokea sodan melskettäkin, mutta kertaakaan en 
joutunut tilanteeseen, jossa nuoren miehen kantin kestävyys olisi 
joutunut tosi koetteelle. Merkillisesti se jäi jotenkin kaivelemaan 
mieltä; olin sotilaana valmistautunut antamaan panokseni isänmaa
ni hyväksi, mutta mihin tämä olisi riittänyt ja mitä kanttini olisi kes
tänyt, se jäi testaamatta - varmaankin onnekseni. Sotareissullani 
toinen puna-armeija: luteet ja täit, aiheutti minulle enemmän var
sinaisia »kärsimyksiä» ja verenhukkaa kuin piippalakkinen viholli
nen. Minun AO-vereni houkutteli luteita kuin hunaja muurahaisia, 
ja vielä nyt muistan luteen imelän inhottavan hajun ryssänhajun 
ohessa. Sotamuistoja nekin. 

Mutta sotareissu ei ollut vielä ohi, vaikka kiväärini oli säilössä J uko
lan motissa. Kun eri rintamasuunnilta saapuvat upseerioppilaat pit
kän matkansa takaa vihdoinkin saapuivat Kankaanpäähän ja Nii
nisalon Upseerikouluun, monet Kannaksen suurtaistelujen myöhäs
tyttäminä, siellä odotti toisentyyppinen sota, jossa myös oli kysymys 
»selviytymisestä». Tästä selviytymiskamppailusta sain heti tuta, kun
astuin kimpsuineni minulle määrättyyn viestilinjan tupaan: vääpelin
kauluslaatoilla varustettu sotilas rääkkyi käheällä äänellään »Äänisen
aaltoja» ryömien samalla aaltomaisesti kerrossänkyjen yli ja ali nuoren

] 27 [ 



vänskän hoputtaessa vieressä. Syystä tai toisesta - ehkä ammattilai
suutensa vuoksi - samaisesta oppilas W:sta tuli upseerituvan kanta
vieras - komennettuna. Viestilinja tuli koko upseerikoulussa tunne
tuksi rankasta kuristaan ja ohjelmastaan ylimääräisine palveluineen, 
santsimarsseineen ja simputuksineen. Huono pärstäkerroin oli usein 
riittävä syy »ylimääräiseen palveluun». Oppilas W:n kohdalla tuo yli
määräinen oli jo varsinaista simputusta ellei peräti sadismia. Oppilas 
W ajautuikin onnettomaan ratkaisuun - sotilaskarkuruuteen. Kun 
saksalaisten kanssa tuli välirikko, oppilas \"XI. sai viikonloppuloman hy
västelläkseen Saksaan palaavan vaimonsa, mutta pikalomallaan hän 
pyyhki itsekin isänmaan tomut jaloistaan ja tuomittiin, palattuaan 
synnyinmaahansa vuosia myöhemmin, sotakarkuruudesta. 

Autoritaariseen vallankäyttöön sotilaskoulutuksessa liittyy aina 
houkutus myös ylilyönteihin, jopa sen väärinkäyttöön. Viestilinjan 
»ylimääräinen palvelu» oli tunnettua koko upseerikoulussa. Ei tarvit
tu muuta kuin pahvisen koristepanssarin rikkoutuminen tupasiivouk
sen yhteydessä, kun meitä vietiin iltahämärissä täyspakkauksissa pit
källe yömarssille toistuvine »ilmavaaroineen» ja syöksyineen metsän
suojaan lenkkareissaan marssivien santsarien huolehtien liikkeen jat
kuvuudesta, lääkintämiesten kerätessä väsähtäneet hevoskärryihin ja
itse viestikomentajan, »kuningas Pikkaraisen», vetäessä joukkojaan
Lady-ratsunsa satulasta käsin. Kun yöllä rättiväsyneinä oli palattu ka
sarmille ja järjestäydytty nelirivistöön, lääkintämiehet luetteloivat ne
oppilaat, joiden jalat eivät olleet kestäneet marssirasitusta ilman vesi
rakkoja muka »todisteena huonosta kunnosta». »Jos kuri ei parane,
jatkamme ja pidennämme näitä marsseja, sillä minä ja ratsuni kyllä
jaksamme», kuului majurimme puhuttelu. Toisinaan kurinpalautus
tapahtui kasarmilla ja silloin viestin pitkä käytävä loisti kuin kiiltova
hattu tanssiparketti - manttelin ja kyykkyhyppyjen irrottamien hiki
virtojen kastellessa käytävän.

Vaikka raskaan päiväpalvelun jälkeen moni oppilas olisi mielellään 
jääi1yt koululle »vetämään l1enkeä», jää1ninen merkitse useit1 santsari
en järjestämää ylimääräistä palvelua ja siksi kämpät tyhjenivät yleensä 
nopeasti päiväpalvelun jälkeen. Sattuipa kerran, että me salolaiset 
vanhat urheilukaverukset: Tauno Kivimäki ja kirjoittaja, junailimme 
samanaikaisesti oppilaskomppanianpäällikön ja -joukkueenjohtajan 
tehtävissä ja mallikkaasti ja »urhoollisuuttamme» osoittaaksemme 
päätimme jäädä päiväpalvelun jälkeen tupaan. Tauno oli jo talvi-
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sodassa osoittanut tankintuhoojana ja jatkosodassa monilla par
tioreissuillaan urhoollisuutensa ja sotilaskuntoisuutensa. 

Mutta meidän mallikäyttäytymisemme ei kuitenkaan kelvannut 
vänrikki A:lle, joka tulkitsi sen harhautukseksi ja komensi meidät 
kantamaan tuvan kaikki raskaat patjat ulos ja puolessa tunnissa taas 
takaisin toisen kerroksen tupaamme ja sijaamaan ne tarkastuskun
toon. Tämä karmea urakka opetti tehokkaasti; palvelun päättyessä 
olimme ensimmäisten joukossa Niinisalon Linnunlaulussa tai aina
kin poissa santsarien etupiiristä. 

Mutta tuo kaikki kestettiin sisulla ja hampaita purren, mikä painoi 
leimansa jopa kurssikertomuksen oppilaskuviin. Kannusteena oli 
myös yleinen käsityksemme rintamaupseerien vajeesta johtuvasta 
kurssimme lyhennetystä kestoajasta. Käsitys osoittautui kuitenkin 
virheelliseksi, ja kurssimme venyi täysmittaiseksi. Vahva motivaatio ja 
hurtti huumori olivat kuitenkin sieto- ja kestokyvyn varsinaisia voi
manlähteitä. Vanhan sotaratsun Taunon satiirinen tunnuslause ku
vasti hyvin kurssimme huumoria: »jos å'iti tietå'is, hakis poikansa pois». 

Tietysti varsinainen koulutusohjelma oli tehokasta ja tarkoituk
senmukaista antaen asialliset tehtävävalmiudet erityisesti joukku
eenjohtajan vastuulliseen rooliin rintamaolosuhteissa. Majuri H:kin 
korosti viestistrategian luennoillaan toistuvasti erilaisten tilanne
vaihtoehtojen ennakoinnin tärkeyttä: »Aina on ennakolta harkittava 
mitä" minå' sitten teen».Koulutukseen ei kuitenkaan kuulunut mitään 
sellaista opetusta, joka olisi antanut eväitä johtamisen tärkeistä ih
missuhde- ja vastuukysymyksistä erityisesti rintamaolosuhteissa. 
Tämän opetuksen puuttuminen näkyi kouriintuntuvasti jo eräiden 
kouluttajiemme oppilassuhteissa. Autoritaarisessa vallankäytössä 
koko ihmissuhteen olemassaolo voidaan sivuuttaa tai yksinkertais
taa sotalain mukaiseen kaavaan kåskeminen-totte!eminen. Tällaisesta 
mekaanisesta johtamismallista antoivat erityisesti muutamat viesti
linjan santsarit näyttöjä. Poikkeuksen säännöstä teki kuitenkin vän
rikki T. joka kurssikertomuksessa pääsee santsarien esittelyssäkin 
otsikkoon: »Me santsarit ja T.» Tämä joviaali, rauhallinen ja tasapai
noinen ihminen oli jostain syystä valiutunut äksyjen santsarien 
joukkoon! 
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UK 59 oli viestilinjalla rankka kokemus, mutta ehkä juuri sellaisena 
myös muistorikas. Kun ensi kerran saavuin Niinisalon kasarmialu
eelle, koulu loisti valkeana linnana taustalla ja Eesti UK valmistautui 
kurssin päättymisen kunniaksi järjestettyyn juhlaparaatiin äsken 
ylennettyjen vänrikkien marssiessa ryhdikkäästi ruoduissaan ja ka
jauttaen ilmoille tutun marssilaulun »Ovat eessämme kunniamme 
päivät, meitä oottaa taistelu ja työ ... ». Miten toisenlaiseksi todelli
suudeksi tämä Viron vapaaehtoisten Suomen poikien juhlaparaati 
muuttuikaan heidän lähitulevaisuudessaan. Ja miten toisenlaiseksi 
minunkin pieni olemassaoloni muuttui astuessani juhlaliputetun 
upseerikoulun viestilinjan tupa yhteen, josta jo edellä kerroin. On 
hyvä, ettei ihminen tiedä upseerikouluunkaan tullessa, mitä tuleman 
pitää. Vasta vuosia myöhemmin alkaa ihmetellä, missä pyöritykses
sä sitä on joutunut rypemään ja laukkaamaan iltamyöhään jonkun 
vahingossa rikkoutuneen pahvilelun takia ja kaikki tämä, kun toiset 
aseveljet vetäytymistaisteluissa kamppailivat samanaikaisesti tosis
saan »elämästä ja kuolemasta». Mikä groteski tilanne, mutta ei sitä 
viestilinjalla sellaiseksi koettu tai lunnistettu. 

Muistoksi Niinisalosta jäi myös »outo sivuääni sydämen kärjen 
tuntumassa», jonka vuoksi kurssiloman ja rintamakomennuksen si
jasta sain passituksen Turun Sotasairaalaan tarkempia sydäntutki
muksia varten. 

Jokin kuitenkin oli jäänyt painamaan ainakin majuri H:n mieltä. 
Kohtalon oikustako perheeni viisitoista vuotta myöhemmin asettui 
kesälaitumille samaan pitäjään, jossa majuri H. evp, nyt maatalon 
isäntänä, toteutti sotilaallista järjestystä talonsa asioissa ja työväli
neissä. Kuinka sattuikaan sopivasti, että Niinisalon kämppäkaveri 
kirjailija Mauri Sariola oli juuri julkaissut kurssimuistelmansa viesti
linjalta »Viiden tien risteys», kun komentajamme vietti 60-vuotis
merkkipäiväänsä. Kesänaapurina kävin onnittelemassa ja lahjana 
ojensin päivänsankarille kurssiveli Sariolan uunituoreen kirjan. 
Arvostettur1a ja tur1r1ettur1a kui1nallismiehcnä majurimme oli jatku
vien onnitteluvirtojen keskipisteessä, mutta kiireistään huolimatta 
etsi minut pariinkin otteeseen vierasjoukosta selillääkseen, miten 
itse Päämaja oli direktiiveillään sanellut Viestilinjan tiukan toiminta
linjan - eikä suinkaan hän tai Upseerikoulun johto. Mutta miksi ei 
meille upseerioppilaille kerrottu mitään näistä Päämajan määräyk
sistä? Sain kuulla myös, että kurssimme upseeriksi ylentämisen lyk-
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kääntyminen vuosilla johtui valvontakomissiosta, joka ei hyväksy
nyt ylentämistä vaan määritti tiukat rajat armeijan upseerikiintiölle. 
Kurssini vanhemmat ikäluokat siirtyivät vuonna 1944 ja nuorem
mat ikäluokat Lapin sotaretken jälkeen maaliskuussa vuonna 1945 
kokelaina rauhantyöhön kohtaamaan maan jälleenrakentamisen ja 
opiskelun uudet haasteet. 
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Yliopistossa 

Ylioppilaslakin sain isänmaan lahjana vuonna 1943-kirjoittamatta. 
Sota keskeytti ikäluokkani asevelvollisten lukionkäynnin ja seitse
männen luokan päästötodistuksen loppukirittä syntyneet numerot 
jäivät lopullisiksi eivätkä oppimääriltäänkään rohkaisseet hakemaan 
varsinaisiin lukualoille. Tunsin vetoa lähinnä tekniikkaan, mutta 
seiskan laskijaksi punnittuna en tohtinut pyrkiä teekkariksi. Suurten 
kotiutettujen ikäluokkien rynnätessä opintomarkkinoille tärkeintä 
oli nopea valmistuminen ja leivänhankintaan pääseminen. Koska 
vanha suola edelleen janotti ja urheilemisesta koulussa ja koulun ul
kopuolella oli jäänyt pysyvä »sielunvamma», hakcuduin Helsingin 
yliopiston voimistelulaitokselle tavoitteena voimistelunopettajan 
tutkinto. 

Opinnot alkoivat syksyllä 1945 vanhalla »Jumpalla», joka jo vuo
desta 1882 alkaen ja mitä puutteellisimmissa tiloissa ja tilapäisvoi
min oli huolehtinut alan korkeimmasta koulutuksesta. Mutta anke
an ajan vaikeuksista ei valitettu. Oli selvitty pahemmastakin ja tästä
kin selvitään -korttiannoksin ja Elli Saurion kotiruokalan tarjoami
en tuhtien lanttuannosten varassa, ja sotilasmanttelista muokattu 
»pomppa» piti lämmön talvipakkasessakin.

Jumpalla opetus oli täysin kurssimuotoista kiinteine lukujärjes
tyksineen. Akateeminen vapaus toteutui vain railakkaassa osakunta
elämässä, jossa sodan aiheuttamat nuoruuden viiveet purkautuivat
usein ylikierroksina ja riehakkuutena. Nuorten ihmisten luonto otti
takaisir1 lai11ansa - joskus jopa korkoineen. Elän1ä ·voitti, ja sodan
kovat kokemukset painettiin unhoon. Merkillisen vähän opiskeluto
vereitten keskuudessa muisteltiin noita kohtalon vuosia. Nyt elettiin
väkevästi jälleen tässä ja nyt eikä siihen mahtunut raskaan eilispäi
vän muistelu, vaikka kurssi- ja boksikaverina oli Mannerheim ristin
ritari Paavo Koli. Muistelu alkoi vasta myöhemmin eläkevuosien ai
kana, kun oli aikaa!
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Kunnianarvoisa Jumppa oli yliopistollisena laitoksena jäänyt pa
hasti jälkeen kehityksestä ja kaavoittunut perinteisiin toimintamal
leihin, jotka antoivat kuitenkin voimistelunopettajille riittävän val
miuden koulujen kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamiseksi. 
Kehitykselle, uuden kokeilemiselle ja tutkimukselle vanha Jumppa 
ei pystynyt tarjoamaan elintilaa eikä liioin edellytyksiäkään. Pieni se
minaarikirjasto ilman vastuuhenkilöstöä oli »kuollut pystyyn» ja sel
laisena palveli lähinnä vain vanhan tiedon kerääjiä. Vasta kun ame
rikkalaisin lahjavaroin pystyttiin hankkimaan uudempaa kirjallisuut
ta, alkoivat opiskelijatkin pistäytyä kirjastossa, mutta moni tuon ajan 
voimistelunopettajista on varmaan suorittanut tutkintonsa käymät
tä kertaakaan kirjastossa! Muuten opiskelu Jumpalla oli vaihtelevaa. 
Vuoroin istuttiin puisevilla luennoilla ihmettelemässä, mihin me tu
levassa koulutyössämme näitä kemian kaavoja, anatomian latinaa, 
hygienian likakaivoja tai historian vuosilukuja tarvitsemme? Parasta 
antia Jumpalla olivatkin »käytännön harjoitukset», joissa itse saim
me liikkua, voimistella ja urheilla, kokeilla uusia lajeja ja kehittää laji
taitojamme. Käytännössä tämä merkitsi myös jatkuvaa vaatteiden 
vaihtoa Jumpan ahtaissa saniteettitiloissa ja pinttynyttä miehisen 
hien väkevää tuoksua, mitä oli jo vuosia haisteltu jalkarättien terä
vöittämänä kasarmeissa ja korsuissa. 

Tuossa osin lykkääntyneessä opiskeluiässä sukupuolihormonit an
tavat myös oman piristeensä kurssityyppiseen yhdessäoleskeluun. 
Ei ihme että kolmivuotinen yhdessäopiskelu ja yhteinen liikunnalli
nen harrastus synnyttävät helposti eriasteisia parisuhteita. Minulle 
kävi kuin Jäppiselle, joka hairahtui laulun mukaan etelänmatkallaan 
tangon rytmeihin; minä hairahduin pienen jumppalaisryhmän mat
kassa Lapin Pyhätunturille, josta alkoi uusi pitkä opintie ja elämän
vaellus yhdessä Lispen kanssa. 

Vaikka Jumpalla esiintyikin tällaista sisäsiittoisuutta tietyissä ikä
kohorteissa, vanhemmat sodassa ikääntyneet veteraaniopiskelijat 
suhtautuivat lähinnä isällisesti heitä monta vuotta nuorempiin, 
»karvanpuhkeamisiässä» oleviin kurssitovereihinsa, kuten Kalle H.
kurssisisariaan luonnehti. Muuten Jumpan reippailla ja sutjakoilla
tytöillä oli tunnetusti erinomainen »muodollinen pätevyys» ja sen
mukainen vienti tyttömarkkinoilla.
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Kerrotaan, että joskus 60-luvulla Jumpan tytöt olisivat joukolla 
värvänneet kemian kirjalliseen tenttiin teekkarikavereitaan sijaisvas
taajiksi. Riski vilpin paljastumisesta oli pieni, koska nämä sivuainei
den opettajat eivät yleensä oppineet tunnistamaan opiskelijoitaan. 
Nyt kuitenkin kävi niin onnettomasti, että Jumpan johtaja Paavo 
Teräsvirta teki yllätyskäynnin kyseiseen tenttitilaisuuteen ja havaitse 
heti outoja kasvoja tenttipapereitten ääressä. Siitäkö syntyi kova 
häly ja - teekkarien ryntäys pakoon oman ja toimeksiantajansa 
anonymiteetin säilyttämiseksi! Onnettomasti päätyneen tenttiope
raation jäljet lakaistiin yliopiston maineen säilyttämiseksi maton 
alle. Näin kerrotaan. Hyvä juttu pelkkänä kertomuksenakin. 

Jumpalla opiskelu merkitsi myös kaahaamista yliopiston monissa 
eri laitoksissa ja Helsingin kaupungin liikuntapaikoissa vain voimiste
luharjoitusten ja liikuntaluentojen tapahtuessa itse Jumpalla. Tämä
kin oli omiaan turhauttamaan opiskelijoita ja kuluttamaan heidän voi
mavarojaan. Toisaalta ainakin veteraanipolvella oli tärkeää nopea val
mistuminen ja pääsy työmarkkinoille ja normaaliin elämään. Tässä 
tarkoituksessa me sotaveteraaniopiskelijal anoimme valtioncuvostol
ta yhden lukukauden lyhennystä normaaliin kolmen vuoden opiske
luaikaan. Tämä myönnettiin, ja me saimme voimistelunopettajan pä
tevyyden poikkeuksellisesti jo helmikuussa vuonna 1948. 

Vieraspaikkakuntalaiselle opiskelu yliopistossa tietää myös kustan
nuksia. Jo kotona olin kasvanut säästäväisyyteen ja tarkkuuteen ra
hankäytössä. Velaksi eläminen opintolainojen avulla tuntui vasten
mieliseltä. Kun kodin opintotuki toteutui lähinnä »luonnossa» eli 
maukkaiden ruokapakettien muodossa, rahallinen tuki oli hankittava 
omin neuvoin. Kesäloman käytinkin rahanhankintaan Suomen 
Urheiluliiton piirivalmentajan tehtävissä. Liitto koulutti ylivalmentaja 
Armas Valsteen johdolla meidät kesävalmentajat tehtävään, johon 
kuului yleisurheilun opetus Liiton jäsenseuroissa. Etelä-Pohjanmaa, 
Etelä-Karjala ja Helsingin piiri tulivat tutuiksi pidettyäni valmennus
tilaisuuksia niiden kaikissa jäsenseuroissa. Kohentaakscni kesätyön 
rahallista tuottoa tein matkat kunnasta toiseen aina polkupyörällä las
kuttaen Liittoa sopimuksen mukaisesti bussitariffin mukaan. Pyöräi
lyyn oli yllin kyllin aikaa, koska valmennus tilaisuudet olivat yleensä il
taisin. Kustannussäästöä ja tulonlisää tuotti myös halpa yöpyminen 
matkustajakodeissa. Kaikki tämä merkitsi kuitenkin elintason nou
sua: vastahan olimme asuneet maan alla - korsuissa. 
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Toimikauden päättyessä vuonna 1949 Ylistarolla elintason ro
mahdus oli kuitenkin lähellä. Olin majoittunut kirkonkylän ainoaan 
majataloon ja asettunut yöpuulle, kun huoneeseen majoittui toinen
kin matkamies. Herkkäunisena havahduin hereille, kun yökump
panini aamuvarhaisella oli jo lähtöpuuhissa. Pidin kyynärvarttani 
otsalla ja seurasin valeunessa miehen puuhia. Viimeiseksi puuhaksi 
jäi pöydälle varomattomasti jättämäni lompakon ja »leijonakanti
sen» mukaan kahmaisu. Samalla hetkellä ja karjaisten olin sieppaa
jan kimpussa, joka jo pelkästä säikähdyksestä putosi kanveesiin lu
kua ottamaan. Koska en onnistunut hälyttämään majatalon isäntää 
paikalle, toimitin miehen nyrkkipostissa pihalle. Kesän ansiot oli 
pelastettu ja opintotuki turvattu. 

Tiukatessani myöhemmin majatalon isännältä yövieraani henki
löllisyyttä ilmeni, että muukalaisen henkilöllisyyden kirjaaminen oli 
myöhäisen tuloajan vuoksi laiminlyöty. Paikallisen seuran puheen
johtaja, vanhempi konstaapeli L. M. Kauppi arvelikin, että kaap
pausyritys oli isäntäni ja rosvon yhteispeliä! 

Etelä-Pohjanmaan kesästä jäi kuitenkin lopulta varsin myönteiset 
muistot. Sopimuskauden päätyttyä Suomen Urheiluliiton kanssa pii
rin mahtiseura Vaasan Vasamat palkkasi kirjoittajan viikon ajaksi vie
lä scuravalmentajaksi ja Kauhajoen Karhu - pesäpallovalmentajaksi! 

Kesätyö piirivalmentajana antoi paitsi »opintotukea» myös arvo
kasta asiantuntemusta urheilun seuratoiminnasta, josta oli paljon 
hyötyä tulevissa tehtävissäni. Seurat antoivat palautteensa meidän 
piirivalmentajien toimista Liitolle ja nuo palautteet lienevät olleet 
vähintään tyydyttävät päätellen siitä, että ylivalmentaja Armas Vals
te muisteli vielä eläkeläisvuosinaan tuon ajan valmentajakuntaansa 
lämpimin sanoin. Luottamus oli molemminpuolista, kuten hyvässä
työsuhteessa pitääkin olla. Kesätyöni tuotti korkoa korolle myös sii
nä mielessä, että valmistuttuani voimistelunopettajaksi sain pestin 
Jumpalle yleisurheilun tuntiopettajaksi. Tähän opetus tehtävään olin 
tietysti aivan liian vihreä ja hoidin tehtävän kuin urheilijoiden val
mentaja enkä tulevien opettajien opettajana koulun liikuntakasva
tusta varten. Merkittävä ero tehtävien välillä, mutta en sitä silloin 
vielä oivaltanut. 

Näin opintojen rahoitus tuli hoidetuksi - ilman opintovelkaa. 
Jumpan opinnot olivat päättymässä mutta opinnälkä tuntui jatku
van ja sitä ruokki vanhemman kurssiveljen Paavo Kolin innostavat 
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opintokokemukset valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Tästä alkoikin 
pitkä Paavon opinto- ja virkauran »peesaaminem> päätyen yhtäläi
seen urahuipentumaan: Paavo Tampereen yliopiston ja kirjoittaja 
Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtäviin. Jatkossa elämänpolkumme 
erosivat kuitenkin traagisella tavalla: ystäväni Paavo sortui taakkan
sa alle, mutta minä selviydyin eläkepäiville asti. 

Opiskelu valtiotieteellisessä tiedekunnassa oli akateemista vapaut
ta verrattuna Jumpan kurssimuotoiseen opiskeluun. Tällainen vapaus 
voi houkutella toiset »lorvailuum>, toisille se antaa mahdollisuuden 
teho-opiskeluun ja nopeaan valmistumiseen. Paavo Koli suoritti kan
didaatin tutkintonsa poikkeuksellisen nopeasti, kun taas me Paavon 
peesaajat, voimistelunopettaja Vesa Laakkonen ja kirjoittaja, edus
timme enemmän »keskivertoa» tutkinnon suorittamisessa. 

Opiskelu valtiotieteellisessä tiedekunnassa toi ammattiuran valin
nalle myös uusia vaihtoehtoja. Erityisesti monipuolinen ja ihmislähei
nen teollisuuden sosiaalitoiminta nousi sosiaalipolitiikan opintojen 
yhteydessä vahvasti esille tällaisena vaihtoehtona. Sain siitä myös käy
tännön kokemuksia toimiessani kesän 1950 Kymin Oy Hallan Teh
taiden sosiaaliosastolla ja osan ajasta sosiaalipäällikön lomasijaisena. 

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen Paavo lähti pian suureen 
länteen, joka oli sodan runteleman Euroopan Eldorado, opiskelun 
ja tieteen kultamaa. Värikkäällä kynällään Paavo kertoi ihmeellisistä 
kokemuksistaan mm. Hollywoodin elokuvatuottajan autonkuljetta
jana, seikkailuistaan Harlemissa ja havainnoistaan elämän laitapuo
len kulkijoista langenneitten kaduilta, Skid Roadilta, virittäen luki
jassaan vahvan tahtotilan »sinne on päästävä». Helpommin sanottu 
kuin tehty. 

Olin avioitunut pian kohtalokkaan Pyhätunturiretken jälkeen, ja 
omien päätösteni vapausasteita vähensi myös vuonna 1950 synty
nyt esikoisemme Hannele. Olin vielä nostamassa Puna-Mustat pe
säpallon mestaruussarjaan, mutta perheankkurien vuoksi jätin mes
tatuussarja11 pelit ja viikonlopun reissaamiset poika1niehille. Per
he-elämän rooleja saimme opetella luonnon helmassa, Vierumäellä, 
jossa toimin lehtori Usko Sinisalon sijaisena lukuvuoden 
1950-1951. Ihan hyvä ympäristö perhe-elämään totuttautumiselle 
- ilman liikoja ympäristöhoukutuksia ja vanhoja kavereita!
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AMMATIN VALINTA 

HAARUKASSA 
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SVUL:n palveluksessa 

Ensimmäinen vakinainen työpaikka järjestyi välittömästi viransijai
suuden jälkeen SVUL:sta, jossa toimin v. 1951-1954 aluksi kasva
tusosaston ja myöhemmin yhdistetyn kasvatus- ja järjestöosaston 
osastopäällikkönä lähimpänä työtoverina toinen Mannerheimin ri
tari, valtiotieteen maisteri Reino Korpi ja esimiehenä SVUL:n toi
mitusjohtaja Lauri Santala ja hänen jälkeensä pääsihteeri vara
tuomari Kallio Kotkas. 

Työkenttäni maan suurimman urheilun keskusjärjestön palve
luksessa oli haastava. Keskusjärjestön toimiala käsitti »voimistelun 
ja urheilun» laajan tehtäväkentän lajiliittoineen, nuoriso- ja seuratoi
mintoineen. Tämä tehtäväkentän moniulotteisuus ja kirjavuus oli 
hämmentävä ja sellaisena suorastaan haastoi etsimään sitä yhteistä 
hyvää, joka yhdistäisi tätä moninaisuutta ja olisi samalla kansallisten 
etujen mukaista. 

Kansakunta oli selviytynyt sodasta, joskin silvottuna ja raskain 
uhrein. Voimat oli koottava maan jälleenrakentamiseen, murehti
maan ei saanut jäädä. Oli uskottava parempaan tulevaisuuteen. Täs
sä jälleenrakennuksessa oli koko maamme urheiluliike vahvasti mu
kana, joskin kahteen leiriin jakaantuneena: TUL ylevin tunnuksin 
»Korkealle kansan kunto» ja SVUL värittömämmin tunnuksin »Rei
pas - rehti- ryhdikäs»( ... eipäs ehdi yhtikäs!). SVUL:n järjestämät
suurkisat vuonna 194 7 oli mahtava näyttö kansakunnan uskosta tu
levaisuuteen ja Helsingin olympiakisat vuonna 1952 todisti koko
maailmalle samasta uskosta ja pienen maamme hyvästä tahdosta ra
kentaa kansainvälistä yhteisymmärrystä. Mainittakoon, että suur
kisojen järjestelyissä tuleva virkaveljeni Reino Korpi ja olym
piakisojen järjestelyissä tuleva esimieheni Kallio Kotkas olivat kun
nostautuneet erinomaisina suurtapahtumien organisaattoreina.

Vaikka elettiin aineellisen niukkuuden aikaa - tai ehkä juuri siksi 
- toiminnan keskeisinä voimanlähteinä olivat urheilussakin kansal-
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liset aatteet ja humaanit ihanteet. Näitä pyrittiin vaalimaan erityises
ti SVUL:n keskusjärjestön kasvatus- ja valistustoiminnassa, mutta 
ne innoittivat myös seuraportaan vapaaehtoista työtä kansamme 
nuorison hyväksi. Edeltäjäni Osmo Kupiainen muokkasi tämän aa
teperustan SVUL:n aatteelliseksi ohjelmaksi, joka kuitenkin liitto
hallituksen käsittelyssä keskustelun jälkeen jätettiin pöydäUe - ikui
siksi ajoiksi. Opin tuntemaan Osmo Kupiaisen intomielisenä ja 
kaunokielisenä isänmaan ystävänä ja Tahko Pihkalan hengenhei
molaisena. Isänmaa oli hänen toimintansa perusmotiivi, mutta len
nokkaan kynänsä jäljiltä ohjelma sai ehkä liian suuren annoksen 
isänmaallista pateettisuutta. Vaaran vuosina sama Osmo Kupiainen 
toimi johtotähtensä mukaisesti puolijulkisen Suomalaisen Yhteis
kunnan Tuki -säätiön perustajana, aatteellisena herättäjänä ja toi
minnan johtajana. 

Urheileminen on sinällään vahvasti henkilökohtaista, mutta yh
teiskunnallisen merkityksensä se saa ennen kaikkea siitä, miten se 
edistää yhteiskunnan perusarvoja, kansalaisten ja kansakunnan 
hyvinvointia. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kulttuuri
historiallinen tunnus: »Vaikka näytämmekin leikkivän, isänmaan 
hyväksi sen teemme», ilmaisee sattuvasti tämän liikunnan yhteis
kunnallisen perustelun. Yhteiskuntatieteelliset opintoni yliopis
tossa sosiaalipolitiikka ja sosiologia pääaineina antoivat voimiste
lunopettajatutkinnon urheilukeskeistä lähestymistapaa täydentä
vän laajemman yhteiskunnallisen viitekehyksen, joka vaikutti mer
kittävästi urheilukäsitykseeni, kannanottoihini ja myöhempään 
tutkimus toimintaani. Opin tarkastelemaan urheilua ei vain yksilön 
harrasteena, vaan ennen kaikkea yhteiskunnallisena ilmiönä, ur
heilun ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tämä oli 
uutta ja vierasta SVUL:ssa ja sen sain usein myös kokea. Lähesty
mistapa oli poikkeava erityisesti urheilukeskeisessä SVUL-yhty
mässä, mutta tutumpi TUL:ssa, jossa urheilu käsitettiin olennai
seksi osaksi yhteiskunnallista työväenliikettä ja sen uudistuspyrki
myksiä. Tämä perustavanlaatuinen ero lienee ollut myös se ylitse
pääsemätön este yhtenäisen valtakunnanliiton perustamiselle, jo
hon pyrkimyksiin juuri 1950-luvulla uhrattiin ylen määrin järjestö
jen voimavaroja - turhaan. 

Ammensin uusia virikkeitä urheilukäsitykseni syventämiseksi 
myös järjestön omista idealähteistä. Tein kuitenkin pian havainnon, 
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että urheiluliikkeen piirissä idealiikenne oli yleensä varsin pysähty
neessä tilassa. Urheilu näyttää olevan myös sellainen itseriittoinen elä
mänala, jossa ideatuotanto keskittyy pääasiassa itse urheiluun ja sen 
lajiteknologiaan. Urheilujournalismi on hyvä näyte tällaisesta lajikes
keisestä viestinnästä. Myös lajiliittojen toiminta on pääosin lajisisäl
töistä teknokratiaa. Yhteiskunta ympärillä muuttuu, elämänolosuh
teet muuttuvat, uusia haasteita, uusia tehtäviä ja uusia mahdollisuuk
sia syntyy, mutta urheiluliike elää usein omaa itseriittoisaa elämäänsä 
- muuttumatta ja kehittymättä. Luova ajattelu, kriittisyys, uuden et
sintä ja kokeilu on suhteellisen vähäistä urheiluliikkeessä.

Tämä ideaköyhyys paistoi läpi yksin urheilujohtajien puheissa, kir
joituksissa ja muisteloissa. Mutta joukossa löytyi myös kirkkaita poik
keuksia, avarakatseisia vaikuttajia, jotka näkivät urheilussa senttien ja 
sekuntien yli ja arvokkaan keinon kansalaiskunnon, -moraalin ja kan
sakunnan yhtenäisyyden vaalimisessa. Näitä aatteen innoittamia val
takunnallisia vaikuttajia olivat Osmo Kupiaisen ohessa mm. Kollaa 
kestää -kirjastaan tunnettu sosiaalijohtaja Erkki Palolampi, SVUL:n 
puheenjohtaja J. W Rangell ja primt✓s inter pares Tahko Pihkala. Erkki 
Palolampi johti ja valvoi SVUL:n kasvatusvaliokunnan puheenjohta
jana osastoni toimintaa ja omalla karismallaan kannusti työtämme 
järjestön aatteellisen arvoperustan lujittamiseksi. SVUL:n liittoko
kouksessa 21.5.1950 Erkki Palolampi kiteytti terveen urheilun aa
tesisällön kahteen ohjelmakohtaan: 1) koko kansa liikekannalle jossa
kin muodossa elinkuntonsa kohentamiseksi ja 2) nuorisolle järjestettävä 
urheiluseuroissa tietoista kansalaiskasvatuksen koulua. 

Urheilun uuden linjauksen primus moottorina oli kuitenkin Tahko 
Pihkala, urheilumme ylivertainen pohdiskelija, kehittäjä ja idealäh
de. Nyrkkipostissa levitetty Tahkon pamfletti »Kansanurheilun 
käyntiinpanosta kiireimmiten ennen olympiakisojamme» vuodelta 
1951 viitoitti uutta kehityslinjaa. Tahko ei halunnut julkistaa uutta 
ohjelmaa kriittisine arvioineen huippu-urheilusta peläten sen häirit
sevän aJiankohtaisia ponnisteluia Helsirnrin kisoien iäriestelvien on-
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nistumiseksi: 

Näin juurtui urheiluelämäämme saalista misen ja etuilemisen henki, jonka 

murheellisimpana ilmiönä tavataan, tosin poikkeuksellisena, mutta sel

laisenakin urheilulle korvaamatonta vahinkoa tekevä elätti- ja i rt o la i s tt r

he i ltj'a, työstä vieraantunut tyyppi, josta on uransa lopussa jäljellä urhei-
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lun raunio. Kaiken tuon mukana seurasi j o h t a j a  -a i II e k s  e n  (laadullinen) 

heikentyminen. Urheilujohtajille kävi yhä tärkeämmäksi taito ja sitkeys 

etujen valvonnassa, lehmäkauppojen teossa, yleensä taistelussa vallasta. 

Kaikki tämä ei voinut olla suosimatta huijarityyppejä aatteen palvelijoitten 

rinnalla. Samalla on myös urheilun sekä ehtoihin että tavoitteisiin kuuluva 

kmi höltynyt, vieläpä niin, että se on käynyt sitä heikommaksi kuta ylem

mäs noustaan. 

Harvinaisen rajua Tahkon tekstiä. Toisaalta hän halusi käynnistää 
kansanurheilun järjestelyt jo ennen kisoja peläten »niin kansan kuin 
herrojen päihtyvän pyörälle päästään» urheilijoittemme menestykses
tä siinä määrin, että tärkein asia liikunta kansantapana unohtuu. 
Urheilijoiden menestys jäi vaatimattomaksi, kun taas kisojen järjeste
ly oli suuri menestys ja tuotti pienelle isäntämaalle kunniaa ja mainet
ta. Kansanurheilu ei kuitenkaan käynnistynyt. Perinteiset urheilukäsi
tykset ja niiden vahvat linnakkeet, lajiliitot, määräsivät edelleen toi
mintalinjan. SVUL:n kasvatustoiminta oli kansanurheilun vainion 
raivaustyössä ja perinteisen urheilukäsityksen avartamispyrkimykses
sä vaikean mutta samalla haasteellisen tehtävän edessä. 

Olin Tahkon hengenheimolaisia ja täydellä innolla tässä urhei
lumme uudistustyössä, mikä näkyy selvästi seuraavasta, Etelä-Poh
janmaan Urheiluväen Joulu -lehteen vuonna 1953 kirjoittamastani 
jutusta Urheilujohtajan huoneentaulu: 

»Urhei!tgohtajan tehtlivi111å' on kehittåäjohdettavien kansalaisktmtoa»

» Urhei!t!Johtaja on vast11ussa kokonaisuudesta ja johdettaviensa elå1nåi1vahniudesta»

»Millainen johtaja, sellainen joukko»

» Toverikmi on urheilt1johtajtmdenja liikuntakasvatuksen ehdoton edel!J'!J'S>>

Nämä järjestömme puheenjohtajan J. \Y/. Rangellin allekirjoittamat ur

heilujohtajan huoneentaulun mietelauseet sisältävät ajatuksia, jotka 

muodostavat järjestömme nykyhetken liikuntakasvatusohjelman yti

men. 

Elämme aikakautta, joka asettaa urheilujärjestöille aivan toisenlaisia 

vaatimuksia kuin esim. puolenvuosisataa sitten. Urheilu on kehittynyt 

maassamme mittasuhteiltaan valtavaksi kansanliikkeeksi. Liioittelematta 

voidaan sanoa, että sen välittömään ja välilliseen vaikutuspiiriin kuuluu 

koko kansa ja yhteiskunta. Se on nyt varteenotettava yhteiskunnallinen 
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voima- ja mahtitekijä, jonka merkitys varsinkin nuorisomme kehityksessä 

ja koko elämänkulussa yleisesti tunnustetaan. - Mutta kun me tämän taju

amme ja myös tunnustamme, silloin olemme myös tietoisia vastuustamme 

ja tehtävämme päämäärästä: palvella urheilua harjoittavaa yksilöä ja samal

la yhteiskuntaa tavalla, joka on omiaan kohottamaan näiden olemassaolon 

valmiutta. Kun tämä on toimintamme johtotähtenä, silloin toteutamme 

todellista liikuntakasvatusta. 

Tämä näkemys urheilun kansallisesta merkityksestä kuvastuu juuri alus

sa olevista SVUL:n huoneentaulun lainauksista. Sen johtoajatus kuuluu 

»motoksi» kiteytettynä: »urheilu ei ole järjestöä eikä yleisöä, vaan urheilua

harjoittavan yksilön elämää varten.» Ts. urheileva yksilö on liikuntakasva

tuksen lopullinen päämäärä. Muut urheiluelämän tekijät ovat vain erään

laisia »välinearvoja». Näin ollen toimintamme tai urheilun harrastuksem

me ei määräydy ensisijaisesti esim. suuren yleisön tai järjestöjen asettamien

itsekeskeisten pyyteiden ja intressien mukaan. Meidän johtotähtenämme

on nuorisomme kansalaisvalmiuden sopusuhtainen kehittäminen, nuo

risomme kypsyttäminen elämää varten ja koko kansamme olemassaoloa

turvaamaan. Järjestömme aatteellinen voimanlähde onkin: työ yksilön ja

kansan hyväksi. Tämä olkoon jokaisen vastuuntuntoisen ja tehtävästään

tietoisen urheilujohtajan ohjenuora.Jos se nuora katkeaa tai jos otteemme

siitä herpaantuu ja sivutekijät, urheilumme välinearvot, saavat siitä käden

sijan, silloin kadotamme myös toimintamme kestävän innoituksen ja voi

man lähteen. Silloin kysymme: kannattaako nähdä enää vaivaa, kannattaa

ko enää ponnistella vapaaehtoisesti seuratyössä, kannattaako urheilla ja

pyrkiä yhä parempiin tuloksiin - olemmeko vain sensaationnälkäisen ylei

sön tyydyttäjiä.

Meidän on tiukasti pysyttävä järjestömme toiminnassa aatteellisen oh

jelmamme arvoperustalla. Kun näin toteutamme liikuntakasvatusta, on 

työmme ja harrastuksemme sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta arvo

kasta. Eikö juuri tämä tietoisuus anna urheilullemme sitä henkeä ja innoit

tavuuden voimaa, mikä on takaava sen jatkuvan kehityksen ja lujittava us-

Tuossa pikku kirjoituksessakin pclkistyivät SVUL:n kasvatustoi
minnan painopistealueet: 1) urheilutoiminnan terveen ja kansallisen 
arvoperustan vaaliminen, 2) urheiluharrastuksen laajentaminen 
kansalaistavaksi ja 3) johtajakoulutuksen ja -vastuun kehittäminen. 
Tällaisena tuo toimintaohjelma näyttää yleispätevältä, mutta käytän-
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nössä sen toteuttaminen oli jo toinen asia. Vaikeudet alkoivat jo ur
heilutoiminnan kansallisen arvon määrittelystä. 

I<ilpaurheilun lajiliitot korostavat urheilusaavutuksia urheilutoi
minnan kansallisen arvon tärkeimpinä perusteina, kun taas seura
portaassa urheilun harrastus sinällään »ilon, terveyden, virkistyksen 
ja kunnon lähteenä» ja nuorison kasvatuskeinona oli arvostettua. 
Tämä arvosuuntautumisen erilaisuus painoi leimansa myös tuon 
ajan SVUL:n päätöksentekoon aikaansaaden terveellisen jännitteen 
SVUL:n jäsenpiirien ja -liittojen välillä. Tavallista olikin, että ennen 
SVUL:n liittokokouksia piirien ja liittojen edustajat erikseen omissa 
leireissään pitivät neuvoa ja päättivät toimintastrategioistaan. Piirien 
tasavertainen asema keskusjärjestön päätöksenteossa takasi sen, 
että urheilutoiminnan perusyksikön, seuraportaan, näkemykset ja 
tarpeet tulivat myös päättäjien huomioon Helsinki-keskeisten laji
liittojen intressien ohessa. Tämä esti keskusjärjestön päätöksenteon 
vieraantumisen urheilun tärkeimmän portaan, kentän, tarpeista ja 
toimintaongelmista. Tästä alati uhkaavasta järjestön vieraantumi
sesta suoritusportaan problematiikasta on mainio näyte arkistossani 
säilynyt tunnetun eteläpohjalaisen urheilumiehen Jaska Ylikankaan 
mehevä valituskirje helsinkiläisliittojen ylenmääräisestä rahastustoi
minnasta vuodelta 1956: 

Piti tässä ruveta ihan kirjoottamaan näistä seuran asioosta. Kun sitten (pii

rin) toiminnanjohtajan käynnin ovat asiat järjestyneet tuolla rahapuolella 

aivan kuin itsestään kuntoon. Ennen kun ainaa rahaa puuttu urheilusta ai

naki meiltä. Mutta nyt ei enää. 

Tässä viimmeesen kahren vuoren aikana kun oomme parhaamme mu

kaan teheny mitä sieltä Helsingistä ja Seinäjoelta on käsketty. Kunnia-asiam

me oli suorittaa Olympiakeräystä ja myyrä niitä rinnusmerkkiä ja lujaa sitten

ki. Sanottiin, jotta pikkujuttu myyrä kahreksansataa Suurkisa-arpaa kun niis

tä vallan tapellahan. Siinä vaan sivussa täytteli joku meilläpäin tuntematon 

liittoki vuosia ja mikäs siinä kerjuullen vaan. Piirikin pisti jonkun julukaasun 

tulohon ja luonnostaankin kuulu, jotta senkun seurasta ensin kerää ilomoo

tuksia ja sitten myyrä kans sitä lehtiä joku sata. Joku luistelukiho oli eläny 

niin vanhaksi kuin 50 vuotta, liikkeelle taas vaan koura ojos. 

Semmoosena firapelinä siinä sivus kovana maakuntana piti myyrä, tilata 

ja välittää joku sata Kirilehtiä - Suunnistajaa - Yleisurheilua - Kehäkettua -

Hiihtäjää- Kapulaa - Urheilulehteä- Voimistelua jne. ja ilahutettiin näitten 
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vuosikertojen jälkeen tierolla, että samojen lehtien joulumyyntihän käy näis

sä ihan ittestään, kun on jo tuttua tavaraa ja tuttua työkin. Joo! 

Koska toimettomuus on laiskuuren äitee, pantihin sitten lisää höyryä, et

tei tultaas makuuhaavoihi. Kerättiin nimiä ja satasia - sai maksaa kun kiri

jootti. Tää oli oikeen urakkatyötä joka iikalta nimi lappohon vaan ja parem

milta kahareesti, jotta kersat pääsöö Helesinkihi taitoaan näyttöhö, nekun ei 

siellä taira oikoja lapojaan ja marssia taharissa niinku maalaismukulat. 

Väliin myytiin vaihteeksi kuuren seitsemän liiton merkkejä. Ne oli kyllä 

sellaasia plootuusia, mutta pyöräilijät ja muistaakseni pesäpalloilijat oli 

nuukia poikia - paffiklappuja vaan rintaha, mutta satanen pois. Oli joku 

erikoinen päivä. 

Joku neropatti - etten paremmin sanoisi, halusi välttämättä saara kans 

miähen Melbourneen ja eihän muuta kuin pojat mailan vartehen ja raavaat 

myymään tikettiä, vaikka maa on kuuras. Pannaan ens olympialaisiin heti 

tunnus »Rykmentti Roomaan», niin menee kerralla. Lieköhän ollu tuo 

mies Melbournessa kovakin naama. 

Taas joku pomo - taisi olla joku puntin nostelun napamies - eli niin pit

ldän kun puolivuosisataa ja mikäs - pysti ukolle - hattu kiertämään vaan. 

Joku valmentajaki tuli yhtä vanhaksi, jota me kyllä ihimettelen, sille kerät

tiin rnuistolahjaa varte aikeen rahaa - muttei se miäs mikään muisto oo, 

yhä vaan kiertää, paasaa ja kehuu.Ja niin sitä mentihi erelleen, jotta kaukaa 

tutut pyörsi kun näkivät. 

Aattelin vaan kirioottaa, kun tuli nyt äkkiä sellaanen välipää, jotta mikäs 

ny kun ei oo moneen päivään krävätty eikä kunniaha verottu. Joo, kyllä 

meiltä rahahuolet kans nyt loppu. Eihä nääs ole kukaan kerinny mitään ur

heilua touhuun, kun kaikki kerjää, myy ja välittää. Sillanhan ei seura rahaa

kaan tarvitte, korkeintaan omalle seuralle hautausavustusta ja senhän voi 

ja kerätä. 

Muistin vielä lukeneeni, että ny on perustettu vielä joku hengenpelas

tusliittoki. Ilimootan, jotta antaa tulla vaan niitä pelastusrenkahia, kyllä me 

myymmä, mutta pelastusvenehet mieluummin myyntitilihi tai jos ostaas 

niire yksi11uikeL11en vaikkapa Pclastusarmeijalle. 

'l'erve taas ja Rauhallista Joulua/ Jaska Ylika11gas 

Sama rahastusongelma tuntuu olevan edelleenkin ajankohtainen! 
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SVUL ristipaineessa 

Vastoin yleistä käsitystä SVUL keskusjärjestönä oli pikemminkin 
heikko kuin vahva, koska sen liittohallituksessa ja -kokouksessa ää
nivalta oli jaettu lähinnä lajiliittojen ja jäsenpiirien kesken; keskus
järjestöä ja samalla koko SVUL-yhteisön yleistä etua edustivat lä
hinnä vain järjestön puheenjohtajisto ja liittohallituksen muutamat 
ylimääräiset jäsenet. Tästä hajautetusta hallintomallista johtuen kes
kusjärjestön periaateohjelmat eivät sitoneet sen itsenäisiä jäsenpii
rejä ja lajiliittoja. Tämä merkitsi sitä, että SVUL:n kasvatustoiminta
kin oli luonteeltaan ikään kuin aatteellista herätysliikettä. 

SVUL yhteisönä ei ollut vain hallinnollisesti vaan myös toimin
ta-ajatukseltaan hajanainen. Lajiliitot kilpailivat keskenään harrasta
jista ja rahasta - valtiontuen osuuksista. Tämä heikko yhteisökiin
teys tuli esille yhteistoiminnan puutteina ja jopa lajiliittojen irtaantu
misuhkina (Suomen Uimaliitto). Myös aatteellinen yhtenäisyys oli 
enemmän näennäistä kuin todellista. Isänmaan etu urheilussa tul
kittiin eri tavalla, mikä aiheutti eturistiriitoja järjestön sisällä. Isän
maan etu määriteltiin lajiliitoissa tavallisesti kansainvälisten saavu
tusten ja urheilun mainetekojen avulla tunnuksin »Suomi voittoon -
maksoi mitä maksoi». 

Toisaalta kentällä isänmaallisuus määriteltiin usein pyyteettömäksi 
työksi kansan ja sen nuorison hyväksi: »terve nuoriso - voimakas 
kansa». Puhtaimmillaan tämä hiljainen palvelu-isänmaallisuus toteu
tui SNLL:n laajassa ja tuloksellisessa naisten liikuntakasvatustyössä. 

Isänmaallisuuden erilaisessa tulkinnassa peilautuivat myös erilai
set urheilukäsitykset: elitistinen saavutuksia korostava käsitys on 
tyypillinen kilpaurheilulle ja sitä edustaville järjestöille, kun taas »ur
heilu on tarkoitettu kaikille» -käsitys on ominaista kuntourheilua ja 
-liikuntaa harjoittaville seuroille ja järjestöille.

Oli siis kysymys urheilukeskeisen ja ihmiskeskeisen urheilukäsi
tyksen erilaisuudesta. Tämä ero tuli selvästi esille, kun sivusta seura-

] 45 [ 



sin SVUL:n puheenjohtajan J. W Rangellin ja Suomen Urheiluliiton 
puheenjohtajan Reino Piirron pöytäkeskustelua erässä SVUL:n 
Tuen jälki-istunnossa: Reino Piirron väitteeseen: »Urheilussa tär
keintä ovat tulokset ja saavutukset» Rangell, itse kolmiloikan enti
nen Suomen mestari, vastasi: »Jos tämä olisi tärkeintä, en olisi päi
vääkään urheilujohtajana». 

Kaiken hajanaisuuden taustalla oli vaikuttamassa myös erilaiset 
käsitykset urheilun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden perusteista. 
Kilpaurheilun innoittamat lajiliitot perustivat tämän legitimiteetin 
maamme kunnian ja maineen puolustamiseen, kun taas Tahkon 
heimolaiset ja rangellilaiset perustivat sen urheilun tehtävään ylei
sen kansalaiskunnon kohottajana: »[ ... ] pyrimme urheilun avulla 
palvelemaan maatamme ja kansaamme, pyrimme kehittämään nuo
risostamme kelpo kansalaisia isänmaamme onneksi» (J. W Rangell 
Ivar Wilskmanin juhlavuoden alkaessa). 

Huippu-urheilu ja urheilijoittemme suuret saavutukset ovat aika
naan arvokkaalla tavalla palvelleet pienen kansakuntamme itsenäis
Lymispyrkimyksiä vahvistamalla kansallista yhtenäisyyttä ja luotta
musta omiin voimiin. Maamme onkin sananmukaisesti urheilun 
avulla piirretty maailmankartalle. Mutta tämä oli jo 1950-luvulla 
menneisyyttä ja urheilun on elettävä nykyajassa uusien tehtäviensä 
ja haasteiden mukaan. Huippu-urheilun kansallinen merkitys oli 
muuttunut ja sen menestysmahdollisuudet laajenevassa ja ko
venevassa kansainvälisessä kilpailussa oli voimakkaasti kaventu
massa II maailmansodan jälkeen. Huippu-urheilumme oli ajautu
massa tuloskriisiin, josta ulospääsyä etsittiin »kaikin mahdollisin 
keinoin». Tiedostin Helsingin kisojen aattona tämän huippu-urhei
lumme kehityskulun ja kirjoitin vastineessani (HS 31.5.1952) nimi
merkki M-o-n-i:n kirjoitukseen mm. seuraavaa: 

Kansainvälisen urheilun tuloskehityksen viimeaikainen voimakas nousu 

on pakottanut urhcilujärjcstö1n1ne etsimään yhä tehokkaampia keinoja 

urheilumaineemme turvaamiseksi, keinoja, jotka eivät läheskään aina pe

rustu liikuntakasvatuksen ja amatöörisiiä11Löjen varaan. Kehitys osoittaa 

melko vääjäämättömästi, että kansainväliset voitot ja saavutukset ovat 

tulevaisuudessa yhä tiukemmalla. Tämä pakottaa tarpeellisen tulostehon 

irtisaamiseksi ja näitä vaatimuksia vastaavaksi urheilijan antautumaan 

melkeinpä ammattimaiseen harjoitteluun. Valmennustilaisuudet alkavat 
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tämän johdosta yhä enemmän muotoutua »tallinomaisiksi» ja kotimaiset 

olosuhteet eivät enää ole kyllin suotuisat näin korkean tuloskunnon ke

hittämiseksi jne. 

Jos nyt kerran pyrimme itsepäisesti, hinnalla millä hyvänsä, säilyttämään 

kansainvälisen urheilumaineemme ja jos nyt kerran huippu-urheilun kansal

linen arvovaraus on niin suuri kuin sen nykyinen hallitsevuus osoittaa, miksi 

ei sitten kertakaikkiaan lähdetä perustamaan pysyviä »urheilutalleja», joihin 

haravoitaisiin parhailla luontaisilla taipumuksilla varustetut nuorukaiset[ ... ] 

Yhteiskunnan olisi luonnollisesti joko myönnettävä heille eläke - tämän 

suuruus voitaisiin sopivan kannustavasti asettaa riippuvaiseksi tulostasosta 

- tai sitten olisi järjestettävä heille tuloskunnon ruvettua laskemaan ammat

tikoulutus, jonka turvin heidän toimeentulonsa olisi varmistettu.

Tänään puhutaan samoista asioista. Näin hitaasti opitaan - urheilussa. 
Huippu-urheilumme menestymisen pulmat herättivät julkisen 

keskustelun urheilun uskottavuudesta, ja tähän legitiimisyyteen me 
Tahkon heimolaiset etsimme uutta pohjaa urheilun kansallisesta 
tehtävästä, josta kertoo vastineeni loppukappale: 

Urheilumme kaipaa tällä hetkellä suuren yleisön, yhteiskunnan sekä urheile

van nuorisomme vanhempien luottamusta. Rohkenen väittää, että tämä 

luottamus on alkanut viime vuosina arveluttavasti horjua. Meidän tulee pyr

ldä voittamaan yhteiskunnan hyväksyminen urheilutoimintamme tueksi ja 

meidän h1lee rohjeta suorittaa elämänarvojen ja urheilun arvojen kesldnäistä 

punnintaa ja lähteä tarpeen vaatiessa jopa koko urheilukasvatuksemme uu

delleenorganisointiin. Vain kehittämällä urheilutoimintamme sellaiseksi, 

että se mahdollisimman hyvin vastaa yhteiskunnan hyväksyttyjä arvoja ja 

vaatimuksia ja samalla palvelee urheilun harjoittajien kansalaiskelpoisuutta, 

voimme turvallisesti luottaa urheilumme valoisaan tulevaisuuteen. 

Mutta käsitykset urheilusta ja sen toimintamalleista olivat tuohon ai
kaan vahvasti sidoksissa kansainväliseen huippu-urheiluun ja sen mo
noliittisiin arvopäämääriin. Vain menestyminen oli tärkeää. Tätä taus
taa vastaan oli ymmärrettävää, että keskusjärjestön uusi liikuntakas
vatuksellinen suunta ei juuri saanut myönteistä vastakaikua lajiliitto
jen taholta. Siten esimerkiksi laatimani tiivistetty ehdotus SVUL:n jä
senliittojen kasvatustoiminnan perusteiksi jäi lähinnä »arkistoitavak
si» tai »tiedoksi» yhdenkään liiton ottamatta siihen virallista kantaa! 
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SVUL:n jäsenliittojen kasvatustoiminta 

SVUL:n jäsenliittojen kasvatuselinten tarkoituksena on 

tehostaa liittojen ylläpitämään urheilu- ja kilpailutoimintaan 

sisältyvien liikuntakasvatuksellisten arvojen toteutumista. 

Urheilumme tulevaisuus rakentuu yhteiskunnan, urheilevan nuorison 

vanhempien ja suuren yleisön osoittamaan luottamukseen urheilun ar

voon nuorisomme elämänkelpoisuuden kehittäjänä. Tätä luottamusta on 

omiaan lujittamaan urheilun harjoittamiseen liittyvä kasvatustoiminta. 

Urheilun harjoittaminen sisältää jo sellaisenaan kasvatusarvoja. Käytän

tö on kuitenkin osoittanut, etteivät ne yksin riitä takamaan »myötäsyntyi

sen urheilukasvatuksen» tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Vasta 

urheilun harjoittamiseen liittyvä kasvatuksellis-ohjaava hallinta, ts. johdet

tu liikuntakasvatus, voi tehdä urheilun todella arvokkaaksi, kansalaiskun

toa kehittäväksi kasvatustekijäksi. 

Kasvatustyön tehostamisella on lisättävä urheilun merkitystä nuo

risomme elämänvalmiuteen myönteisesti vaikuttavana kasvatustckijänä. 

Siten voidaan myöskin nykytilanteessa varmimmin turvata urheilumme 

voimistuva kehitys. Nykytärkeät liikuntakasvatuspäämäärät ja niiden käy

tännölliset toteuttamiskeinot voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

1. Liikuntakasvatus ja urheilun johtajuus. Urheilutoiminnan tarkoitus

on palvella harjoittajansa elämänvalmiutta. Jokaisen urheilujohtajan on

tunnettava elävää vastuuntuntoa urheilua harjoittavien yksilöiden elämän

kelpoisuudesta ja siksi urheilujohtajan on pyrittävä eri tehtävissään kehit

tämään johdettaviensa kansalaiskelpoisuutta. Urheilujohtajuus on näin ol

len palvelutehtävä.

Jokainen urheilujohtaja toimii tietoisesti tai tietämättään kasvattajana ja 

tämän vuoksi heidän kasvattajataitoaan on kehitettävä. 

2. Urheilijui<leo. käyttäytyn1inen. Jokainen urheilija edustn.n, sekä järjestö-

ään että urheilutoitnintamme päämääräihanteita. Mitä nimekkäämmästä ur

heilijasta on kysymys, sitä suurempi on myöskin hänen eJustusvastuunsa.

Tämän vuoksi urheilijoiden vastuuntuntoa on pyrittävä kaikin positiivisin

keinoin herättämään. Ensiarvoisia keinoja ovat kasvatuksellis-ohjaava hal

linta ja urheilujohtajien esimerkillinen toiminta ja käyttäytyminen. Liikunta

kasvatus perustuu näille positiivisille kasvatuskeinoille, mutta niiden apuna
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ovat seurojen, piirien ja jäsenliittojen kurinpitokeinot. Niiden käyttö on sil

loin välttämätöntä, kun edellä mainituilla positiivisilla ja samalla ennakkoeh

käisevillä kasvatuskeinoilla ei ole ollut toivottua vaikutusta. 

3. Kilpailukulttuuri. Kilpailuyleisön ja urheilijoiden käyttäytymisestä ku

vastuu ehkä selvimmin urheilumme henki. Yleisön asennoitumista ja ur

heilijoiden esiintymistä on pyrittävä kehittämään reippaan, rehdin ja ryh

dikkään urheiluhengen vaatimusten mukaisesti. Arvokilpailuihin on pyrit

tävä luomaan isänmaallinen juhlatunnelma urheilumme ylevän tarkoituk

sen ja palvelutehtävän ilmentämiseksi.

4. Yhteistoiminta ja suunnitelmallisuus. Tehokas kasvatustoimintakin

edellyttää suunnitelmallisuutta. Koska liikuntakasvatustyön suuntaviivat

ovat aina samat, on tässä työssä tarkoituksenmukaisinta noudattaa yh

tenäistä toimintalinjaa. Sen pohjalle voi kukin jäsenliitto rakentaa erityis

tarpeitaan vastaavan yksityiskohtaisen työohjelman. Tässä sekä yleensä ur

heiluun liittyvässä kasvatustoiminnassa SVUL:n kasvatusasiainvaliokunta

toivoo kiinteätä yhteistoimintaa.

SVUL:n kasvatustoiminnan pyrkimykset saivat vähän vastakaikua; 
sen pehmeä ohjelma koettiin vieraaksi kilpaurheilun kovien arvojen 
todellisuudessa. Kilpaurheilu menestyspäämäärineen hallitsi lajiliitto
jen urheilukäsitystä ja toimintaa, mikä samalla merkitsi kaiken sellai
sen ulkopuolisen torjuntaa, mikä voisi vaarantaa menestystavoitteen 
toteuttamista tai heikentää sen arvolatausta toiminnan johtoideana. 
Tämänkaltainen kilpaurheilun sanelema yhtenäiskulttuuri, tukenaan 
vielä yhteiskunnan koko media-arsenaali, edustaa jo sinällään sellaista 
muutosvastarintaa, jota uusien urheilukäsitysten, arvojen ja käytäntö
jen oli vaikea murtaa. Olen joskus väittänyt, ettei millään muulla elä
mänalalla toimi niin suurta asiantuntijain joukkoa kuin urheilussa; jo
kainen lajiliiton johtotehtäviin valittu pitää itseään urheilun asiantun
tijana. Sitä hän varmaan onkin, mutta urheilun johtotehtävissä on ky
symys paljon muustakin asiantuntemuksesta; näissä tehtävissä on ky
symys myös vastuusta ihmisistä ja yhteiskunnasta. Tätä urheilujohta
juuden vastuuta perättiin erityisesti SVUL:n kasvatustoiminnassa. 

Olen itse saanut paljon urheilemisesta ja siksi olin innokas levit
tämään tätä hyvää sanomaa urheilusta urheilutoiminnan tärkeimpä
nä yhteiskunnallisena tehtävänä ja samalla tähdentämään urheilu-
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johtajien moraalista vastuuta maamme nuorisosta ja sen kansalais
kelpoisuudesta. 

SVUL:n johdon ja virkamiesten valtakunnallisilla neuvottelu
päivillä 2.9.1951 suoritin tämän pelinavauksen sellaisella suorasukai
suudella ja kriittisyydellä, että jouduin vastaamaan sanoistani SVUL:n 
liittohallituksen edessä Vierumäellä. Eräitä näytteitä puheeni sisältä
mistä teeseistä: 

Liikuntakasvatus ei saa olla yksipuolista kasvatusta »lihaskuntoon», vaan 

sen on oltava kasvatusta kansalaiskuntoon. Tämä sisältää fyysisen kunnon 

lisäksi myös kasvatuksen sosiaaliseen valmiuteen, johon kuuluu: 

a) elämänarvojen oikea näkemys ja niiden toteuttaminen elämässä,

b) sopeutuminen yhteisöelämään,

c) perhe- ja kotielämän arvostaminen,

d) työnteon ensiarvoisuuden ymmärtäminen,

e) tapakulttuurin kunnioittaminen.

Urheilun johto ohjaa ja kantaa samalla vastuun myös urheilukasvatuk

sestamme. Eikö SVUL:n kasvatus- ja valistustoiminnan ensiarvoisin koh

de ole näin ollen itse kasvattaja - urheilun johto. 

- Kritiikki on sitä varten, että puutteet ja tehdyt virheet huomattaisiin ja

ryhdyttäisiin niitä korjaamaan. SVUL:n kokonaisuuden ja sen jäsenistön

etu on sanellut arvosteluni ja sanelee SVUL:n koko kasvatustoimintaa.

- Eri urheilumuotojen kohdalla kasvatustyömme tulokset näkyvät sel

vimmin tähtiurheilijoissamme - heitähän on varmasti parhaiten ohjattu,

valmennettu, valistettu ja holhottu. He ovat meidän kasvatustyömme tu

loksia. Mutta näitä tuloksia emme voikaan mitata vain senteillä ja sekun

neilla, vaan yhteiskuntakelpoisuuden mittapuulla. Jos he tämän tarkastuk

sen läpäisevät kiitettävin arvosanoin - hehän ovat kansamme valioyksilöi

tä - niin olemme ymmärtäneet tehtävämme ja vastuumme oikein.

- Toisinaan on suutastaan järkyttävää havaita, miten 1ne urheilunjohtaji

na käytämme urheilua ja samalla johtajuuden palvelutehtävää väärin.

- Urheilun tulee palvella ihmistä ja yhteiskuntaa. Urheilijoita ei saa kas

vattaa yksinomaan sensaationjanoisia yleisöjoukkoja varten, vaan heitä it

seään varten. Vallan ja johtajuuden väärinkäyttö on suurimpia virheitä,

koska sen seuraukset kohdistuvat juuri johdettaviin, alaisiin. SVUL:n aat

teellinen ohjelma urheilun arvokkaine päämäärineen alkaa nykytilanteessa
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muistuttaa eräänlaista »suojakilpeä», jota juhlapuheitten ja -kirjoitusten 

muodossa julistetaan suurelle yleisölle - käytännön toiminnan määräy

tyessä usein aivan toissisältöisen ohjelman mukaan. 

- Konservatiivisuus on tietyissä asioissa paikallaan, mutta sellainen van

hoillisuus, joka ei huomioi yhteiskunnan kehityksen ja tarpeiden vaatimuk

sia, ei myöskään voi ylläpitää edustamansa liikkeen toimintaa ja asemaa voi

makkaana ja elinkykyisenä. Paikallaan polkeminen on osoituksena vanhuu

den kalkkeutumisoireista, sillä samalla se on merkkinä valmiuden tunnosta -

ja sitä ei ihminen ja inhimillinen järjestötoimintakaan koskaan ole.

- Urheilun tulee ennen kaikkea palvella ihmistä ja yhteiskuntaa. Tämän

päämäärän pitää sanella urheilutoiminnan suuntaviivat. Sen tulee olla eh

dottomana, tinkimättömänä ohjenuorana meidän jokaisen toiminnassa.

Olin ainutkertainen tapaus SVUL:n historiassa joutuessani luotta
musmiesraadin edessä vastaamaan kriittisistä puheistani virkamiehe
nä. Olin virkamiehenä ottanut väärän roolin, kun en ollut tyytynyt 
myötäilemään järjestöjohtajicn urheilukäsityksiä ja toimintalinjoja. 
Olin rikkonut järjestöjen perinteisiä toimintatapoja otaksuessani, että 
virkamiehellä on asiantuntijana myös johtajuusvastuunsa ja että rai
kas asioitten tuulettelu ja kriittiset tilannearvioinnit ovat kaiken kehit
tämisen perusedellytyksiä. 

SVUL:n liittohallituksen jäsenet - liittohallitus koostui lajiliitto
jen ja piirien puheenjohtajista - saivat närää herättäneet teesini mui
den kokousasiakirjojen joukossa ja itse olin velvoitettu olemaan pai
kalla kuultavana. Tunsin oloni ahdistavaksi olinhan saanut heti vir
kaurani alussa epäluottamuslauseen. Keskustelu käynnistyi Suomen 
Uimaliiton puheenjohtajan, kenraalimajuri A. Valkaman järeästä 
puheenvuorosta, jossa sain moitteita virkamiehelle sopimattomasta 
uskonpuhdistajan ja kriitikon asenteesta. »Se älähtää, johon kalikka 
osuu», kuului opiston luentosalin yläriviltä Oulun piirin puheenjoh
tajan eversti Yrjö Hautalan kenraalille osoittama välihuudahdus. 
Keskustelu oli rönsyilevää ja jotensakin väkinäistä. Päämoitteena 
tuntui oleva väärä virkamiesasenteeni ryhtyessäni arvostelemaan 
urheilun johtoportaan toimintaa. 

Mutta varsinainen asiani, josta olin taittanut intomielisesti peistä, 
sai myös keskustelussa tukea ja lämmittävintä tuossa tukalassa tilan
teessani oli se havainto, että tuo tuki tuli niiden henkilöiden taholta, 
joita myös urheilujohtajina eniten arvostin. Aänekkäimpiä arvoste-
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lijoitani taas olivat eräät lajiliittojen teknokraattiset puheenjohtajat, 
joiden urheilukäsitys rajoittui lähinnä sentteihin ja sekunteihin. 

Liittohallitus ei tehnyt asiasta mitään päätöstä eikä suorittanut 
linjanvetoa virkamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Tunsin lrni
tenkin saaneeni ensimmäisen varoituksen kunniastaan herkkien ur
heilujohtajien varpaille astumisen seuraamuksista. Toki on myön
nettävä, että tuohon opetukseen olin itsekin antanut aihetta turhan 
kärkevällä kielenkäytölläni. Sitä vastoin en ole siitä kannasta kos
kaan luopunut, että urheilussa tarvitaan jatkuvasti enemmän mo
niarvoisuutta, kriittisyyttä, asioitten reipasta tuulettua ja että tähän 
kaikkeen pitää myös alan asiantuntijoiden virkamiehinäkin osallis
tua. Ja tätä kaikkea olen mainitun SVUL:n liittohallituksen kokouk
sen jälkeenkin yrittänyt toteuttaa. 

Saan kiittää avarakatseista SVUL:n puheenjohtajaa J. W Rangel
lia siitä, että pääsin pälkähästä ja saatoin jatkaa valitsemallani linjalla 
lähetystyötäni osastopäällikkönä. SVUL oli osoittanut yhteiskun
nallista rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta valitessaan vuonna 
1951 puheenjohtajakseen pankinjohtaja J. W Rangellin, joka sota
ajan pääministerinä ns. sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oli saanut 
linnatuomion ja nyt vapauduttuaan valittu tähän tärkeään luotta
mustehtävään. 

Rangell oli kokenut urheilumies, joka oli toiminut pitkään mm. 
KOK:n jäsenenä ja vv. 1935-1945 SVUL:n puheenjohtajana. Kun 
mainittu sotasyyllisyysoikeudenkäynti alkoi syksyllä 1945 Säätytalolla, 
sen lähistöllä Suurkirkon ympäristössä järjestettiin suuri isänmaalli
nen mielenosoitus syytettyjen »sijaiskärsijöiden» puolesta. Maam
me-laulua laulaen ja poliisikomentaja Karl Erik Gabrielssonia ja hä
nen ratsupoliisejaan väistellen juoksimme pitkin Suurkirkon portaita! 

Sain muuten myöhemmin kunnian tervehtiä kahta muutakin »so
tasyyllistä». Edwin Linkomies oli yliopiston rehtorina vuonna 1959, 

kun väittelin valtiotieteen tohtoriksi ja perinteisen tavan mukaisesti 
kävin ojentamassa hänelle rehtorinhuoneessa väitöskirjani. Presi
dentti Risto Rytin kättä sain puristaa taas puheenjohtaja Rangellin 
huornaavaisuuJen ansiosta. Olimme yhteisellä matkalla SVUL:n ko
koukseen Lappeenrantaan, kun jouduimme Kouvolassa Rangellin 
tahdosta jonkun tärkeän tapaamisen vuoksi pysähtymään. Järjes
tösihteeri Uolevi Kemppaisen kanssa jäimme hotellin aulaan odotte
lemaan. Yllätys oli suuri, kun puheenjohtajamme palasi neuvonpi-
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dosta yhdessä presidentti Risto Rytin kanssa ja osoittaen huomaavai
suuttaan esitteli virkamiehensä »miehelle, joka ansaitsee kaikkien 
kunnioituksem>. Risto Ryti pahoitteli aulan hämäryyttä, joka voisi vai
keuttaa tunnistamistamme myöhemmin. Tähän kuitenkin Rangell 
välittömästi jatkoi: »Silti kannattaa nostaa hattua». Näin olisimme 
tehneetkin, mutta sitä tilaisuutta ei enää koskaan tullut. 

Laajojen kansalaispiirien luottamuksen osoituksena SVUL:n pu
heenjohtajuus merkitsi J. W Rangellin henkiselle kuntoutumiselle 
luultavasti paljon. Keskustoimiston osastopäällikkönä en joutunut 
paljon tekemisiin puheenjohtajan kanssa, koska järjestön hallintoasi
at valmisteli ja esitteli kokouksissa lähinnä pääsihteeri Kallio Kotkas. 
Tilanne muuttui vuonna 1953, kun ruvettiin valmistelemaan SVUL:n 
perustajajäsenen ja ensimmäisen puheenjohtajan Ivar Wilskmanin 
syntymän satavuotisjuhlia. SVUL:n järjestö- ja kasvatusosastot vasta
sivat juhlavalmisteluista, jotka olivat todella mittavat juhlakongressei
neen, Messuhallin pääjuhlineen, juhlaviesteineen, juhlapostimerkkei
neen ja lukuisine piiri- ja seurajuhlineen. Suorana lähetyksenä radioi
tavan Messuhallin pääjuhlan kohokohdaksi oli suunniteltu ainutlaa
tuinen, urheilumme kehitysvaiheita kuvaava juhlakavalkadi satapäisi
ne esiintyjineen ja urheilusankareineen joukossa maailmantähdet 
Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi, Väinö Kokkinen, Matti Järvi
nen jne. Suotta ei puheenjohtaja kantanut huolta pääjuhlan järjestely
jen onnistumisesta muistuttaen meitä päävastuullisia siitä, että jos 
mokaamme hän tulee aina nimittelemään meitä »kavalkadin tekijöik
si». Mutta me onnistuimme - jopa yli odotusten. Radiotoimittajatkin 
vakuuttivat, että Messuhallin juhla oli ohjelmaltaan ja tunnelmaltaan 
parasta, mitä he olivat koskaan kokeneet, ja itse juhlakavalkadi Kai 
Vartion juontamana oli mahtava elämys väri- ja musiikkitehostei
neen. Juhla filmattiin, ja filmikopiot levittivät ympäri maan SVUL:n 
sanomaa »kehittyä tehtävässään maan liikuntakasvatuksen ja urheilu
harrastuksen edistäjänä». 

Juhlakavalkadi ohjelmanumerona löi itsensä läpi, ja sitä sovellet
tiin myöhemmin kymmenissä piirien ja seurojen juhlatilaisuuksissa. 
Olimme pystyneet todistamaan aatteen voiman urheilu- ja järjestö
toiminnan kannusteena! 

Syystä myös SVUL:n johto oli tyytyväinen »kavalkadin teki
jöihinsä». Tämä tyytyväisyys vaikutti ilmeisesti myös nimitykseeni 
yhdistetyn järjestö- ja kasvatusosaston päälliköksi hyvän ystävän ja 
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työtoverin Reino Korven yllättävän kuoleman jälkeen. Puheenjoh
tajan luottamus näkyi myös siinä, että sain tehtäväksi valmistella pu
heluonnos valtakunnanliittoasiasta 2.5.1954 pidettävää SVUL:n liit
tokokousta varten, josta seuraavassa muutamia otteita: 

Perusperiaatteet 

1) valtakunnallisen urheiluliiton on rakennuttava puhtaasti urheilullisten

näkökohtien varaan, joten sen on oltava vapaa poliittisista ja muista etu

pyyteistä,

2) valtakunnallisen urheiluliiton on pidettävä kunniassa kansallista ajatte

lutapaa ja koko kansan parasta tarkoittavia toimintaperiaatteita ts. sen on

rakennuttava SVUL:n omaksumalle aatteelliselle perustalle,

3) valtakunnallisen urheiluliiton organisaation ja sen johtoelinten valitse

mistapojen on perustuttava sellaiseen järjestödemokratiaan, joka antaa oi

keutta urhei!utoiminna!liselle voimalle ja siten eliminoi mahdollisimman te

hukkaasLi järjestön väärinkäytön mahdollisuudet.

Kansanurheilusta 

Kansanurheilulle on annettava valtakunnanliitossa mahdollisuutensa. 

Ellei näin tehdä, se syntyy ennen pitkään tämän avioliiton ulkopuolella. 

Elatusapua sille jouduttaisiin siinäkin tapauksessa antamaan ja nämä varat 

tulisivat samoista lähteistä kuin keskusliitonkin. 

Emme myöskään voi vetäytyä sen verukkeen taakse, ettei kansanurhei

lukysymystä ole vielä pystytty täysin selvittämään. Kyllä meidän on se tie

dettävä ja tunnustettava, että maamme nykyinen urheilutoiminta ruokkii 

valtaosaltaan vain kilpailu- ja tulosviettymyksiin innostuneiden nuorten 

urheiluharrastuksen tarpeita. Mutta kansanurheiluhan pyrkii siihen, että 

myös vanhemmat ikäluokat sukupuoleen katsomatta saataisiin mahdolli

simman runsaslukuisina säännöllisen liikunnan harjoittamisen pariin. 

Tämä juuri vaatii erikoistoimenpiteitä ja erikoistavoitteita, sillä kilprdluun 

perustuva nuorison urheilutoiminta ei yksin voi kysymystä kansanurhei

lusta ratkaista. 

Kokonaisedusta 

Meidän on muistettava, ettei tässä asiassa ole kysymys siitä, mitä hyötyy tai 

häviää SVUL tai TUL tai jokin liitto tai piiri. Oikea kysymysasettelu on kä-
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sitykseni mukaan tämä: hyötyykö siitä Suomen urheilu ja liikuntakasvatus? 

Koko maan urheiluväki ja sen kokonaisedut ovat tällä vaakalaudalla en

siarvoiset - ei minkään organisaation. Organisaatiohan on loppujen lo

puksi vain keino, jonka avulla Suomen kansan urheiluharrastusta pyritään 

kehittämään ja ylläpitiimään [ ... ] 

[ ... ] Arvoisat SVUL:n liittojen ja piirien valtuutetut. Te edustatte täällä 

noin 2500 kentällä, yli 330 000 kansalaisen keskuudessa ja sen hyväksi 

työskentelevää seuraa ja kyläosastoa. Te edustatte sitä laajaa kansanosaam

me, joka urheilussa on nähnyt ja löytänyt yhteisen harrastuksen ja joka 

SVUL-yhteisössä on liittynyt saman katon alle huolimatta näiden Suomen 

naisten ja miesten poliittisten katsomusten erilaisuudesta ja huolimatta sii

tä, että he ovat eri yhteiskuntaluokista [ ... ] Urheilujohtajina tiedämme, 

että olemme toiminnastamme vastuussa jäsenistöllemme. Mutta me tie

dämme myös, että olemme vastuussa yhtä hyvin tekemättä jättämisistä. 

Maan etujen ollessa kysymyksessä vastuumme on sitäkin suurempi. Tämä 

vakava ratkaisu on osaksi meidän käsissämme. Meidän vastaustamme 

odotetaan. 

Puheluonnoksen johdosta sain kutsun KOP:n pääkonttoriin, jossa 
minun piti perustella puheenjohtajalle mm. edellä olevia kannanot
toja. Tässä lienen onnistunut, koska hyvästellessään puheenjohtaja 
kutsui minut jatkossa SVUL:n liittohallituksen työvaliokunnan ko
kouksiin pysyväksi asiantuntijaksi. Yhteen kokoukseen ennätinkin 
osallistua uudessa roolissani »mitä mieltä Heinilä on tästä asiasta» 
-tyyliin, kun yliopistolliset haasteet kutsuivat ja veivät mennessään.
Ja valtakunnanliittoasia jäi pöydälle odottamaan ajan kypsymistä.
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Opiskelu Yhdysvalloissa 

Opiskelutoverini ja ystäväni Paavo Koli oli rapakon takana ja kirjeil
lään ylläpiti kiinnostustani jatko-opintoihin. »Perheellisen on yritet
tävä» ennen kuin ankkureita eli lapsia on liian monta. Asla-stipendi 
antaisi tähän mahdollisuuden, mutta sen tavoittelijoita oli paljon. 
Kielitaitoa oli kohennettava ja siinä tarkoituksessa osallistuin Cam
bridgen kielikursseille kesällä 1953. Läpäisin kielikokeen ja opettaja
ni Heikki Wariksen suosituksesta pääsin lukuvuodeksi 1954-1955 
opiskelemaan Kalifornian yliopistoon Berkeleyiin, joka tuohon ai
kaan kuului sosiaalipsykologian ja sosiologian alalla tunnetuimpiin 
opinahjoihin maailmassa. 

Berkeleyssä pieneen suomalaisopiskelijain ryhmään kuului mm. 
kansainvälistä oikeutta opiskelevat lakimiehet Tauri Aaltio - myö
hemmin Suomi-Seuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja - ja Paavo 
Kilo - myöhemmin eduskunnan tarkastusviraston päällikkö. 
Majoituimme kampuksen katveessa olevaan, ulkomaalaisopiskeli
joille tarkoitettuun täysihoitolaan, International House'iin, josta 
avautui mahtava panoraama yli San Fransisco -lahden kuuluine sil
toineen ja suurkaupunkisiluetteineen. 

Sopeutumistamme amerikkalaiseen yliopistoelämään oli omiaan 
helpottamaan se, että opiskelijahotellin amerikkalaisopiskelijoiden 
velvoitteisiin kuului meidän, yli 70 eri maasta olevien muuka
laisopiskelijoiden opastaminen. Tästä opastamisesta kehittyi usein 
pysyviä ystävyyssuhteita. 

Itse ystävyTstyin insinööritieteitä opislzele,ran \X!illiam EJvenhol
lin kanssa niin, että olimme vuosia jälkeenpäin säännöllisessä kir
jeenvaihdossa. Bill tutuslulli meitä suomalaisopiskelijoita vaivo
jaan ja Pontiac-autoaan säästämättä myös Kalifornian ja Nevadan 
rikkaan luonnon nähtävyyksiin: Yosemite Park, Gran Canyon, 
Petrified Forest (Kivettynyt metsä), Death Valley (Kuollut laakso), 
Suolajärvi jne. 
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Mutta nämä virkistysretket olivat hyvinkin tarpeellisia uutteran 
opiskelun vastapainoksi. Keskityin sosiologian ja sosiaalipsykologian 
opiskeluun, mutta opinto-ohjelman kevennykseksi osallistuin myös 
pariin liikuntakasvatusalan seminaariin. Opettajat olivat tutkijoina 
kansainvälistä huippua ja opettajina erinomaisen kannustavia. Jokai
seen kurssiin sisältyi koko joukko viitekirjallisuutta ja kirjallisia tut
kielmia, jotka tehokkaasti työllistivät opiskelijan ja ruokkivat hänen 
sosiologista mielikuvitustaan. Kirjastosta tulikin varsinainen oppimi
sen ja uuden tiedon keidas. Tästä aarreaitasta löytyi monia helmiä, jot
ka halusin hankkia itselleni käsikirjastoon. Yliopistokampuksen se
cond hand -kirjakaupoista sai niitä ostaa kohtuuhintaan. 

Toinen työläämpi tapa tietopääomani kartuttamiseksi oli tekstien 
käsinkopiointi arkistokorteille lähdeviitteineen. Palattuani Suomeen 
luokittelin tämän runsaan kortistoaineiston lähinnä sosiologisten pe
ruskäsitteiden mukaan ja hyödynsin sitä opetuksen valmistelussa ja 
tutkimuksissani. Nyt sama asia hoidetaan tehokkaammin tietokonei
den ja niiden muistien ja hakujärjestemien avulla. Vai hoidetaanko? 

Pääopettajani oli professori Herbert Blumer, johon professori Heik
ki Waris oli tutustunut jo 1930 luvulla opiskellessaan Chicagon yli
opistossa. Herbert Blumer oli tuohon aikaan yhteiskuntafilosofias
taan tunnetun Georg Meadin lähin työtoveri ja myöhemmin Meadin 
kehittämän symbolisen vuorovaikutuksen nimellä tunnetun yhteis
kuntafilosofisen koulukunnan tunnetuin edustaja. Blumer hallitsi 
meadiläisen konseptionsa niin täydellisesti, että hän saapui luennolle 
ilman papereita ja muistiinpanoja. Luento eteni kuitenkin loogisesti ja 
opiskelijat saivat aina hyvin perustellun vastauksen kysymyksiinsä, 
jotka kuuluivat olennaisena osana jokaisen luennon päätösjaksoon. 
Tunsin tämän suuren oppimestarin puhuvan täyttä asiaa, mutta sa
malla liikkuvan sellaisella abstraktisella tasolla, josta oli vaikea löytää 
selkeitä yhteyksiä sosiaalisen todellisuuden reaali-ilmiöihin. Koulu
kunnan edustajat ovatkin kunnostautuneet enemmän teoreetikkoina 
kuin empiirisen tutkimuksen alalla. »Symbolinen interaktionismi» 
tarjoaa kuitenkin mielekkään tulkintamallin sosiaalisen käyttäytymi
sen ymmärtämiselle korostaessaan symbolimerkitysten keskeistä 
osuutta käyttäytymisessä. Herbert Blumer tunnettiin The American 
Society of Sociology -yhdistyksen piirissä arvostettuna tiedekriitik-
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kona ja linjanvetäjänä. Hän oli tinkimätön myös tiede-etiikkaan liitty
vissä kysymyksissä; totuus on tieteen tärkein kriteeri ja mikään ei saa 
olla esteenä totuuden etsinnässä ja totuuteen pyrkimisessä. Luulen 
tämänkin opetuksen jättäneen jälkensä vastaanottavaan mieleeni. 
Ainakin kriittisyydestä on tullut pysyvä luonteenpiirre, joka on aihe
uttanut itselleni harmaita hiuksia ja toisille mielenharmia. 

Herbert Blumer antoi luennoillaan myös kirjoittajalle herätteen 
tutkia huippu-urheilumme erästä keskeistä arvoperustaa eli sen 
merkitystä Suomi-kuvan rakenneosana maailmalla. International 
Housessa majaili opiskelijoita 70 eri maasta ja kaikilla oli yhteinen 
kakkoskieli. Oiva tilaisuus testata, miten hyvin Suomi tunnetaan 
»maailmalla» urheilusaavutuksistaan. Laadin kyselylomakkeen, jos
sa testasin mm. suomalaisten urheilijoiden suursaavutusten tunte
musta. Tutkimushankkeeni päättyi kuitenkin jo koehaastatteluihin
huomatessani, ettei näillä opiskelijoilla ole »hajuakaan» olympiasan
kareittemme maineteoista. Kansainvälisillä urheilusaavutuksilla lie
neekin usein suurempi merkitys koti- kuin ulkomaan markkinoilla
eli pikemminkin kansallisen itsetunnon kohottajina kuin Suomi-ku
van kirkastajana maailmalla!

Opiskelijakunnan epäviralliset tiedotuskanavat tiedottivat tehok
kaasti tärkeimmistä luennoista ja opettajista. Professori David 
K.rech, joka yhdessä Richard S. Crutchfieldin kanssa oli kirjoittanut
laajan suosion saavuttaneen oppikirjan sosiaalipsykologiasta, kuului
näihin puskaradion mainostamiin opettajiin - Krech sai aina luen
noida täysille saleille. Hänen luennoillaan kuulin mm. ensi kerran il
miöstä, joka tunnetaan »joukkoharhana»: »jokainen luulee, että jokai
nen muu luulee, vaikka kukaan ei luule». Tällainen harhainen tulkinta
muiden käsityksistä voi toimia käyttäytymistä ohjaavana normina,
kuten tunnettu alkoholikäyttäytymisen tutkijamme Kettil Bruun on
todennut nuorisoryhmissä, joissa ryhmän jäsenet ovat vlrhee11isesti
tulkinneet toistensa käyttäytymisodotuksia.

Omassa tutkimuksessani olen havainnut joukkoharhaa urheilu
järjestöjen johtoportaissa, mitä tulee urheilun keskeisiin arvopää
määriin (Heinilä 1974, 110-120). On mahdollista, että dopinginkin 
yleistyminen huippu-urheilussa osaltaan perustuu samankaltaiseen 
joukkoharhaan. Mielenkiintoinen ilmiö, jonka osuutta sosiaalisessa 
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käyttäytymisessä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on kuiten
kin tutkittu yllättävän vähän! 

Professori Krechillä oli tapana elävöittää opetustaan myös havain
toesimerkeillä. Luennoidessaan yhteiskunnallisesta päätöksenteosta 
opettajamme kehotti kaikkia tarkkaavaisuuteen ja etsimään oikeaa 
ratkaisua tehtävään, joka sisälsi monia eri ratkaisuvaihtoehtoja. 
Krechin kuvaama päätöstilanne oli kompleksinen, jollainen se usein 
myös käytännössä on, ja oikean ratkaisun löytäminen edellytti useam
man tekijän huornioonottamista. Ratkaisuvaihtoehtoja oli muistaak
seni viisi ja kun assistentit olivat laskeneet eri vaihtoehtojen kannatus
luvut havaittiin, että vain pieni opiskelijavähemmistö oli päätynyt oi
keaan ratkaisuun. Krechin karu johtopäätös olikin, ettei demokraatti
nen enemmistöpäätös takaa välttämättä oikeaa ratkaisua! 

Osallistuessani pariin seminaariin myös liikuntakasvatuksen alal
la yllätyin lähinnä seminaarien hyvästä opetusilmastosta: opettajat 
vetivät tahdikkaasti kaikki opiskelijat mukaan keskusteluun ja ai
heitten käsittelyssä humaaniset arvot ja yhteiskunnallinen näkökul
ma nousivat hyvin esille. Opettajien kultivoituneessa käyttäytymi
sessä ei näkynyt jälkeäkään mistään jenkkimäisestä omahyväisyy
destä ja ylivertaisuudesta. Arvostetun yliopiston maine peilautui si
ten myös sen liikuntakasvatuksen laitoksen toiminnassa. 

Kun on puhe liikunnasta mainittakoon, että löysin sieltä myös 
tenniksen, josta tuli sittemmin elinikäinen harrastus ja loputon it
sensä kehittämisen asia. »Löytäminen» ei ollut vaikeaa, kun Interna
tional Housen edessä oli 16 tenniskenttää opiskelijoiden vapaassa 
käytössä ja yliopiston huippupelaajat antoivat ohjausta ja erinomai
sia suoritusmalleja. Tämä myönteinen kokemukseni tenniksestä oli 
osaltaan myöhemmin syynä siihen, että uutta tiedekuntarakennusta 
suunnitellessamme Jyväskylään tilaohjelmaan lisättiin myös tennik
sen ulkokentät. Vieraillessani vuonna 1983 uudelleen Kalifornian 
yliopistossa havaitsin suureksi pettymykseksi kaikkien tenniskent
tien hävinneen ja niiden paikalle nousseen joukko harmaita ele
menttirakennuksia yliopiston tiedekuntien kasvavia tarpeita varten. 

Autoretkeilyn ja tenniksen lisäksi myös kanssakäyminen Oak
land-Berkeley-alueella asuvien amerikansuomalaisten kanssa toi pi
ristävää vaihtelua opintopuurtamiseen. Monet näistä vanhoista, en
simmäisen polven siirtolaisista olivat marginaali-ihmisinä sidoksissa 
myös synnyinmaahansa ja kiinnostuneita sen asioista, poliittisesta 
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tilanteesta ja jälleenrakentamisen vaiheista. Heidän käsityksissään 
Suomessa saattoi heijastua usein vanhasta sääty-yhteiskunnasta pe
räisin olevia kulttuuriviiveitä, joita yritimme hienovaraisesti oikoa ja 
samalla päivittää heidän Suomi-kuvaansa. Taloudellisten syiden rin
nalla tuon ajan siirtolaisuuden taustalla on ollut usein myös poliitti
sia vaikuttimia, jotka näyttivät säilyttäneen yllättävänkin hyvin us
konvoimansa myös uudella mantereella erotellen amerikansuoma
laisia poliittisesti eri »haaleihin». 

Tämä kuppikuntaisuus sai ilmauksensa myös Berkeleyssä järjes
tetyssä Suomen itsenäisyyspäivän juhlassa, jossa opiskelutoverini 
Tauri Aaltio huolehti taitavana pianistina musiikkiohjelmasta ja kir
joittaja vastasi juhlapuhujana asiapuolesta. Kun kaukana vieraalla 
maalla innostuin puheessani hehkuttamaan ehkä liikaakin isänmaal
lisuuttani, kuului haalin takaosasta möreällä olutäänellä välihuuto 
»shut up» (suu kiinni!). Ääni jäi kuitenkin yksinäiseksi protestiksi ja
saatoin jatkaa puhettani ilman enempiä väliintuloja.

Kovalla työllä ja uutteruudella monet näistä alunpitäen kielitaidot
tomista suomalaisista olivat hankkineet itselleen hyvän työntekijän 
maineensa ja samalla kunnon toimeentulon. Eläkeläisinä he nauttivat 
nyt uurastustensa hedelmistä, josta riitti lämmintä ja kotoisen tuntuis
ta vieraanvaraisuutta myös »köyhän kotimaam> opiskelijatoivoille. 
Erityisen lämmin suhde kehittyi Tyyne ja Matti Nivelliin, jotka asuivat 
kahden pienessä omakotitalossaan lähellä yliopistokampusta. 
Molemmat olivat nuoruudessaan olleet työväenliikkeen aktiiveja ja 
mm. Oskar Tokoin läheisiä ystäviä. Nyt he pitkän ja raskaan päivä
työnsä tehneinä viettivät auvoisia eläkepäiviä Kalifornian lämmössä
tai niin halutessaan, tunnin ajomatkan jälkeen Lake Tahoen mahta
vissa talvimaisemissa ja upottavissa nietoksissa! Suomalaisen työvä
enliikkeen pioneereihin kuulunut Matti tutkiskeli nyt keinutuolissaan
pörssiuutisista osakesalkkunsa lisäarvon kehitystä perustellen kapita
listisia harrastustaan hyväntahtoisesti hymyillen: »Maassa maan taval
la». tv1011icn cnsipolven siirtolnisten tapaan he ·vielä vanho_illa päivil
lään kokivat muukalaisuutensa ja saavat tämän tästä vastata syntype
räisten amerikkalaisLen kysymykseen »Whcrc are you from?» (11istä
olette kotoisin?). Tyyne, joka II maailmansodan syttyessä ryhtyi opis
kelemaan radioviestintää ja toimi alan huoltotehtävissä, ilmaisi muu
kalaisuutensa ja yksinäisyytensä riipaisevalla tavalla vuonna 197 4
Suomeen lähettämässään runossaan »Mietteissä»:
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Istun yksin ja mietin salaa 
missii on påivå't, jotka koskaan ei palaa. 
Niinne on menneet ystiivåt parhaat 
seka· myös toiveeni suuret ja hartaat. 

Olen muistellut lapsuuden aikqja noita, 
mat:Jamåttåita; metsåpolk1ga, soita, 
leikkikenttid suuren ahon, 
piilopaikkqja heinåladon. 

Isåäja åitid md mttistan hiukan, 
sain heiltd kurin ja leivån niukan. 
Myäs uskon f?yvddn ja oikeaan, 
mi perintö"nåjäi seuraamaan. 

Olen katsonut Luqjan suttria töitd. 
Olen valvonut usein ja monia öita: 
Olen harkinnut elå"mdn tarkoitusta, 
vaan en ole liiytåf'!)Jt vastausta. 

Iyöra· oon tehnyt voimieni takaa, 
vuosien karttuessa låhelle sataa. 
Varovasti astttnut polkua kaitaa, 
koittaen py.rytellå" låhelld aitaa. 

Memryt on lapsuuden aamurusko. 
Poissa on nuomuden vilpito·n ttsko. 
Jålelle jåä"nyt on outo kaipuu, 
se tuskin koskaan mielesta· haipuu. 

Asla-kausi antoi siten myös lämpimän muiston näistä kahdesta, pa
remman elämisen puolesta kamppailleesta hyvästä ihmisestä. Sain 
tutustua myös Los Angelesin retkellä toisen polven amerikansuo
malaisen perhe-elämään vieraillessani Nivellien tyttären Laila Fren
chin kotona. Hän ei ollut koskaan käynyt Suomessa ja oli amerikka
laisen aviomiehensä tohtori Harry Frenchin rinnalla täysin amerik
kalaistunut lukuun ottamatta Suomen kielen taitoaan ja vanhoja 
suomalaisia gramofonilevyjään. Tri French toimi Beverly Hills'n 
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oppikoulun rehtorina ja esitteli kirjoittajalle eliittikoulunsa monia 
erikoisuuksia. Sellainen oli mm. suuri palloiluhalli, jossa pojat olivat 
juuri pelaamassa koripalloa. French komensi pojat katsomoon ja 
napin painalluksesta hallin lattiapuoliskot alkoivat siirtyä katsomon 
alle ja tilalle tuli- täysimittainen uima-allas. Samalla matkalla sain ih
metellä myös sitä, kun suuri viisikerroksinen kerrostalo oli nostettu 
pyörien päälle siirrettäväksi uuteen paikkaan! Maalaispojalle löytyi 
ihmettelemisen aiheita. Tri French oli palvellut sodassa ilmatorjun
tajoukoissa yleten everstiluutnantiksi. Sotaveteraanina hän oli luon
nollisesti hyvin kiinnostunut sorlistamme Neuvostoliiton kanssa. 
Tietoisena maamme raskaista sotakorvauksista, jälleenrakentami
sesta ja taloudellisista vaikeuksista hän antoi kirjoittajalle henkilö
kohtaisena »Marshall-apuna» vaatepaketin, joka sisälsi mm. erin
omaisen kestävästä khakikankaasta valmistetut sotilaspaidan ja 
-housut sekä metrikaupalla lujaa laskuvarjonarua, joka on edelleen
käytössäni - vetäessäni muovipulkassa lapsenlapsiani ja muistellen
samalla lämmöllä näitä kaukaisia narunlahjoittajia.

Lukuvuosi kului nopeasti. Olin SVUL:sta virkavapaami, mutta 
kun pääsihteeri Kallio Kotkas tiedusteli kirjeitse jatkosuunnitelmiani 
olin jo niin vahvasti sitoutunut jatko-opintoihin, että ilmoitin lopetta
vani virkasuhteeni SVUL:oon ja jatkavani opintojani yliopistossa. 
Ennen kotiinlähtöä sain myös professori Heikki Warikselta tieduste
lun, olisinko kiinnostunut sosiologian assistentuurista yliopistossa. 
Vastasin luonnollisesti myönteisesti ja näin perheellinen opiskelija 
saattoi turvallisin mielin ryhtyä matkavalmisteluihin kotimatkaa var
ten. Suomi oli maksanut vanhat sotavelkansa USA:lle, joka käytti ra
hat mm. Asla-stipendijärjestelmän luomiseen antaen samalla sadoille 
suomalaisille jatko-opintomahdollisuuden Yhdysvaltojen yliopistois
sa. Monille Asloille nämä opinnot tieteen johtavissa yliopistoissa vai
kuttivat myöhemmin koko elämänuraan. Hieno homma, Setä Samuli! 

Tuntui haikealta jättää yliopiston kaunis kampus ja kiinnostavat 
opinnot taakseen, jos kohtakin koti-ikävii. ja opintomatkan aikana 
syntynyt uusi perheenjäsen helpottivat lähtöä. Junamatkalla yhdessä 
Paavo K.ilo11 kanssa etelävaltioidcn kautta poikki suuren mantereen 
keräsimme elämysmuistoja ja tutustuimme mm. Carlsbadin mahta
viin tippukiviluoliin, New Orleansin ranskalaiskortteliin ja jazzin 
synnyinseutuun Rampant Streetiin, jota kuljeskellessamme ystäväl
linen, pyörällä liikkuva postimies kaartoi kadun toiselta puolelta 
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luoksemme ja kyseli patikoimisemme tarkoitusta. Hämmästellen 
moista kysymystä kerroimme vain katselevamme näitä kuuluja New 
Orleansin nähtävyyksiä. Varottaen katselun turvariskeistä hän suo
sitteli meille kääntymistä takaisin. Kiittäen neuvosta käännyimme
kin paluumatkalle, jolloin vasta huomasimme monien silmäparien 
tarkkailevan menoamme rähjäisten kapakoiden ikkunoista ja oviau
koista muuten täysin tyhjällä kadulla. 

New Orleansista jatkoimme Floridaan, jossa kämmenen kokoinen 
hämähäkki kylpyhuoneen katossa keskeytti suihkunoton ja jonkin 
merieläimen antama voimakas sähköisku kauhomiseni Atlantin lep
peillä aalloilla. En tuntenut mitään kosketusta ihollani, vain rajun säh
köiskun, jonka ilmeisenä tarkoituksena oli lamaannuttaa saalis. Peto 
taisi sillä kertaa kuitenkin erehtyä saaliin koosta: lamaannuksen sijasta 
sainkin lisää hevosvoimia kroolipotkuihini kohti rantaa. Meriselityk
seni jälkeen sain asianmukaisen lääkityksen iholleni ja selvisin tilan
teesta pelkällä säikähdyksellä ja yhtä kokemusta rikkaampana. 

Kotimatkan elämykset huipentuivat New Yorkissa: Empire State 
Buildingin kattotasanteen näkymät suurkaupungin yli ja alas katuvi
linään ihmismuurahaisineen ja miniautoineen, Time Square savua 
tupruttelevineen Camel-mainoksineen ja - viimeinen ilta Radio 
City Music Hallissa. Esirippu alhaalla, mielet virittyneinä odotam
me varietee-esityksen alkamista. Yhtäkkiä jostain alhaalta kohoaa 
korviimme ääniaaltoja, jotka tunnistamme Finlandian sykähdyttä
viksi sävelkuvioiksi ja samanaikaisesti orkesterisyvennyksestä koho
aa näkyviin suuri sinfoniaorkesteri julistamaan sävelkielin karua 
kertomusta synnyinmaamme kovista kohtaloista. Mikä sattuma ja 
miten sattuvan »farewellin» Setä Samuli järjestikään meille »Koti
maani ompi Suomi» -tunnelmissa oleville Asloille. Varietee-tyttöjen 
säihkysääret ovat aikoja sitten unohtuneet, mutta Finlandian tun
nistamisen momentti Radio City Music Hallissa on syöpynyt lähte
mättömästi koti-ikävän herkistämään tajuntaan. Läheltä piti ettem
me ponnahtaneet seisaalle todistamaan, että tämä mahtava sävelte
os kertoo meistä, suomalaisista! 

Seuraavana päivänä nousimme Kungsholmiin ja otimme suun
nan kohti Göteborgia. Laivamme kannelta tähyilimme kun Vapau
den patsas painui horisontin taakse. Samalla USA muuttui mennei
syyden rikkaaksi kokemukseksi ja mieli alkoi suuntautua kotimaa
han ja edessä oleviin uusiin tehtäviin. 
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Yliopistouralle 

Sosiologian assistentuuri merkitsi irtaantumista urheilun alalta ja 
suuntautumista sosiologian, yhteiskuntailmiöirlen ja sosiaalisen 
käyttäytymisen todellisuuteen. Assistentin tehtäviin kuuluu tutki
muksen ja opiskelun ohessa myös alkuopinnoissaan olevien opiske
lijoiden ohjaaminen opintoasioissa, tutkimustekniikkojen käytössä 
ja alan laajan tutkimuskentän valinnoissa. 

Helsingin yliopiston sosiologian laitos toimi tuohon aikaan jo 
valtiotieteellisen tiedekunnan uusissa Porthanian tiloissa. Heikki 
Wariksen jälkeen laitosta johti vuonna 1952 tohtoriksi väitellyt so
siologian vl. professori Erik Allardt, nykyaikaisen empiirisen sosio
logian tunnettu tienavaaja Suomessa. Tunnustuksena tieteenalojen
sa kehittämisestä sekä Heikki Waris että Erik Allardt ovat saaneet 
akateemikon arvonimen. 

Käytännössä laitoksen johtaminen merkitse ennen kaikkea lai
toksen toimialan edunvalvontaa sekä vastuuta tieteenalan kehityk
sestä ja sen opetuksen ja tutkimuksen tasosta. Sosiologian linjauk
sissaan Erik Allardt osoitti etevämmyytensä: muutamassa vuodessa 
hän loi ympärilleen koulukunnan ja sosiologiasta tuli tiedekunnan 
suosituimpia oppiaineita. Kieltämättä tähän buumiin myötävaikutti 
myös uudelle tieteenalalle suotuisa yhteiskunnallinen tilanne rajuine 
muutoksineen, ristiriitoineen ja ongelmineen. Yhteiskuntatieteillä 
yleensä ja sosiologialla erityisesti oli tuolloin sosiaalinen tilauksensa. 

Erik Allardt suhtautui esimiesasemassaan assistenttiinsa kuitenkin 
läh.i1111ä ikäto·vcrin lailla. _1_Å.1.sioista neu·voteltiin ja so,rittiin, eik8. h�.n 
koskaan käyttänyt assistenttinsa työpanosta omissa työtehtävissään. 
Sain toimia nimenomaan laitoksen assistenttina ja keskittyä omiin 
tehtäviini ja tutkimuksiin. Vaikka siis työsuhteemme toimi hyvin ja 
laitos toimi lisääntyvistä opiskelijamääristä huolimatta jouheasti Mai
re Saramon hoitaessa virastovaratyöntekijänä erinomaisen tehok
kaasti laitoksen paisuvaa toimistorutiinia jotain varauksellista jäyk-
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kyyttä oli kuitenkin aistittavissa suhteessamme. Helsingin yliopisto 
on tunnetusti tarkka akateemisista perinteistään. Tämä näkyi tuohon 
aikaan myös opettajakunnan hierarkkisissa suhteissa, josta sain ker
ran tuta itse dekaani Matti Lepon suulla. Olin juuri vastaamassa pu
helimeen, kun herra dekaani tuli työhuoneeseeni ja kuuli minun il
moittavan, että »professori Allardt ei ole tavattavissa». Tähän dekaani 
huomautti, että eihän Allardt ole professori, vaan vt. professori. Mut
ta syy työsuhteemme jonkinlaiseen jäykkyyteen löytyi pian. Erik 
Allardtilla ja Heikki Wariksella oli toisistaan poikkeava yhteiskuntatie
teellinen näkemys ja lähestymistapa, ja tällöin oli varsin luonnollista, 
että Allardtilla oli oma ehdokkaansa laitoksen assistentiksi. Heikki 
Waris oli kuitenkin neuvottelematta Erik Allardtin kanssa tiedustellut 
kirjeellään kiinnostustani po. tehtävään ja saanut tiedekunnan vahvis
tuksen esitykselleen. Tämä välistäveto, josta en ollut lainkaan tietoi
nen, närästi luonnollisesti Erik Allardtia ja aiheutti mainitun varauk
sellisuuden välillemme, kuten esimieheni myöhemmin kertoi. 

Muistelin noita innostuksen ja puurtamisen yhteisiä vuosia Erik 
Allardtille omistetussa »Kohtaamisia»-muistelmateoksessa mm. 
seuraavasti: 

Suomalaisen sosiologian kehitykselle oli arvaamaton onni, että Erik 

Allardtin kaltainen kyky ja tarmonpesä tuli tuolloin luotsaamaan piskuista 

sosiologian laitosta ja uuden tieteenalan kylvötyötä maassamme. Erik va

litsi sosiologian siemenviljan, kasvatti lahjakkaan ensipolven ja myyntityk

kinä markkinoi sosiologian uutta yhteiskunnallista sanomaa [ ... ] 

(Tässä) kaikessa oli (kuitenkin) suuren seikkailun ja löytöretken makua. 

Olimme siinä kaikki mukana - toiset kuitenkin innokkaampina ja toiset 

taas kriittisempinä. Haluttiin kokeilla, Erik muiden mukana, mutta koros

taen aina teorian keskeisyyttä tieteen kehityksessä ja jättäen mittaus- ja 

analyysiteknikoille lähinnä välinearvon. - -

Uskoimme sosiologian kehitykseen ja sen rooliin yhteiskunnan kehittä

misessä. Erikin koko olemus heijasti tuota uskoa, ja laitoksen työilmasto 

oli tästäkin syystä erinomaisen innostava. Arkinen vuorovaikutus sävyttyy 

yliopiston laitoksissa usein runsaiden työrutiinien ja opiskeluasioiden mu

kaan. Tätä vuorovaikutusta rikastuttivat kuitenkin kahvi tuokiot, jossa kan

taporukkana olivat »lähisukuiseb> sosiologian, sosiaalipolitiikan ja val

tio-opin nuoret tutkijat. Myös illanistujaiset ja kyläilykanssakäyminen an

toivat virikkeitä ja vahvistivat laitoksen pioneerihenkeä. 
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Kirjan muistelukset lopetin koko yliopistouraani koskevaan loppu
arviointiin: »Yliopistourani aikana sain olla mukana toteuttamassa 
yliopiston asiaa varsin monissa eri tehtävissä. Parasta aikaa oli assis
tenttikausi Erikin työverstaalla sosiologian laitoksella». 

Näin se todella oli, vaikka työtä tehtiin vuorotta ja Porthanian 
huoneissa paloi valo usein pikkutunneille saakka. Opiskelimme, 
opetimme ja tutkimme ja tähän liikeni aikaa ja energiaa, koska hal
linnointi ja byrokratia olivat tuohon aikaan yliopistossa minimis
sään: ei ollut opinto-ohjaajia, toimistosihteereitä, kanslisteja, 
ATK-henkilöstöä eikä edes tiedekuntasihteereitä, vaan esimerkiksi 
valtiotieteellisessä tiedekunnassa yliopiston hallintojohtaja ja rehto
rin oikea käsi Heikki Rauramo sivutoimisena notaarina hoiti tiede
kunnan juoksevat asiat. Nyt hallinnointi on moninkertaistunut kor
keakoululaitoksessa, mutta onko vastaava kasvun kehitys toteutu
nut myös toiminnan tuotoksissa? Tuskin. 

Empiirinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus oli uutta ja me tun
simme olevamme ikään kuin etulinjassa tienavaajina. Empiirisille tut
kimukselle uudet tutkimusmenelelmät, mittaustekniikat ja otanta
menetelmät avasivat uusia mahdollisuuksia ja yhteiskunta monine 
tutkimushaasteineen odotti vain meitä - totuuden etsijöitään. Heikki 
Waris, joka oli soveltanut Chicagon yliopistossa oppimiaan uusia tut
kimusmenetelmiä uraauurtavassa väitöskirjassaan »Työläisyhteiskun
nan syntyminen Pitkänsillan pohjoispuolelle», oli käynnistänyt tiettä
västi ensimmäisen tutkimusmenetelmien praktikum-kurssin sosiaali
politiikassa vuonna 1950. Kurssin osanottajana sain tehtäväkseni sel
vittää tilastollisten tunnuslukujen käyttöä sosiaalitutkimuksessa. 
Myöhemmin jatko-opiskelijoina, assistentteina ja tutkijoina me opis
kelimme näitä tekniikoita myös spontaaneissa asiantuntijaseminaa
reissa: Erik Allardt opasti meitä asennemittauksen keinovalikoimaan, 
Paavo Piepponen varianssianalyysiin ja Touko Markkanen fakto
rianalyysin moniulotteiseen vektoriavaruuteen, jonka havainnollista
miseksi Touk.011 pystyyi1 11ostamat sormet eivät tuntu11eet riittä-vän. 

Kaiken tämän oppimisen jälkeen työn ääni muuttui laitoksilla: 
hiljaisen pohtiminen ja paperin kääntäminen muultui reikäkorttien 
käsittelyssä käytetyn »laskevan lajittelijan» ta-ta-ta-ta-ta-sarjatuleksi, 
joka aika ajoin rikkoutui jumiutuneen reikäkortin aiheuttamaan sa
datteluun, ja Monroe Matic -laskukoneen rätinäksi sen tulostaessa 
tutkimushavainnot numeeriseen muotoon. Aina kun tutkimusha-
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vainnot kvantifioidaan laskukoneitten jauhettaviksi syntyy mate
maattistilastollisten mallien mukaista »tulosta» ja tutkijan tehtäväksi 
jää lähinnä tulosten tulkinta. Monimuuttujamenetelmien ja erityi
sesti faktorianalyysin tullessa muotiin- tieteessäkin on omat muoti
virtauksensa ja idolinsa - tutkijan sosiologinen mielikuvitus joutui 
usein koetteelle juuri tulosten tulkinnassa. Muistelen faktorianalyy
sin erään kehittäjänä ja samalla persoonallisuuden tutkijana kunnos
tautuneen Raymond Cattelin joskus kirjoittaneen, että käyttäyty
mistieteissä ATK-kausi on tuottanut enemmän nollatutkimusta 
kuin koskaan aikaisemmin. Näin tapahtuu, jos »automaattinen tie
tojenkäsittely» ja mekaaninen tulostus syrjäyttävät ajattelun ja mo
nimuotoisen todellisuuden luovan havainnoinnin. ATK on tieteen 
hyvä palvelija, mutta huono isäntä. 

Luonnontieteellisen tutkimuksen kehitysuraa jäljiteltiin ei vain 
mittaamisessa ja tulosanalyysissa, vaan myös tutkimusasetelmissa. 
Niinpä Kettil Bruun käytti hyväksi kokeellisen tutkimuksen asetel
maa mielenkiintoisessa laboratoriotutkimuksessaan pienryhmän 
humalakäyttäytymisestä ja Pekka Kuusi laajassa tutkimuksessaan 
väkijuomamyymälän avaamisen vaikutuksista väestön alkoholikäyt
täytymisessä. 

Yhteiskunnallinen todellisuus on niin rikas ja kompleksinen ko
konaisuus, ettei sitä sellaisenaan voi tutkia. Tutkimuksen ainoana 
mahdollisuutena on tämän monimutkaisen todellisuuden pelkistä
minen ja yksinkertaistaminen tavalla, joka auttaa meitä ymmärtä
mään siinä tapahtuvia prosesseja ja kehitystä. Tämä pelkistäminen 
merkitsee aina valintojen tekemistä ja harkintaa sen suhteen, mitä 
valitaan havainnoinnin kohteeksi. Tässä valinnassa pätee paradoksi
nen sääntö: mitä paremmin tutkija tuntee tutkimuskohteensa, sitä 
pätevämpää tietoa tutkimus tuottaa. Tämän oivaltaen tuon ajan työ
organisaation tutkijat Paavo Koli, Paavo Seppänen ja Vesa Laakko
nen ottivat työntekijän pestin teollisuusyrityksiin ja perehtyivät lat
tiatasolla työmiehen todellisuuteen pystyäkseen valitsemaan »oike
at» eli merkitykselliset asiat ja ongelmat tutkimustensa kohteiksi. 
Tämä »osallistuvan havainnoinnin menetelmä» on edelleenkin suo
siteltava rnenettely tutkimusaiheeseen perehtymistä varten. 
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Uusi yhteiskuntatieteellinen tutkimus, Erik Allardt sen primus motori

na, työntyi tieteen markkinoille ja nousi 1950-luvun yhteiskunnalli
sessa murroksessa nopeasti julkisuuteen. Alan tutkijoina ja opiskeli
joina olimme mukana kaikessa tässä; toiset täysin rinnoin, toiset 
taas varauksellisemmin ja kriittisyytensä säilyttäen. Julkisuuteen al
koi tulla kuitenkin tutkimuksia, joissa analyysitekniikoista oli tullut 
isäntiä ja ikään kuin itsetarkoituksia. Tällaiset tieteelliset näytöt ke
hotti val kriittisyyteen ja terveen järjen käyttöön myös tutkijan luo
vuttamattomina voimavaroina. Oman kriittisyyteni ja hämmennyk
seni toin esille sosiologien pää-äänenkannattajassa (Sosiologia 
2/ 1965) kauniin kevätsään tunnelmissa seuraavasti: 

Leikin ja toden kevätvirtoja sosiologiassa. 

Sunnuntaiaamu. Yliopiston ja opintodemokratian ralli on pariksi päiväksi 

tauonnut. »Sosiologialle» heikkona hetkenä ja helpoin-tapa-päästä-irti-ke

vytmielisyydessä annettu kirjoittamisen lupaus tiedostuu. Mutta irtoaako 

kynästä? Ei urheilijaltakaan aina irtoa. Seisova ilma sisällä ei viritä. Ulkona 

kevään äänet houkuttelevat: linnut ja pärinäpojat. 

Edessä jäsentyy modernin yhteiskunnan kaksi todellisuutta: taustalla 

teknologian autovirta mittarinlukijoineen murtaa nopeusrajoitusten nor

mivallia, kun taas välimaaston polveilevalla kvasitiellä sunnuntaiaamun 

vihreät lesket, lenkkeilijät ja pyöräilijät toteuttavat minäänsä. 

Teknologian virta jää tuntemattomaksi: se vain virtaa, mekaanisesti, ja sitä 

seuratessa pää kääntyy saranoillaan kuin tennisottelun katsojilla kentän keski

viivan jatkeella. 1'1inne menet ja missä tarkoituksessa? Lenkkeilijöiltä puuttuu 

suojaava naamio. Heitä on helppo lukea: tuossa isä opettaa nuorimmalleen 

pollrnpyörätasapainoilun ihmettä- ei »välistä» kuten yhteisen perhepyörän ai

kakautena; tuossa ikääntynyt virkamies hoitaa johtajantaudin oireita, tuossa 

tandempyörän satuloissa nuoripari totuttautuu aviokumppanuuteen - vanha

kantaisena roolijäänteenä mies on kuitenkin ' ohjaimissa'; tuossa ollaan oikein 

hikilenkiliä talven kunto-ohjellnan kiloiT1etrivajausta täyttä1nässä ja tuossa taas 

hankitaan 'ikälisiä' ja maksetaan lihapatojen jälkiverotusta. 

Pysähtyä, katsella ja ihmetell:i - ikään kuin ulkopuolisena - aulaa tähti

hetkiä ainakin pysähtyjälle, ehkä antaisi myös nykypäivän rallin pyörteissä 

olevalle sosiologille - jos olisi aikaa. 

Edessä avautuva kapea näkökulmanäyte peilaa , skitsoa, todellisuutta. 

»Der Einzelne und der Apparab> luonnehtii Helmut Thielicke. Teknologi-
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sen todellisuuden polariteetti saattaa ymmälle: sen panssariin kilpistyvät 
kysymykset - kiire ja tehokkuus ovat ainoat vastaukset. Sosiologiset lähes
tymistavat ala Max Weber ovat sen suhteen kuin kivikauden työkalut. Sillä 
on omat automaattiset mittarinsa, tarkat mittayksikkönsä ja indeksinsä. Se 
on eksaktisuuden, rationaalisuuden, invarianttien ja ennustettavuuden to
dellisuus. Sitä hallitaan matemaattisen kaavan ja mallin avulla. 

Se on pop. Kuitenkin siihen liittyvä itsetarkoituksen sävy herättää ke
vään äänten keskellä protestimieltä. Lisää matematiikkaa, lisää luonnontie
teitä, lisää vieraita kieliä, lisää taloustietoa Suomen lapsille peruskouluun -
tieteen, teknologian, taloudellisen kasvun ja sivistystason säilyttämisen ni
messä! Lisää tuottavuutta huomenna! Kehitysapua ja elintasokilpailua var
ten? Kalkyloimme ja elämme huomispäivää varten. Emme voi elää tätä 
päivää - emme elä koskaan? Teknologian todellisuus on kuitenkin ja kaiki
tenkin sitä,josta me elå'tmne. Onko se myös sitä,;ossa me elåmme? Abundance 
for what? kysyy David Riesman. Työväki vaatii lyhyempiä työviikkoja. 
Miksi? Kasvuhakuiselle tämä on painajainen, samoin yleistyvä puhe va
paa-ajasta. Tuotannon kasvu ja kansantulon nousukäyrä ovat vaarassa. 
»Erilaisten vapaa-ajanvieton markkinoijien ajatusmaailma on tänä päivänä
jokseenkin samalla tasolla kuin , alahuoneen' talouspoliittinen keskustelu
1920- ja 1930-luvulla Suomessa». Entäpä työväen ajatusmaailma, työväen.
joka vaatii lyhyempiä työviikkoja? Vapautta jostakin, mutta mitä varten?

Teknologian rationaalista todellisuutta pystytään hallitsemaan, ohjel
moimaan ja mallittamaan (poliisin valvova silmä tuli tarkkailemaan auto
virtaa sivutielle). Se on järjestyksen ja kalkyylien todellisuus. Moitteetto
massa järjestyksessään se on kuin matemaattinen vektoriavaruus, jonka 
elegantti viritt:yneisyys tuottaa suurta iloa asiantuntijalle, mutta jonka ro
taatioihin ja tuhannesosiin helposti häviää ihminen tai ainakin se spesifiik
ki homo ludens, joka elää myös toista todellisuutta. 

Mutta matemaattiseen avarnuteen on käyttäytymistieteissäkin raketit 
suunnattava. Kosmonauttien koulukunta on tarpeen, jos mielitään olla 

TIEDETT A. Mutta toisaalta: The Varieties of Goodness. Puhutaan siitä ih
misestä, joka on muutakin kuin matemaattinen yhtälö. Puhutaan ihmisestä, 
joka tuossa varioivasti ulkoillen käy viivytystaistelua liikakiloja, ikääntymistä 
ja - ikävyst:ymistä vastaan. Hän on tuttu. Häntä voi myötäelää. Häntä on eri
laista, mutta tuossa erilaisuudessaankin hän on jotenkin tuttu, ymmärrettä
vissä. Hän on ihminen, epämalli. C. P. Snow kertoo hänestä 'tieteisromaa
neissaan', ja kustos (matemaatikko-filosofi) hämmästeli näiden puuttumis
ta Antti Eskolan mallikkaan väitöskirjan bibliografiasta. 
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Sosiologian ja yleensä yhteiskuntatutkimuksen todellisuus on meillä ja 

muualla' skitso ', Voisiko se muuta ollakaan, jos se elämän todellisuus, jota 

se pyrkii jäsentämään ja selittämään, on kaksijakoinen. Jos skitso todelli

suutemme on sairas, kuten kuulee väitettävän, seuraako siitä, että pola

risoituva yhteiskuntatutkimuskin on sairas? Sairas sairaan parantajana? 

Aurinko vetäytyi toviksi tumman pilvipeikon taakse, mutta nyt se helot

taa jälleen ja antaa luonnon vitamiinihoitoa kevätväsymykseen. 

On mahdollista, että sosiologiassa me voimme ajaa metsään - ihminen 

on senkin ratissa, vaikka joskus sitä jää epäilemään. On hyvä, jos meillä on 

lupa ja rohkeutta ajaa metsään. Siitä voimme oppia, Pahinta sosiologian 

kannalta ovat ketjukolarit ja joukkoharhaanajot, Mitä ehdottomampia 

suuntaviittoja sosiologian tielle pystytetään, sitä enemmän on myös pee

saajia ja sitä suurempi ketjukolarien riski, Peesauksen yhteiskunnassa tut

kimus on vaarassa muuttua peesaajien tieteeksi etenkin ATK:n ja sen oh

jelmapalvelun aikakautena. Ja paras vakuus joukko harhaa ja joukkohar

haanajoa vastaan on sosiologian ja sosiologiroolien erilaisuuden ja moni

muotoisuuden hyväksyminen. 

Tieteemme terävimpään kärkeen lukeutuva akateemikko Georg 
Henrik von Wright oli seurannut niinikään sosiologian vauhdikasta 
kehitystä yhteiskuntatieteenä keskeisimpänä piirteenään nopeasti 
etenevä »matematisoituminen». Olin oppinut arvostamaan tämän 
suuren ajattelijan ja humanistin kriittisiä yhteiskunta-analyyseja ja 
kuunnellut hänen syvällisiä luentojaan yliopistossa mm. sosiaalisista 
normeista. Tämän löyhän opettaja-oppilas-suhteen pohjalta lähe
tin edellä lainatun »eriävän mielipiteeni» kunnioitetulle akateemi
kolle, joka oli vastikään julkaissut mainitun ihmisyyttä ja ihmisenä 
olemista syvällisesti luotaavan analyysin »The Varieties of Good
ness». Ystävällisessä vastauskirjeessään 3.2.1989 arvostettu tutkija 
yhtyi omiin epäilyihini seuraavin sanoin: 

Oli aika, jolloin uskuin ellå ilunistä koskevat tieteet olivat safnn.1.ttamaisillaan 

samaa eksaktisuuden astetta kuin luonnontieteet. Orastava laskukoneiden 

teknologia, peli- ja päätöksenteonteoria kiehtoivat minua suuresti Olin noina 

vuosina säännöllisesti Yhdysvalloissa, missä oli mahdollista seurata kehitystä 

läheltä. Tämä kausi elämässäni ei kestänyt kovin monta vuotta ja nyttemmin 

suhtaudun kyseiseen kehityssuuntaan Qa sen haaroihin nykyisyydessä, esim. 

AI-tutkimukseen) luultavasti yhtä epäilevästi ja kriittisesti kuin Tekin. 
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Pikku kirjoituksessani peilautuu luontainen kriittisyyteni kaikkea ja 
myös tieteen piirissä havaittavaa autoritaarisuutta kohtaan, mutta 
samalla skeptisyyteni sosiologian matematisointia kohtaan ikään 
kuin sen tieteellisyyden ehdottomana kriteerinä. 

Myös Herbert Blumerin opetuksen ja meadiläisyyden jälki näkyy 

käyttäytymisen ymmärtämisen tärkeyttä koskevassa pohdiskelussa
ni. Tuo ymmärtäminen merkitsi lähinnä sitä, että käyttäytyminen 
sosiaalisessa tilanteessa on aina toimijan ja sosiaalisen tilanteen vuo
rovaikutusta: toimija tulkitsee tilanteen, antaa sille merkityksiä ja 
toimii näiden merkitysten mukaan. Tämä viittaa myös siihen, ettei 
millään ulkopuolisen havainnoinnin menetelmällä, saati tilastoai
neistoilla ja -menetelmillä, voida saavuttaa pintaa syvempää tietoa 
sosiaalisen käyttäytymisen perusteista. Sosiaalisen käyttäytymisen 
ymmärtäminen edellyttää aina myös toimijan tilannetulkintojen 
huomioonottamista. Tätä käyttäytymisen ymmärtämisen merkitys
tä Georg Mead tähdensi myös määritellessään sivistyneen ihmisen: 
hän on empaattinen eli kykenee asettumaan toisen ihmisen ase
maan ja kokemaan asiat ja tilanteet niin kuin tämä toinen ne kokee ja 
pystyy tältä pohjalta jakamaan myös tunteet tuon toisen kanssa. 
Määritelmän valossa näyttää muuten siltä, että yhteiskuntamme hy
väosaisten ja valtaeliitin piirissä on juuri nyt huolestuttavassa määrin 
sivistyneisyyden vajetta päätellen siitä kitsaudesta, millä on suhtau
duttu kansalaislähimmäistemme vakavaan työttömyysongelmaan, 
vanhusten huollon puutteisiin ja nuorisomme huolestuttaviin vie
raantumisilmiöihin. 

Teollistuvan ja rajusti muuttuvan yhteiskunnan murrosilmiöt oli
vat jo 1950-luvulla keskeisesti esillä yhteiskuntatieteellisen keskus
telun ja tutkimuksen kohteina. Tämä huipentui Erik Allardtin 
vuonna 1964 julkaisemaan analyysiin »Yhteiskunnan rakenne ja so
siaalinen paine», jossa tutkija käytti etevästi hyväkseen Emile Durk
heimin solidaarisuuskäsitteitä tulkitessaan yhteiskunnan muutoksia. 
Myös Heikki Waris tarkasteli näitä muutosilmiöitä vuonna 1968 jul
kaistussa kirjassaan »Muuttuva suomalainen yhteiskunta», joskin il
man yleisempiä teoreettisia kehyksiä tai selityksiä, mutta käyttäen 
taidokkaasti hyväksi alalta tehtyjä opinnäytteitä. 

Näiden mestarien varjossa oli meidän muiden ponnistettava. 
Yhteiskunnan vieraantumisilmiöt kiinnostivat myös minua. Näissä 
asioissa liikuttiin sellaisten suurten tutkijoiden kuin Karl Marxin, 
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Emile Durkheimin ja Robert Mertonin jalanjäljillä huolimatta siitä, 
että kengännumerot olivat eri luokkaa. Kaiken tieteen perusajatuk
siin kuuluu uuden tiedon tuottaminen eli yhteiskunnan tietopää
oman kartuttaminen. Tämä tiedon kartuttamisprosessi voi käsittää 
vaatimattomimmillaan pelkästään kuvaavaa tietoa esimerkiksi yh
teiskunnan ja sosiaalisen käyttäytymisen nykytilasta, muualla tehdyn 
tutkimuksen toistamista suomalaisissa olosuhteissa tai kulttuurien 
välistä vertailua, parhaimmillaan ehkä vanhojen teoreettisten malli
en soveltamista uusissa yhteyksissä ja mallien edelleenkehittelyä tä
män pohjalta tai sitten kokonaan uusien teoreettisten ja käsitteellis
ten ajatusrakennelmien luomista ja niiden koettelua empiirisessä 
tutkimuksessa. 

Tuskin arvioni suomalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
luovuudesta menee kovinkaan paljon harhaan väittäessäni sen annin 
teoriapääoman kartuttamisessa jääneen kansainvälisesti suhteellisen 
vaatimattomaksi tutkimusten tuottaessa pääosin uutuusasteeltaan lä
hinnä kuvaavaa ja vertailevaa yhteiskunnallista käyttötietoa. Kuten 
monilla muillakin tieteen aluilla olemme myös sosiologiassa pikem
minkin tieteen kärkimaiden ja kärkinimien peesaajia, myötäilijöitä, 
kuin uusien paradigmojen ja tieteellisten läpimurtojen tuottajia ja uu
den tien avaajia. Onko näin ja jos on, niin miksi? Näitä kysymyksiä 
kannattaisi joskus vaikka Westermarck Seurassa pohtia ja samalla 
muistella 1970- ja 1980-luvun »edistyksellisyyden» aikaa, joka tosi
asiassa merkitsi taantumaa suomalaisessa sosiologiassa ja marxis
mi-leninismin kritiikitöntä julistusta ja epätieteellistä dogmatismia! 

Kansainvälisesti suomalaiset sosiologit ovat kunnostautuneet 
ehkä selvimmin vertailevan tutkimuksen alalla, mutta myös jo ole
massa olevan tiedon koostamisessa ja systematisoinnissa eli alan erin
omaisten oppikirjojen tuottamisessa (Erik Allardt, Yrjö Ilttunen, 
Antti Eskola ym.). Oppikirjojen luonteesta johtuen niiden tieteellistä 
meriittiä on pitkään väheksytty mm. tieteellisiä virkoja täytettäessä. 
Hyvien perusoppikirjujen merkitys voi kuitenkin olla arvaamatto
man suuri eikä vain tieteenalan tuotekuvalle, vaan myös sen kehityk
selle, mitä näkökohtaa ei riittävästi ole huomiounuleLLu kehitettäessä 
esimerkiksi korkeakouluopetusta ja tutkintojärjestelmiä. 

Kun Marx jäljittää sosiaalisen vieraantumisen lähteen tuotanto
välineiden omistussuhteisiin ja Durkheim käyttäytymisopasteiden 
puutteisiin, Merton vuorostaan etsii niitä yhteiskunnan arvopää-
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määrien ja niiden toteuttamiskeinojen epäsuhteesta. Antamatta näi
den suurten ajattelijoiden häiritä liikaa omaa pohdiskeluani lähdin 
jäljittämään vieraantumisen ilmiöitä avoimen yhteiskunnan yleises
tä kilpailun toimintamallista: 

Kilpailu on koetinkivi, jonka avulla avoimessa yhteisössä arvioidaan yksi

löiden suoritukset, ja kilpailukyvyn mukaan määräytyvät kohoamisen 

mahdollisuudet ja yksilöiden lopulliset 'pääteasema( yhteiskunnan strati

fikaatiossa. l\1enestystä ko,vsfava, sosiaalisen liikkuvuuden )'hteiskunta 011 kilpai

lrm )'hteiskunta. Kilpailu 011_yleensä sitä ankarampi, mitii korkeammasta ja samalla 

ha!ti!ummasta asemasta on ky:91vrys. 

Tehokkuutta ja suo1itusk]leyä korostavan kilpail1111)'hteisk111man muotokuva 011 

me11est)'vä: elåi11åssåäi1 edistyväjksilö' [ ... ] 

Avoimen kilpailun yhteiskunnan muotokuva - menestyvä yksilö - ei 

kuitenkaan ole täydellinen ilman huonompiosaisen muotokuvaa. I<ilpailun 

yhteiskunta vino suuntaa helposti huomion menestyviin ja jättää varjopuo

lelle muut väestöryhmät [ ... ] Kilpailulla on kaikilla elämänaloilla tehok

kuutta ja suorituskykyä korostavana disk1iminoiva, erotteleva, vaikutuksen

sa: kilpailu erottaa toisistaan kaksi väestönosaa: menestyvät ja vähäväkiset, 

voittajat ja häviäjät[ ... ] 

Avoimen yhteiskunnan kaksi väestöryhmää: menestyvät ja vähäväkiset, 

eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan pohjautuvat samaan sosiaaliseen 

järjestelmään. George Homansin määritelmän mukaan menestyvistä ei 

voi puhua ilman vähäväkisiä, häviäjiä, ja vastaavasti vähäväkisiä ei ole il

man menestyviä. Tehokkuuden ja suorituskyvyn mukaan erotteleva kilpai

lu luo menestyviä; mutta samalla vryös huonompiosaisia. (Heinilä 1963) 

Kun pohdinnoissani tarkastelin kilpailun erilaisia häiriöseuraamuk
sia, joiden säätelyä ja hallintaa varten nyky-yhteiskunta on rakenta
nut monisäikeisen, kalliin turvaverkoston, ennakoin samalla väes
tön jakaantumista yhtäältä menestyviin, joilla menee hyvin, ja toi
saalta häviäjiin, joilla menee huonosti ja joille myös erilaiset vieraan
tumisoireet kasautuvat. Olematta jälkiviisas ennakoin jo tuolloin 
kilpailuyhteiskunnan jakavan väestön A- ja B-luokan kansalaisiin! 

Tuo tapahtui samoihin aikoihin 1960-luvulla, kun sosiaalipolitii
kan assistenttiystäväni Paavo Seppänen pohti ansiokkaasti työn uu
delleenjakamisen eri vaihtoehtoja, jotka myös nykyisen suuren työt
tömyyden aikana ovat tulleet ajankohtaisiksi. Samoista kilpailunyh-
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teiskunnan lähtökohdista pohdin myös nuorison sopeutumisongel
mia kaupungistuvassa yhteiskunnassa enkä huomaa - ehkä ikäänty
misestä johtuen - sen menettäneen kokonaan ajankohtaisuuttaan 
(Heinilä 1963 b). 

Nämä pohdiskeluni eivät olleet tarkoitetut jäämään vain akateemi
seksi aivovoimisteluksi tai pölyttymään laitoksen arkistoon, vaan niitä 
oli tarkoitus testata tutkimussarjan avulla. Tähän näyttikin avautuvan 
vuonna 1962 mahdollisuus, kun toimitusjohtaja - nykyisin vuorineu
vos - Aarne J. Aarnio ryhtyi perustamaan nykyaikaista lastulevyteh
<lasla maatalous-Suomeen eli Ristiinan kuntaan ja ystävänsä Yrjö 
Uiton aloitteesta innostui samalla tukemaan tutkimushanketta, jossa 
selvitettäisiin mitä yhteiskunnallisia muutoksia tuollainen teollistumi
nen aikaansaa maaseutuympäristössään. Vaikka Allardt oli lähdössä 
Yhdysvaltoihin rupesimme pikaisesti suunnittelemaan tutkimusoh
jelmaa, josta pääosa lankesi Tapani Valkosen ja Marjatta Marinin kon
tolle ja sivuosa minun vieraantumisprojektilleni. Kireän aikataulun ja 
voimavarojen niukkuuden vuoksi tutkimusohjelma jäi kapea-alaisek
si käynnistyen kuitenkin ajallaan Pellos OY:n myöntämän tutki
musapurahan varassa. Tapani Valkonen ja Marjatta Marin väittelivät 
myöhemmin tutkimuksillaan valtiotieteen tohtoreiksi ja päätyivät 
urallaan professorin virkoihin. Minä jäin Ristiinasta kerättyine vie
raantumisaineistoineni kuitenkin nuolemaan näppejäni, koska am
mattisuuntautumisessani tapahtui dramaattinen käänne: sosiologias
ta siirryin liikuntapedagogiikkaan ja Helsingin yliopistosta Jyväskylän 
Kasvatusopilliseen Korkeakouluun! I<iinnostukseni kilpailun toi
mintajärjestelmän ja sen tarkoitettujen ja tarkoittamattomien vaiku
tusten tutkimiseen on kuitenkin säilynyt. 

Sosiologian tutkimuskenttä on sananmukaisesti rannaton eli mikä 
tahansa yhteiskunnallinen tai sosiaalisen käyttäytymisen ilmiö voi 
olla tutkimuksen l{ol1teei1a. Tä111ä tutkimuskohteiden moninaisuus 
ja erikoistumisen puute johtaa helposti myös tietynlaiseen pinnalli
suuteen, mutta sitä on vaikea välttää pienessä maassa, jossa tutki
musresurssit ovat pienet. Tällaista pintatutkimusta syntyi myös 
Sosiologian laitoksessa, jossa me virattomat tutkijat pyrimme kar
tuttamaan vähäisiä tieteellisiä ansioitamme pätevöityäksemme alan 
harvoihin virkatehtäviin. 
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Erik Allardt oli käynnistänyt ensimmäisten joukossa laitoksel
laan myös tutkimusmenetelmien praktikum-kurssin, mutta toisin 
kuin Sosiaalipolitiikan laitoksella sosiologiassa teimme harjoitus
työnä pienoistutkimuksia: valitsimme tutkimusaiheen, suunnitte
limme sen eri vaiheet, laadimme kysely- tai haastattelulomakkeet, 
teimme otannan, keräsimme havaintoaineiston, koodasimme sen ja 
siirsimme reikäkorteille ja teimme perusanalyysit. 

Eräänä vuonna kurssin tutkimusaihe oli perhesosiologinen, ja 
kerätyn aineiston analyysiin osallistuivat työnjaon pohjalta Erik 
Allardt, nuori lupaava tutkija Antti Eskola - myöhemmin Tampe
reen yliopiston sosiaalipsykologian professori - ja kirjoittaja. Tutki
mustuotteeni »Perhekumppanuus ja perheen kiinteys» julkaistiin 
vuonna 1961 Väestöliiton vuosikirjassa. 

Parina vuotena valitsin menetelmäkurssin aiheeksi opiskelijoi
den tupakointiasenteet ja -tottumukset. Tutkimuksen perusjoukko
na olivat Helsingin yliopistoon kirjoittautuneet uudet opiskelijat ja 
tutkimuksen tehtävänä oli jäljittää näiden opiskelijoiden tupakointi
käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia opiskeluvuosien aikana. 

Kyse oli siis seurantatutkimuksesta, jota asetelmaa käytetään 
käyttäytymismuutoksia tutkittaessa. Aiheen valinta oli varsin epätie
teellinen. Olin sotareissulla omaksunut itse tämän paheen, josta mi
nun oli vaikea luopua. SVUL:n kasvatuspäällikön tehtävissä koin it
sekin sen sopimattomaksi ja Tahko Pihkalakin moitti minua siitä 
sympaattiseen tapaansa - »karsi porsaan suussa». Harjoitustutki
muksessamme pyrimme ns. dissonanssiteorian avulla selvittämään 
jäsenviiteryhmän mahdollista merkitystä nuorten tupakointikäyt
täytymisessä. Teoria toimi hyvin ja viiteryhmän vaikutus nuorten 
tupakointiin sai tutkimuksesta vahvaa näyttöä. Yllättävintä oli kui
tenkin, että WSOY julkaisi tutkimuksen nimellä »Tupakoiva nuori
so» vuonna 1962. Tutkimus oli samalla vahva henkilökohtainen 
kannanotto nuorten tupakoinnin terveysriskeihin aikana, jolloin 
tätä vakavaa vaaraa ei ainakaan julkisuudessa tiedostettu: 

Nykyinen lähes rajoittamaton tupakoinnin mainostoiminta kuvastanee 

osaltaan nykypäivän demokratian piirteitä, liike-elämän moraalia, yrittäjän 

vapautta mutta myös suuren rahan mahtia. 

Tupakkaan nivoutuvat tupakkateollisuuden ja alan liiketoiminnan taloudel

liset pyyteet. Myös valtiontaloudessa h1pakasta kertyneet tulot edustavat var-
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sin huomattavaa osuutta ... Kun tupakkaan kytkeytyvät näin huomattavat val

tiontalouden intressit, tupakkateollisuuden, tupakkakaupan, kaupallisen mai

nonnan, sanomalehdistön ja television huomattavat taloudelliset pyyteet, on 

suorastaan ymmärrettävää se hiljaisuus ja rauha, mikä vallitsee tupakanpolton 

torjuntatyössä. (10) 

Tällaiset arvoväritteiset kannanotot kuuluivat vain johdantoon ja 
perusteluksi tutkimustehtävän valintaan mutta saivat väistyä syr
jään, kun siirryin varsinaiseen tutkimusselostukseen: »tutkijalla on 
nyt puheenvuoro». Myöhemmissä asiantuntija-arvioinneissa tutki
mukseni nuorisotupakoinnin syy-yhteyksistä on saanut varsin hyvät 
lausunnot, mutta ihmekös tuo, kun tutkimus kuului opetusohjel
maan ja sen tuli siten täyttää positivistisen tieteenkäsityksen mukai
sesti hyvän tutkimuksen vaatimukset. 

Tupakkaturinani jatkuu. Päätin tutkimusselostukseni erään 
opiskelijan lausahdukseen tupakoinnin lopettamisesta: »Kyllähän 
se lakon tekeminen on helppoa, mutta siinä pysyminen on vaike
aa». Tutkimuksestani sain kuitenkin itselleni lisäpontta ja onnis
tuin pääsemään irti tästä orjuuttavasta sormileikistä ja keuhkojen 
savuttamisesta. 

Pari vuotta tutkimuksen julkaisemisen jälkeen osui Helsingin 
kirjakaupassa käteeni kirja, jota komisti samannäköinen kansikuva 
kuin omaa kirjaani - tuhkakuppi savuavine tupakantumppeineen. 
Kirjan tekijä oli kansainvälisesti tunnettu englantilainen psykologi 
professori H.J. Eysenck. Yhteensattumaa oli myös se, että 
Eysenck ryhtyi tutkimaan tupakkariippuvuutta turhautuneena 
omaan tupakointiinsa. »Psykologin pitäisi olla vaikuttamisen 
asiantuntija, mutta en kykene vaikuttamaan edes omaan tupakoin
tiini», tuskailee kuulu tutkija kirjansa johdannossa. Ollessaan vie
railevana professorina Berkeleyssä Eysenck käynnisti tutkimuk
sen, jossa hän lähtee aikaisemmin kehittämästään teoriasta jäljittä
mään tupakoinnin yhteyksiä eri persoonallisuustTfPpeihin. 

Lähetin oman tutkimusselostuksen arvon tutkijalle, joka vas
tauskirjecssään hämmästeli tutkimustemme yhteensattumia toi
voen löytävänsä jostain kääntäjän suomenkieliselle tutkimusselos
teelleni. Professori Eysenck kuoli 81-vuotiaana Lontoossa vuon
na 1997 - syöpään. Helsingin Sanomien nekrologissa todetaan 
mm. E:n kierrelleen mielellään esitelmöimässä tupakoinnin vaa-
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rattomuudesta (!) - tupakointi ei hänen mukaansa aiheuta syöpää, 
vaan molemmat ovat oireita tunnevaurioista. Eysenckin mukaan 
tupakanhimo iskee lähinnä ihmisiin, joiden persoonallisuusraken
ne tekee heidät alttiiksi myös keuhkosyöpään. Nekrologissa muis
tutetaan myös siitä, että Eysenckin tukimusta olivat rahoittaneet 
suuret tupakkayhtiöt (HS 10.9.1997). 
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Vapaa-aika tutkimuskohteena 

Tutkijana tunnen olevani eräänlainen raivaajatyyppi, joka etsii mie
lellään uusia, ennen tutkimattomia alueita esikartoitettavaksi. Se on 
ehkä myös helpoin tapa tuottaa uutta tietoa! Tällaisena tieteen help
po-Heikkinä valitsinkin opinnäytteeni aiheeksi »vapaa-aika ja ui-hei
lu», jolta alalta oli käytettävissä vain hajanaista kuvaustietoa. Sosio
logisessa kirjallisuudessa on joskus ihmeteltykin sitä, miten vähän 
näitä urheilun ja vapaa-ajan laajenevia elämänalueita on tutkittu yh
teiskunnallisina ilmiöinä. Selitystä tähän vähäisyyteen on etsitty 
mm. alan arkipäiväisyydestä tai toisarvoisuudesta. On jopa sanottu,
ellei kukaan arvonsa tunteva tutkija ryhdy tutkimaan noin vähäpä
töisiä ja yhteiskunnallisesti triviaaleja ilmiöitä! Kirjoittajalla ei ollut
näitä esteitä; pikemminkin tunsin, että työnyhteiskunta on nopeasti
muuttumassa lyhenevän työajan ja teollistumisen myötä vapaa-ajan
yhteiskunnaksi. Tällaiseen muutokseen yhteiskunta on kuitenkin
heikosti valmistautunut, mikä ilmenee lisääntyvinä ajankäytön pul
mina, epäsosiaalisena käyttäytymisenä ja vieraantumisilmiöinä, jois
ta uhkaavimpia ovat elämän tarkoituksettomuuden kokemukset.
Yleensä ihminen löytää vahvan elämisen tarkoituksen ja mielekkyy
den työstä, mutta teollistuneessa ja pitkälle osittuneessa työssä
nämä mielekkyyden lähteet ja syyt on etsittävä enentyvästi va
paa-ajasta ja sen käytöstä. Eikö muka tässä yhteiskuntatilanteessa
väestön vapaa-ajan käytön tutkimus ole perusteltua, jopa tärkeää?

Perinteisessä työnyhteiskunnassa vapaa-aika on ollut vahvasti si
doksissa työhön ja merbtsi lähinn�. rentoutumista työn rasituksista 
ja voimien palautumista, kun taas yhteiskunnan teollistuminen ja 
modernisuiluminen merkitsee sitä, että vapaa-aika kehittyy entistä 
enemmän työstä riippumattomaksi elämänalueeksi saaden omia, it
senäisiä tarkoituksia eli vapaa-aikana »voi tehdä mitä itse haluaa». 
Tämä kehitys merkitsee samalla sitä, että yhteiskunnan ja sen kansa
laisten hyvinvointi ei enää perustu yksin työhön ja sen tuotoksiin, 
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vaan enentyvästi rnyös vapaa-aikaan ja siitä saatavaan tyydytykseen. 
Vapaa-ajan käyttöä kannattaa siis tutkia myös yhteiskunnan hyvin
voinnin kannalta! 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelumenetelmällä tutkijan 
omalta kotipaikkakunnalta, teollistuvasta Salosta. Avukseni haastatte
luissa olin värvännyt mm. sosiologian opiskelijan Antti Eskolan, joka 
proseminaariesitelmällään oli antanut oivan näytteen kyvykkyydes
tään. Pioneeritutkimukseni keskittyi tiedustelemaan työn ja va
paa-ajan suhteita eli vapaa-ajan differentioitumista itsenäiseksi elä
mänalueeksi ja tämän yhteyttä erilaiseen urheiluharrastukseen lähtien 
siitä olettamuksesta, että mitä selvemmin vapaa-aika koetaan työstä 
riippumattomaksi elämänalueeksi, sitä enemmän se saa omia tarkoi
tuksiaan ja sitä yleisempää on myös urheilun harrastaminen. 

Tutkimushavainnot tukivat olettamusta, mutta väitöskirjojen ta
paan pioneeri tutkimuksenikaan ei tuottanut mitään jännittäviä »tie
teellisiä löydöksiä», saati lihavia otsikoita päivälehtiin. Helsingin 
Sanomien tavanomaisessa Väitellyt-palstallakin oma väitökseni jäi 
pahasti toisen väitöksen katveeseen. Tismalleen samanaikaisesti 
Porthaniassa tarkastettiin julkisesti kaksi väitöskirjaa: ministeri Ahti 
Karjalainen väitteli kansantaloustieteessä vastaväittäjänään profes
sori Veikko Halme ja sosiologiassa kirjoittaja vastaväittäjänään Erik 
Allardt. Tämä tapahtui 27.5.1959. 

Molempia väitöstilaisuuksia seuranneet kertoivat niiden olleen 
luonteeltaan täysin toisistaan poikkeavat: Ahti Karjalaisen debatti 
oli puisevan asiallinen ja tasatahtinen, kun taas meidän salissamme 
käytiin toisinaan tiukkaakin kädenvääntöä, jossa puolin ja toisin 
käytettiin myös äänihuulia todistelun apuna. Tunsin vastaväittäjäni 
sosiologiset avut ja tiesin varautua hänen perusteellisuuteensa, kos
ka hän jo valmistautuessaan vastaväitökseen oli pyytänyt reikäkort
tikopiot aineistostani käyttöönsä ja testiajoja suorittamalla varmis
tautunut siitä, että analyysini taulukkoaineisto oli luotettavaa ja että 
kaikki olennainen tieto oli käytetty hyväksi. Väitöskirjan tarkastus 
oli perusteellinen kestäen perinteen mukaiset neljä tuntia, ja perus
teellisuudellaan vastaväittäjäni varmaan todisti myös kuulijakunnal
le, ettei kysymyksessä ollut mikään sopupeli professorin ja assisten
tin välillä. Läpäisin akateemisen kypsyyskokeeni ja ultimuksena vas
taanotin uuden oppiarvoni tunnukset tiedekunnan juhlavassa pro
mootiossa vuonna 1960. 
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Väitöskirja ei käsitykseni mukaan ole vain tutkijan kypsyysnäyte, 
vaan ennen muuta oppimisprosessi, jossa opitaan tutkijan valmiuk
sia. Väitöstilaisuutta seuranneessa perinteisessä tobtorinkaronkassa 
totesinkin kiitospuheessani, että vasta väitöskirjan valmistuttua tie
tää, miten väitöskirja pitäisi tehdä. 

Myöhemminkin olen rohkaissut väitöstilaisuuteen valmistuvia 
nuoria tutkijoita sillä, että yleensä väittelijä tuntee parhaiten tutki
muksensa puutteet ja että tutkijaksi kypsymiseen kuuluu näiden 
puutteiden tiedostaminen ja tunnustaminen. Täydellistä väitöskir
jaa ei ainakaan sosiologiassa ole vielä kukaan tehnyt, vai onko? 
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Henki tekee eläväksi 

Yliopistourani aikana sain toteuttaa yliopiston tarkoitusta mitä moni
naisemmissa tehtävissä aina rehtorin tehtäviä myöten. Jälkiarvioin
nissa olen päätynyt siihen, että uran parasta aikaa oli tuo assistentti
kausi Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella. Se oli työtä vuorot
ta, mutta pohdiskelu, tutkiskelu ja tutkiminen »maailman parantami
seksi» oli innostavaa. Tunsimme olevamme mukana maan jälleenra
kentamisessa. Sinällään ikävät tiedekuntatenttien valvontatehtävätkin 
piristyivät, kun keksimme yhdistää tähän valvontaan erityyppisiä 
»missikisoja». Mikään inhimillinen ei saa olla vierasta sosiologeille!
Nykypäivän suomalaiset sosiologit tutkivat sitä paitsi paljon intii
mimpiä asioita kuten sukupuolikäyttäytymistä - häveliäästi kuitenkin
»ulkopuolisen» eikä »osallistuvan» havainnoinnin menetelmällä.

Tenttipapereitten lukemiseen ja arviointiin oli kuitenkin mahdo
tonta löytää kunnon piristystä. Parasta piristystä olivatkin poikkeuk
sellisen hyvät vastaukset ja lisäksi suulliset kuulustelut, joissa usein
pulmana oli löytää sellaisia kysymyksiä, joihin saisi hyväksyttäviä
vastauksia. Kulunut kielikuva veteen piirretystä viivasta kuvastaa
hyvin sitä vaikeutta, mikä tentaattorilla ainakin käyttäytymistieteissä
on hyväksytyn ja hylätyn rajan vetämisessä. Huolimatta arvioinnin
vaikeuksista mikään tahallinen syrjintä ei tullut kysymykseen, vaan
oikeutta pyrittiin jakamaan ansioiden mukaan - toisinaan ansioita
suorastaan tikulla etsien. Opiskelijoiden valitukset tai ihmettelyt
tenttitulosten suhteen olivat harvinaisia. Kerran kuitenkin eräs
opiskelija tuli ihmettelemään antamaani hylkäystuomiota. Kun ru
pesin asiaa selvittämään huomasin tehneeni pahan virkavirheen:
kurssiin kuului yleensä useita vaihtoehtoisia teoksia ja tälle opiskeli
jalle olin laatinut kysymykset vääristä kirjoista! Tilanteen korjaami
seksi pidin välittömästi suullisen kuulustelun oikeitten kurssikirjo
jen pohjalta. Pahoittelin omaa mokaani ja onnittelin erinomaisesta
tenttisuorituksesta. Asia oli hoidettu.
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Laitoksemme henki oli hyvä, mutta ihmekös tuo, kun hengen 
puhaltajia oli vähän. Laitostakin tärkeämpi viiteryhmä koostui nuo
rista tutkijoista, johon kuului tutkijoita naapurilaitoksista ja Yhteis
kunnallisen Korkeakoulun tutkimuslaitoksesta. Tätä joukkoa yhdis
ti paitsi yhteinen yhteiskuntatieteellinen kiinnostus myös yhteiset 
kahvituokiot Porthanian kuppilassa, perhekohtaiset ystävyyssiteet 
ja - keskiviikkoinen lentisottelu Porthanian voimistelusalissa! Len
topallo-ottelumme jälkisaunoineen oli riemukas ja rentouttava ta
pahtuma, jonka maine kiiri muihinkin tiedekuntiin. 

Ydinporukkaan kuuluivat lisäkseni Erik Allardt, Paavo Seppä
nen, Vesa Laakkonen, Olavi Riihinen, Martti Noponen, Pertti 
Pesonen, Yrjö Littunen, Kaarlo af Heurlin, Kauko Sipponen ja 
myöhemmin myös Mauno Koivisto, joka Työväen Säästöpankin 
pääjohtajana oli kuullut harrastuksestamme ja pyysi päästä ulko
jäsenenä leikkiin mukaan. Ja hyvin hän sopeutuikin porukkaamme 
ja sovitti ylivertaiset ulottuvuutensa ja iskulyöntinsä pelin hengen 
mukaiseen suoritustasoon. 

Mediayhteiskunnassa kansan syvistä riveistä kansakunnan korkeimmalle 

paikalle nousseen miehen taustat tulevat julkisen mielenkiinnon kohteek

si. Toimittajien selvittäessä Koiviston taustoja kävi ilmi, että hän Työväen 

Säästöpankin pääjohtajana kuului myös Helsingin yliopiston Porthanian 

lentopallo- ja saunaporukkaan, jota professori Yrjö Littunen oli eräälle toi

mittajalle tämän kertoman mukaan luonnehtinut myös Koiviston »tieteel

liseksi perusyhteisöksi»! Koska olin tuossa porukassa toiminut jonkinlaise

na yhdysmiehenä eräs toimittaja tivasi kovasti tietoja tästä »Koiviston vii

meisestä pitkäjänteisemmästä akateemisesta keskusteluyhteydestä». 

Aiheutin varmaan suuren pettymyksen kun kerroin, että porukassamme ei 

edes saunan lauteilla puhuttu muista tärkeistä asioista kuin omintakeisen 

tentiksemme sattumuksista. 

Koska joukkomme oli jo taidoiltaan hyvin kirjava, pelissä oli kaikki 
mahdollista ja kaikkea myös sattui. Kerran sain ansaitsematonta 
tunnustusta vuimistelunopcttajan ammattitaidostani. Ottelun tuok
sinassa charmikas mutta pelaajana auttamaton köntys professori 
Kaarlo af Heurlin tökkäsi sormensa palloon niin pahasti, että se 
loksahti sijoiltaan. »Hörskä» parahti ja valahti lattialle osoittaen ou
dosti sojottavaa etusormeaan. Olin vieressä ja tartuin sojottavaan 
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käteen auttaakseni Hörskän pystyyn, mutta samalla sormi muljahti 
taas paikoilleen. Hörskä kiitteli minua antamastani ensiavusta ja voi
mistelunopettajan pätevyydestäni. Unohdin mainita, että tekoni oli 
ollut täysin impulsiivinen ilman mitään ensiavun tarkoitusta. Äsket
täin sattui pelikaverilleni tenniksessä samanlainen sormen sijoil
taanmeno. Nyt osasin jo tietoisesti tehdä oikeat temput ja onnistu
neen sormenvedon päätteeksi tokaista voipuvalle lääkäripelikaveril
le: »Se on sitten viisisataa». 

Jos ei lentiksen yhteydessä puhuttukaan tärkeistä asioista, sitä 
enemmän niistä keskusteltiin muissa tapaamisissa ja monissa illanis
tujaisissa. Etenkin Erik Allardt, Kettil Bruun ja Yki Littunen olivat 
väsymättömiä väittelijöitä. Muistan useamman kuin kerran Erik 
Allardtin viehättävän aviopuolison Sagin pikkutunneilla huomaut
taneen: »Jag går nu Erik, stannar du här?» Mutta asiakeskusteluun 
kuului myös leikinlasku ja tervettä skeptillisyyttä tieteen mahdolli
suuksista ja rajoista. Tämä asenne virittyi usein Porthanian kahvi
tauoilla Paavo Seppäsen, Olavi Riihisen ja Jouko Siiven seurassa. 
Ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat olivat usein myös keskusteluis
samme esillä. Taas kerran kun maan asiat tuntuivat olevan rempal
laan Jouko Siipi, myöhemmin sosiaalipolitiikan professori Turun 
yliopistossa, kertoi myös ·aseveljiensä Sotainvalidien Veljesliiton 
vuosikokouksen yhteydessä pohtineen surkeaa tilannetta ja pyörä
tuolista kuullun lakonisen meriselityksen: »Koska meiltä otettiin 
sota pois!». Mustaa huumoria - juoksuhaudassa opittua! 

] 83 [ 



Uudelleensuuntautuminen 

Väitöskirjani aiheen valinta jo viittaa siihen, että minulla oli sosiolo
gian ohessa myös liikuntakulttuurin tarjoamat akateemiset työ
markkinat eräänä vaihtoehtona mielessä. Helsingin yliopiston voi
mistelulaitos oli akateemisena oppilaitoksena jäänyt oman onnensa 
varaan ja samalla täysin alan kehityksestä jälkeen. Tämä tosiasia tun
nustettiin jo Helsingin yliopistossa ja opetusministeriössä. Yliopis
ton ja opetusministeriön työryhmät tekivät useita kehittämissuun
nitelmia, mutta hankalimmaksi pulmaksi ja päätösten jarruksi muo
dostui laitoksen sijoituskysymys Helsingin yliopiston pitäessä par
haana sijoituspaikkana Pirkkolan urheilupuistoa, Ot;:iniemen ja 
Jyväskylän jäädessä varasijoille. Ratkaisu lukkiutuneeseen tilantee
seen tuli kuitenkin vasta vuonna 1962, kun valtioneuvoston asetta
ma Jyväskylän korkeakoulun liikuntakasvatuskomitean mietintö 
valmistui ja Eduskunta teki siltä pohjalta budjettipäätöksen, joka 
mahdollisti alan koulutuksen käynnistämisen Jyväskylässä. Uusi 
koulutus alkoikin Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun lii
kuntakasvatuksen opintosuunnalla vuonna 1963. 

Jyväskylän opintosuunnan perustaminen muutti kohdallani am
mattinäkymät. Olin jo saanut tuta sosiologian virkamarkkinoiden 
kireydestä ja hävinnyt kilpailut sosiologian professuurista Turussa 
ja Jyväskylässä ainoana lohdutuspalkintona näissä yliopistoissa tun
nustettu pätevyys sosiologian professorin virkaan. Mutta pelkkä pä
tevyys ei elätä ja siksi Suomen Akatemian nuoremman tutkijan apu
rahan turvin rupesin lriireesti kartuttam�wn ns. tieteellisiä nävttöiä 
Jyväskylään perustettua, maan ensimmäistä liikuntapedagogiikan 
professorin virkaa varten. Viran opetusalalta minulla oli varsin va;:i
timattomat käytännön kokemukset: Norssissa suoritettu ope
tusharjoittelu, muutaman viikon viransijaisuuksia eri kouluissa ja 
isyyden vähemmän vakuuttavat näytöt neljän oman kersan jaetusta 
kasvatusvastuusta. Teoriapuolella tilanne ei ollut sen parempi: voi-
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mistelunopettajan tutkinto ja kasvatusopin approbatur - sekin ke
vyesti kesäyliopistossa suoritettuna! 

Näistä lähtökohdista oli ryhdyttävä tehopätevöitymiseen. Sosiolo
giassa hankitut tutkijan valmiudet pantiin koetteelle. Käynnistin kas
vatussosiologisen peruskartoituksen maamme oppikoulujen liikun
takasvatuksesta ja voimistelunopettajien ammatillisesta tyytyväisyy
destä. Vaikka tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat vain IV ja VII 
luokat kyselylomakkeita kertyi lähes 5000, mikä määrä tietysti hidasti 
niiden esimuokkausta ja varsinaista analyysia. Mutta olin onnistunut 
tutkimuksen esittelyssä vetoamaan opettajiin ja oppilaisiin siten, ettei 
joukosta löytynyt yhtään asiattomasti täytettyä lomaketta. Onnistuisi
kohan tällainen kyselytutkimus enää yhtä hyvin nykykoulussa? 

Laajasta aineistosta valmistui useita erillisiä tutkimuksia. Ensim
mäinen valmistunut osatutkimus käsitteli eri liikuntalajien suosi
tuimmuutta ja sen vaihtelua siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle sekä 
selvitti lajisuosioon vaikuttavia lajiominaisuuksia. 

Tutkimustulokset esitin myös ensimmäistä kertaa urani aikana 
kansainväliselle tiedeyhteisölle Suomen Urheiluopistossa järjestetys
sä ICSPE:n seminaarissa vuonna 1961. Tutkimushavainnoillani oli 
sen verran tieteellistä uutuusarvoa, että se myöhemmin julkaistiin 
koko liikuntatieteen alan kattavassa teoksessa »International 
Research in Sport and Physical Education» (Heinilä 1964, 123-151). 

Empiiristen töiden ohessa työstin puolitekoisia teoreettisia ana
lyyseja kilpailusta sosiaalisena toiminta järjestelmänä, urheilupoliitti
sen päätöksenteon eri malleista ja koululaitoksen kehittämisestä. 
Näissä keskeneräisissä pohdinnoissasi pyrin antamaan näyttöjä so
siologisen mielikuvitukseni ja havaintokykyni vireisyydestä. Snell
man-säätiön toimeksiannosta tehdyssä koulupolitiikkaa koskevassa 
artikkelissa koskettelin ajankohtaista kysymystä yhteiskunnan 
muuttumisesta ja sen merkityksestä koulun opetusohjelman kehit
tämisessä. Tutun hokeman mukaan koulu on elämää varten. Elämä 
nyky-yhteiskunnassa ei ole enää yksin työntekoa, vaan se on myös 
saksalaisen sosiologi Helmut Schelskyn mukaan enentyvästi myös 
vapaa-aikaa ja kansalaistoimintaa. Koululaitoksen pitäisikin valp
paasti seurata tapahtuvia yhteiskuntamuutoksia ja sopeuttaa ope
tusohjelmansa sen mukaisesti, jos halutaan että koulu antaa val
miuksia ja virikkeitä elämää varten nyky-yhteiskunnassa. Siinä sano
mani ja kritiikkini pähkinänkuoressa. 
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Syntyihän sitä »paperia» kun oli annettu määräaika ja perheen 
elättäminen on pontimena. Jos itselläni oli pulmia pätevöitymisessä, 
korkeakoululla oli puolestaan pulmana löytää päteviä asiantuntijoita 
arvioimaan hengentuotteitani. Asiantuntijalausuntojen rivien välis
tä olikin luettavissa oikeutettuja epäilyjä pätevyydestäni, mutta sa
malla myös positiivisia arviointeja kehityskykyisyydestäni. Luulta
vasti asiantuntijat olivat tehtävässään uuden akateemisen viran osal
ta yhtä epäpäteviä kuin viran hakijakin ja niinpä tämä todettiin päte
väksi ja asetettiin yksimielisesti ehdolle kyseiseen virkaan. 
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linkkiyhteydet urheiluun 

Siirtyessäni urheilun järjestötoiminnasta sosiologian jatko-opintoihin 
olin säilyttänyt kuitenkin kosketuksen urheilumaailman tapahtumiin 
ja niihin suhteellisen harvalukuisiin ihmisiin, jotka olivat kiinnostu
neita pohtimaan urheilumme syntyjä syviä. Jo vanhan voimistelulai
toksen iäkäs vt. johtaja Klaus U. Suomela teki 1950-luvun alussa yri
tyksen koota yhteen henkilöt, joita kiinnostaisi tällainen aivovoimis
telu. Yritys kaatui tiukkaan jäsenyysehtoon: vain voimistelunopetta
jat, joilla on lisäksi jokin muu akateeminen tutkinto kelpuutettiin tä
män »Suomen urheilufilosofisen yhdistyksen» jäsenyyteen. Suomelan 
kokoonkutsumaan perustamiskokoukseen saapuivat Heikki Savo
laista ja Paavo Kolia lukuun ottamatta muut jäsenehdot täyttävät hen
kilöt: Annikki Karvonen, Teemu Saarinen, Maximilian Stejskal, 
Klaus Karvonen, Vesa Laakkonen ja kirjoittaja. 

Suomelan idea filosofisen ja kriittisen keskustelun virittämiseksi 
liikuntakulttuurimme kysymyksistä oli sinällään kannatettava, sen 
toteuttaminen käytännössä olikin jo toinen asia ja tähän eivät enää 
Suomelan voimat ja kyvyt riittäneet. Yhdistys ei ennättänyt edes 
kunnolla järjestäytyä kun sen kokoontumiset lopahtivat. 

Mutta maassa oli toinenkin jäsenyydeltään suljettu yhteisö, jonka 
tarkoituksena oli perustamiskirjansa mukaan edistää liikunta-alan 
tutkimusta, nimittäin vuonna 1933 perustettu Liikuntatieteellinen 
Seura, joka rekrytoi jäsenensä suositusten perusteella kutsusta. 
Alkuinnostuksen jälkeen Seuran toiminta kuitenkin laantui lähes 
merkityksettömäksi. U utta vauhtia saadakseen ja julkista kuvaansa 
kohentaakseen yhdistys muutti vuonna 1946 nimensä kursailemat
tomasti Suomen Urheiluakatemiaksi. Akatemian toiminta keskittyi 
vanhassa Kestikartanossa, jykevien kurkihirsien alla pidettyihin is
tuntoihin, joissa alustusten pohjalta keskusteltiin lähinnä urheilun 
estetiikasta ja muista korkeakulttuurisista aiheista - tee- tai kahvi
pöydän antimia nauttien. Akatemian syvähenkisen keskustelun ai-
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heet olivat lähtöisin sisäpiiristä, johon kuului mm. yhdistyksen pit
käaikainen puheenjohtaja Arvo Vartia ja sihteeri Toivo Okkola, to
delliset akateemikot kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ja säveltäjä Yrjö 
Kilpinen ja suomalaisen naisliikunnan monet merkittävät vaikutta
jat kuten Kaarina Kari, Saima Tawast-Rancken, Maggie Gripen
berg, Hilma ]alkanen, Elna Kopponen ja Liisa Orko. 

Akatemian jäseneksi kutsuttuna osallistuinkin muutaman kerran 
ikään kuin kuunteluoppilaana Kestikartanon istuntoihin, mutta 
tunsin olevani muukalainen tässä »vahakabinetissa» tai urheilun ylä
huoneessa, jossa ns. kulttuuri-ihmiset vahvistivat keskinäistä viehty
mystään syvähenkiseen elämään. Sinällään varmasti arvokasta, mut
ta nuoren miehen oli vaikea löytää siitä mitään kosketuspintaa ur
heilun reaali-ilmiöihin. Urheilun ideologia ja uskomusjärjestelmä 
on täynnä jaloja asioita, suuria ihanteita ja aatteita, eettisyyttä ja es
teettisyyttä, mutta sen käytäntö oli jo tuohon aikaan etääntynyt näis
tä arvopäämääristään, kuten Tahko Pihkala oli mainiossa pamfletis
saan vuodelta 1951 osoittanut. Suomen Urheiluakatemia tuntui elä
vän edelleenkin prinsessa Ruususen unta. 

Korkeakulttuurinen vaihe yhdistyksen historiassa muuttui kui
tenkin reaalikulttuurin vaiheeksi, kun sen jäsenistössä alkoi tapah
tua sukupolven vaihdosta. Käännekohdaksi tuli vuosi 1955, kun 
Akatemian esimieheksi valittu kouluhallituksen tarkastaja Teemu 
Saarinen käynnisti uuden, aktiivisen vaiheen seuran historiassa. Se 
ei merkinnyt vain laskeutumista liikunnan ja urheilun reaaliongelmi
en tasolle, vaan samalla siirtymistä Keskikartanon teekeskusteluista 
I<luuvikadun Elannon kabinettiväittelyihin. 
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Suomen Urheiluakatemia uudistuu 

Heikki Waris on luonnehtinut teollistuvan yhteiskunnan muutoksia 
sanaparilla »uskonvaraisesta tiedonvaraiseen». Urheilun maailma eli 
kuitenkin perinteisessä uskonvaraisuudessa; se perusti yhteiskun
nallisen arvostuksensa ja legitimiteettinsä edelleen helleenisiin ihan
teisiin ja uskoon urheilun myyttiseen runsauden sarveen, joka tuot
taa kaikkea mahdollista hyvää - ihan itsestään. Tähän kuvaan sopi 
hyvin myös se tosiasia, että urheilun todellisuus oli täynnä truismia, 
puolitotuuksia, ajatuskaavoittuvia, myyttejä ja poppakonsteja. Vah
vat perinteiset uskomusjärjestelmät tukenaan urheiluliike oli kehit
tynyt valtioksi valtiossa, joka itseriittoisuudessaan eli omaa elä
määnsä ja torjui kaikki ulkopuoliset vaikutteet ja herätteet. 

Tällainen sulkeutuminen omaan itseriitoisuuteensa ei kuitenkaan 
voi nykyaikaistuvassa yhteiskunnassa säilyä loputtomiin ja niinpä 
urheilussakin tämä muutosvastarinta alkoi hitaasti mutta varmasti 
murtua. Tässä prosessissa uudistetulla Suomen Urheiluakatemialla 
oli tärkeä tehtävänsä yhdessä myöhemmin perustettavan Jyväskylän 
liikuntakasvatuksen opintosuunnan kanssa. Tässä toiminnan uudis
tamisessa ei tapahtunut mitään dramaattista palatsivallankumousta, 
vaan työ käynnistyi Akatemian lopahtaneen toiminnan pohjalta. 
Ensimmäisiä toimenpiteitä oli vuonna 1956 tapahtunut yhdistyksen 
nimen palauttaminen Liikuntatieteelliseksi Seuraksi, seuran jäsen
luettelon päivittäminen ja uusien jäsenten rekrytointi sekä toiminta
linjan ja -ohjelman suunnittelu. 

Tämä toiminnan asteittainen käynnistäminen tapahtui Teemu 
Saarisen ja Paavo Teräsvirran puheenjohtajakaudella ja tässä käyn
nistämisessä Seuran kuukausikokoukset alustuksineen ja keskus
teluineen olivat keskeisessä asemassa. Vauhtiin päästiin kuitenkin 
vasta Esko Palmion »asioitten ihmettelyä» rohkaisevalla puheen
johtajakaudella vv. 1958-1962, jolloin me nuoremman polven ak
tivistit järjestäydyimme seuran »toimitusosastoksi» ja aloimme 

] 89 [ 



työvaliokunnan tapaan valmistella asioita, tehdä aloitteita ja to
teuttaa uusia ideoita käytännössä. Toimitusosastossa oli heti alusta 
alkaen toimeksi panemisen makua, josta Liikuntatieteellisen Seu
ran historiassa (Heikkinen 1983, 29-40) ja Heikki Klemolan muis
telmissa (Klemola 1998) on osuvia ja värikkäitä kuvauksia. Toimi
tusosasto sai alkunsa pienestä voimistelunopettajien veljespiiristä, 
joka kokoontui ensi kerran Jukka Wuolion kotona talvella 1960. 
Isännän lisäksi mukana olivat Heikki Klemola, Osmo Kaila, Aarni 
Koskela ja kirjoittaja. Tämä ryhmä laajeni varsinaiseksi toimi
tusosastoksi, joka alkoi kokoontua säännöllisesti Kluuvikadun 
Elannon kabinetissa ja aivoriihen tapaan ryhtyi kriittisesti pohti
maan urheilukulttuurimme tilaa ja työstämään ideoita sen kehittä
miseksi ja samalla seuran toiminnan aktivoimiseksi. Toimitusosas
ton kantajoukkoon kuuluivat edellä mainittujen lisäksi Vesa Laak
konen, Kalevi Römpötti, Jalle Vallikari, Pentti Teräslinna, Ytjö 
Launonen, Pekka Oja ja Ilmari Jätvinen. 

Toimitusosaston istuntojen luontaisetuihin kuului kahvikup
ponen ja wieneri muLLa pääantina olivat kriittiset keskustelut ja 
väittelyt. Kun järjestöissä urheilu käsitettiin usein itseisarvoksi, 
me lähestyimme sitä useimmiten humanistiselta arvopohjalta ja 
ihmisen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Ryhmämme jäsenten 
arvo- ja koulutustaustojen erilaisuus takasi näkökulmien moni
puolisuuden ja keskustelujen kiinnostavuuden. Oman virikkeensä 
toimitusosaston syntyyn ja sen pyrkimyksiin oli antanut myös Hel
singissä vuonna 1959 järjestetty UNESCO:n suuri kansainvälinen 
kongressi »Urheilu - työ -kulttuuri», jossa ensimmäistä kertaa tar
kasteltiin perusteellisemmin liikunnan ja urheilun kulttuurisia ja 
yhteiskunnallisia yhteyksiä. 

Monet Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet osallistuivat tämän 
suurkongressin järjestelytehtäviin Martti J. Karvosen toimiessa jär
jestelytoimikunnan puheenjohtajana, Esko Palmion varapuheen
johtajan.a, Aarni I(oskclan pääsihteerinä ja IJaavo Teräs,rirran, Tee
mu Saarisen, Annikki Karvosen, Elna Kopposen ja kirjoittajan toi
mikunnan jäseninä. Kongressi11 LieLeellinen anti jäi suhteellisen vaa
timattomaksi, mutta se antoi sitä enemmän virikkeitä pohdinnoille 
ja myöhemmille tutkimuksille. Tästä rikkaasta annista huolehtivat 
Tahko Pihkalan ohessa sellaiset maailmantähdet kuin UNESCON 
pääjohtaja Rene Maheu, Mont Everestin valloittaja Maurice Her-
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zog, kuulu näyttelijä ja teatterijohtaja Jean-Louis Barrault, professo
rit Carl Diem ja A. D. Munrow jne. 

Kongressi valotti ansiokkaasti liikunnan ja urheilun moniulottei
suutta ja rikkaita mahdollisuuksia ihmisen ja hänen yhteiskuntansa 
hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta kiinnitti huomiota myös urhei
lun väärinkäytön mahdollisuuksiin. Kongressi oli erityisesti hu
rnanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille innostava tapahtuma. Isännät 
onnistuivat suuren kongressin järjestelyissä erinomaisesti kokeneit
ten puheenjohtajien M. J. Karvosen ja Heikki Wariksen luotsaami
na. Heikki Waris toimi arvovaltaisen kansainvälisen kunniatoimi
kunnan puheenjohtajana varastaen kongressin päätösistunnossa 
show'n terävillä huomioillaan kongressin merkityksestä ja huumo
rin höystämällä sanataiteilulla: 

Olen päätössanojen lausujana samassa asemassa kuin se nuori sosiologi, 

joka opinnäytteenään tutki vainajan viimeisten sanojen sisältömerkityksiä 

[ ... ] tehän tiedätte, että sosiologit tutkivat kaikkea [ ... ] Tutkijamme tuli 

torppaan, jossa tuoni oli vieraillut ja tutkimuksensa tieteellistä tärkeyttä 

korostaen tiedusteli hienovaraisesti surevalta leskeltä noita tärkeitä viimei

siä sanoja. »Niitä ei ollub>, kuului lesken vastaus, »Olin nimittäin paikalla 

loppuun asti». »Mutta tällä paikalla minulle on suotu tämä oikeus viimei

siin sanoihim>, jatkoi Waris ja siirtyi itse asiaan. 

Heikki Waris on tietääkseni muuten ensimmäinen suomalainen so
siaalipolitiikan professorin oppituolin haltija, joka on oivaltanut lii
kunnan yhteiskunnallisen merkityksen ja on sisällyttänyt sen yhteis
kuntapolitiikan konseptioonsa. 

Kongressi antoi hyvän todisteen siitä, että urheilun maailmassa 
monet asiat ovat vielä kesannolla ja odottavat tutkijoiden selvitys
työtä, kriittistä analyysia ja kehitystyötä. Liikuntatieteellinen Seura 
osasi myös käyttää oivallisesti hyödyksi kongressin virittämää julkis
ta mielenkiintoa ja järjesti 31.10.1962 suuren tiedotustilaisuuden 
esitellen liikuntatieteen eri alojen tutkimuskohteita ja korostaen tut
kimusedellytysten parantamisen välttämättömyyttä (HS 1.11.1962). 
Uskomme urheiluun ja liikuntaan oli niin vahva ja epäuskomme val
litsevaan yksiarvoiseen urheilukäsitykseen niin suuri, että seuran 
kuukausikokouksen csitelmöitsijäksi kutsuimme mm. vuonna 1961 
toisinajattelijana tunnetun Yrjö Kallisen, joka julkisesti oli kyseen-
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alaistanut mm. voittamisen arvomerkityksen urheilussa. Kallinen 
tunnusti myöhemmin tunteneena olonsa samaksi kuin Daniel as
tuessaan leijonien luolaan: 

Tarkoitin tietysti uskovani, että saan vastaani oppineen ja erittäinkin lii
kuntaharrastuksiin syvästi perehtyneen yhdistyksen musertavan painon -
oletin tulevani kohdelluksi muukalaisena, joka ei ymmärrä enempää voi
mistelusta kuin urheilustakaan yhtään mitään ja vain omaa huonouttaan 
purnaa jaloa kilpailuhenkeä vastaan. Kävi kuitenkin suuresti toisin - ei 
suinkaan Danielin vuoksi, vaan siksi, että jalopeurat ymmärsivät jopa 
Danieliakin odottamattoman hyvin. Asia ei ollutkaan heille uusi ja mahdo
ton, kuten olin kuvitellut [ ... ] keskustelun taso oli niin tasapuolinen ja 
hyvä kuin suinkin voi tämän asian yhteydessä toivoa. (Heikkinen, mt. 

33-34)
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Uuden ajan airut: Stadion-lehti 

Tämä kaikki osaltaan myös rohkaisi toimitusosastoa, joka teki aloit
teen uuden tieteellisesti suuntautuvat aikakauslehden perustami
seksi. Seuran hallitus hyväksyi rohkean aloitteen edellyttäen, että 
toimitusosasto sitoutuu kantamaan lehden toimitusvastuun. Leh
den nimeksi tuli nimikilpailussa voittanut Jukka Wuolion ehdotus 
»Stadion» ja sen näytenumero ilmestyi vuonna 1963 päätoimittaja
naan Osmo I. Kaila ja toimitussihteerinä Pekka Oja. Hallituksessa
hankkeen onnistumiseen ei luonnollisestikaan voitu täysin varauk
settomasti uskoa, mutta asiasta syntyi kuitenkin myönteinen päätös
»annetaan poikien yrittää» -hengessä. Muistan kokeneen järjestö
miehen ja lehdentoimittajan T. I. Sarjosen vielä evästäneen meitä
ensi taipaleen vaikeuksista: »Jos onnistutte pitämään lapsenne kol
me vuotta hengissä, silloin siitä tulee elinkelpoinen». Nyt lehdellä -
nykyisin Liikunta ja tiede - on jo meneillään 38. vuosikerta, eikä ku
kaan enää epäile sen elinkelpoisuutta.

Näytenumero koostui kirjoituksista, jotka käsittelivät varsin eri
laisia aiheita; yllättävän monet ovat vielä tänään ajankohtaisia, eräi
den ajankohtaisuus on jopa korostunut ajan saatossa. Sellaisia ovat 
mm. Lauri Pihkalan kirjoitus urheilulajien arvojärjestyksestä, Hilma
Jalkasen estoista, Kalevi Römpötin nuorison kuntotilasta, Jukka
Wuolion terveen kilpailun perusperiaatteesta ja Aarni Koskelan kir
joitus tutkimustulosten soveltamisen problematiikasta.

Oma kirjoitukseni käsitteli tieteellistyvän ja rationaalistuvan ur
heilun eräitä mahdollisia seurausilmiöitä, jotka muuten nykypäivän 
urheilussa ovat jo selvästi havaittavissa: 

Kun erikoismiehet suunnittelevat harjoitus- ja kilpailuohjelmat, ruokavaliot ja 

lepoajat urheilija muistuttaa yhä enemmän robottia kuin vapaata urheilun har

rastajaa [ ... ] Urheilun järkiperäistyessä se on menettänyt jotain arvokkainta si

sintään. Se jokin, kutsuttakoon sitä leikin hengeksi, ponnistamisen riemuksi 
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tai vaikkapa kisailun tarkoituksettomuudeksi, havaitaan selvästi lasten leikeis

sä, 'luokattomien' juoksuissa ja puulaakiotteluiden tiimellyksissä. 

[ ... ]kilpaurheilun rationaalistuminen ja tieteellisen valmennuksen yleis

tyminen vähentävät pienten kansojen menestymisen mahdollisuuksia 

kansainvälisillä kilpakentillä. Ne maat, jotka voivat uhrata runsaimmin 

voimavaroja urheilun tieteelliseen tutkimustyöhön, kulkevat valmennus

menetelmissä ja suoritustekniikassa muita edellä. Keksijämailta tietonsa 

lainaavat pienet »kuluttajamaat» ovat aina tiedoissaan keksijämaita jäljessä 

- niinmuodoin myös saavutuksissaan.

Nämä lainaukset osoittavat, että oireet urheilun välineellistymisestä 
ja kansainvälisen urheilun totaalistumisesta järjestelmien väliseksi 
kilpailuksi olivat jo tuohon aikaan tunnistettavissa. Hälytyskellot 
soivat mutta kuuroille korville. 

Joka tapauksessa koimme lehden kehittämisen ja sen levikin laa
jentamisen suureksi haasteeksi. Uskoimme vakaasti myös siihen, että 
kriittisten tarkastelujen ja uuden tiedon avulla voidaan murtaa vanhat 
uskomukset ja ajatuskaavoittumat kehityksen jarruina ja tehdä urhei
lukulttuurissa tilaa uusille oivalluksille ja ideoille. Pyrimme myös lisää
mään lehden kiinnostavuutta monipuolisen informaation avulla. 
Tässä tarkoituksessa lehden toimitus kutsui mm. asiantuntijapanee
liin selvittämään tiettyjä ajankohtaisia kysymyksiä liikuntaelämässä. 
Koska urheilun kaupallistuminen on nyky-yhteiskunnassa yleistynyt, 
on mielenkiintoista tietää, mitä Stadion-lehden asiantuntijapaneeli 
vuonna 1964 (Stadion 3 / 1964) vastasi kysymykseen: Mitä katsotte 
urheiluelämän kaupallistumisen vaikuttaneen urheilun harjoittami
seen ja olympiaideologian toteutumiseen nykyaikana? 

Akseli Kaskela (SVUL): 

Vaikka elämän yleinen materialisoituminen pyrkii vaikuttamaan myös ur

heilutoimintaan, ei se kuitenkaan meillä Suomessa ole pystynyt hävittämään 

sitä aatteeil.ista pohjaa, jolle vapaaeluuiuc:11 urheilutyömme on ain� rakentu

nut ja jossa on sen suuri voima. ]Vlikäli kilpaurheilussa esiintyy kaupallistu

mista esim. palkkioiden suorittamismuodossa urheilijoille, 011 se vastoin 

amatööriurheilun henkeä ja muodostaa vaaran urheilumme kehitykselle. 

Palkkiourheilu antaa väärän kuvan urheilevalle nuorisolle urheilun tarkoi

tusperistä, eikä se ajanmittaan nosta edes urheilun tulostasoa, vaan on hait

tana mm. keskittymiseen maan kannalta tärkeisiin edustustehtäviin. 
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Pekka Martin (TUL): 

Kaupallistuminen on vaikuttanut mm. siten, että erityisesti niissä maissa, 

joissa on myös ammattiurheilua, yksilöt pyrkivät amatööriurheilun avulla 

saamaan edellytyksiä hankkia itselleen rahaa siirtymällä ammattilaiseksi 

esim. kultamitalivoittajana maailmankin mittakaavassa nimeä saavuttanee

na. Kaupallistumisen vaikutus olympiaideologian toteutumiseen ei ole 

myönteinen. Olympiaideologia sellaisena kuin paroni Coubertin sen on 

muovannut, on tosin jo ajat sitten menettänyt suuren osan merkitykses

tään, se on tullut »vanhanaikaiseksi». 

Lauri Pihkala: 

[ ... ]Kaupallistumisen piiriin on tietenkin luettava kilpailusuoritusten tar

joaminen silmänruoaksi maksua vastaan. Tässäkin on todettavissa sekä 

myönteisiä että kielteisiä ilmiöitä. Ilmeisesti esim. sellaisten taitopelien 

kuin tenniksen, sulkapallon ja varsinkin golfin suursuoritukset turnajaisis

saan vaikuttavat katsojiinsa harjoittamaan innoittavasti. Tuollaisia pelejä 

esittäville huipputekijöille kilpaileminen on samalla harjoittelua. Mutta 

esim. juoksun, varsinkin pitkien matkojen juoksun ja hiihdonkin harjoitta

minen alituisten kilpailujen nykyaikaiseen hullunmyllyyn joutuneille? Mil

loin he ehtivät kunnolla harjoittelemaan, vaihtelevasti ja monipuolisesti 

niin kuin tehtävä vaatisi parhaimpaan mahdolliseen kuntoon pääsemisek

si, kun kilpaillaan pyhät arjet? Tällaisesta kaupallistumisesta - vai mitä 

muuta se on - ei ole tuloksena edes huonoa ja halpaa, vaan huonoa ja kal

lista, urheilun sekä hengen että rahojen menoksi. Ja kuinkahan pieneksi 

jääneekään näitä kilpailuja katselevasta yleisöstä niiden prosenttimäärä, 

jotka näkemästään innostuvat juoksemaan tai hiihtämään? Eivätköhän 

vain useimmat tällaiset penkkiurheilijat onnittele itseään, kun ei tarvitse 

antautua moiseen rääkkiin? 

Erityisesti olympiakisojen kaupallisten kehysten ja saarnatun ideologian 

0>amatöörilain») välillä on räikeä ristiriita: lavastus mahdollisimman loistava,

maksoi mitä maksoi, mutta näytelmän esittäjillä ei olisi alun perin saanut

osansa suorituksessa olla mitään muuta vaikutinta kuin »yksinomaan rak

kaus urheiluun» eikä muuta hyvitystä kuin tyydytys tämän rakkautensa

osoittamisesta pyhimyksinä, joilla ei saanut olla pienimpiäkään sivupyyteitä.

Sellaisiahan ainakin voittajat kyllä ovatkin itse kisojen radoilla ja arenoil

la kilpaillessaan, sillä tehtävän voitollinen suoritus vaatii 101-prosenttista 

kiintymystä, jonka nimilapuksi sopii (intohimoinen) rakkaus. Mutta ennen 

ja jälkeen? Antiikin urheilusankarit kiersivät olympialaisten välillä luke-
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mattomissa kilpailuissa, joissa palkintoina oli ruukuttain aikansa arvok

kainta ja vakavinta valuuttaa, öljyä. Vain olympiakisoissa he näyttivät tyy

t:yneen ylevästi laulettuun laakeriseppeleeseen. Mistä tämä poikkeus mah

toi johtua? Eiköhän vain siitä, että Juhlien Juhlassa saatiin vetävää nimeä ja 

kysyntää arkikilpailuihin? Onko asianlaita toisin nykyään? 

J. W. Rangell: 

Vastattaviksi asetettujen kysymysten takaa kuultaa mielestäni esiin tietty 

ennakkokäsitys tilanteesta urheilumaailmassa. Niinpä ensimmäisessä ky

symyksessä edellytetään urheiluelämän kaupallistuneen [ ... ] Tämä vai

keuttaa kysymyksiin vastaamista, jos vastauksen antaja ei ole keskustelun 

pohjasta varauksettomasti samalla kannalla kysyjän kanssa, kuten on laita 

allekirjoittaneen kohdalla. 

Tästä huolimatta yritän vastata kysymyksiin ja esitän seuraavaa: 

Sikäli kuin urheiluelämä kaupallistuu, se poikkeaa siltä kisan, rentoutumi

sen ja ystävyyttä rakentavan kanssakäymisen tieltä, joka on kuulunut ur

heilun esitaistelijoiden alkuperäiseen ohjelmaan, ja sitä vaikeampi on myös 

pitää olympiaideologiaa kunniassa. Lopputuloksena oletetulla uudella tiel

lä häämöittää suuri sirkusteltta. 

Kalevi Heinilä: 

Urheiluelämän kaupallistumiseen viittaavia piirteitä havaitaan rumen

omaan kilpaurheilussa. K.ilpailujen järjestämisessä saattaa tärkeimpänä 

opasteena olla kilpailujen taloudellinen tuottavuus. Tämä merkitsee kilpai

lun kaupallistumista: kilpailun järjestäjät myyvät kilpailun elämyksiä ylei

sölle, joka maksaa ja kuluttaa. Kilpailun onnistuneisuus, jopa sen mielek

kyys, voidaan tällöin määritellä ensi sijassa yleisömäärän ja rahallisen tuot

tavuuden perusteella. Kilpailun kaupallistuessa on tärkeää yleisön tyyty

väisyys ja tämän varmistamiseksi osanottajiksi pyritään saamaan kassa

magneetteja, huippu-urheilijoita, joista kuitenkin on niukkuutta. Kysyn

nän paine ja tarjonnan niukkuus johtavat helposti siihen, että huippu-ur

heilijoista syntyy hintakilpailti. I(assamagncctti hy
,.,.väksyy edullisitnman 

tarjouksen ja samalla kaupallistaa ja markkinoi oman harrastuksensa tai 

suorituskykynsä. Urheilun kaupallistuessa yleisö ja sen palvelu ovat tär

keämpiä kuin urheilu- ja olympiaideologian edistäminen. Urheiluelämän 

kaupallistuminen edistää urheilun vieraantumista urheilu- ja olympiaide

ologiassa määritellystä tarkoituksestaan ja lisää sen alttiutta joutua urhei

lun ulkoisten pyyteiden välikappaleeksi. 
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Lehden sisällön piristämiseksi juolahti mieleeni kokeilla eräänlaista 
haastemenetelmää jonkin kiistanalaisen ilmiön tarkastelemiseksi 
lehden palstalla. Seiväshypyssä oli siirrytty lasikuituseipäiden käyt
töön, mikä aiheutti puolesta ja vastaan -reaktioita. Haastoin tunne
tun yleisurheilumiehen Jukka Uunilan kirjoittamaan puolesta ja itse 
lupauduin kirjoittamaan uuden keksinnön nurjasta puolesta. Haas
tekirjoituksen sääntöjen mukaan kirjoitimme vastineemme tunte
matta toistemme argumentteja. Tarkoituksena oli tällä tavoin tarjo
ta lukijalle monipuolisia tiedollisia elementtejä oman kannan mää
rittelemiseksi tai tarkistamiseksi. Näin tapahtui, ja Jukka Uunila 
puolusti uutta keksintöä viittaamalla seiväshypyn lisääntyneeseen 
näyttävyyteen ja yleisökiinnostavuuteen ja minä kritikoin sitä hu
manistisin perustein viitaten tapaturmariskeihin ja eriarvoisuutta li
sääviin kustannuskysymyksiin. Mutta jo seuraava haastekirjoitus, 
joka koski sodan jälkeisen ajan suosittuja massiivisia joukkovoimis
teluesityksiä, meni pahasti sivuraiteille. 

Olin päässyt vuonna 1956 seuraamaan voimistelulaitoksen jouk
kueen johtoryhmässä Leipzigin urheilufestivaaleja ja sen ohjelmaan 
kuuluvia massiivia voimistelunäytöksiä ja massademonstraatioita 
totalitaristisine tunnuksineen »Työhön ja puolustamaan». I<:irjoitin 
näistä kokemuksista Koulu-urheilu ja -voimistelulehteen mm. seu
raavasti: 

Saksalaiset ovat tunnetusti mestareita suurten juhlien järjestelyssä ja jouk

kojen käsittelyssä. Tämä taito ja tekniikka kukoistivat näissäkin kisoissa. 

Koko suurkaupunki oli koristeltu 'joukkomieleen' vetoavin iskulausein, 

lipuin ja viirein sekä valtavin ja lukuisin kuvin. Näiden vaikutus on sodan 

raunioitten keskellä tai talojen harmaitten seinien muodostamaa taustaa 

vasten erittäin korostunut. Tehovaikutusta oli monin paikoin vielä lisätty 

mahtavilla lippuryhmillä, joille valonheittäjät antoivat iltahämyssä lisäheh

kua. Juhlien johtoaatteet näkyivät ja kuuluivat kaikkialta. »Ystävyys -

Vapaus - Yhtenäisyys - Rauha» pelkistivät sen virallisen tunnuksen, jonka 

merkeissä tämä valtava joukkoesiintyminen tapahtui.Juhlien merkittävim

piä tilaisuuksia oli ulkopuolista oudosti riipaiseva avajaisjuhla. Tämä toi

meenpantiin iltayön pimeydessä massiivisen, yli 90 metriä korkean »kan

sojen taistelun muistomerkin» edustalla olevassa 'laaksossa'. Yön pi

meydessä vain pari voimakasta valonheittäjää lakaisi valosuihkullaan mon

tun pohjaa, jonne jatkuvasti, toista tuntia, marssi suljetuin rivistöin kym-
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menettuhannet kisojen osanottajat satojen rumpujen ja marssisoitinten 

antamassa jäyheässä rytmissä. Tuulessa räiskähtelivät valonheittäjien va

laisemat suuret punaliput ja lippulinnat antaen samalla koko näytelmälle 

voimakkaan aatesanoman. Juhlan alkamishetkellä sadat kansanarmeijan 

verryttelypukuiset sotilaat motittivat vielä areenan tulisoihduillaan. Esitys 

saattoi alkaa. Ohjelma oli ytimekäs, mutta samalla voimaa kuvastava: val

taisan kuoron ja orkesterin esitykset ja iskevä poliittinen julistus muodosti

vat sen pääsisällön. 

Tähän mahtavaan näytelmään sisältyi kuitenkin jotain hyvin vierasta. 

Alhaalla edessäni seisova suunnaton joukko synnytti mielikuvan valtavas

ta karjalaumasta, joka oli kylki kylkeen ahdettu aitaukseensa. Mitä tunneti

loja tilaisuus ja tilanne synnyttivät itse osanottajissa sitä en tiedä. Propa

gandistille kyseinen asetelma ja lavastus olivat ihanteelliset. Jo yksin tuol

lainen ahtautuminen, kylki kyljessä seisominen, on omiaan tunteistamaan 

ja samalla altistamaan ihmisen kritiikittömän vastaanottajan rooliin. 

Päästyämme delegaatio-taikasanan avulla oikotietä juhlapaikalta havait

simme olevamme keskellä 'tulimerta '. Kymmenille tuhansille kisojen 

osanottajille ja katsojille oli jaettu tulisoihtuja, jotka voimakkain liekein 

roihusivat ja valaisivat pimeää suurkaupunkia. Näkymä oli kieltämättä vai

kuttava ja samalla - outo. 

Tällaiset massanäytelmät ja joukkovoiman demonstroimiset, jotka 
Leipzigin festivaaleissa huipentuivat suurissa joukkovoimisteluesi
tyksissä, ovat yleensä tunnusomaisia ns, totalitaristisille maille mutta 
vieraita demokraattisesti järjestäytyneille länsimaille lukuun otta
matta - Suomea. Haastoin tunnetun voimistelumiehen ja joukko
voimistelun ystävän Erkki Palolammen puolustamaan näitä suur
kisoista tuttuja massademonstraatioita ja samalla lupauduin itse kri
tisoimaan niitä. 

Tuumasta toimeen, ja kriittisessä analyysissani kiinnitin huo
miota siihen, että massavoimistelun suosio maassamme selittyy 

osir1 Pitiri111 Sorokinin tunnetun uhkateorian trvulla j� on siten 
eräänlainen viiveilmiö yhteiskuntamme pitkäaikaisesta totalitaristi
sesta valmiustilasta, joka on ollut tarpeen kansakuntamme itsenäis
tymispyrkimyksissä ja sodista selviytymisessä. Ennusteeni mukaan 
niiden suosio kuitenkin vähenee tällaisen valmiustilan asteittaisen 
!aukeamisen myötä yhteiskunnan palautuessa vähitellen rauhanajan
demokraattiseen järjestykseen. Ja jotta väite yhteiskunnan totalita-

] 98 [ 



ristisesta valmiustilasta ei olisi jäänyt vain massavoimistelun varaan 
löysin siitä näyttöjä myös tuon ajan kouluvoimistelusta ja urheilujär
jestöjen demokratiavajeista: 

Massavoimistelun pikkuveljen, koulun liikuntakasvatuksen rivivoimistelun 

tarpeellisuutta perustellaan usein mm. korostamalla sen merkitystä oppilai

den totuttamisessa kuriin ja maanpuolustusvalmiuteen. Ulkoisen pakkoon 

ja autoritaariseen alistumiseen perustuva kurikasvatus on tuskin tarkoituk

senmukaista demokraattista yhteiskuntaelämää silmälläpitäen, sillä siinähän 

järjestys perustuu olennaisesti yksilön vastuuntuntoon eli pikemminkin itse

kuriin kasvamiseen kuin ulkoiseen pakkokuriin alistumiseen. 

[ ... ] Urheilujärjestöt muistuttavat [ ... ] massayhteisöjä, joissa jäsenis

tön intressit eivät pääse riittävästi artikuloitumaan vapaan keskustelun, ak

tiivisen osallistumisen ja alhaalta tulevan tietoliikenteen riittämättömyy

den vuoksi. Urheilujärjestöt ovat tyypillisesti uskontunnustuksellisten juh
lapuheiden ja esitelmien yhteisöjä eikä keskustelujen ja väittelyiden yh

teisöjä. Päätökset ovat yleensä eliitin sanelemat ja yksimieliset-lukuun ot

tamatta taloudellisissa kysymyksissä[ ... ] 

Perusväitteeni ei ollut aivan tuulesta temmattu ja tuo pakkotahtinen 
rivivoimistelukin on joutunut väistymään kouluvoimistelusta. Jos 
kohtakin demokratiavajetta esiintyy eri muodoissaan vielä laajasti ur
heilujärjestöissä, mutta siihen lienee syynä ainakin kilpaurheilua har
joittavissa seuroissa ja järjestöissä pikemminkin kovenevan kilpailun 
aiheuttama uhkatilanne kuin yhteiskuntamme totalitaristisuus. 

Seuraava Stadion-lehti ilmestyi, mutta siinä olikin vain minun kriit
tinen tilitykseni joukkovoimistelusta. Syystä tai toisesta Erkki Palo
lampi ei noudattanutkaan haastekirjoituksen sääntöjä, jotka hänelle 
haasteen yhteydessä olin toimittanut, vaan niistä poiketen hän kirjoit
ti vastineen kirjoitukseeni otsikolla »Massoittuva yhteisvoimistelu ja 
autoritäärinen SVUL!»; joka julkaistiin vasta seuraavassa numerossa. 
Kirjoituksessaan Palolampi lähinnä SVUL:n varapuheenjohtajan pi
kemminkin kuin voimistelumiehen roolissa asettui puolustamaan 
SVUL:n toimintaa »kansanvaltaisen ajattelun ja itsehallinnan kansa
laiskouluna ja tukilinnakkeena, joka on jyrkästi torjunut järjestöva
pautensa ja itsemääräämisoikeutensa loukkaamiseen tähtäävät ulko
puolisten autoritäärien yritykset». Siinä ohessa sain kirjailijan teräväs
tä kynästä sapiskaa tahdittomuudestani arvostella SVUL:n johtoa -
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jälleen kerran. Itse asia eli voimistelun massaesitysten puolustaminen 
jäikin sitten sivuasiaksi, vaikka sen olisi pitänyt olla pääasia. Olin pet
tynyt. Haastekirjoituksen sääntöä oli rikottu ja koko idea toisistaan 
riippumattomista arvioinneista oli mitätöitynyt. Olin ollut varoma
ton sohaistessani kynälläni voimistelukulttuurimme pyhiä ympyröitä. 
Oli muuten aika hauska yhteensattuma, että samassa Stadion-lehden 
numerossa, jossa Erkki Palolampi tuumaakaan periksi antaen puo
lusti uskonmksiaan, ilmestyi myös valtakunnallisten kulttuuripoliittis
ten neuvottelupäivien herätteestä syntynyt kirjoitukseni »Sovinnais
viisaus ja jäykät uskomukseb>. 

Kirjoituksessani peräsin vastaavien neuvottelupäivien tarvetta 
urheiluelämässä, mutta epäilin järjestöjen valmiutta: 

Ei niin kauan, kun »arvon mekin ansaitsemme» on tärkeintä mitä kaipaam
me. Ei niin kauan, kun pelkäämme epäsovinnaisen ajattelun sekoittavan 
omia ympyröitämme tai vaarantavan arvovaltaamme urheilun ja liikunta
kasvatuksen johtajina. Ei niin kauan, kun luulemme, että vain me tiedäm
me, mitä on isänmaan arvojen toteutuminen urheilussa. Ei niin kaLtan, kun 
me uskomme, että tiedämme jo kaiken, kunhan muut vain tekevät tah
tomme[ ... ] 

[ ... ] Vaikka yhteiskunta syöttää jatkuvasti uusia ideoita ja vaikutteita, 
voimme kuitenkin jäykästi linnoittautua omiin uskomuksiimme [ ... ] 

Osaamme myös soveltaa monia tehokkaita torjuntamekanismeja varjel
laksemme pyhiä ympyröitämme. Osaamme välttää kaikkea sellaista infor
maatiota, joka saattaisi uhata uskomuksiamme: suojaamme poliittista va
kaumustamme luottamalla vain oman puolueemme äänenkannattajiin ja 
äänitorviin, hyväksymme vain oikeaoppineisuuden järjestömme äänen
kannattajissa, valitsemme oikeauskoiset esitelmöitsijät ja puhujat, vaalim
me kokoustemme yksimielisyyttä, olemme penseitä kaikelle tutkimustyöl
le ja pohdiskelulle - ja emme järjestä kulttuuripoliittisia neuvottelupäiviä. 
(Stadion 1/1965). 

Sattuman oikusta kirjoitukseni sovinnaisviisaudesta oli kuin vastine 
Palolammen kirjoitukseen. Haastekirjoittelun epäonnistutuinen lo
petti sen enemmän kokeilun Stadion-lehdessä. Se oli aiheuttanut 
myös pahan särön liittolaisuuteemme terveen urheilun puolesta. 
Aikaa myöten tuo hengenheimolaisuus kuitenkin palautui, kun 
opimme huomaamaan, että meillä oli kuitenkin liikuntakäsityksis-
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sämme enemmän yhteistä kuin erottavaa, jota Erkin viimeiset kir
jeetkin Tervo-kodista vakuuttivat. 

Hyvin kiteytynyt käsitys elämän todellisuudesta ja maailmanku
vasta antaa turvallisen ja vakaan symboliympäristön ihmisen ar
kielämälle. Mutta miten paljossa tämä maailmankuva koostuukaan 
rakenne-elementeistä, jotka ovat kaavoittumia, sovinnaisviisauksia, 
totunnaisuuksia, vallankäytön elementtejä jne. Niiden ottaminen 
kriittisen tarkastelun kohteeksi on tärkeää, jos halutaan kehittää jo
tain uutta ja parempaa, mutta kriittinen tutkija ottaa samalla suuren 
riskin pyhien ympyröitten sekoittajana. Tämän sain tässä haastekir
joittelussa kokea, mutta siihen sain tottua koko tutkijanuran aikana, 
kuten myöhemmin havaitaan. 

Joskus olen itsekin pysähtynyt ihmettelemään, mistä olen saanut 
nämä kriittisyyden taipumukset. Kristillisessä kotikasvatuksessa re
hellisyyden ja tottapuhumisen hyveet iskostuivat tarpeen vaatiessa 
koivuvitsankin avulla mielentajuntaan. Herbert Blumer vahvisti näitä 
luontumuksia korostamalla tieteen pyrkimystä totuuteen ja vain to
tuuteen. Tämä on myös koko yliopistolaitoksen toimintaidea. 

Totuudellisuus voi edellyttää myös kansalaisrohkeutta. Rohkeu
den puute tieteessä ja erityisesti yhteiskuntatieteissä voi ilmetä myös 
siinä, että tutkimuskohteeksi valitaan vain toissijaisia, harmittomia 
ja triviaaleja kysymyksiä tai että tutkitaan varman päälle, itsestään
selvyyksiä tai pieniä, tiukasti rajattuja kohteita. Kaikki tällainen voi 
olla vielä perusteltua nuoren tutkijan koulutusvaiheessa, mutta 
myöhemmin se on jo yksin tutkimusresurssien kannalta epätarkoi
tuksenmukaista ja perusteetonta. Muistan vielä elävästi miten jäyhä 
ja eittämättä jo olemukseltaankin autoritaarinen Helsingin yliopis
ton Rector Magnijicus Edwin Linkomies oikeustieteellisen tiedekun
nan promootiojuhlassa vuonna 1962 juhlapuheessaan arvosteli 
suorasukaisesti tällaista sovinnaistutkimusta ja jyrähti siihen tapaan, 
että juridiikassa monet tutkivat vain lain formaalista puolta, vaikka 
pitäisi tutkia »tärkeitä asioita, kuten kansan oikeustajuntaa». Kuulu 
latinisti puhui kuin sosiologi. Sain itsekin uskonvahvistusta. 

] 101 [ 



JYVÄSKYlÄN 

UUDET HAASTEET 
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Jyväskylän opintosuunta käynnistyy 

Mutta omalla kohdallani totuudellisuuden testit ja koetinkivet odot
tivat uusissa tehtävissä Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulus
sa. Ryhtyessäni vuonna 1965 hoitamaan maamme ensimmäistä lii
kuntapedagogiikan professorin virkaa en onneksi aavistanut, mitä 
oli edessä tulevien hullujen vuosien aikana. 

Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen uudistamista koskevan 
pitkän kädenväännön vielä jatkuessa Jyväskylän Kasvatusopillisessa 
korkeakoulussa käynnistyi vuonna 1963 lopullista ratkaisua enteile
vä liikunnanopettajien yliopistollinen koulutus uusien tutkintosää
dösten mukaisesti. Tämä merkitsi merkkipaalua koko liikuntakult
tuurimme historiassa: Opetusministeriön marraskuun 12 päivänä 
1965 vahvistaman tutkintosäännön mukaan oli ensi kertaa mahdol
lista suorittaa alalla myös ylempiä oppiarvoja. Samalla tämä merkitsi 
tieteellisen ajattelutavan ja tutkimuksen kiinteää yhteyttä alan ope
tukseen ja koulutukseen. 

Mutta uuden lehden kääntäminen alan yliopistollisessa koulu
tuksessa oli todellista pioneerityötä. Raskaimman taakan uuden 
opintosuunnan käynnistämisessä kantoi sen ensimmäinen esimies, 
liikuntafysiologian professori Esko Karvinen, sovitteleva ja hyvän
tahtoinen virkaveli, joka varmaan viihtyi jo koulutuksensa perus
teella paremmin alansa tutkimuksen parissa ja laboratoriossa kuin 
hänelle vieraan opettajakoulutuksen moninaisissa suunnittelu- ja 
hallintotehtävissä. Koska opettajakoulutuksen suunnittelu tutkin
tovaatirnuksineen kuuluu varsinaisesti liilrnntapedagogiikan profes
sorin toimenkuvaan, nimitykseni toi helpotusta opintosuunnan esi
mieheu suureen tehtävävastuuseen. 

Kun uuden opintosuunnan ja sittemmin tiedekunnan alku
vuosikymmenen toimintaa arvioidaan, on otettava huomioon poik
keuksellinen lähtökohta. Vaikka liikunnan opettajanvalmistus oli 
voimistelulaitoksella käynnistynyt jo vuonna 1882, alan yliopistolli-
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sen kehityksen pysähtyneisyydestä johtuen uutta järjestelmää oli 
Jyväskylässä lähdettävä kehittämään nollatilanteesta. Kaikki oli itse 
suunniteltava ja kaikki opetus ja tutkimus oli suhteutettava opin
tosuunnan rajoitettuihin voimavaroihin. Toiminta oli usein käyn
nistettävä myös tilapäisin ja osin epäpätevin voimin. Vaikeuksia ja 
puutteita oli paljon alkaen kirjallisuudesta tutkimusvälineisiin, lii
kuntatiloista laboratoriotiloihin, ja lisäksi vielä eri oppiaineet laitok
sineen toimivat hajallaan, eri puolilla kaupunkia. 

Opintosuunnan kehittäjien vaikeudet kertautuivat vuorostaan 
opiskelijoiden pulmina, opetuksen ja opetusohjelmien sekä kurssi
kirjallisuuden puutteina ja toiminnan jäsentymättömyytenä ja muu
tosherkkyytenä. Näitä opiskelijan pulmia opintosuunnan alkuaikoi
na on muisteltu kuitenkin ymmärtäväisellä tavalla ja monet puutteet 
on korvattu hyvällä opiskelumotivaatiolla. Pauli Vuolle on koonnut 
ensimmäisten liikuntakasvatuksen kandidaattien opiskelukoke
mukset ja antanut niistä mielenkiintoisen kuvan: »Huolimatta tut
kintojärjestelmässä ensimmäisinä vuosina esiintyneistä heikkouk
sista kandidaatit itse katsovat opintosuunnalta saamiensa pedago
gisten valmiuksien vastanneen hyvin ammatin myöhemmin asetta
mia vaatimuksia» miesten ollessa naisia kuitenkin selvästi tyytyväi
sempiä tähän vastaavuuteen (Vuolle 1979). 

Jotenkin noista vaikeuksista kuitenkin selvittiin ja tässä auttoi juuri ensim

mäisten opiskelijapolvien erinomainen opiskelumotivaatio ja opintosuun

nan käynnistämiseen liittyvien vaikeuksien hyvä sietokyky. Alkuvuosien 

käynnistysvaikeuksien voittamisessa oli myös koko korkeakoulun ja erityi

sesti rehtori Martti Takalan tuki ensiarvoisen tärkeää. Korkeakoulu oli aktii

visesti vaikuttanut opintosuunnan perustamiseen. Vaikka »liikunta ja urhei

lu» elämänaloina ja liikuntatieteet tieteen osa-alueena eivät kuulu yliopisto

jen arvostushierarkian kärkitiloille - siitä paras todiste Helsingin yliopiston 

voimistelulaitoksen kehityksen laiminlyönti -Jyväskylässä uusi opintosuun

ta hyväksyttiin tasavertaiseen kumppanuuteen. Opintosuunnan käynnistä

misvaikeudet ja kehittämistarpeet tunnustettiin ja, toisin kuin Helsingin yli

opistossa, Jyväskylässä lujat hallinnolliset yhteydet korkeakoulun kaikkiin 

päätöselimiin takasivat uuden opintosuunnan äänen kuulumisen. Tätä hal

linnollista kytkentää kuvastaa erinomaisesti opintosuunnan alkuaikojen vi

rallinen nimi: _JJ,väsk:ylän kasva!t1Sopillisen korkeakot1!tm filosofisen tiedekunnan kas

vatustieteellisen osaston liiku11takasvat11ksen opi11tost1!111ta. 
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Kaikessa toiminnassaan uusi opintosuunta pyrki rakentamaan 
myös omaa identiteettiään, yrityskuvaa, josta se tunnetaan ympäris
tössään. Tähän yrityskuvan muotoutumiseen lähiympäristössä vai
kuttivat merkittävästi opintosuunnan opiskelijat, jotka liikunnalli
sella pukeutumisellaan ja reippaudellaan erottuivat - usein eduk
seen - muusta opiskelijakunnasta. 

Yrityskuvaa loivat myös opiskelijayhdistyksen erilaiset liikunta
tempaukset kuin myös uusien professorien ja heidän opetusalojen
sa esittäytymiset korkeakouluyhteisölle virkaanastujaisissa, joihin 
korkeakoulun rehtori perinteisen tavan mukaan kutsuu »korkea
koulun opettajat, virkamiehet ja opiskelijat sekä muut tieteen har
joittajat, suosijat ja ystävät». 

Marraskuun 3. päivänä 1965 pidetyn virkaanastujaisesitelmäni 
aihe oli filosofin en: » Y mmå'rtåminen, tietåininen ja taitaminen liikunta
pedagogiikan perttsk;y!)11;ryksinii>>. Esitelmässä pyrin pelkistämään lii
kuntapedagogiikan opetusalan eri peruselementit: ymmå'rtdminen 
antaa kasvatukselle suunnan ja tarkoituksen, tietäminen edistää kas
vatuksen tuloksellisuutta ja taitaminen tähtää liikunnan aineenhal
lintaan. Esitelmästäni on selvästi nähtävissä, että uusi viranhaltija 
etsi itsekin toiminnalleen kestäviä lähtökohtia ja samalla liikunnan 
»runsauden sarvesta» sitä, mikä siinä on tärkeää ja mikä taas vä
hemmän tärkeää.

Esitelmäni kasvatusfilosofinen sisältö taisi yllättää kuulijatkin. 
Ainakin korkeakoulun kunnianarvoisa vararehtori, suojelu- ja pa
rantamisopin (!) professori Niilo Mäki lausui ilkikurisesti onnitelles
saan nuorta virkaveljeään: »Minä kuvittelin, että täällä ruvetaan nyt 
suorittamaan pituushypyn approbatureita». Ehkä hän tuolla lausah
duksellaan tuli samalla ilmaisseeksi sen, miten yleisesti ja ulkokoh
taisesti käsitettiin koululiikunta oppiaineena eli lähinnä erilaisten 
säännönmukaisten liikesuoritusten ja temppujen tekemiseksi. Itse
kin voimistelunopettajan tutkinnon suorittaneena tiesin, että perin
teisessä alan opettajankoulutuksessa on kiinnitetty suuri huomio 
erilaisten lajitaitojen hallintaan, vaikka kasvatustarkoitus koululii
kunnan tel1Lävänä on täysin jotain muuta. 

Virkaanastujaisesitelmässäni olin ottanut esimerkkejä erilaisista, 
päämääriltään poikkeavista kasvatuskäsityksistä. Pekka Kiviaho, 
myöhemmin kansainvälisestikin tunnettu urheilusosiologian tutki
ja, sai tästä kimmokkeen tutkia pro gradu -työssään suomalaisten 
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voimistelunopettajien kasvatuskäsityksiä. Tutkimushavainnot jäivät 
kuitenkin yllättävän laihoiksi viitaten tällaisten kasvatuskäsitysten 
heikkoon jäsentyneisyyteen opettajakunnan keskuudessa. Tämäkin 
viittaa siihen, että koululiikunta käsitettiin tuohon aikaan enemmän 
lajitaidoksi kuin oppilaan kasvun ja kasvatuksen prosessiksi. 

Itse asiassa liikunta käsittää rajattomasti erilaisia liikuntajärjestelmiä 
maastolajeineen, voimisteluineen, palloiluineen, uinteineen, voi
mailulajeineen jne ja niiden lukemattomia suoritustaitoja, sääntöjä 
ja muita ulkoisia normeja. Missä määrin tällaiset oppisisällöt kuulu
vat yliopistolliseen opettajanvalmistukseen ja yleensä yliopistolli
seen koulutukseen? Kuuluuko opettajankoulutukseen kuulantyön
nön, pesäpallon, rintauinnin ynnä muiden kymmenien eri lajien 
suoritustaitojen ja normien opettaminen ja oppiminen? Ja mikä on 
niiden pedagoginen merkitys koulujen liikuntakasvatuksessa? 
Tämänkaltainen lajiajattelu hallitsi valtakunnallisten urheilujärjestö
jen liikuntakäsityksiä ja niiden odotukset Jyväskylän uuden opin
tosuunnan koulutusaavutuksista olivat sen mukaiset eli koululiikun
nan tulisi palvella ennen muuta kilpaurheilun ja samalla Suomen ur
beilumenestyksen tarkoituksia. 

Tällaiset perustavanlaatuiset kysymykset askarruttivat mieltäni 
pyrkiessäni määrittelemään omaa käsitystäni liikuntapedagogiikan si
sällöstä ja etsiessäni samalla linjaratkaisua liikunnan uudistuvaan 
opettajankoulutukseen. Liikuntakasvatuksen oppiaineessa lehtorien 
tehtävävastuuseen kuuluvilla ns. käytännön harjoituksilla on opettaja
koulutuksen opetusohjelmassa ollut tuntimääräisestikin erittäin vah
va asema. 

Juuri nämä käytännön harjoitukset ovat usein painottuneet eri la
jien suoritustaitojen harjoittamiseen ja analyyseihin. Lehtorien suu
ren opetusvelvollisuudenkin vuoksi ne kuormittavat varsin voimak
kaasti opetusohjelmaa rajoittaen opiskelijoiden muuta opiskelua. 
Ratkaisua tähän hankalaan pulmaan etsimme yhdessä neuvotellen 
ja keskustellen. Tuon alkuvaiheen pahimpiin pulmiin löytyi lähinnä 
kaksi ratkaisua: 

1) valintakokeissa pyritään varmistautumaan siitä, että opiskeli
joilla on jo yliopistoon tullessaan perusliikunnassa riittävät suoritus
taidot, jolloin vältytään niiden yliopisto-opiskelulta, 
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2) käytännön harjoituksissa keskitytään yksityisten lajien sijasta
enemmän ns. lajiryhmiin ja niiden yleisempien oppisisältöjen hal
lintaan. 

Lajiryhmiksi määriteltiin alustavasti voimistelu, perusliikunta, 
palloilu, ulkoliikunta ja kuntoutus ja niiden opetussisällöiksi mm. la
jiryhmien perustaidot, liikuntateknologiset perusteet ja pedagogiset 
kysymykset erilaisine harjoitteineen, opetuskehittelyineen ja arvi
ointimenetelmineen. Ratkaisun taustalla väikkyi mielessäni sellai
nen visio, että lajiajattelusta vapautuminen yhdessä liikunta tieteiden 
kehittymisen myötä voisi johtaa kohti sellaista kehitysvaihetta, jossa 
liikuntakasvatuksen teoriasta saadaan opasteet koululiikunnan op
piainesisältöjä ja opetusmenetelmiä koskeville ratkaisuille. »Oi ku
vatuksia ja mielijuohteita», sanoisi piirilääkäri Schildt-Kilpinen jos 
eläisi. 

Joka tapauksessa ratkaisu antoi tyydyttävän lähtökohdan opetta
jankoulutuksen käytännön kehittämiseksi ja sen niveltämiseksi 
opintosuunnan muihin opintoihin ja tutkintovaatimuksiin. Opin
tosuunnan kehittämiselle oli kuitenkin tunnusomaista, että mitkään 
ratkaisut eivät olleet pysyviä, vaan kaikki oli liikkeessä, kriittisen ar
vioinnin ja siitä saatujen palautteiden ja tarkistusten kohteena. 
Tähän ilmapiiriin kuului olennaisesti vanhojen käytäntöjen ja käsi
tysten problematisointi, koska vain sitä kautta voi syntyä jotain uut
ta ja entistä parempaa - toivottiin. Erään kerran järjestin seminaari
tyyppisen opetusjakson, jossa pohdimme yksinomaan tällaisia lmu
luliikuntaan liittyviä problemaattisia yksityiskohtia ja tilanteita etsi
en niille perusteltuja ratkaisuja. 

Vastaavana professorina olin itsekin »liikkeessä» yrittäen opis
kella ja syventää käsitystäni liikuntakasvatuksesta. Tämän itsere
flektoinnin tuloksena vahvistui käsitykseni liikuntakasvatuksen 
suuresta potentiaalista koulunuorison »kuntoutuksessa» ja ennen 
kaikkea koko persoonallisuuden tasapainoisessa kehityksessä ja 
kasvussa. 

Niinpä eräässäkin muistiossa 15.10.1967 kiinnitin huomiota 
opetussuunnittelussa tilannevirikkeideu monipuoliseen tarjon 
taan koululiikunnassa. Koululiikunta voi tarjota sosioeettisiä, vah
voja tunnepohjaisia ja minä-kokemuksia antavia, tiedollisia ja tai
dollisia sekä fyysiseen kuntoon ja terveyteen liittyviä virikkeitä, ja 
opetuksen, opetustilanteiden suunnittelun ja arvioinnin avulla on 
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pyrittävä siihen, että nämä virikkeet tukisivat kaikkien oppilaiden 
kehitystä ja persoonallisuuden tasapainoista kasvua. Koululiikun
takaan ei ole mikään automaatti, joka itsessään tuottaa vain hyvää 
nuorten kasvulle. 

Siten esimerkiksi väärin ohjelmoitu telinevoimistelutunti voi 
tuottaa monien oppilaiden liikunta-asenteille enemmän haittaa kuin 
myönteistä vahvistusta, ja kippi- tai kieppivaatimus rekillä voi antaa 
tylyn viestin siitä, ettei liikunta ole tarkoitettu kaikille. 

Omassa kasvussani ja kehittäessäni omaa käsitystäni liikuntakas
vatuksen professorina tunsin olevani oikeilla jäljillä. Varsinaisen 
vahvistuksen siitä sain toimiessa liikuntakasvatuksen edustajana pe
ruskoulun opetussuunnitelmakomiteassa v. 1966-1970. Komitea 
jatkoi suurta koulu-uudistusta, jonka tavoitteeksi aikaisempi lmu
lu-uudistuskomitea oli määritellyt »kulttuuri-ihmisen» ideaalin to
teuttamisen: 

Håi1 on 

1) !eykenevå" omaksumaan itselleen )'leismaailma/lisen henkisen sivist)'Spåä'oman,

2) kasvanttt p_ystyvåksi )'hteistyiJhiJi1 mmden ihmisten kanssa ja

3) kehittynyt ehjåksi, itsenå'iseksi, amostelukyk)'iseksi persoonalkruudeksi

(Koulu-uudistustoimikunnan mietintö 1966)

Hämmästelin tällaista, sinällään ylevää mutta perin yksipuolista ih
miskäsitystä ja rusikoin sitä suorasukaiseen tapaani: 

Kulttuuri-ihmistä ei ole eikä voi olla ilman biologista ihmistä. Biologinen ih

minen on unohdettu ja sen unohtaminen näkyy koulun liikuntaohjelman ja lii

kuntakasvatuksen mahdollisuuksien jatkuvana kaventumisena, vaikka saman

aikaisesti liikkumattomuutta edistävä telmologinen hyvinvointiyhteiskunta 

uhkaa ihmisen - kulttuuri-ihmisenkin - olemista ja ihmisenä viiht:ymystä. 

Mitä onnea ja rikkautta sisältyy kulttuuri-ihmisenä olemiseen, jos tuo kulttuuri 

lepää meissä raihnaisen, tuskin kunnolla pystyssä pysyvän biologisen pernstan 

varassa? Voi rationaalisuutta - etten muuta sanoisi - jos tämä luonnoton ja 

vieraantunut ihmiskäsitys on lähtöisin siitä tosiasiasta, että yhteiskuntamme 

on nopeasti muuttumassa ish1misen yhteiskunnaksi - näin työelämässä, lii

kenteessä, näin myös TV:n hallitsemassa vapaa-ajan käytössä - tästä vuoros

taan seuraa, että meidän pitää tohlttaa lapsemmekin koulunpenkillä tähän is

tumiseen ja liikkumattomuuteen. Voi yksinkertaisuutta ja rationaalisuutta, jos 
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lastemme peruskoulu ohjautuu yksinomaan teknologisen yhteiskunnan ja sen 

taloudellisen kasvuhakuisuuden vaatimusten mukaan. Jos näin käy olemme 

jälleen unohtaneet ihmisen ja vieraannuttaneet hänet ihmisenä olemisesta [ ... ] 

(Heinilä 1967, 29) 

Mutta peruskoulun opetussuunnitelmakomiteassa tämä ihmiskäsi
tys korjaantui ja sai sellaisia uusia ulottuvuuksia, jotka olivat omiaan 
vahvistamaan myös koululiikunnan asemaa opetussuunnittelussa 
monipuolisten virikkeiden antajana. 

Komitea oli koottu tehtävänsä mukaisesti oppiaine-edustuksen 
pohjalta. Tasapainoisen opetussuunnitelman ja tuntijakoesityksen 
sorvaaminen on tällaisessa komiteassa jo sinällään vaikea tehtävä 
eikä tehtävää helpottanut lainkaan se, että oppiaineiden ammatilli
set ainejärjestöt valvoivat taustalla ponnekkaasti jäsenkuntansa tär
keitä elinetuja. Järjestäytymiskokouksen vapaassa keskustelussa 
haarukoitiin edessä olevaa tehtävää ja tutustuttiin eri jäsenten näke
myksiin asiasta. Tässä yhteydessä kuultiin erään jäsenen suusta sel
lainenkin käsitys koululiikunnasta, jossa se rinnastettiin vähemmän 
mairittelevalla tavalla sotilasurheiluun: urheilu on armeijan syöpä. 

Mutta uskossani koululiikuntaan ja sen mahdollisuuksiin perus
koulun kasvatustavoitteiden toteuttamisessa en jäänyt yksin, vaan 
tuota uskoa jakoivat komiteassa mm. arvostettu koulu-uudistaja 
Touko Voutilainen ja kasvatustieteen tutkijana tunnustettu profes
sori Annika Takala. Huolimatta konfliktiherkästä koostumukses
taan komitea onnistui vaikeassa tehtävässään ja opetusministerille 
voitiin luovuttaa työn tuloksena yksimielinen ja yhtenäinen perus
koulun opetussuunnitelma tuntijakoineen (1970: A 4). 

Hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi komitean puheenjohtajan 
kouluneuvos Urho A. Somerkiven syvällinen asiantuntemus ja hänen 
karismaattinen kykynsä pitää ainekohtaiset pyyteet hallinnassa. 
Hänen vetoomuksensa siitä, että olemme komiteassa ensi sijassa 
nuorten asialla ja valvomassa pikemminkin oppilaiden kuin eri ainei
den etuja, meni hyvin perille ja komitea pystyi selviytymään vaativasta 
tehtävästään. Koska ruotsinkielen asemasla peruskoulun opetus
suunnitelmassa vielä tänäänkin kiistellään, mainittakoon, että tämä 
asiantuntijakomitea esitti yksimielisesti sitä vapaavalintaiseksi aineek
si; ruotsinkielen edustaja komiteassa oli siten muiden jäsenten tapaan 
enemmän oppilaan kuin oman aineensa asialla! Poliittiset päättäjät 
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olivat sisävastoin RKP:n tahdosta puolue-edun asialla ja säätivät ruot
sinkielen pakolliseksi oppiaineeksi peruskouluun! 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea oli kuin hyvä opetusse
minaari, jossa mitään ei hyväksytty ilman kriittistä arviointia ja kes
kustelua. Osallistuminen jaostotoimintaan, jossa pohdittiin perus
koulun päämääräkysymyksiä, oli itselleni parasta mahdollista täyden
nyskoulutusta antaen tukea pyrkimyksilleni kehittää koulun liikunta
kasvatusta entistä oppilaskeskeisempään ja kokonaisvaltaisempaan 
suuntaan. Tässä yhteydessä mainittakoon, että POPS-mietintö, jo
hon liittyi liikunnan ainekohtainen, apulaisprofessori Risto Telaman 
johdolla valmistunut opetussuunnitelma, tarjosi entistä varmemmat 
kehysehdot myös Jyväskylän opintosuunnan opettajakoulutukselle. 

Olin Asla-stipendiaattina tutustunut symbolivuorovaikutuksen ni
mellä tunnettuun ybteiskuntafilosofisen koulukunnan ajatusraken
nelmiin. Tässä lähestymistavassa korostetaan ympäristön ärsykkei
den tulkinnan merkitystä käyttäytymisvalintoja tehtäessä. Siten jokin 
ympäristön ärsyke muuttuu käyttäytymisen kannalta varteenotetta
vaksi vain tulkinnan kautta eli jos ärsykkeelle annetaan tai sillä on esi
merkiksi sosiaalisen ympäristön opettamana jokin merkityssisältö. 

Toisen ibmisen ymmärtäminen syvällisemmässä mielessä viittaa
kin siihen, että me olemme vuorovaikutuksen tuloksena tai muulla 
tavalla oppineet tietämään minkälaisia merkityksiä tuo toinen ihmi
nen antaa tietyille asioille tai ilmiöille. Tällaista ymmärtämystä kut
sutaan myötäelämiseksi, empatiaksi. 

Koululiikunta liikuntamuotoineen, välineineen, telineineen, sään
töineen, kilpailuineen, testeineen, ympäristöineen, opettajineen ja 
oppilastovereineen käsittää lukemattomia asioita ja ilmiöitä, joille op
pilaat antavat erilaisia merkityksiä eli tulkitsevat itse omalla tavallaan 
omien kokemustensa, taustojensa, tuntemustensa, edellytystensä 
yms. pohjalta, mikä vuorostaan säätelee heidän suhtautumistaan lwu
luliikunnan eri tilanteisiin. 

Oppilas ei ole opetustilanteessa mikään passiivinen vastaanotta
ja, johon koulun antama oppi kaadetaan, vaan tunteva, ajatteleva ja 
tahtova nuori ihminen, joka myös itse tulkitsee ja arvioi opetustilan
teita ja toimii sekä oppii sen mukaisesti. Hollantilainen ymmärtävän 
liikuntakasvatuksen edustaja professori Bart Crum perustaa käsi
tyksensä samanlaiseen oppilaskäsitykseen korostaen samalla sitä, 
että koululiikunnan pitäisi nimenomaisesti stimuloida oppilaita sel-

J 111 l 



laisella tavalla, että jokainen heistä kiinnostuisi liikunnasta ja sen tar
joamista mahdollisuuksista oman minuutensa löytämiseksi ja to
teuttamiseksi. 

Perinteisen käsityksen mukaan professori on alansa auktoriteetti, 
joka »ymmärtää, tietää ja taitaa» alansa. Tällaiseen alan hallintaan yl
täminen tuntui minusta jo puutteellisen koulutukseni perusteella 
haaveelta. Tunsin olevani enemmän alan varttunut opiskelija kuin 
kaiken tietävä pääopettaja. 

Liikunta ja eritoten liikuntakasvatus on oppiaineena, tietämisen 
ja taitamisen subjektina mitä vaativin, koska se on monien tiedon
alojen kohtaamispaikka ja niiden sovellutusta koulukäytännössä. Se 
on myös siinä mielessä vaativa, että oppiaineen sisältö on periaat
teessa rajaamaton aiheuttaen sellaisena harkinnanvaraisia ja helposti 
myös kiistanalaisia valintaratkaisuja. Kaiken lisäksi koululiikuntaan 
kohdistuu usein voimakkaita ulkopuolisia paineita, jotka voivat olla 
ristiriidassa koulun kasvatustavoitteiden kanssa. 

Saadakseni tähän liikuntakasvatuksen alueen kaaosmaiseen 
moniulotteisuuteen ja erilaisuuteen jotain järjestystä käytin hyväk
si sosiologiassa käytettyä typologista analyysimenetelmää ja pel
kistin erilaiset liikuntakasvatusjärjestelmät kolmeksi »ideaalityy
piksi», joita käytännön järjestelmät eri maissa enemmän tai vä
hemmän lähentyvät. Mallikonstruktioni esittelin I<:ielin liikunta
kasvatuskongressissa vuonna 1981 ja niiden keskeiset tunnuspiir
teet pelkistin seuraavasti: 

JÄRJ ESTELMÄVAIHTOEHDOT 

YHTEISKUNTAKESKEINEN URHEILUKESKEINEN OPPILASKESKEINEN 

TÄRKEIN NORMI YHTEISKUNNAN VAATEET LAJIVAATIMUKSET NUOREN KEHITYS 

IHMISKÄSITYS YHTEISKUNTAKESKEINEN »URHEILjjA» HARiviONiNEN 

OPETTAJATYYPPI AUTORITAARINEN VALMENTAJA KASVATTAJA 

TULOSKRITEERI ALISTUNEISUUS URHEILUN LIIKUNTA TARKOITETTU 

SUORITUS NORMIT JOKAISELLE 

TÄRKEIN TIETO YHTEISKUNTATIETO URHEILUTIETO IHMISKÄSITYS 

] 112 [ 



Kuten jo edellä todettiin, koululiikunnan järjestelmät käytännössä 
voivat enemmän tai vähemmän lähentyä tällaisia teoreettisia malleja; 
puhtaita ideaali tyyppejä ei siis välttämättä esiinny. Puhtaimmillaan yh
teiskuntakeskeinen malli on esiintynyt ns. sosialistisissa maissa. 

Koulu-uudistus meillä merkitsi ainakin painopisteen siirtämistä 
oppiainekeskeisyydestä oppilaskeskeisempään suuntaan ja koululii
kunnassa se merkitsi siirtymistä urheilu- ja lajikeskeisyydestä oppi
laslähtöisempään suuntaan. Kielin esitelmässäni totesin myös, että 
meillä liikuntakasvattajilla on myös perusteeton taipumus uskoa, 
että koululiikunta aina ja kaikissa olosuhteissa edistää oppilaan hy
vää. Tämä käsitys voi tutkimuksissa osoittautua hyvinkin virheelli
seksi. Eikö jo se tosiasia, että monet nuoret lopettavat kaiken liikun
nan harrastamisen kouluiän jälkeen osoita, että koululiikunta on ai
nakin tässä suhteessa epäonnistunut tehtävässään[ 

Koska perusnäkemykseni mukaan ihminen on luotu liikkuvaksi 
ja ihmisen voi säilyttää hyvän toimintakyvyn ja vireisyyden vain ole
malla liikunnallisesti aktiivinen oppilaskeskeinen liikuntakasvatus
malli ja sen tarjoama viitekehys vastaavan tutkimusohjelman kehit
tämiseksi antoi nyt suuntaa toiminnalleni liikuntakasvatuksen pro
fessorina. 

Tunsin että rannaton työkenttäni alkoi jäsentyä ja monia jännittä
viä tutkimuskohteita esimerkiksi juuri oppilaitten koululiikunnan ko
kemuksista ja »merkityksistä» alkoi hahmottua. Mutta vaikka näissä 
pioneerihommissa ja oppilaskeskeisen mallin kehittämistyössä olin 
vasta pääsemässä kunnon alkuun, työ pysähtyi omalta kohdaltani siir
ryttyäni vuonna 1971 hoitamaan uutta liikuntasosiologian professo
rin virkaa, joka paremmin vastasi myös koulutustaustaani. 

Kehitelmäni liikuntakasvatuksen erilaisista malleista siirtyi sa
malla työpöydältäni arkistoon pölyttymään, mikä on yliopisto-opet
tajan luovan työn tuotosten tavallinen pääteasema. Mutta tällä ker
taa tuo paperi noista perusmalleista oli löytänyt yhden lukijan ja en
nakkoluulottoman soveltajan eikä sen lähempää tai kauempaa kuin 
Kolumbian Bogotastal 

Vuonna 1992 sain kutsun Bogotassa järjestettyyn urheilujournalis
min II kansainväliseen konferenssiin esitelmöimään aiheesta 
»Urheilijan rooli muuttuvassa kansainvälisessä urheilussa». Tauolla
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kirjoittajaa tuli tervehtimään henkilö, joka esittäytyi tohtori Alberto 
Calder6n Garciaksi esittäen kutsun johtamansa Royal Center -nimi
seen kuntoilukeskukseen. Kun Bogotassa monet asiat näyttävät 
olevan rempallaan, tämä laitos yllätti nykyaikaisuudellaan monipuo
lisine kuntoiluohjelmineen, välineistöineen ja ATK-sovelluksineen. 
Olin hämmästynyt tämän modernin laitoksen kuntopalveluista, 
mutta hämmästykseni kasvoi, kun tri Garcia kaivoi mapistaan pape
rin, johon hän sanoi keskuksen toiminta-ajatuksen perustuvan ja 
jonka heti tunnistin esitelmäkseni Kielin kongressissa. Oppilaskes
keinen mallini oli vain yleistetty yksilökeskeiseksi ja sovellettu kes
kuksen toiminta-ajatukseksi. Siten malli, jonka kehittelin liikunnan 
opettajankoulutusta varten, oli löytänyt uuden sovellutuksensa ke
hitysmaan hyväosaisten kuntoutuksessa - Kolumbiasta! 
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Tutkimustoiminta käynnistyy 

Liikuntakasvatuksen opettajankoulutuksen kehitystyön ohessa 
myös alan tutkimustyön käynnistäminen kuului päällimmäisiin työ
tehtäviin. Alan tutkimustraditioiden puuttuessa opintosuunnan tie
de- ja tutkimuskulttuuri oli luotava ikään kuin tyhjästä. Tähän kult
tuuriin kuuluu monia tärkeitä osa-alueita: ympäristötilat tutkimus
välineistöineen, tutkijakoulutus, kirjastopalvelut, apurahajärjestel
mät, kansainväliset tietoyhteydet ja tietokannat, ajanmukaiset tie
donkäsittely- ja laskentapalvelut, julkaisukanavat jne. Kaikki nämä 
osa-alueet oli saatava jonkinasteiseen toimintavalmiuteen tutkimus
työn jatkuvuuden ja kehityksen varmistamiseksi. Luonnollisesti 
opintosuunnan ensimmäisillä professoreilla oli oman alansa perus
tieteiden osalta tuntuma näistä tutkimustyön tärkeistä osa-alueista, 
mutta niiden relevanttisuus liikunta-alan tutkimuksissa oli aina erik
seen harkittava. Tämä tuli varsin konkreettisella tavalla esille kun ru
vettiin suunnittelemaan opintosuunnan tilaohjelmaa ja monitietei
sen liikunta-alan tarvitsemia erilaisia tutkimus- ja laboratoriotiloja. 

Esikuvia etsittiin alan ulkomaisista keskuksista, mutta niihin 
vetoaminen ei hevin vakuuttanut valtion rakennusviranomaisia 
olihan vanha Jumppakin tullut toimeen ilman minkäänlaisia tutki
mus tiloja! 

Tutkimustyössä tarvitaan myös taloudellisia voimavaroja. Kor
keampia opinnäytteitä on usein vaikea ellei mahdoton suorittaa il
man apurahajärjestelmää, joka antaa tutkijalle mahdollisuuden kes
kittyä tutkimustyöhön. Ja koska oli kysymys uudesta liikuntatietei
den alasta erityistoimenpiteet tutkimuksen taloudelliseksi tukemi
seksi olivat perusteltuja. Opetusministeriö oli aloittanut liikuntatie
teiden systemaattisen avustustoiminnan 1950-luvun loppupuolella 
(Juppi 1985, 153-156) ja vuodesta 1957 alkaen asettanut valtion ur
heilulautakunnan yhteyteen »tieteellisen valiokunnan» ohjaamaan 
näiden varojen käyttöä. 

] 115 [ 



Valiokunta, jonka tieteellisestä asiantuntemuksesta vastasivat mm. 
sellaiset tunnetut tieteen edustajat kuin Kaarlo Hartiala, Arvo Lehto
vaara, Leo Noro, Olavi Peräsalo, Paavo Seppänen, Martti Takala, U. U. 
Uotila ja Heikki Waris, oli keskittynyt toiminnassaan lähinnä tekemään 
esitykset liikuntatieteen määrärahojen jakamisesta puuttumatta muulla 
tavoin liikuntatieteellisen toiminnan kehittämiseen. Valiokunnan jä
senyydestä saamieni omien kokemusten perusteella olin tullut siihen 
käsitykseen, että opetusministeriön roolin vahvistamiseksi liikuntatie
teiden alalla olisi tarpeen perustaa uusi, valtion urheiluneuvostosta riip
pumaton valtion liikuntatieteellinen neuvosto. Liikuntatieteellisen Seu
ran puheenjohtajana teinkin tätä koskevan esityksen seuran nimissä 
opetusministeriölle, joka osastopäällikkö Heikki Klemolan esittelemä
nä teki 10.1. 1967 vastaavan hallintouudistuksen ja kutsui aloitteen te
kijän uuden liikuntatieteellisen toimikunnan ensimmäiseksi puheen
johtajaksi kolmivuotiskaudeksi 1967-1970. 

Laaja työkenttä odotti uutta toimikuntaa. Huolimatta toiminta
kapasiteettinsa rajoituksista - sivutoiminen sihteeri ja toimivalta ra
joitettu asiain valmisteluun - toimikunta ryhtyi innokkaasti kartoit
tamaan tehtäviään. Toimintakertomuksessani vuodelta 1967 to
teankin mm. seuraavaa: 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana on käynnistetty 111111. urheilulääkäri
toiminnan valtakunnallinen suunnittelu, julkaisu- ja kirjastotoimintaa kos
keva selvitystyö ja liikuntatieteellisen tutkimuksen edistämisohjelman laa
timinen, jossa keskeisimpiä tehtäviä ovat valtakunnallisen tutkimusohjel
marungon aikaansaaminen, tutkimuslaitosten toimintaedellytysten paran
taminen, tutkijakoulutuksen tehostaminen sekä julkaisutoiminnan ja do
kumentoinnin edistäminen. (Heinilä, 1968, 5). 

Työ tekijäänsä kiittää ja kertomusvuoden tilinpäätöksessä voitiin to
deta, että ensimmäinen toimintavuosi oli ollut kokonaisuutena roh
kaiseva ja tuottauuL Luloksia, jotka antavat hr-1än perustan jatkotoi
minnalle. Toimikunnan tuloksellinen työ vuosien varrella maamme 
liikuntatieteellisen tutkimuksen toimintae<lellyLysten kehittämiseksi 
on osoittanut, että tehty organisaatioratkaisu oli ollut perusteltu. 
Toimikunnan määrätietoinen työ on tuottanut sille myös opetusmi
nisteriön luottamuksen, josta vakuuttavin osoitus on ollut liikunta
tieteellisten määrärahojen tasainen kasvu (Juppi, 1985, 153-156). 
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Liikuntatieteellisen toiminnan perusta on kuitenkin itse tutki
mustyössä. Tutkimustyö alalla oli vielä 1965-luvun puolivälissä 
»pääasiassa yksityisten tutkijoiden omaehtoisen harrastuksen varas
sa eikä mihinkään suunnitelmalliseen ja pitkällä tähtäyksellä tapah
tuvaan tutkimusohjelmointiin ole varsinaisen tutkimuslaitoksen
puuttuessa ollut mahdollisuuksia», kuten ehdotuksessani uuden
tutkimusinstituutin perustamiseksi Jyväskylään totean. Tämän
suunnitelman liikuntakasvatuksen opintosuunnan opettajakollegio
hyväksyi kokouksessaan 7.10.1965 ja katsoi, että instituutin perus
taminen edistäisi opintosuunnan laajentumista kapealta liikuntakas
vatuksen alalta koko liikuntatieteen kattavaksi.

Korkeakouluissa tutkimustoiminnan harjoittaminen tuohon ai
kaan oli vahvasti sidoksissa budjettivarojen ja opetustoimen asetta
miin rajoituksiin. Itsenäinen tutkimuslaitos voisi keskittyä tutkimus
työhön ja saada toimintaansa tukea liikuntatieteelle osoitetuista veik
kausvaroista, mikä ei ollut opintosuunnalle korkeakoululaitoksena 
mahdollista. Tähän perustuen esitinkin muistiossani mm. seuraavaa: 

Laajojen tutkimusohjelmien ja erityistehtävien toteuttamiseksi, mutta myös 

liikuntatieteellisen perustutkimuksen suorittamiseksi tarvitaan liikuntakas

vatuksen opintosuunnan kanssa kiinteässä yhteistoiminnassa oleva, hallin

nollisesti itsenäinen tutkimusinstituutti. Tämä instituutti jakaantuisi liikunta

tieteen eri tutkimusaloja vastaaviin osastoihin, ja sen henkilöstö koostuisi 

pääasiassa eriasteisista päätoimisista tutkijoista. Tutkimusinstituuttia suun

niteltaessa olisi otettava huomioon, että sen järjestysmuoto takaisi sille mah

dollisuudet ja edellytykset suorittaa urheilu- ja liikuntapolitiikkaa harjoittavi

en eri yhteisöjen (mm. opetusministeriö, kouluhallitus, urheilujärjestöt, kan

sainväliset yhteisöt jne.) tilaamia, toimeksiantamia tai suosittelemia tutki

mus- ja selvitystehtäviä laitoksen oman tutkimusohjelman rinnalla. Tutki

musinstituutin perustamista puoltaa vielä se tärkeä näkökohta, että se eclis

täisi samalla tutkijakoulutusta liikuntatieteiden eri aloilla, koska laitoksen 

puitteissa voitaisiin tehokkaasti järjestää tutkijakoulutuksessa välttämätön 

tutkimusharjoittelu. Tähän harjoitteluun ei nykyisin, alan tutkimuslaitoksen 

puuttuessa, ole riittäviä mahdollisuuksia. 

Ehdotukseni uudesta tutkimuslaitoksesta lähti muhimaan ja vuon
na 1969 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta perusti yhdessä Jyväs
kylän kaupungin kanssa Liikunnan ja kansanterveyden edistämis-
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säätiön (LIKES), jonka valtuuskuntaan kutsuttiin edustajat myös 
mm. opetusministeriöstä ja yliopistosta (professori Esko Karvinen
ja kirjoittaja). Säätiön tutkimuslaitos käynnisti toimintansa vuonna
1970 läheisessä yhteistyössä yliopiston ja päärahoittajansa opetus
ministeriön kanssa. Myös ajatus toimeksiantotehtävistä on toteutu
nut LIKBSin toiminnassa, ja tästä parhaana osoituksena on opetus
ministeriön toimeksiannosta tehty, tutkijoiden yhteistyönä vuonna
1994 valmistunut laaja tieteellinen katsaus »Liikunnan yhteiskun
nallinen perustelu» ja sen päivittäminen vuonna 1999.

Tutkimus ei etenkään liikuntatieteissä ole mikään itseisarvo, vaan se 
on tarkoitettu palvelemaan maamme liikuntakulttuurin kehittämis
tä. Myöhemmin 1970-luvulla kiteytin tämän näkemykseni yleisem
pään muotoon ja samalla kaavioksi organisaation tietopääoman 
hyödyntämisestä kehittyvän toiminnan edellytyksenä: 

olainat ______. Tiet 
Tutk 
Pala 

imustieto ______. 
utetieto ______.

.. 

Toimintatavoite 
- tehtäväanalyysi

"'- Tulosarviointi 
- posil./negat.

OPPIVA JÄRJESTELMÄ 

JÄRJESTELMÄN TIETOTAITOVARANTO 
+ Toimihenkilöiden tietotaito 
+ Karttuva tietotaito

l l l 
Toimintavaihtoehdot 

Valintapäätös � - arviointi (panos/hyöty) H

l 
� 

Toimintatulos Toimeenpano 
- panosiiuoios-arvioinli +-- -1v.:,u1;:,vu;11t; 

Edellä kuvattu ns. oppiva järjestelmä kehittää tietopääomaansa, ei 
vain jäsentensä oppimisen ja asiantuntemuksen varassa vaan myös 
tutkimuksen, tietoliikenteen ja toiminnan arvioinnista saatujen pa-
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lautteiden avulla. Malli soveltuu kuvaamaan yhtä hyvin yksityisen 
ihmisen kuin kokonaisten organisaatioiden tai instituutioiden oppi
mista. 

Koska liikuntatieteissä tiedon soveltaminen on korostunut, te
hokas tiedonvaihto tutkijoiden ja soveltajien välillä on tärkeää, mut
ta käytännössä vaikea toteuttaa. Kuten jo aikaisemmin on todettu, 
niin tämä vaikeus on korostunut erityisesti perinteisiin uskomuksiin 
ja käytäntöön rakentuvan liikuntakulttuurin alalla. Uudelle tiedolle 
olikin pyrittävä luomaan ensin kysyntää järjestämällä keskusteluti
laisuuksia, neuvottelupäiviä ja tiedotustapahtumia sekä virittämällä 
kriittistä keskustelua ja tilannearviointia myös julkaisutoiminnan 
avulla. 

Tässä tehtävässä Liikuntatieteellisen Seuran toiminta on ollut eri
tyisen merkittävää. Tämä on ymmärretty hyvin myös opetusministe
riössä, jonka vahva taloudefönen tuki on tehnyt seuran tiedonvälitys
työn ja valistustoiminnan mahdolliseksi. Myös Jyväskylän uusi opin
tosuunta, joka vuonna 1968 itsenäistyi liikuntatieteelliseksi tiedekun
naksi, on pyrkinyt lähentymään liikunta- ja urheilutoiminnan päättä
jäportaita, tiedon kuluttajia ja opiskelijoiden tulevia työnantajia. Tie
donvaihtoa on pyritty edistämään myös vierailujen ja vastavierailujen 
avulla ja tutkimusyhteistyöllä. Nyttemmin on jo tullut perinteeksi 
opiskelijoiden tutustumisvierailut liikuntajärjestöissä. 

Vaikka liikuntakulttuurin alan tietoliikenteessä onkin tapahtunut 
selvästi myönteistä kehitystä, paljon esiintyy vielä tietopalvelun 
puutteita ja tiedonkulun viivettä ja katkoksia. Nämä tarjoaisivat 
myös tärkeän selvitystehtävän tutkijoille. Äskettäin pelkistinkin 
nämä tietoliikenteen puutteet haastavaan kysymykseen siitä, moni
ko vastuullisessa liikuntakulttuurimme johtotehtävässä oleva henki
lö seuraa säännöllisesti Liikunta ja tiede -lehden hyvin popularisoi
tua tiedonvälitystä? 

Liikuntatieteiden kehityksessä kansainvälisellä kulttuurivaihdolla 
on tärkeä tehtävänsä. Osallistuminen kansainvälisten tiedeyh
teisöjen toimintaan antaa tärkeitä virikkeitä tutkimukselle ja kehitys
työlle sekä tuntumaa siihen, missä muualla maailmassa ja erityisesti 
kärkimaissa mennään. Mutta osallistuminen on parhaimmillaan 
aina vuorovaikutukseen perustuvaa kulttuurivaihtoa, saamista ja 
antamista. Siksi me Jyväskylän opintosuunnalla pyrimme tutkijoina 
ja uuden opettajakoulutuksen kehittäjinä esittelemään tutkimus-
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tamme myös kansainvälisillä foorumeilla ja uudisrakennuksen val
mistuttua järjestämään itsekin kansainvälisiä tutkijain tapaamisia. 
Tämän aktiivisuuden ansiosta tiedekunnalla on erinomaiset kan
sainväliset yhteydet ja se ja sen tieteellinen toiminta tunnetaan maa
ilmalla hyvin. Äskettäin valmistuneesta yliopistokuvaa koskevasta 
tutkimuksesta ilmenee, että Jyväskylän yliopisto tunnetaan koti
maassaan parhaiten liikuntatieteellisestä painosuunta-alastaan! 

Opintosuunnan koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä huoneti
laohjelman suunnittelut kaikkine hallinnollisine käsittelyineen ja 
neuvotteluineen yhdessä alan kansallisen ja kansainvälisen suhde
toiminnan kanssa verotti opintosuunnan/tiedekunnan toimintaka
pasiteettia 1960-luvulla niin rajusti, että varsinaiseen tutkimustyö
hön jäi vain niukat ylijäämät. Vaikka hyllylläni oli odottamassa ja tei
käkorteille siirretty arvokas oppikoululaisten koululiikuntaa käsitte
levä tutkimusaineisto, en näiltä kiireiltä enää päässyt irtaantumaan 
aineiston jatkoanalyysiin. Tuohon aikaan pystyin työstämään vain 
pari teoreettista kirjoitusta, jotka tein pikemminkin toimeksiannos
ta ja suhdemielessä kuin vapaasta tahdosta. Toinen niistä oli aikai
semmin viitattu Snellman-säätiön tilaama koulutuspoliittinen kir
joitus. Toinen taas käsitteli muutoksia »kuningas» jalkapallossa ja 
käynnistyi Suomen Palloliiton puheenjohtajan Osmo P. Karttusen 
tilauksesta SPL:n 60-vuotisjuhlakirjaa varten. Koska kukaan muu ei 
ryhtynyt tehtävään, tein tiedekunnan maineen säilyttämiseksi sosio
logisen normianalyysin amatöörijalkapallon muuttumisesta ammat
tilaisjalkapalloksi (Heinilä 1967, 27-53). Analyysi julkaistiin myö
hemmin myös urheilusosiologian kansainvälisessä aikakauslehdessä 
»International Review of Sport Sociology» (vol. 4, 1969, 5-30):

Vararehtorina sain kunnian tutustua vähän myöhemmin yliopistomme 

kunniatohtodin akateemikko Rolf Nevanlinnaan. Tiesin tämän kuulun 

matemaatikon innokkaaksi jalkapallon ystäväksi, ))joka käy katsomassa 

Helsingissä kaikki mestaruussarjan ottelut». Niinpä lähetinkin arvon aka 

teemikolle muistoksi eräästä yliopistovierailusta tuoreen jalkapallo

analyysini salaisena toiveeni saada jotain nerokasta palautetta. Sainkiu 

29.8.70 ystävällisen palautteen mutta en huippuanalyytikolta vaan tyypilli

seltä penkkiurheilijalta: »[ ... ] Kun en ole hyvin perehtynyt nykyisen sosio

logian teoreettisiin käsitemuodostuksiin, oli lektyyri (=lukeminen) minul

le, maallikolle, paikoitellen vaikeatajuista. Harrastelijana minua jalkapalloi-
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lussa kiinnostaa ennen kaikkea kysymys, miksi suomalaiset tässä lajissa ei

vå't)'leenså' menesty l:!]vin. Tässä on nähdäkseni pikemmink:in )'ksilö!lis-p,rykolo

ginen tausta ratkaiseva. Mutta tietysti sosiologiankin teoriat tuovat oman li

sänsä ehkä tähänkin kysymykseen. 
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Ristivetoa Jumpasta 

Maassamme 1960-luvun lopulla käynnistyneelle korkeakoululaitok
sen laajenemiselle oli tunnusomaista valtakunnallinen hajakeskitys. 
Liikuntakasvatuksen opintosuunnan perustaminen Jyväskylään oli 
osa tätä hajautusta. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun koh
dalla tapahtui myös opintoalojen yleisempääkin laajennusta ja 
vuonna 1968 korkeakoulu tämän kehityksen myötä muuttui yliopis
toksi uusine tiedekuntineen. Tämä merkitsi liikuntatieteiden ase
man vahvistumista ja samalla alan hallinnollisen päätöksenteon kes
kittymistä omaan tiedekuntaan. 

Yhleiskuntasuunnittclu oli tuon ajan tunnus ja koko suomalai
nen koululaitos kansakoulusta korkeakouluun oli suunnittelun koh
teena. Keskushallinnon toimesta laadittiin tutkimusohjelmia ja kou
lutuksen kehittämisohjelmia. Tämänkaltainen kehittämisen suun
nittelu oli ikään kuin itseisselvyys nuoressa keskentekoisessa liikun
tatieteellisessä tiedekunnassa. Suunnittelua haittasi kuitenkin jatku
va epätietoisuus Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen tulevai
suudesta. Hallitusmuodossa säädetyn asemansa turvin tämä Hel
singin yliopiston laitos jatkoi edelleen vuonna 1929 annetun, väliai
kaiseksi tarkoitetun tutkintoasetuksen pohjalta entistä toimintaansa 
voimistelunopettajien valmistuslaitoksena. Ratkaisu pattitilantee
seen oli tavalla tai toisella löydettävä. Helsingin yliopistossa oli val
mistunut tuore suunnitelma voimistelulaitoksen uudistamiseksi ja 
tämä suunnitelma »liikuntakasvatuksen laitoksen» perustamisesta 
asetuschdotuksineen oli hyväksytty konsistorissa 22.2. 1967 ja toi
mitettu opetusministeriöön. 

Opetusminisleriössä korkcakouluasioita valmisteleva korkea
kouluneuvosto joutui puolestaan toteamaan, että vallitseva ratkaise
maton tilanne jo yksin alan kehittämisen kannalta on haitallinen ja 
nimitti työryhmän selvittämään alan koulutustarvetta ja siltä pohjal
ta etsimään ratkaisua pulmaan. 
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Työryhmään nimettiin professori Kaarlo Hartiala Turun yliopis
tosta, professori Juhani Paatela Helsingin yliopistosta ja kirjoittaja 
Jyväskylän yliopistosta puheenjohtajaksi sekä esittelijä Kari Pou
tasuo opetusministeriöstä sihteeriksi. Työryhmä toimitti tehtävänsä 
ripeästi ja totesi kannanotossaan mm. että 

Jyväskylän yliopiston uudistetun perussäännön mukainen liikuntatieteelli

nen tiedekunta pystynee toteuttamisvaiheessa olevan laitosrakennuksensa 

ja 5-vuotiskehittämissuunnitelmansa puitteissa tarvittaessa huolehtimaan 

liikunnan koko erityiskoulutuksesta ja samalla sen korkeimmasta akatee

misesta koulutuksesta. 

Ylempien akateemisten tutkintojen, tutkijakoulutuksen ja vastaavi
en ylempien virkojen määrä jää työryhmän arvion mukaan toden
näköisesti tulevaisuudessakin siksi rajoittuneeksi, ettei kahden »täy
sin akateemisin oikeuksin, velvollisuuksin ja edellytyksin» varuste
tun yliopistollisen laitoksen perustamiseen ja ylläpitämiseen näytä 
toistaiseksi olevan pelkästään koulutustarpeen kannalta katsoen 
riittävää perustetta. Työryhmä pyrki suorittamaan annetun vaikean 
tehtävän puolueettomasti ja samalla hyvin tietoisena monista ratkai
suun liittyvistä epävarmuustekijöistä: 

a) koulutustarve-ennusteen epävarmuus ja tarpeen mahdollinen odotta

mattoman nopea poikkeaminen tasaisesta kasvusta;

b) Helsingin suuren ja monipuolisen yliopiston sekä muiden korkeakoulu

jen tarjoamat edulliset yhteistyö- ja koulutusmahdollisuudet;

c) Helsingin asema maan liikuntakulttuurin hallinnollisena keskuksena;

d) Helsingin tarjoamat edut kansainvälisiin yhteyksiin; sekä

e) puutuvan kilpailun luoma tilanne liikuntatieteellisen opetuksen ja tutki

muksen kehityksen kannalta sekä asiantuntijavoimien rajoittuminen.

Myöhemmin opetusministeriö päätyi myös omissa selvityksissään 
alan koulutustarpeesta ja sen kehitysnäkymistä samansuuntaisiin, 
mutta vain lievän optimistisiin kasvun näkymiin. Vaaka alkoi nyt 
selvästi kallistua Jyväskylän suuntaan ja hallituksen vuoden 1970

budjettiesityksen korkeakoulujen v. 1970-1972 kehittämisohjelrnan 
perusteluissa esitetään vihdoinkin ratkaisua lukkiutuneeseen tilan
teeseen kun todetaan, että 

] 123 [ 



[ ... ] Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan rakennusten 

valmistuessa keskittyy liikunnan aineenopettajien valmistus sekä liikunta

tieteiden tutkimus eduskunnan toivomusaloitteen mukaisesti Jyväskylän 

yliopistoon. 

Samanaikaisesti Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa oli val
mistauduttu tämänsuuntaiseen ratkaisuun ja tässä tarkoituksessa tie
dekunta ja yliopiston hallintokollegio olivat 30.4.1969 hyväksyneet 
laatimani ehdotuksen tiedekunnan kehittämisohjelmaksi vuosiksi 
1970-1975. 

Tämä ohjelma sai hyvän vastaanoton myös korkeakouluneuvos
ton yhteiskuntatieteellisessä jaostossa, joka budjettilausuntonsa yh
teydessä 24.3.1970 totesi mm. seuraavaa: 

Jaosto on tutustunut tähän tiedekunnan kehittämisohjelmaan ja todennut 

sen perustelluksi ja vastaavan hyvin liikuntatieteellisen koulutuksen ja tut

kimuksen laajenevia tarpeita maassamme. Niinpä ohjelmassa on otettu 

huomioon mm. alan tärkeät yhteydel yhteiskunta- ja vapaa aikasuunnitte

luun sekä kansanterveyden, terveyskasvatuksen ja erityisliikunnan lisään

tyvän koulutuksen ja tutkimuksen tarpeet. Edelleen on kiinnitetty huo

miota alan monipuolisen täydennys- ja jatkokoulutuksen sekä valtakun

nallisen ja kansainvälisen tiedonvälityksen järjestämiseen. Kehittämisoh

jelma vastaa niitä suuria velvoitteita, joita eduskunnan päätös ko. tiede

kunnalle asettaa. 

Tunnustaessaan nämä tiedekunnan suuret kehittämistarpeet jaosto 
pohti myös »niitä käytännön toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti edistää ko. kehittämisohjel
man toteuttamista» ja ratkaisuksi ehdotti mm. korkeakoululaitok
sen kehittämisasetuksen 6 §:ssä mainittuja poikkeusjärjestelyjä! 

Mutta vaikka lopullinen ratkaisu alkoi olla haarukassa sen synny
tyspultoL jatkuivat aina vuoteen 1972. Tilanne oli Helsingin yliopis
ton ja sen voimistelulaitoksen kannalta mitä turhauttavin: yliopisto 
oli herännyt liian myöhääu huolehtimaan vanhan kunnianarvoisan 
laitoksensa kehittämisestä ja nyt kun yliopisto vihdoinkin pystyi 
esittämään ajanmukaiset ja konkreetit ehdotukset asiassa Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta oli jo ennättänyt vallata 
alan markkinajohtajuuden maassamme. Turhauttava tilanne pur-
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kautui ylilyönteihin ja »sanasta miestä, sarvesta härkää» -kädenvään
töön julkisessa keskustelussa (Uusi Suomi 25.4.1968). Lukkiutu
neen tilanteen laukaisuun osallistui myös maan tunnetuin urheilu
mies, tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen, joka Jyväsky
län yliopiston liikuntatieteellisen laitosrakennuksen vihkiäispuhees
sa 30.10.1971 otti kantaa asiaan: 

Alusta alkaen uusi tiedekunta on lähtenyt ennakkoluulottomasti ja roh
keasti tuulettamaan urheiluelämämme myyttejä ja perinteisiä uskomuksia. 

Se on leimautunut kriittiseksi, mikä on varsin luonnollista, edustaahan tie

dekunta tehtävänsä mukaisesti alansa tutkimusta ja uusinta tietoa. Rat
kaisun onnistuneisuus johtuu osaltaan myös tiedekunnan erinomaisesta 
sijainnista Jyväskylän yliopistoalueen ja yliopiston idealiikenteen keskus

tassa. Liikunta-alan tutkimus ja koulutus eivät voi eristäytyä muusta kult

tuurista. Liikuntakulttuurin ja sen tutkimuksen elinehtona ja yhteiskunnal

lisen tarkoituksenmukaisuuden tuloksena on elävä yhteys yhteiskuntaelä

mään ja inhimillisen tiedon ja kokemuksen kaikkiin lähteisiin. Tähän tiede

kunnan sijainti tarjoaa hyvät edellytykset. 

Valtiovallan ja viime kädessä eduskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, 

että tiedekunnan toimintaedellytykset alan valtakunnallisena tutkimuksen 

ja korkeimman koulutuksen keskuksena tulevat lähivuosien aikana asian
mukaiseen kuntoon. Olisi onnetonta jos tämä tiedekunnan kehittämistyö 

jäisi nyt puolitiehen esim. Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen uudis

tamisaloitteen vuoksi. Tämä Helsinki-keskeisyydestä lähtevä pyrkimys 

osoittaa jälleen vakuuttavasti urheilun jäykkien uskomusten ja vanhoillis
ten perinteitten voimaa. Kukaan ei ole asiaperustein pystynyt osoittamaan, 

että maassamme tarvittaisiin tällä alalla useampia yliopistollisia oppilaitok

sia. Tuskin meillä myöskään on tuhlaukseen saakka voimavaroja korkea
koululaitoksemme kehittämiseksi. Parempi pyrkiä yhteen ajanmukaiseen 

ja toimintakykyiseen laitokseen kuin tyytyä kahteen vajaatehoiseen ja toi

mintaedellytyksiltään puutteelliseen (alleviivaus kirjoittajan). 

UKK:n vuoden puheena palkittu »sporttipuhe» oli voimakas kan
nanotto Jyväskylän puolesta ja sellaisena vauhditti lopullisen ratkai
sun tekemistä. Mutta köydenveto jatkui vielä eduskunnassa, jossa 
opetusministeri Jaakko Itälä 24.9.1972 antoi tilanteesta perusteelli
sen katsauksen mutta jätti lopullisen ratkaisun vielä oven väliin 
odottamaan ministeriön omaa, »mahdollisimman pian tehtävää» 
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selvitystä alan työmarkkinatilanteesta! Lopulta 12.5.1972 tasavallan 
presidentti allekirjoitti asetuksen voimistelulaitoksen lakkauttami
sesta, mikä merkitsi sitä, että opintonsa vuonna 1971 alkanut vuosi
kurssi päätti opintonsa voimistelulaitoksella vuonna 197 5. Vaikea ja 
monivaiheinen leikkausoperaatio oli nyt saatettu loppuun. Olin ol
lut aktiivisesti mukana tässä hankalassa prosessissa, jossa perintei
den muutosvastarinta oli osoittanut jälleen kerran voimansa. Mutta 
Helsingin yliopisto oli antanut ajan kulkea pahasti syrjäisen pikku 
laitoksensa ylitse, ja siksi uuden laitoksen perustaminen osoittautui 
kannattavammaksi ratkaisuksi kuin vanhan peruskorjaaminen. 
Mutta ankara kädenvääntö jätti pitkäksi aikaa hiertymiä ja ruhjeita 
osapuolten ihmissuhteisiin. 

Vaikka Jyväskylän tiedekunnassa oli päästy oman katon alle ja 
uudet ajanmukaiset työhuoneet, opetus- ja tutkimustilat antoivat ai
hetta juhlatunnelmaan ei Jyväskylässä unohdettu myöskään vanhan 
voimistelulaitoksen arvokasta työtä erityisesti koululiikunnan ja lii
kuntakasvatuksen hyväksi. Kunnioittaaksemme voimistelulaitok
sen perintöä esitin I Ielsingin yliopiston rehtorille professori Nils 
Oker-Blomille, että voimistelulaitoksen kirjasto ja esineistö siirret
täisiin Jyväskylän yliopistoon ja museoitaisiin asianmukaisesti jär
jestettynä. Näin tapahtuikin, ja rehtori Oker-Blomin myötämieli
syyttä osoitti myös voimistelulaitoksen entisten opettajien arvok
kaiden muotokuvien deponointi Jyväskylän liikuntatieteelliselle tie
dekunnalle. Tein myös aloitteen voimistelulaitoksen historian kir
joittamisesta. Kirjeessäni 30.1.1975 opetusministeriön kanslia pääl
likölle Jaakko Nummiselle kirjoitin mm. seuraavaa: 

Helsingin yliopiston voimistelulaitos lopetti 31.8.1974 lähes 140 vuotta 

kestäneen toimintansa [ ... ) Huolimatta puutteellisista toimintaedellytyk

sistään voimistelulaitos antoi merkittävän panoksen maamme liikunta

kulttuurin alalla ja sen monien opettajien mm. Viktor Heikelin, Ivar Wilsk

manin, Elli Djörkstcnin ja Hilma Jalkasen työ t11n1111stet::13n uraauurtavaksi 

maamme liikuntahistoriassa. Tällä työllä on ollut kiistaton merkityksensä 

myos kansallisen kulttuurimme kehittämisessä. 

Voimistelulaitoksen lopettaminen ei voi merkitä, eikä se ole sellaiseksi 

tarkoitettukaan, laitoksen toiminnan väheksymistä. Voimistelulaitoksen 

työtä jatkaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tämän 

tiedekunnan dekaanina katson velvollisuudekseni kiinnittää arv. Opetus-
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ministeriön huomiota Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen suomalai

sen liikuntakulttuurin hyväksi suorittaman työn merkittävyyteen, mikä kä

sitykseni mukaan ansaitsee vielä nyt, laitoksen toiminnan päätyttyä, sen 

tunnustuksen, että Opetusministeriön toimeksiannosta valmistettaisiin ja 

julkaistaisiin laitoksen historia ja että sen arvokas aineisto järjestettäisiin ja 

tallennettaisiin asianmukaisesti [ ... ] 

Aloitteeni sai hyvän vastaanoton ja historian kirjoittamista varten 
nimettiin neuvottelukunta puheenjohtajana osastopäällikkö Heikki 
Klemola opetusministeriöstä ja jäseninä Helsingin yliopiston rehto
ri Nils Oker-Blom, professorit Risto Telama, Heikki Ylikangas ja 
Kalevi Heinilä ja Suomen Liikunnanopettajaliitosta Otso Vilhunen 
ja sihteerinä voimistelulaitoksen viimeinen vt. johtaja lehtori Jouko 
Tikkanen. Neuvottelukunta valitsi historian kirjoittajiksi filosofian 
lisensiaatti Touko Voutilaisen ja valtiotieteiden kandidaatti Kalervo 
Ilmasen. Juhla teos voimistelunopettajakoulutuksen 100-vuotishis
toriaksi laajennettuna »Jumpasta tiedekunnaksi» valmistui opetus
ministeriön rahoittamana ja julkaistiin Liikuntatieteellisen Seuran 
julkaisusarjassa vuonna 1982. 

Tämän juhlavuoden merkeissä ja nimenomaisesti voimistelulai
toksen arvokkaan työn kunnioittamiseksi Jyväskylän yliopiston lii
kuntatieteellinen tiedekunta järjesti juhlatilaisuuden, jonka ohjel
maan kuului mm. voimistelulaitoksen historiallisia vaiheita kuvaava 
juhlakavalkadi. Kavalkadi päättyi Helsingin ja Jyväskylän yliopisto
jen rehtoreitten reiluun kättelyyn kovan korkeakoulupoliittisen kä
denväännön päätteeksi. Voimistelulaitoksen velvoittava perinne ja 
työ jatkuu nyt Jyväskylässä. Rehtori Oker-Blom totesi tämän reilusti 
myös Suomen Liikunnnanopettajaliiton juhlakokouksessa: 

Helsingin yliopiston puolesta haluaisin tässä todeta, että olemme ilolla 

seuranneet liikunnanopettajien koulutuksen kehittymistä Jyväskylän yli

opistossa. Sekä käytännön taitojen että tieteellisen tutkimuksen osalta 

Jyväskylän koulutus on yltänyt hyvälle tasolle ja toivonkin, että Jyväskylän 

yliopisto saa tätä tehtäväänsä varten kaiken sen tuen minkä se tarvitsee. 

(Liikuntakasvatus 2/ 1982) 

Kilpailu Helsinki vs. Jyväskylä oli ratkennut ja voimistelulaitoksen 
lakkauttamiseen liittyvä surutyö oli hoidettu. Tänään komea vitriini 
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Jyväskylän Liikunnalla kertoo nykypäivän opiskelijoille Jumpan pit
käaikaisesta ja arvokkaasta työstä maamme liikuntakasvatuksen hy
väksi. 
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lieteellistyvä koulutus 

Liikuntatieteet edustavat tieteen vainiolla varsin nuorta työsarkaa ja 
siksi alalta oli vielä 1960- ja 70-luvuilla suhteellisesti vähän luotetta
vaa tutkittua tietoa käytettävissä. Tämä puute näkyi hyvin tiedekun
nan kurssikirjallisuudessa. Tutkimustietoon perustuvia oppikirjoja 
löytyi lähinnä Jiikuntafysiologian, -lääketieteen ja biomekaniikan 
aloilta, joissa tutkimustyö oli edennyt pisimmälle. 

Tässä tilanteessa oli luonnollista, että kurssikirjat olivat pääosin 
vieraskielisiä ja usein uudistuvia ja sellaisina aiheuttivat ylimääräistä 
vaivaa ei vain opiskelijoille, vaan myös professoreille, jotka virkansa 
puolesta joutuivat vastaamaan kurssivaatimusten laadusta ja tasosta. 

Tämä merkitsi samalla sitä, että tiedon ja tietämisen osalta tiede
kunta ja sen koulutus oli kaukana mistään valmiuden tilasta: pienin 
askelin oli pyrittävä eteenpäin alan tiedonportaissa. Kuten on jo 
monasti todettu, tässä pyrkimyksessä tutkimuksella on keskeinen 
roolinsa; tutkimuksen avulla pyritään karttuvaan tietopääomaan. 
Mutta tutkimuksen tie on hidas ja vaatii runsaasti voimavaroja. 
Tämän vuoksi liikunta-alan kehitysvaiheessa kotimaista tutkimus
tietoa on usein täydennettävä ulkomaisella !ainatiedo!!a, ja lisäksi on 
hyödynnettävä käytännön tuottamaa kokemustietoa. Tilastokes
kuksen pääjohtaja Olavi E. Niitamo arvioi joskus 1970-luvulla lai
natiedon osuuden olevan 80-90 % työelämän operatiivisesta tieto
pääomasta. Tällaiset arvioinnit voivat kuitenkin parhaimmillaankin 
olla vain suuntaa-antavia. Lainatieto voi käyttöarvoltaan olla täysin 
yhdenvertainen oman tutkimustiedon kanssa monilla liikuntasove1-
lutuksen aloilla - esimerkiksi hyödynnettäessä liikuntaa terveyden
hoidon alalla - kun taas oman tutkimuksen tuottaman tiedon käyt
töarvo korostuu erityisesti huippu-urheilussa, mutta myös kansal
lista kulttuuriperintöä vaalivassa liikuntatoiminnassa. Uuden kärki
tiedon merkityksestä liikunta- ja urheiluelämän kehityksessä kirjoi
tin jo vuonna 1962 seuraavaa: 
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Suuri osa urheiluelämämme tietovaroista on vanhaa perua ja tavaksi tullut

ta perinteistä käytäntöä. Mutta näyttää ilmeiseltä, että näiden tietovarojen 

saneeraus joko tietolainojen tai kokeilujen ja tutkimusten avulla on nyky

hetkellä jo monilla urheilu- ja liikuntatoiminnan lohkoilla tapahtumassa. 

Kansainvälisen kilpailutoiminnan alalla viime vuosikymmenien aikana ta

pahtunut kehitys osoittaa vääjäämättömästi, että edustusurheilussa toi

minta pyritään perustamaan entistä luotettavamman ja pätevämmän tie

don varaan. Tämä on luonnollinen seuraus kilpaurheiluun olennaisesti liit

tyvästä tehokkuuden vaatimuksesta. Vain kaikkein tehokkain voi menes

tyä ja menestymiseen ei enää riitäkään perimätiedon, uskomusten ja yksi

tyisten kokemusten varaan jäävä urheilun harrastus. 

Vaatimustason jatkuva kohoaminen viittaa siihen, etteivät hyvät laina

tiedotkaan anna tulevaisuudessa takeita menestymisestä. Niinpä urheilun 

suurvalloissa pyritään suunnitelmallisesti urheilun tietovarojen suhteen 

omavaraisuuteen ja tietovarojen kartuttamiseen kokeilujen, keksintöjen ja 

tutkimusten avulla. Lainatavarahan on parhaimmillaankin aina vähän käy

tettyä ja vanhaa. Jatkuvasti kiristyvä kilpailu ja kärjessä pysyminen edellyt

tävät, että valmcnnustoiminnassa ja valmentautumisessa voidaan soveltaa 

tehokkainta ja uusinta kärkitietoa. Tässä pätee sama kuin kansainvälisen 

kaupan alalla, jossa vain uusi ja entistä parempi tuote voi menestyä kilpai

lussa[ ... ] (Heinilä 1962, 14-18; vrt. Heinilä 1963, 15). 

Sanomani vuodelta 1962 menikin aikanaan perille, mutta huippu-ur
heilun osalta vasta lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin, kun 
Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiskeskus (KIHU) perustettiin. 
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Kehittyvä opettajankoulutus 

Tiedon tuottajana yliopiston pitää toimia »oppivana järjestelmänä», 
jonka tietovaranto uudistuu ja kehittyy ei vain tieteen omien ehtojen 
mukaan, vaan myös muuttuvan yhteiskunnan muuttuvan kysynnän 
mukaan. Jälkimmäisessä onkin kysymys tutkimustiedon yhteiskun
nallisesta relevanssista, asianmukaisuudesta. Tieto täyttää yhteiskun
nallisen relevanttiuden vaatimuksen, jos se antaa valmiuden toimia 
asianmukaisesti ja tuloksellisesti käytännön työtehtävien valintatilan
teissa ja ongelmaratkaisuissa. Muuttuvassa tietoyhteiskunnassa itse 
asiassa jokaisen organisaation pitää toimia oppivan järjestelmän ta
voin säilyttääkseen toimintakykyisyytensä ja pysyäkseen elinvoi
maisena. 

Oppiva järjestelmähän tarkistaa ja uudistaa tietotaitovarantoaan 
jatkuvasti ammentamalla ulkoisesta ympäristöstään mutta myös 
oman toiminnan tuotoksista uutta tietotaitoa. Tyytyminen osaamisen 
nykytilaan tai johonkin perinteiseen näin-on-aina-tehty-toimintakaa
vaan aiheuttaa muuttuvassa yhteiskunnassa helposti toiminnassa 
taantumaa tai ainakin kehitysviivettä. Tämä vaara on ilmeinen sellai
sessa yliopistollisessa ja ammatillisessa koulutuksessa, jossa tehtävä
vastuu tulkitaan rajoittuvan vain koulutuksen antamaan muodolli
seen pätevyyteen ilman riittävää huomiota siihen, miten hyvin tutkin
non antama pätevyys takaa menestymisen ammattikäytännössä. 
Opettajakoulutukseen sovellettuna tämä merkitsee samalla sitä, että 
koulutusjärjestelmää on pyrittävä jatkuvasti kehittämään käyttämällä 
hyödyksi myös alan ammattikäytännöstä hankittua informaatiopa
lautetta (Heinilä 1981, 158). 

Oppivan järjestelmän malli korostaa siten uudistuvan tietovaran-
11011 ja samalla myös hyvän tiedonvälityksen merkitystä yliopisto
koulutuksessa ja sen ympäristösuhteissa. Ilman ammattikäytännös
tä saatavia palautteita yliopiston koulutusyksikkö ei pysty arvioi
maan koulutuksensa antamien osaamisvalmiuksien asianmukai-
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suutta käytännön tarpeitten ja vaatimusten kannalta. Tässäkään 
mielessä yliopisto ei voi toimia norsunluutornissa vailla vuorovai
kutusta ympäristönsä kanssa. 

Opiskelijat puolestaan ammentavat yliopistollisia elämänval
miuksia opinnoistaan, joihin kuuluu lähinnä luentoja, interaktiivista 
seminaariopiskelua, kurssikirjallisuutta, käytännön harjoittelua ja 
opinnäytteiden valmistelua. 

Perustutkintoon tähtäävän yliopisto-opiskelun tarkoituksena on 
ohjata opiskelijoita tieteelliseen ajattelutapaan, johon olennaisesti 
kuuluu asioitten problematisointi ja kriittinen analysointi, ratkaisu
vaihtoehtojen erittely ja niiden teoreettinen ja kokemusperäinen arvi
ointi. Koska liikunta on ihmisen käyttäytymistä ja ihmisenä olemisen 
vapaata ilmaisua mikään inhimillinen tai yhteiskunnallinen ei ole sille 
vierasta; syystä monilla eri tieteenaloilla on tärkeää annettavaa alan 
tietotaitovarantoon ja samalla oppisisältöön. Tästä syystä myös alan 
tutkintuvaaLimukset ja opinto-ohjelmat kebittyvät helposti raskaiksi 
aiheuttaen tutkintojen viivästymistä. Pulmana tähän viivästymiseen 
voi toisinaan olla myös liikunna11 opiskelijoiden voimakas viehtymys 
henkilökohtaiseen liikunnan harrastamiseen ja liikuntavalmiuksiensa 
kehittämiseen ovathan he parhaassa liikuntaiässä ja seuloutuneet kar
sintakokeissa osaltaan juuri liikuntaharrastuksensa ja -valmiuksiensa 
perusteella. Vaikka kirjastossa ja kurssikirjojen ääressä viihtyminen 
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liikuntatieteellisessä tiedekunnassa saattaakin olla asteen verran hei
kompaa kuin muissa tiedekunnissa, lukuopiskelu on tuntuvasti vah
vistunut Jumpan ajoilta. Tietoyhteiskunnassa myös liikunnan opiske
lijat arvostavat entistä enemmän kirjatietoa, josta on hyvänä osoituk
sena monien liikunnan opiskelijoiden menestykselliset sivuopinnot 
yliopiston muissa tiedekunnissa. 

Erityisesti ylempien tutkintoihin kuuluvien opinnäytteiden suoritta
mista vaikeuttavat usein varsinkin käyttäytymis- ja yhteiskuntatietei
den aloilla tavoitevaatimusten epämääräisyys ja niiden vahva riippu
vuus työn ohjaajien henkilökohtaisista mieltymyksistä etenkin tutki
mustehtävän valinnoissa. Yleispätevien vaatimusnormien puuttuessa 
jatko-opiskelija joutuu jokseenkin kiinteään vasallisuhteeseen 
oppi-isäänsä, jonka tahto usein sanelee valmisteilla olevan opinnäyt
teen hyväksyttävyyden. Tilanne voi olla pahasti lukkiutunut, jos tämä 
»tahto» on tiukasti urautunut tai jäänyt jälkeen tieteen kehityksestä.
Huolimatta näistä vaatimusnormien määrittelyn puutteista on kui
tenkin todettava, että pääsääntöisesti myös jatko-opinnoissa ja niihin
kuuluvissa opinnäytteissä opintosuoritusten arviointi tapahtuu yleen
sä oikeudenmukaisuuden ja tieteen eettisten periaatteiden mukaan.

Mutta kun tieteessä ja sen ohjauksessa on mukana ihminen, hä
nen subjektiivisuutensa inhimillisine rajoittuneisuuksineen ja mie
lisuosioineen voi vääristää arviointeja. 

Tämän elementin häiriövaikutusten kontrolloimiseksi nimen
omaan ylempien tutkintojen ja opinnäytteiden suorittamisessa on 
otettu käyttöön erilaisia oikeusturvajärjestelyjä, kuten kahden oh
jaajan järjestelmä, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, opinnäyt
teiden julkinen tarkastus, valitusmenettely jne. 

Nuoren tutkijan suuntautumista tieteeseen ja opinnäytteen teke
miseen vaikeuttaa myös tiedekäsitysten vaihtelevuus jopa varttunei
den tieteenharjoittajien keskuudessa; mikä toisen professorin mie
lestä on hyvää tiedettä, voi jonkun toisen professorin katsannossa 
olla pikemminkin taidetta tai »kertomusta». Tieteelliset paradigmat 
muuttuvat, niitä syntyy uusia ja niiden ristivedossa käsitys tieteestä 
voi hämärtyä. 

Automaattinen tietojenkäsittely on synnyttänyt käyttäytymis- ja 
y.hteiskuntatieteissä runsaasti myös k .vasitutkimusta, jossa usein
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olennaisinta näyttää olevan tutkimusaineiston tilastotieteellinen kä
sittely tutkijan luovuuden suuntautuessa helposti enemmän tähän 
kuin itse tutkimusongelman pohdiskeluun. 

Nuoren tutkijan ja opinnäytettä valmistavan jatko-opiskelijan tie 
on siten monessakin suhteessa karikkoinen ja vailla selkeitä opastei
ta. Ylimääräisiä pulmia syntyy siitäkin, että nuori tutkija ei aina kun
nolla perehdy tutkimus tehtäväänsä. Vasta tutkimusprosessin aikana 
nämä alkuvalmistelussa ja tutkimussuunnittelussa olevat puutteet 
tulevat esiin ja silloin usein liian myöhään. Tutkimus on hyvin suun
niteltunakin kuitenkin prosessi, jonka aikana tutkija kohtaa monia 
sellaisia ongelmia, joihin ei ennakolta ole osattu varautua ja joihin 
on löydettävä perustellut ratkaisut. Syystä tutkimustyötä on verrattu 
salapoliisityöhön, jossa ongelmaratkaisut etenevät sarjassa ja umpi
kujaan johtaessaan pakottavat tutkijan palamaan takaisin ja tarkista
maan aikaisempia ratkaisujaan. Tällaisena tutkimusprosessi kuuluu 
olennaisesti itse tutkijankoulutukseen; tutkimus on itsessään paras 
opettaja. Tähän oppimiskäsitykseen liittyen väitöskirjan hyväksyttä
vyyden keskeisenä perusteena ei ole niinkään pidettävä tutkimustu
losten merkittävyyttä kuin tutkimuksessa osoitettua luovuutta ja ky
kyä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun erityisesti tutkimustehtävän ja 
sen teoreettisen viitekehyksen valinnassa ja tutkimus- ja ana
lyysimenetelmien käytössä. Luonnollisia ja välttämättömiä tutkijan 
hyveitä ovat myös ehdoton rehellisyys mm. lähteiden käytössä ja 
tutkimustulosten esittämisessä sekä huolellisuus työssä ja rapor
toinnissa. Tohtorin tutkinnon suorittaminen on oltava takeena tut
kijan pätevyydestä ja samalla hänen kyvystään itsenäiseen tutkimus
työhön - ilman ohjausta. 

Nykyisin puhutaan paljon järjestetystä tutkijan koulutuksesta tai 
post graduate -kouluista, jotka ovat erikoistuneet tohtorintutkintojen 
tuottamiseen. Tämä onkin ohjelmointi- ja resurssikysymys, mutta täl
lainen järjestely ei silti takaa sitä, että kaikista näistä tohtoreista tulisi 
todella hyviä, tiedettä eteenpäin ·vieviä tutYJjoita. Harvat meistä pro
fessoreistakaan ovat yltäneet tutkimuksillamme tieteen eturiviin; par
haimmillaankin antimme tieteelle jää usein kansalliselle tasolle, mutta 
sellaisenakin on voinut tuottaa oman lisäarvonsa kansalliseen kult
tuuriimme ja palvella yhteiskunnan eri sektorien kehittämispyrkimyk
siä. Uteliaisuus, kyky problematisoida ja luova mielikuvitus ovat sel
laisia tutkijan avuja, jotka ovat pikemminkin synnynnäisiä kuin mil-
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lään tutkijakoulutusohjelmalla tuotettuja. Yliopistourani kokemusten 
valossa tällaiset avut tuntuvat sitä paitsi kuuluvan niukkoihin luon
nonvaroihin. On aina ollut iloinen yllätys kohdata opiskelija, joka 
viihtyy tietokirjallisuuden ja luovan pohdiskelun ja ajattelun parissa. 
Näitä yllätyksiä ei ole kohdalleni kuitenkaan osunut liian usein - ovat 
ehkä välttäneet tietoisesti kohtaamiseni? 
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Rajanvetoa 

Eri tieteiden rajavyöhykkeelle sijoittuvat opinnäytteet voivat tutki
mustehtäviltään olla erityisen antoisia, mutta samalla ohjauksen ja 
arvioinnin kannalta varsin problemaattisia. Ne saattavat olla aihee
na myös oppituolien välisiin reviiri- tai koulukuntakiistoihin. Tällai
seksi kiistaksi jokin ylempi opinnäytetutkimus voi kärjistyä etenkin 
silloin, jos se teemansa puolesta kuuluu useamman oppiaineen tai 
oppituolin rajavyöhykkeeseen. Tällöin voi yksipuolisen ohjauksen 
ja taustaopintojen seurauksena syntyä tilanne, jossa opinnäyte voi 
esimerkiksi aiheensa puolesta täyttää toisen oppiaineen hyväksyttä
vyyden vaatimukset mutta jääJä puolikclpoiscksi toisen oppiaineen 
edellyttämän teoreettisen ja metodologisen hallinnan kannalta. 

Liikuntakasvatuksen opintosuunnan alkuvaiheessa jouduin asi
anosaisena mukaan tämänkaltaiseen väitöskirjan arviointitehtä
vään. Tuohon aikaan korkeakoulussa oli vain yksi ns. filosofinen tie
dekunta, joka hyväksyi ylemmät opinnäytteet. Psykologiassa oli 
vuonna 1967 valmistunut väitöskirjaksi tarkoitettu opinnäyte nuor
ten ja varttuneiden opiskelijoiden välisistä asenne-eroista, jonka vi
rallisiksi tarkastajiksi tiedekunta dekaaninsa esityksestä valitsi sosio
logit professori Faina Jyrkilän ja kirjoittajan. Perusteluna outoon va
lintaan lienee ollut se, että erityisesti sosiologiassa asennemittaukset 
olivat tuohon aikaan suosiossa. Vaikka me molemmat tarkastajat 
suoritimme arviointimme täysin itsenäisesti, lopputulos oli yllättä
vänkin samansuuntainen: opinnäyte ei arviointimme mukaan täyt
tänyt hyväksyttävyyJen vaatimuksia. Dekaani ratkaisi oman oppi
laansa tukalan tilanteen valituttamalla tehtävään uudet ja sopivam
mat tarkastajat. Me »epäonnistuneet» jäimme itseksemme ihmette
lemään kasvatusopillisen korkeakoulun menettelytapoja. 

Näin oudolla tavalla käynnistynyt nuoren psykologin ura sai 
pontta myöhemmin uusvasemmistolaisuudesta ja johti lopulta pro
fessorin oppituolille ja moniin tärkeisiin tiedepolitiikan luottamus-
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ja asiantuntijatehtäviin. Kun ensimmäinen kohtaamisemme väitös
kirjan tarkastuksessa oli päätynyt noin onnettomissa merkeissä, en 
yllättynyt, kun jouduin myöhemmin professori Isto Ruoppilan 
kanssa usein napit vastakkain mm. yliopiston hallinnonuudistukses
sa ja liikuntatieteiden asiantuntijatehtävissä. 

Pienen korkeakoulun pienessä tiedeyhteisössä nuorten ja vart
tuneempien tutkijoiden välinen vuorovaikutus on usein hyvin läheis
tä ja sellaisena muuttuu helposti todelliseksi ystävyyssuhteeksi. Jos 
tällainen pienyhteisö alkaa toimia myös jonkun yhteisen intressin 
edistämiseksi se helposti saa eturyhmätoiminnan luonteen, joka alkaa 
säädellä omilla normeillaan ja pyrkimyksillään tiedeyhteisön virallista 
toimintaa ja sen laatuvaatimuksia. Tämä voi käytännössä saada muo
toja, jotka eivät ole eettisesti kestäviä ja voivat johtaa koulutuksen ja 
tutkimuksen vaatimustason laskuun. Yliopiston korkeimman hen
genviljelyn päävastuu on säädetty oppituolin haltijalle, professorille. 
Hän kantaa vastuun siitä, että ylemmät opinnäytteet täyttävät hyväk
syttävästi tieteellisyyden vaatimukset ja tämän vastuun toteuttaminen 
käytännössä tarkoittaa mm. opinnäytteiden pätevää ohjausta ja niiden 
asiallista ja kriittistä ennakkotarkastusta. »Sopivab> ohjaajat, esitarkas
tajat ja vastaväittäjät voivat helposti tehdä karhunpalveluksen ei vain 
tieteelle, vaan samalla koko tiedeyhteisön maineelle. 

Lopulta siis yliopiston ja sen laitosten tieteellinen maine riippuu 
paljossa sen professorikunnan tieteellisestä pätevyydestä ja vastuun
kantamisen moraalista. Tämä on ollut minun käsitykseni tiedeyh
teisön toimivuudesta ja professorin virkavastuusta tieteellisen kor
keakoulutuksen ja tutkimuksen laatutason ylläpitämisestä ja sen mu
kaan olen myös itse yrittänyt toimia. Tämän käsitykseni mukaan olen 
suositellut tohtorin kandidaateille pääaineen opintojen lisäksi ylintä 
oppimäärää myös vastaavassa perustieteessä, mikä esimerkiksi liikun
tapedagogiikassa viittaa kasvatustieteen ja/ tai psykologian/kehitys
psykologian opintoihin ja liikuntasosiologiassa sosiologian ja/ tai so
siaalipsykologian opintoihin. Mutta se merkitsee myös sitä, että opin
näytteiden ohjaus ja esitarkastus on asianmukaista ja sellaisena kyke
nee erottamaan opinnäytteissäkin jyvät akanoista. Koska ylemmätkin 
opinnäytteet kuuluvat nuoren tutkijan oppimisprosessiin, on jo koh
tuullisuuden nimessä hyväksyttävä, että näihinkin opinnäytteisiin voi 
sisältyä puutteita. Sellaiset puutteet, jotka vielä ohjaus- ja esitarkastus
vaiheessa voidaan korjata, on luonnollisesti myös korjattava hyväk-
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syttävyyden ehtona. Opinnäytteeseen jääneet korjaamattomat puut
teet on tutkijan tunnistettava ja asiallisesti raportoitava. 

Opinnäytteen muodollisen hyväksyttävyyden ehtona pidetään 
yleisesti myös virheetöntä ja huolellista kieliasua. Ainakin aikai
semmin oli tapana, että väittelijän oli esitettävä luettelo tekstiin 
jääneistä painovirheistä. Ja erityistä huolellisuutta edellytettiin läh
deviittauksissa ja lähdekirjallisuuden bibliografisissa tiedoissa. 
Kieliasun, taulukoiden ja lähdeviittausten ja -luetteloiden virheet
tömyys on vaatimus, josta voidaan tinkiä vain »inhimillisen ereh
dyksen» verran. 

Pätevöitymiskiireissäni olen itse syyllistynyt puolitekoisiin tutkimusra

portteihin, jotka on ilman riittävää seulaa julkaistu mm. Helsingin yliopis

ton sosiologian laitoksen monistesarjassa. Pahin kömmähdys sattui lrni

tenkin tässä suhteessa Varnan kansainvälisessä kongressissa vuonna 1970 

esitellessäni alustavia tuloksia laajasta tutkimuksestani, joka selvitti suoma

laisten urheilujohtajien arvosuuntautumista. 

Huolimattomuus ATK-liuskojen avaamisessa antoi tulokseksi, että urhei

lujohtajien suuri enemmistö antoi etusijan arvojärjestyksessään »reilulle 

pelille», kun tosiasiassa - ATK-tulostusten tarkistuksen jälkeen - tämä 

enemmistö priorisoi »jäsenistösuuntaisuutta» tärkeimpänä toimintaohjee

naan. Heikkona lohdutuksena oli se, että huolimattomuusvirheeni ei aina

kaan turmellut suomalaisten urheilujohtajien mainetta; sisävastoin tuon 

virheen korjaaminen on saattanut verottaa omaa mainettani luotettavana 

tutkijana (ks. Heinilä 1972, 111 ja 1979, 64). 

Keskeisiin opinnäytteen hyväksyttävyyden perusteisiin kuuluu lisäksi 
hyvä perehtyneisyys tutkimusaiheeseen, jota osoittaa alan kirjallisuu
den, teoriaperustan ja aikaisempien tutkimusten hyvä tuntemus. 

Kaikki nämä opinnäytteelle asetettavat vaatimukset ja itse opin
näytteen tekeminen tutkijan koulutuksen olennaisena osana merkit
sevät usein pitkäjänteistä puurtamista, jostrr ei tunnu koskaan tule
van valmista ja kelvollista: 

Kuten oikein toteat, väitöskirjassani on monia heikkouksia. Väsyminen 

vuosikausia kestävän aineiston pyörittelyyn ja eräänlainen 'teoreettinen 

sokeutuminen' tarkastellessani ilmiöjoukkoa, jossa tulkintaan johtavat 

riippuvuudet olivat kauttaaltaan varsin vähäisiä, vaivasi minua jo pitkään. 

] 138 [ 



Luulen kuitenkin, että tutkimuksen kuluessa olen saanut kokemuksia ja 

hankkinut valmiuksia, jotka - enemmän kuin väitöskirjani antaa aihetta 

päätellä - auttavat kypsymistäni tutkijaksi. 

Näin eräs nuori tutkija purkaa turhautumistaan omaan tutkimuk
seensa, josta ei vuosien puurtamisen jälkeenkään tuntunut tulevan 
kelvollista opinnäytettä - tämän kirjoittajan arvioinnin mukaan. 
Mutta sen sijaan, että hän etsisi sosiologisen tutkimuksensa puuttei
den lähteitä vähäisestä sosiologisesta oppineisuudestaan, hän uskoi 
löytäneensä ne poliittisesta syrjinnästä! Vanha kelpo syntipukki-teo
ria pelaa hyvin opinnäytteidenkin kohdalla: syy puutteisiin on arvi
oitsijassa eikä kisällin osaamisessa. Kun on kysymys korkeakoulu
tuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta, jota myös opinnäytteet edus
tavat, vain tieteelliset kriteerit ovat tärkeitä. Tätä olen pitänyt toi
mintani johtotähtenä ja siksi olen voimakkaasti puhunut myös yli
opiston poliittisen sitoutumattomuuden puolesta. Olen surkeasti 
epäonnistunut virkavastuussani, jos olen päättäjänä ja opinnäyttei
den virallisena arvioitsijana antanut asianosaisten poliittisten intres
sien vaikuttaa ratkaisuihini! 

Kun väitöstilaisuuden kustoksena en voinut ummistaa silmiäni 
myöskään kyseisen opinnäytteen lähdeviittausten ja -luettelon vir
herunsauden suhteen, sekin ilmeisesti tulkittiin poliittiseksi syrjin
näksi? Itse tulkitsin sen sellaiseksi huolimattomuudeksi, jota ei pai
natusluvan saaneessa väitöskirjassa saa esiintyä, ja siksi kustoksena 
tahdoin kiinnittää myös painatusluvan myöntäneen tiedekunnan 
huomiota asiaan. Tiedekuntahan lopulta kantaa vastuun alansa tut
kimusten tieteellisestä tasosta. Olinko käyttänyt virkavastuutani 
väärin? 
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Paluu sosiologiaan 

Vuonna 1971 tiedekuntaan perustettiin uusi liikuntasosiologian pro
fessorinvirka. Koulutukseni ja tutkimusteni näyttöjen perusteella tie
sin olevani liikuntasosiologiassa kotoisammalla kentällä kuin liikunta
kasvatuksessa. Kun myös tiedekunta, asiantuntijoita kuultuaan, oli 
tullut samaan tulokseen, kirjoittaja esitettiin kutsuttavaksi uuteen vir
kaan. Nimitys tapahtui vuonna 1972 - ilman virkaanastujaissere
monioita. Virasta siirryin vuonna 1987 täysinpalvelleena eläkkeelle -
ilman jäähyväisluentoa. Tunsin ettei murrosajan yliopisto kaivannut 
professoriseremonioita ainakaan kirjoittajan osalta. 

Hoidin vain kuusi vuotta liikuntakasvatuksen opettajankoulutuk
sen päävirkaa, mutta täydellä kapasiteetilla opiskellen, opettaen, tut
kiskellen, suunnitellen, sovitellen ja taistellen. Kaikissa virkatehtävis
säni oli lähtötilanteessa ollut monia eri vaihtoehtoja, joista oli pystyt
tävä valitsemaan koko koulutusjärjestelmän kannalta mahdollisim
man tarkoituksenmukainen. Näitä valintoja oli tehtävä mm. liikunta
kasvatuskäsityksen, opetussuunnitelman, lajiohjelman, tutkintojär
jestelmän, huonetilaohjelman ja tutkimusteemojen osalta. 

Koska toiminnan oli pyörittävä joka hetki, tällaiset ratkaisut oli 
usein pakko tehdä kiireessä virkavastuun mukaisesti ilman riittävää 
pohjatyötä, neuvonpitoa ja harkintaa. Kun vielä monet näistä valin
noista olivat arvopohjaisia ja samalla sellaisia, joista opettajakunta 
saattoi olla perustellusti eri mieltä, vastuun kantaminen tuntui taakka
na kapeilla harteillani ja etäännytti lähisuhteista. Tuntien omat rajoi
tukseni en juurikaan puuttunut laitoksen muiden opettajien tekemi
siin. Näin vältyin sellaisilta maukkailta lööpeiltä päivälehdissä kuin 
»professori mitätöi lehtorin vaatiman 'mahapotkun' opcttajankel
poisuuden ehtona». Näinhän uutisoitiin erään professorin väliintuloa
Oulun yliopiston opettajanvalmistuslaitoksessa. Liikuntakasvatuksen
laitoksen pätevät lehtorit ja opetusalansa taitavat kehittäjät Pirkko
Vilppunen, Kaarina Linsuri-Tavi, Jukka Wuolio ja Esa Santala eivät
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myöskään antaneet mitään aihetta muuhun professorin väliintuloon 
kuin kannustamiseen lehtorien tärkeässä mutta vaativassa tehtävässä! 

Viranvaihto osui siinäkin suhteessa hyvään aikaan, että vaimoni 
Liisa sai samaan aikaan nimityksen lehtorin virkaan liikuntakasva
tuksen laitoksessa, joten hän onnistui välttämään isännyyteni ja 
minä pystyin suojaamaan professorin vapausasteeni oman vaimon 
väliintulolta. 
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Kansainvälisen yhteisymmärryksen asialla 

Olin yrittänyt säilyttää tuntuman sosiologiaan ja liikuntasosiologi
aan erityisesti. Olin vuonna 1963 kutsuttuna asiantuntijana ollut pe
rustamassa kansainvälistä yhteistyötä liikuntasosiologian alalla. 
Vuonna 1958 perustettu ICSPE toimi isäntänä tässä Geneven ko
kouksessa, josta käynnistyi pysyvä ja tuloksellinen yhteistyö aluksi 
ICSPE:n alakomiteana ja myöhemmin kansainvälisenä järjestönä ja 
sosiologian yhteistyöjärjestön ISA:n tutkimuskomiteana. 

Uuden komitean kaikki perustajajäsenet olivat kansainvälisesti 
tunnettuja tutkijoita: professorit Andrzej Wohl Puolasta, Giinther 
Luschen Saksan Liittotasavallasta, Aleksander Novikov Neuvosto
liitosta, Gunter Erbach DDR:stä, Peter Mclntosh Englannista,Jof
fre Dumazedier Ranskasta, Kynzo Takenoshita Japanista ja Rolf 
Albonico Sveitsistä. 

Kansainvälinen yhteistyö lähtikin ripeästi käyntiin. Sitä vauhditti
vat vuosittain järjestetyt tutkijatapaamiset, ylikansalliset tutki
mushankkeet ja erityisesti vuonna 1965 perustettu yhteinen tieteel
linen aikakauslehti International Revie1v for the S ociology of Sport. 

Komitean kokoukset olivat työläitä, koska jäsenten taustat ja so
siologiset konseptiot poikkesivat suuresti toisistaan ja yksimieliset 
päätökset vaativat varsin työlästä sovittelua. Suurvaltapolitiikka sä
vytti ja kuormitti lisää näitä kokouksia ja tutkijatapaamisia: jokainen 
puheenvuoro ja asia oli tulkittava Neuvostoliiton edustajalle erik
seen ja jokaisesta asiasta oli saatava USSR:n edustajan kannanmää
rittely. Tämä oli ikään kuin pakollinen kuvio bikissa kokouksissa, 
vaikka sen todellinen anti kansainväliselle sosiologialle jäi loppujen 
lopuksi varsiu merkityksettömäksi jo yksin siitä syystä, että sosiolo
giaa empiirisenä yhteiskuntatieteenä ei edes tunnettu ja tunnustettu 
vielä tuohon aikaan Neuvostoliitossa! Heidän sosiologiansa oli jo 
valmis oppijärjestelmä eli marxismi-leninismi, johon urheilun käy
täntö pyrittiin ymppäämään, kun taas länsimaisessa tieteen käsityk-
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sessämme pyrimme muokkaamaan sosiologian konseptioitamme 
käytännön mukaan liikunnan todellisuuden tulkitsemiseksi ja ym
märtämiseksi. Jos ja kun jo sosiologia-käsityksissä oli näin perusta
vanlaatuinen ero, yhteistyö ei ollut helppoa, saati yhteisymmärrys. 
Mutta yhteinen kiinnostus urheilun globaalisia ilmiöitä kohtaan aut
toi pääsemään näiden vaikeuksien yli ja aito yhteistyö alkoi sitä mu
kaa laajentua, mitä enemmän kokemusperäinen sosiologinen tutki
mus sai jalansijaa ns. sosialistisissa maissa. Me toisinajattelijat opim
me puolestamme marxilaisesta kritiikistä, joka kohdistui mm. urhei
lun esineellistymiseen, ammattiurheilun kapitalistisiin tuotantosuh
teisiin ja rahavallan mahtiin kansainvälisen urheilun kehityksessä! 

Toinen foorumi, jossa sain niinikään kokea kansainvälisen yhteis
työn ja yhteisymmärryksen vaikeudet, oli ICSPE:n vuonna 1971 
Pariisissa perustama Sport and Mass Media -komitea. Kokouksen isän
tänä toimi ICSPE:n ensimmäinen presidentti Philip Noel-Baker, joka 
tunnetaan rauhan nobelistina ja syvällisenä urheilufilosofina. Sain so
siologina kutsun tähän perustamiskokoukseen, jossa pidin alustuk
sen aiheesta »Urheilu ja kansainvälinen yhteisymmärrys». Esitykses
säni keskityin tarkastelemaan urheilun perusolemukseen kuuluvaa 
kilpailua ja sen nollasummapelin luonnetta ja konfliktiherkkyyttä eri
tyisesti kansainvälisen ystävyyden ja yhteisymmärryksen arvopää
määrien näkökulmasta. 

Joukkoviestinnän merkitys liikuntakulttuurin kehityksessä ja eri
tyisesti kansainvälisessä urheilussa on jatkuvasti lisääntynyt. Pariisin 
kokouksen julkilausumassa tämä todettiinkin ja samalla kiinnitettiin 
huomiota siihen, miten vähän luotettavaa tutkimustietoa alalta on 
olemassa ja miten heikosti monissa maissa liikunta-alan toimittaja
koulutus on järjestetty. Tuo toteamus näyttää olevan edelleenkin 
ajankohtainen myös Suomen osalta. 

Pariisin kokouksen antaman julkilausuman siivittämänä uusi komi
tea Peter Mclntoshin johdolla ryhtyi kyntämään ICSPE:n uutta sar
kaa urheilujournalismin ja kansainvälisen yhteisymmärryksen edis
tämisen tarkoituksin. Puheenjohtajansa aloitteesta komitea käyn
nisti kaksi tutkimushankettakin, joista toinen pyrki selvittämään ur
heilijoiden käsityksiä reilusta pelistä ja toinen jäljittämään kansain
välisen yhteisymmärryksen perusteita urheilussa. Tutkimusten 
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suunnittelu ja toteutus uskottiin kirjoittajan tehtäväksi lähinnä kai 
siksi, että olin komiteassa ainoa jäsen, joka oli perehtynyt nykyaikai
seen empiiriseen tutkimukseen yhteiskuntatieteiden alalla. 

Fair play-tutkimuksen kohderyhminä olivat englantilaiset, ruotsa
laiset ja suomalaiset juniorijalkapalloilijat ja yhteisymmärrys-tutki
muksessa lähinnä unkarilaiset ja suomalaiset yleisurheilun ja jalkapal
lon edustusurheilijat. Vertailevat kansainväliset tutkimushankkeet 
ovat jo yksin metodologisesti pulmallisia ja poikkeuksellisen työläitä 
toteuttaa. Tämän tietäen suostuin nimenomaan »urheilu ja kansain
välinen yhteisymmärrys» -tutkimuksen toteuttamiseen vain, jos kaik
ki komitean jäsenet sitoutuvat huolehtimaan ohjeiden mukaisesta 
tutkimusaineiston keruusta kotimaassaan. Sainkin tämän vakuutuk
sen, mutta käytännössä kukaan ei kuitenkaan hoitanut kunnolla 
osuuttaan. Vain Suomesta ja Unkarista sain täyden aineiston profes
sori Gyongyi Földesin huolehtiessa sen kokoamisesta Unkarista; ai
neistorippeitä saatiin myös Saksasta ja Englannista. Mielenkiintoinen 
ja tärkeä kokeileva tutkimus niistä sosiaalisen ympäristön ja kilpailun 
tekijöistä, jotka edistävät tai haittaavat kansainvälisen yhteisymmär
rystä urheilussa, jäi näiden laiminlyöntien ja aineistopuutteiden vuok
si todistusvoimaltaan kovin puolinaiseksi (Heinilä 1986, 85-86): 

EDISTÄVÄT YHTEISYMMÄRRYSTÄ 

1. Urheilun eri osapuolten yhteisyyttä

korostavat pyrkimykset ja ohjelmat

2. Yhteiskunnallis-kultturellista

suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta

edistävät olosuhteet ja toimenpiteet

3. »Samojen ehtojen» periaatteen

toteuttaminen valmennuksessa ja 

kilpailussa

4. Käsitys kilpailun osanottajista:

»kanssakilpailija» tai »kilpakumppani»

5. Urheilun sankaripalvonta ja
voittoseremoniat

HAITTAAVAT YHTEISYMMÄRRYSTÄ 

1. Olosuhteet ja pyrkimykset, jotka ovat tarkoitetut
tuottamaan etua vain toisille osapuolille

2. Yhteiskunnallis-kultturellista erottelua ja 

ennakkoluuloisuutta vahvistavat olosuhteet

ja toimenpiteet

3. Poikkeamat »samojen ehtojen» periaatteesta

ja erityisedun hyväksikäyttö valmennuksessa

ja kilpailussa

4. Käsitys kilpailun osanottajista: »vastustaja» 

tai »vihollinen»

5. Kilpailun vakavoituminen ja leikinomaisuuden

häviäminen
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Vahingosta viisastuu, sanotaan. Minä sisävastoin vihastuin ja toin 
sen myös julki tutkimusraportissani (33-34): 

On turhauttavaa todeta, että on täysin eri asia puhua komitean kokoukses

sa kauniisti kansainvälisen tutkimusyhteistyön puolesta kuin tehdä jotain 

käytännössä tutkimushankkeen hyväksi, joka on yksimielisesti hyväksytty 

toteutettavaksi. 

(»It was frustrating to notice that it is quite a different thing to pay lip-ser

vice to international co-operation in research in a Committee than to

make any rea! contribution to the project unanimously approved.»).

Mutta myös olympialiikkeessä ja kansainvälisessä urheilussa yleensä 
jalot tarkoitukset kansainvälisen ystävyyden ja yhteisymmärryksen 
edistämiseksi ovat muuttuneet vain aateverhoksi, joiden avulla pyri
tään legitimoimaan käytäntö, joka suuntautuu täysin maallistunei
den pyrkimysten mukaan. Tätä osoittaa sekin, että tehdyistä esityk
sistä huolimatta esimerkiksi KOK ei ole tiedusteluista huolimatta 
osoittanut mitään kiinnostusta kansainvälisen yhteisymmärryksen 
perusteita selvittävää tutkimustyötä kohtaan. 

Perinteisen coubertinisen käsityksen mukaan urheilu on rauhan
liike, joka sellaisenaan edistää kansojen ystävyyttä ja veljeyttä. Kui
tenkin jo urheilun historiasta löytyy lukuisia todisteita, ettei urheilu 
aina ja kaikissa olosuhteissa toimi rauhan edistäjänä, vaan voi toimia 
myös konfliktin lähteenä. Kansallisten panosten lisääntyessä ja ylei
sökiinnostuksen kasvaessa kansainvälinen urheilu on kehittymässä 
entistä alttiimmaksi erilaisille konflikteille. Tämän poikkeavan käsi
tykseni kansainvälisestä urheilusta ryhmäkonfliktin mahdollisena 
lähteenä julkaistiin jo vuonna 1966 International Review for the 
Sociology of Sport -lehdessä ja myöhemmin useissa kokoomateok
sissa (Heinilä 1966, 31-40). 

Kilpailu on keskeistä urheilussa. Kilpailua esiintyy ainakin länsi
maissa kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla; syystä puhutaankin kilpai
lun yhteiskunnasta. Urheilussa, jossa pyritään mahdollisimman yk
siselitteisesti ratkaisemaan, kuka on urheilullisesti paras, kilpailu 
esiintyy hyvin pelkistyneenä ja säänneltynä, Urheilutieteet ovat pal
jossa keskittyneet tutkimaan urheilijoiden ja urheilujoukkueiden 
suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Sitä vastoin itse kilpailua sosi
aalisena toimintajärjestelmänä on tutkittu yllättävän vähän. Ehkä 
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juuri tästäkin syystä kilpailu koko liikuntakulttuuria hallitsevana il
miönä alkoi kiinnostaa moniulotteisena tutkimuskohteena, josta 
näyttönä oli vuonna 1963 kirjoitettu puolitekoinen ideakokoelma 
yliampuvin otsikoin »Kilpaurheilun teoria» (Heinilä 1963). 

Miinchenin olympiakongressissa vuonna 1972 esittelin ensim
mäisen kerran kansainväliselle tiedeyhteisölle kilpaurheilun totaalis
tumista koskevan kehitysvisioni keskeiset perusteet. Esitelmäni ot
sikko oli jo olympia-aatteen kannalta provosoiva: Citius -Altitts -
Fortitts- O/ympiakisqjen osuus urheilttn ammattimaistttmisessa? Urheilus
sa kilpailu on luonteeltaan jatkuvaa ja sellaisena se nostaa alati vaati
mustasoa, mikä johtaa pysyvään »asevarusteluun», jonka seuraukse
na puolestaan kilpailu totaalistuu, muuttuu ammattimaiseksi ja jär
jestelmien väliseksi kilpailuksi. Teoria jäi muhimaan. 

Leipzigin vuoden 1956 festivaalien jälkeen Mi.inchenissä sain 
taas tilaisuuden osallistua suureen kansanjuhlaan. Saksalaiset isän
nät olivat panostaneet kaikkensa olympiakisojen ja sen oheistapah
tumien onnistumiseksi ja good will -tarkoituksen toteuttamiseksi 
Kolmannen Valtakunnan aiheuttamien suunnattomien tuhojen ja 
kärsimysten jälkeen. 

Näihin oheistapahtumiin kuului mm. kisojen kutsuvieraille tarkoitettu 

juhlanäytös Miinchenin kuulussa oopperatalossa. Tiukan istuntopäivän 

vuoksi jouduin lähtemään tri Peter Mdntoshin kanssa oopperaan kulttuu

rijanoisina mutta myös ruumiinnälkäisenä - tyhjin vatsoin. Väliajalla tur

rutimme pahimman nälän virvoitusjuomilla ja sämpylöillä, joita oli kukku

rakaupalla pikku pöydillä tarjolla. Oopperan jälkeen aioimme mennä jon

nekin ravintolaan kunnon iltapalalle. Kun loistelias oopperaesitys päättyi 

kiirehdimme uloskäytäville, mutta siellä olikin vastassa - tuhannen ja yh

den yön satuja muistuttava ylenpalttinen ruoka-, herkku- ja juomatarjoilu 

eli kymmenet valkoasuiset kokit tarjoilukärryineen lastattuina kaiken maa

ilman herkuilla. Väliajalla löytyneet pikkusämpylät kuuluivatkin vasta tä

hän kattauksccn; järjestäjät eivät osanneet aavi.�taa
:; 
että jotkut kutsuvieraat 

popsisivat jo väliajalla heidän sämpylöitään - nälkäänsä! Nyt herkku

pöytien ääressä rneitiikin kadutti varaslähtömme! 

Miinchenin kisoista päällimmäisiksi muistoiksi jäivät kuitenkin ara
biterroristien murhaisku israelilaisurheilijoiden majapaikkaan ja ur
heilumaailmaa ällistyttänyt ja kummastuttanut suomalaisjuoksijoit-
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ten ylivertaisuus. Seuraava mediatapahtuma, jossa Suomi oli näyttä
västi esillä olikin sitten Helsingin ETY-kokous vuonna 197 5. Miin
cheninkin traagiset tapahtumat todistivat, että urheilun rauhanliike 
voi osoittautua tehottomaksi silloin, kun väkevät kansalliset tai po
liittiset intressit joutuvat törmäyskurssille. 

ETY-kokous pyrki päätösasiakirjansa direktiivien avulla edistä
mään juuri turvallisuutta ja yhteistoimintaa sekä konfliktien rau
hanomaista ratkaisua. On muuten hämmästyttävää, miten lakoni
sesti päätösasiakirja kuittaa urheilun roolin kansainvälisen vuoro
vaikutuksen merkittävänä osa-alueena: 

Laajentaakseen jo olemassa olevia yhteyksiä ja yhteistyötä urheilun alalla 

osanottajavaltiot kannustavat tällaisia yhteyksiä ja vaihtotoimintaa, nm

kaan lukien kaikenlaisia urheilutapaamisia ja -kilpailuja, vakiintuneiden 

kansainvälisten sääntöjen ja käytännön pohjalla. 

Eikö tunnettu kansainvälisen urheilutoiminnan laajuutta tai sen suur
ta suosiota mediatapahtumana tai urheilun suurta potentiaalia ETY:n 
pyrkimysten edistämiseksi? ETY:n päätösasiakirja ei kuitenkaan jää
nyt kuolleeksi kirjaimeksi, vaan sen direktiivejä tulkittiin ja sovellettiin 
kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Myös erityisaloilla järjestettiin 
ETY-kokouksia päätösasiakirjan periaatteiden ja sääntöjen sovelta
miseksi, ja ETY-seurantakokoukset valvoivat turvallisuuden ja yh
teistoiminnan kehitystä. ETY oli siten kehittynyt todella merkittäväk
si poliittiseksi instituutioksi kansainvälisten suhteiden säätelyssä. 
Vaikka hämmästelinkin urheilun pientä osuutta päätösasiakirjassa, 
vielä enemmän hämmästelin sitä, että urheiluväki mahtavine olym
pialiikkeineen ja suurjärjestöineen oli hiljaa eikä innostunut järjestä
mään omaa ETY-kokousta rauhan ja kansainvälisen yhteisymmär
ryksen edistämiseksi urheilussa ja urheilun avulla. 

Ilmeisesti urheilussa elettiin edelleenkin itseriittoisuuden aikaa 
eikä edes ETY-kokouksen isäntäpresidentin sporttipuhe ollut riittä
nyt herättämään urheilu johtajiemme yhteiskunnallista tietoisuutta: 

( ... ]urheilu alkaa meillä olla ainoa elämän ala, johon nykyaikainen yhteis

kunnallinen kehitys ja uudistus eivät ole päässeet syvemmälti vaikutta

maan. Urheilu on meillä aina tähän päivään saakka säilyttänyt asemansa 

autonomisena, eriytyneenä, vaikutuksia torjuvana, konservatiivisena insti-
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tuutiona, rudimenttina, jäänteenä [ ... ] Se valtava kehitys, joka yhteiskun

tamme kaikilla muilla kaistoilla on tapahtunut, on liukunut urheilun yli sa

nottavaa jälkeä jättämättä. Urheilumme elää menneisyyttään nykyhetkes

sä. Urheilumme on ohjautunut perinteiden mukaan ja perinteille uskollise

na. Seurauksena on ollut, että sisäänlämpiävät urheilujärjestömme ovat 

kasvaneet jonkinlaisiksi suljetuiksi yhteisöiksi, jotka ovat vieraantuneet yh

teiskunnallisesta todellisuudesta[ ... ] (UKK:n sporttipuhe vuodelta 1971) 

Se valtava kehitys ei ollut kuitenkaan liukunut johtavan päivälehtem
me Helsingin Sanomien yli, sillä yllättävästi itse lehden vastaava pää
toimittaja Heikki Tikkanen soitti ja ehdotti yhteistä viikonlopputa
paamista 23.10.1976 puolimatkan krouvissa eli Asikkalan Talluk
ka-hotellissa aiheena liikunta- ja urheiluelämän ajankohtaiskysymyk
set: urheilun yhteiskuntasuhteet, urheilun kaupallistuminen, liikunta
tieteiden painopistealat, urheilun järjestökysymykset, kuntoliikunnan 
tilanne, urheilujournalismin viiveet jne. Päätoimittaja, joka oli itse 
aloittanut ansiokkaan lehtimiesuransa urheilutoimittajana, oli ym
märtänyt mediansa vasluun pysyä liikuntakulttuurin nopean kehityk
sen tasalla. Ylivoimainen mutta innostava tehtäväni tässä tapaamises
sa päätoimittajan ja hänen urheilutoimituksensa johdon kanssa oli 
lehden listaamien yksityisten aihepiirien suullinen kommentointi. 
Viikonloppuistunnostamme tulikin varsinainen aivoriihi, jossa va
paasti tuuleteltiin urheiluelämän pyhiä kuvioita ja tutkailtiin sen tule
vaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Innostava kokemus - toivotta
vasti istuntomme antoi jotain vastiketta myös isännilleni! 

Koska suomalainen olympialiike ja lajijärjestöt ovat voimakkaasti 
suuntautuneet kansainvälisyyteen, oli todella outoa, että ETY ei 
pystynyt herättämään näissä minkäänlaista aloitteellisuutta asian hy
väksi. Yritin herätellä asiassa urheilumme johtoa, mutta turhaan. 
Olympiakornitean puheenjohtajalle Jukka Uur,Jlalie kirjoitin asiasta 
14.10.1975 mm. seuraavaa: 

Hyvä Veli, 

Kuten tiedät perussuhtautumiseni huippu-urheiluun on kriittinen vaan ei 

kielteinen. Kilpaurheilu on ilmiö, joka vaatii säätelyä kehityksensä ja tule-
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vaisuutensa tueksi [ ... ] Säätelyn puutteet johtavat huippu-urheilussa vai

keuksiin. Nämä vaikeudet heijastuvat vuorostaan koko kilpaurheiluun. 

Vuosien varrella olen ruvennut epäilemään sitä, ettei edes kansainväli

sen urheilun ylin johtotaso tiedosta riittävästi näitä perimmäisiä säätelyn 

pulmia. Nyt on kuitenkin ruvettu järjestämään korkean tason kansainväli

siä urheilukonferensseja urheilun ongelmien selvittämiseksi mutta toistai

seksi melko laihoin tuloksin, mikäli olen pystynyt oikein arvioimaan niissä 

pidettyjä esityksiä. Kysymykset vaativat perusteellista esivalmistelua 

ETYK:n malliin. Muuten olen sitä mieltä, että poliittisen ETYK:n jälkeen 

tarvittaisiin kansainvälisen urheilun EfY-kokous kilpaurheilun 'turva- ja 

suhdeongelmien, selvittämiseksi ja säätelyn tehostamiseksi! Mitäs jos Suo

mi/Pohjola olisi kerrankin tärkeässä asiassa aloitteentekijänä eikä tyytyisi 

kränäämään vain kisa jäsenyyksistä? 

Käsittelin aihetta myös omassa pienoissporttipuheessani, jonka pidin 
kutsuttuna esitelmöitsijänä SVUL:n liittovaltuuston kokouksessa 
6.11.1977: 

[ ... ] Kansainvälisessä urheilussa kovenevan kilpailun ja nousevan vaati

mustason mukana panokset ovat suurentuneet ja suurkilpailut saaneet li

sää poliittista merkittävyyttä. Tästä seurauksena kansainvälisten konflik

tien todennäköisyys on lisääntynyt ja urheilun asema rauhanliikkeenä ja ys

tävyyssuhteiden rakentajana on vaarantunut. Helsingin ETY-kokous pää

tösasiakirjassaan korostaa kuitenkin urheilun mahdollisuuksia kansainväli

sen kanssakäymisen ja ystävyyden edistäjänä. Urheilun kansainvälistä toi

mintaa ja merkitystä pitäisi tutkimusten avulla perusteellisesti selvittää ja 

niiden pohjalta olisi laadittava kansainvälisen urheilun turvallisuutta ja yh

teistoimintaa säätelevät normistot. Tässä olisi mitä ajankohtaisin tehtävä

haaste maamme urheilujärjestöille ja ennen kaikkea SVUL:lle, joka kantaa 

suurimman vastuun maamme kansainvälisistä urheilusuhteista. 

Ehkä ilmaan heittämäni idea löysi jostain kasvualustan, ehkä jotkut 
vasta myöhemmin oivalsivat asian, sillä urheilun ETY:sta tuli sitten
kin tosi joskin 7 vuotta suuren esikuvansa jälkeen, kun vuonna 1982 
Helsingissä ja samassa Finlandia-talossa järjestettiin kansainvälinen 
kongressi aiheenaan Urheilu ja kansainvalinen _yhtei9mma·rrys. 

Mutta miksi tällainen viive? Aikaisemmin järjestettynä kongressi 
olisi saanut luonnollista vetoapua ETY-kokouksen ja kansainväli-
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sen jännityksen liennytyspyrkimysten herättämästä laajasta julkises
ta mielenkiinnosta. Nyt viive osaltaan vähensi kongressin tarkoitus
ta kiinnittää huomiota urheilun suureen potentiaaliin kansainväli
sessä kanssakäymisessä. Kongressi kartoitti monipuolisesti myös 
niitä tekijöitä, olosuhteita ja yhteyksiä, jotka ovat omiaan lisäämään 
kansainvälisen urheilun konfliktialttiutta. Kongressin parasta antia 
tässä suhteessa olivat pääesitelmöitsijän Johan Galtungin ava
jaisesitelmä länsimaisen kilpailukulttuurin syvärakenteen hälyttävis
tä hyperilmiöistä huippu-urheilussa, Paavo Seppäsen tyylikäs mak
roanalyysi kansainvälisen urheilun ihanteista ja todellisuudesta ja 
Gunther Luschenin mikroanalyysi kilpailun dialektisesta luonteesta 
erottavine ja yhdistävine rakennekomponentteineen. 

Norjalainen Johan Galtung on kansainvälisesti tunnettu ja tun
nustettu rauhan ja konfliktin tutkija. Hänen tutkijataustansa on eri
koinen. Aseistakieltäytyminen aiheutti hänelle aikanaan linnatuomi
on. »I<:.iven sisässä» ollessaan hän osallistuvan havainnoitsijan kei
noin tutki vankilayhteisöään, sen arvohierarkiaa ja käyttäytymisnor
meja julkaisten tutkirnusluloksensa myöhemmin tohtorin väitöskir
jana! 

Ikään kuin urheilun ulkopuolisena havainnoitsijana hän nytkin 
esitelmässään tarkkaili terävästi ja kriittisesti länsimaisten kulttuu
riarvojen globaalista levittäytymistä kilpaurheilussa: 

Ei ole olemassa mitään sellaista seis-signaalia, joka ilmoittaisi, että jo riittää 

ja ettei ole mitään syytä pyrkiä juoksemaan vielä nopeammin, heittämään 

keihästä vielä pidemmälle tai nostamaan vielä enemmän kiloja. Säännöt 

määrittelevät prosessin ja prosessi jatkuu ilman mitään ylärajaa. 

Mutta kukapa urheilun maailmassa pysähtyy pohtimaan tällaisen jat
kuvan kilpailukierteen mielekkyyttä ja sen nousevia kustannuksia. 
Pitää olla ulkopuolinen rauhantutkija pystyäkseen ihmettelemään. 
Oma pasifistin-11T1e Yrjö Kallinen on kummastellut: »M.Jtä arvokasta 
on siinä, että joku on sekunnin murto-osan nopeampi kuin toinen?» 
ja sai aloitteestani kutsun Liikuulalieteellisen Seuran kokoukseen ker
tomaan enemmän ihmettelyistään. Professori Galtungin kutsuminen 
urheilun ETY-kongressin pääesitelmöijäksi oli rohkea ja onnistunut 
teko. Vahinko vain, ettei Galtungin ja kongressin muuta antia hyö
dynnetty paremmin esimerkiksi Liikuntatieteellisen Seuran kansalli-
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sessa tiedotustoiminnassa. Jokin kansallinen seurantaseminaari »mitä 
opimme tästä» -tyyliin voisi olla kokeilemisen arvoinen asia. 

Omassa esitelmässäni pyrin systematisoimaan käsitystäni kan
sainvälisen urheilun kehityslinjasta, josta olen käyttänyt nimitystä 
urheilun totaalistumisprosessi. Myöhemmin pelkistin tämän kehi
tysprosessin moniulotteiset vuorovaikutussuhteet seuraavanlaiseen 
muotoon (Heinilä 199 5, 17 4): 

KANSAINVÄLISEN URHEILUN KEHITYSPROSESSI 

KILPAILU JATKUVANA PROSESSINA LAAJENEVA OSALLISTUMINEN 

i i 
� 

NOUSEVA VAATIMUSTASO � � 

� � 

• 
T O T A A  L I S  T U M  I S P R  O S  E S S  1 

YHTEISKUNNAN URHEILIJAN 
1-. ORGANISOITU RESURSSIEN TOTAALINEN ◄-

TULOSTUOTANTO HYÖDYNTÄMINEN SITOUTUMINEN 
HUIPPU-URHEILUSSA 

t 
V A I K U T U K S E T  U R H E I L U E E T O K S E E N  

ARVOSTUS URHEILUN HENKI MORAALI 
� MENESTYS YLI VAKAVOITUMINEN TEHOKKUUS TÄRKEIN 

-

KAIKEN MUUN 

Kansainvälisen urheilun totaalistuminen merkitsee siten jatkuvaa 
kilpavarustelua, kilpailupanosten kasvua ja koko yhteiskunnan laa
jenevaa osallistumista tähän panostukseen. Kilpailussa vain menes
tyminen antaa hyvityksen lisääntyville sijoituksille ja siksi voittaminen 
on ainoa tärkeä asia kilpaih1ssa 0>Winning is not the main thing; it is 
the only thing») Tämä merkitsee samalla sitä, että kehityksen seu
rauksena säätelyn ongelmat ovat kansainvälisessä urheilussa lisään
tymässä. Vaikka kilpailujen säätelyä on vahvistettu urheilujärjestö-
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jen toimivallassa olevien kontrollikeinojen avulla - erotuomarit, 
sanktioiden vahvistaminen, doping-testit, välinevalvonta jne - en
tistä useammin urheilussa on turvauduttava yhteiskunnan oikeus- ja 
järjestysviranomaisten apuun järjestyksen ylläpitämiseksi. 

Euroopan Neuvoston toimesta suoritettiin arvio niistä kustan
nuksista, jotka aiheutuivat jalkapallon EM-lopputurnauksesta 
Saksan Liittotasavallassa vuonna 1988. Yksin poliisivoimien val
vontatehtävistä koituneet kustannukset nousivat 35:een miljoo
naan Saksan markkaan. Mainittakoon että loppuottelua Hollan
ti-Neuvostoliitto varten Miincheniin oli komennettu järjestysteh
täviin yhteensä 3799 poliisia. 

Esitelmälläni halusin todistaa, että totaalistumiskehitys heikentää 
entisestään kansainvälisen urheilun mahdollisuuksia edistää rauhaa 
ja yhteisymmärrystä urheilussa ja urheilun avulla. ICSSPE:n presi
dentti, »haamumaileri» Sir Roger Bannister, joka ensimmäisenä alit
ti 4 minuutin maagisen rajan mailin juoksussa, kommentoi esitel
määni kahdenkeskeisessä keskustelussa sanomalla, että se oli hänen 
kuulemistaan kriittisin analyysi DDR:n (!) urheilusta. 

Urheilun totaalistaminen oli viety ehkä pisimmälle DDR:ssä, 
mutta sama prosessi etenee kaikissa maissa, joissa tavoitellaan vaka
vasti olympiavoittaja ja kansainvälistä menestystä ja niin muodoin 
myös meidän maassamme urheilulukioineen, urheilukomppanioi
neen, kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiskeskuksineen, ammatti
laisurheilijoineen, valtion urheilijastipendeineen, »alppimajoineen», 
hiihtotunneleineen jne. Menestykseen on pyrittävä - maksoi mitä 
maksoi. Urheilun suurvaltaperinnekin velvoittaa! 

Urheilun ETY-kongressi oli pidetty, ja maan tavan mukaan se »liu
kui urheilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä». Kansainvälisen urhei
lun arvoperustaa ja koko sen legitimiteettiä koskevat asiat ja pulmat 
eivät herätä n.1edian, saati urheilujohdon kiinnostusta, Käsitykseni 
siitä, että urheilussa olemme täysin markkinavoimien ja kansainväli
sen kehityksen myötäilijöitä sai taas kerran vahvistusta. Mitä suuret 
edellä, sitä me pienet perässä - lippuja heilutellen! 

Huippu-urheilun totaalistumiskehitystä koskeva mallini sai julki
suutta myös arvostetun Sportwissenschajt- lehden sivuilla. Kävin 
myös Tanskassa ja Ruotsissa kutsusta esittelemässä maillani. Tun-
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nettu saksalainen liikuntasosiologi Henning Eichbergin arvion nrn
kaan urheilun totaalistumisprosessi kuuluu urheilusosiologian lä
hiajan keskeisiin tutkimuskohteisiin (IRSS 1/1995, 4--5)). Ruotsissa 
Martin Johansson on soveltanut malliani tutkiessaan dopingia 
(1988, 53-62) ja Rolf Carlson puolestaan tutkiessaan huippu-urhei
lijan uranvalintaa (1991, 22-25). 

Sanomani huippu-urheilun päättymättömästä asevarustelusta oli 
ilmeisesti herättänyt laajempaakin huomiota, koska ainoana sosio
logina sain kutsun esitelmöimään KOK:n ensimmäiseen tieteelli
seen kongressiin, joka pidettiin USA:n Colorado Springsissä vuon
na 1989. Kongressin osanottajat ja esitelmöitsijät edustivat valta
osaltaan niitä urheilutieteitä, jotka tukeutuvat huippu-urheilun ar
vosuuntaukseen ja joissa tieteen keinoin pyritään edistämään inhi
millisen suorituskyvyn maksimointia urheilussa. 

Kuunneltuani kongressin esitelmiä tunsin olevani outo lintu vää
rässä parvessa ja aavistelin järjestäjien erehtyneen tieteenalastani. 
Koin itseni lähes vääräuskoiseksi noustessani puhujakorokkeelle 
todistelemaan nykypäivän urheilun kilpavarustelusta totaalistumis
kehityksineen ja nousevine kustannuksineen, vieläpä ihmettele
mään perimmäisiä kysymyksiä siitä, mitä kilpailu urheilijoi
den/joukkueiden paremmuuden testinä totaalistuvassa kilpailussa 
nykyisin tosiasiassa mittaa ja mitä sen aidossa urheilemisessa pitäisi 
mitata. Tunnelma kongressisalissa esitelmäni aikana oli myös ou
don vaisu, mikä saattoi johtua siitäkin, että käytin sosiologina kuuli
jakunnalle vierasta kieltä. Esitelmässäni »Kansainvälinen urheilu -
trendit ja pulmat» pelkistin ydinkohdat seuraavasti: 

Dilemma 1. I<:ilpailun ensisijainen tarkoitus urheilussa on testata urheili

joiden/joukkueiden suhteellista urheilullista paremmuutta samojen ehto

jen tilanteessa, mutta nykyisen urheilun totaalistumisprosessin vuoksi kil

pailu tosiasiassa testaa niiden kansallisten organisaatioiden suhteellista te

hokkuutta, jotka vastaavat hyvin eriarvoisissa olosuhteissa eri maissa 

edustusurheilun suorituskyvystä. Onko tämä sopusoinnussa kansainväli

sen urheilun tarkoituksen kanssa? 

Dilemma 2. Huippu-urheilu yleensä ja kansainvälinen urheilu erit;�sesti on 

enentyvästi muuttunut liiketoiminnaksi; rajanveto urheilun ja liiketoiminnan vä

lillä on tullut pulmalliseksi. I<:ilpailun vaatimustason jatkuva nousu ja totaalistu-
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misprosessi nostavat jatkuvasti korkean suorituskyvyn tuotantokustannuksia ja 

siksi urheilussa on etsittävä uusia rahoituslähteitä ja hyödynnellävä enentyvästi 

liike-elämän asiantuntemusta. 

Dilemma 3. Menestymisen Ja tehokkuuden paineitten lisääntyessä fair 

play -normit menettävät merkitystään urheilijoiden käyttäytymisen itsesää

telyssä; huippu-urheilu muuttuu entistä alttiimmaksi järjestyshäiriöille ja 

erotuomarien kontrolli järjestyksen ylläpitämisessä vaikeutuu. 

Dilemma 4. Kun penkkiurheiluyleisön intressit nousevat urheilussa etu

alalle, huippu-urheilu muuttuu urheilemisesta yleisön viihteeksi ja rajanve

to huippu-urheilun ja show bisneksen välillä hämärtyy. 

Dilemma 5. Kansainvälisessä urheilussa on sekä yhdistäviä että erottavia 

elementtejä, mutta totaalistumiskehityksen ja lisääntyvän kaupallisuuden 

seurauksena erottavat elementit ovat omiaan korostumaan. Tämä tekee 

kansainvälisen urheilun entistä alttiimmaksi säätelyn ongelmille ja heiken

tää sen legitimiteettiä kansainvälisen goodwillin ja yhteisymmärryksen 

edistäjänä. 

Esitelmäni lopuksi vielä ravistelin olympialiikkeen ja samalla urhei
lu tieteissä vallitsevaa yleistä ajattelutapaa - mainstream thinking -
toteamalla, että 

Vaikka urheileminen itsessään on olennaiselta sisällöltään ihmisen psyko-bio

logista toimintaa, kansainvälinen urheilu kompleksisena kokonaisuutena on 

ennen muuta yhteiskunnallinen ilmiö, jonka kehitykseen vaikuttavat monet 

sosiaaliset voimat, viiliintulot ja ulkopuoliset hyväksikäyttäjät. 

Ja tämän sanoessani heijastin valkokankaalle piirroksen kansainväli
sen kilpavarustelun käyttämistä eri keinoista urheilun pienten ja 
suurten rakettien kohotessa kohti olympialiikkeen orbitia ja säikäyt
täessä rauhankyyhkyset pakosalle. 

Kongressi oli järjestelyiltään huiJettu mallikkaasti ja kustan
nuksia säästämättä. Kongressin osanottajille oli varattu tilaisuus 
tutustua myös Colorado Springsissä sijaitsevaan USA:n olym
piakomitean ylläpitämään huippu-urheilijoiden valmennuskes
kukseen, jonka toiminta ja varustelutaso antoi hyvän todistuksen 

] 154 [ 



✓'
'· 

' 

ö 
,!"-c,,,j 

a 

'' 

Ii) 

-... 
C 

' 

huippu-urheilun totaa
listumiskehityksestä. 

Saimme tutustua mm. 
uintilaboratorioon, jossa 
oli mm. virtausnopeudel
taan säädettävä suuri la
siseinäinen uintisammio, 
»uintimatto», videokame
roineen ja ATK-järjestel
mineen. Valmennuksessa
oleva uimari sai välittö
mästi palautteen suori
tuksestaan tutkijan verra
tessa monitorissa uimarin
suoritusta tietokoneen si
muloimaan optimisuori
tukseen. Uintisammion
kylkeen kiinnitetystä laa
tasta ilmeni, että uintila
boratorion oli valmen-
nuskeskukselle lahjoitta

nut suuri amerikkalainen liikeyritys. Mutta monellako maalla on varaa 
moisen uintilaboratorion hankkimiseen huipputulosten tuottamiseksi? 
Kauas on nykyurheilussa etäännytty terveen urheilun »samojen ehto
jen» periaatteesta. Olympiakeskusta esitteli jo ikääntynyt mutta avo
mielisyytensä säilyttänyt tutkija-johtaja. Kyselimme mm. doping-tilan
teesta USA:n urheilussa. Hänen käsityksensä mukaan se on huolestut
tava ja kontrolli riittämätön, mitä tilannetta vaikeuttaa vielä urheilijoi
den lisääntynyt huumeiden käyttö. Kaikki nämä paikan päällä tehdyt 
havainnot USOK:n valmennuskeskuksessa sisältyivät malliini huip
pu-urheilun totaalistumiskehityksestä. 

Huolimatta suurellisista järjestelyistään tärkein asia tässä histo
riallisessa tapahtumassa kuitenkin petti: kongressiraporttia ei ole tä
hän päivään mennessä julkaistu! Tämän vuoksi kongressi jäi sulje
tuksi tilaisuudeksi, jossa heikon soraääneni häiritsemättä huip
pu-urheiluun vihkiytyneet tutkijat vahvistivat toisiaan uskossaan ja 
tietämisessään. 
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Keskusjärjestöratkaisu 

Kun kansainvälisen urheilun pulmat eivät ole urheilumme johdolle 
kehityksen myötäilijöinä juuri tuottaneet päänvaivaa, sitäkin enem
män sisäpoliittinen kysymys urheilumme hajanaisuudesta on aihe
uttanut pohdintoja ja lukemattomia yrityksiä kysymyksen ratkaise
miseksi. Paine on lähtöisin lähinnä edustusurheilumme tarpeista: 
pienen maan on koottava voimansa säilyttääkseen kilpailukykynsä 
kovenevassa kansainvälisessä urheilun asevarustelussa. Urheilum
me hajaannus käynnistyi kansalaissodan onnettomasta tilinselvityk
sestä, jonka tuloksena SVUL erotti jäsenyydestään sotaan osallistu
neet »punaiseb> jäsenseuransa, jotka perustivat yhdyssitccksccn vä
littömästi TUL:n. 

Turhaan olivat valtakunnan päämies UKK, entinen pääministeri 
Jukka Rangell, entinen ministeri Väinö Leskinen ja professori Paa
vo Seppänen yrittäneet löytää ratkaisua tähän urheilumme asu
museroon; parhaimmillaan päästiin vain YYA-tyyppiseen rinnak
kaiseloon ja yhteistoimintaan. »Aviotarjoukset on torjuttu milloin 
riittämättömien myötäjäisten, milloin avioehtojen liiallisuuden, mil
loin taas koskemattomuuden ja tyttönimen säilyttämisen vuoksi.» 
Näin turhassa kosiskelussa oli päästy vuoteen 1970, jolloin valtion 
urheiluneuvosto jätti opetusministeriölle muistion »Suomen Urhei
lun Keskusjärjestöstä» (SUK), joka oli tarkoitettu »järjestöjen oman 
suunnittelutoiminnan perustaksi» organisaatioratkaisun löytämi
seksi vuoteen 1972 mennessä. 

Tämän ehdotuksen luonnosrnaisuus sai kirjoittajankin jälleen 
kerran kiinnostumaan asiasta. Olinhan sentään yrittänyt valppaas
ti seurata vuosien varrella asian kehittelyä ja SVUL:n osastopääl
likkönä työntänyt oman pikku lusikkani soppaan luonnostellessa
ni puheenjohtaja Rangellia varten asiaa koskevan tilannekatsauk
sen. Myös yliopistokäsitykseni mukaan tutkijoiden, joille on suotu 
oikeus yhteiskunnan varoilla yhteisten asioitten pohtimiseen ja 
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tutkimiseen, on suoranainen velvollisuus astua ulos norsunluutor
neistaan ja tarjota asiantuntemuksensa yhteiskunnan käyttöön 
riippumatta siitä, miten haluttua tämä tutkijan asiantuntemus on. 
Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajankohtaisten 
ongelmien käsittelyyn yleisen edun tarkoituksessa kuuluu tutkijan 
kansalaisvelvoitteisiin. Sitäpaitsi 60-luvun kehitysvuosieni aikana 
olin tutkiskelun ja tutkimusten pohjalta päätynyt eräisiin peruskä
sityksiin, joiden varaan organisaatioratkaisu olisi mielestäni raken
nettava: 

1. Tasa-arvo. Liikunta on tarkoitettu kaikille, ja jokaisella kansalaisella on

yhdenvertainen oikeus liikunnan harjoittamiseen ikään sukupuoleen, sää

tyyn ja kotipaikkaan katsomatta.

2. Yhteiskunnallinen solidaarisuus. Liikunnassa on tärkeää, että siinä

ihminen voi kohdata toisen ihmisen ilman mitään poliittisia, rodullisia, us

konnollisia tai koulutukseen ja varallisuuteen liittyviä erotteluja.

3. Erilaiset urheilukäsitykset.

a) Kilpaurheilukäsitys. Urheilussa pyritään saavutuksiin ja menes

tykseen; siksi urheilussa ihminen pyritään harjoittelussa siopeuttamaan

tietyn lajin vaatimuksiin.

b) Kuntourheilukäsitys. Kuntoliikunnassa liikunta pyritään sopeutta

maan erilaisten ihmisten erilaisiin liikuntaedellytyksiin ja tarpeisiin, ja lii

kunta itsessään ja siitä saatu elämys, mielihyvä, on toiminnan tarkoitus.

Aloitteestani Liikuntatieteellinen Seura järjestikin 2.2.1971 kuukausi
kokouksen, jossa arvovaltaisen raadin edessä sain tehdä huomautuk
seni SUK-ratkaisumallista ja esittää oman ehdotukseni raadin arvioi
tavaksi. Ehdotustani pohjustin muutamilla yleisillä, organisaatioiden 
toimintaa koskevilla lähtökohdilla: 

Organisaatio järjestää ihmisten toimintaa työnjaon ja yhteistoiminnan 

pohjalta yhteisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Jos tuo yhteinen tarkoitus 

puuttuu tai se on riittämätön kumoamaan erilaisuuden erottavat vastavoi

mat, ei synny myöskään sitä läheistä ja pysyvää yhteistoimintaa, jota yhtei

nen organisaatio merkitsee. Valtakunnanliiton perustamisyritysten epäon-
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nistuminen osoittanee, että yhteisyyttä, yhteisiä etuja on ollut riittämättö

mästi, mutta erilaisuutta ja eturistiriitoja riittävästi. Tämä tuskin kuiten

kaan yksin selittää tähänastiset epäonnistumiset. 

Vaikka organisaatio tosiasiassa onkin vain ihmisten yhteistoiminnan so

pimusvarainen järjestely yhteisten tarkoitusten toteuttamiseksi, siis erään

lainen väline, organisaatiolla on taipumus ajan mukana laitostua, kehittää 

omia organisaatiotarpeita ja perinteitä, vakiinnuttaa toimintamuotojaan ja 

-sääntöjään, perustaa pysyviä toimintatiloja jne., mikä merkitsee sitä, että

välinetarkoituksen ohessa organisaatio saa sen jatkuvuutta ja koskematto

muutta edistävää itsetarkoitusta. Urheiluorganisaatioiden itsetarkoituksen

vahvistuminen edustaa merkittävää toiminnan voimavarausta, mutta se

osaltaa saattaa vaikeuttaa yhteistoiminnan uudelleenjärjestelyjä.

SUK-mallissa pyritään kokoamaan rönsyilevä urheilun organisaa
tioverkosto yhden ja yhteisen katon alle. Arviointini mukaan SUK 
organisaatioratkaisuna on kuitenkin keinotekoinen ja mekaaninen: 
»Yhtenäisyyteen on päästy tavallaan risteyttämällä toimintoja, jotka
eivät kuulu yhteen ja uksastamalla toisiinsa aatteita ja järjestöjä, jot
ka eivät sulaudu rinnakkaiseloon.»

Omaa ehdotustani lähdin rakentamaan seuraavien peruslähtö
kohtien varassa: 

1) Perusorganisaatioiden - jäsenliitot, -piirit, -seurat - itsenäisyys on säily

tettävä.

2) Organisaatioratkaisun on tuettava liikuntakulttuurin kehitystä:

- erilaisia tarkoituksia voidaan tehokkaimmin edistää toisistaan riippu

mattomien ja samanlaisia tarkoituksia taas yhteisten organisaatioiden

avulla,

- organisaatioratkaisussa on tunnustettava eri väestöryhmien, aattei

den ja liikunnallisten pyrkimysten erilaisuus,

- organisaatioratkaisun on tavoitettava eri väestöryhmät ja

- sen on pystyttävä vaikuttamaan julkiseen !iikuntasuunnitteJuun.

3) Organisaatioratkaisun on oltava taloudellinen.

Viimeksi mainittu taloudellisuuden vaatimus eli käytettävissä olevi
en voimavarojen tehokas käyttö on ollut kaikkien organisaatiouu
distusten keskeisenä lähtökohtana. Omassa ehdotuksessani tulkit
sin sen merkitsevän myös sitä, että organisaatioratkaisussa on pyrit-
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tävä yhdistämään kaikki sellaiset järjestöt yhteisen katon alle, »joilla 
on yhteistoiminnan edellytykset ja tavoitteiden, kannattajien ja aat
teiden yhteisyyttä». Lisäksi taloudellisuus merkitsee sitä, että organi
saatiouudistuksessa käytetään hyväksi jo olemassa olevia organisaa
tiorakenteita ja että eri perusorganisaatioiden yhteiset ja yleiset teh
tävät hoidetaan yhteisesti ja keskitetysti. 

Ratkaisuehdotukseni lähtee edellä mainitusta urheilukäsitysten 
kaksisuuntaisuudesta. Siten yhden valtakunnallisen katto-organi
saation sijasta tulisi olls kaksi: toinen kilpaurheilua harjoittavia laji
järjestöjä, piirijärjestöjä ja urheiluseuroja varten ja toinen kuntolii
kuntaa harjoittavia järjestöjä ja liikuntaseuroja varten. Valtakunnal
liset katto-organisaatiot huolehtisivat oman alansa yhteisistä palve
lu-, koulutus- ja edunvalvontatehtävistä. Väitin että kaksinapainen 
dipolimallini edistäisi liikuntakulttuurimme toiminnallista työnja
koa ja sitä vastaavaa hallinnollista yhtenäisyyttä sekä tarjoaisi hyvät 
edellytykset liikuntaelämän kaikkien lohkojen kehitykselle. 

Mutta dipoliratkaisuni ei saanut juuri lainkaan vastakaikua korke
an raadin taholta. Erityisesti SVUL:n torjuva linja oli ehdoton ja yh
tenäinen: kaikki on muka yhtä ja samaa urheilua, ja siksi vain yksi ja 
yhteinen valtakunnanliitto kelpaa ratkaisuksi. Mutta luonteeni mu
kaisesti vahingosta pikemminkin vihastun kuin viisastun ja sen mu
kaisesti jatkoin dipoliratkaisuni toivotonta puolustusta: 

Ajatus on muka mieletön ja keinotekoinen, koska »SVUL:n yksimielisen 

käsityksen mukaan kilpaurheilu ja kuntoliikunta muodostavat jakamatto

man ykseydem>. SVUL:n kilpaurheiluliitot kiirehtivätkin julistautumaan 

myös kuntoliikuntaliitoiksi. Tämä jos mikään on epämielekästä ja epätar

koituksenmukaista. Evoluutio merkitsee erilaistumista ja myös erikoistu

mista. Kilpaurheilujärjestöillä on oma tärkeä tehtävänsä kilpaurheilun ja 

edustusurheilun edistämisessä; vain puolitehokkuus ja sekaannus olisi seu

rauksena jos kilpaurheilu järjestöt tosissaan eikä vain huulena pyrkisivät to

teuttamaan liikunnan kaikkia eri tarkoituksia. SVUL:n peruslähtökohta 

kilpaurheilun ja kuntoliikunnan jakamattomasta ykseydestä on käsitykseni 

mukaan virheellinen, urheilupoliittisesti epätarkoituksenmukainen, liikun

takulttuurimme kehityksen kannalta haitallinen ja se johtaa myös virheelli

seen organisaatioratkaisuun. 

SVUL:n väitetty yksimielinen kanta ja sen edustajien todistelut eivät 

horjuttaneet käsitystäni. Väite kuntoliikunnan ja kilpaurheilun erilaisuu-
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desta on empiirinen ja samalla urheilupoliittinen tai ohjelmallinen eikä sitä 

voida näin ollen millään äänestysmenettelyllä tai järjestöpäätöksellä lrnmo

ta. Olisipa kätevää, jos elämisen ja urheilun ongelmat pystyttäisiin ratkaise

maan o i k e i n  ja jos t o t u u s  löytyisi yksinkertaisesti äänestysmenettelyllä 

tai yksimielisyyden avulla[ ... ] Miljoonaorganisaation perustamisessa näen 

monopolisoitumisen ja totalitarismin vaarat ja demokratian uhat. 

SVUL-edustajien e h d o t o n  yksimielisyys ei hälventänyt vakavia epäilyk

siäni yhden valtaorganisaation perustamisen suositeltavuudesta. 

Vaikka keskustelun aikana SVUL:n kunnioitettu puheenjohtaja 
Akseli Kaskela varoitti ohimennen kirjoittajaa ison veljen tapaan 
moittimasta SVUL:oa, vastineessani poikkesin myös arvon puheen
johtajan visioista: 

SVUL:n puheenjohtaja Akseli Kaskelan teeseissä väikkyy kaunis ajatus koko 

kansan yhtenäisyyden toteuttamisesta urheilun avulla: yksi kieli, yksi mieli. 

Arvostan tuota pyrkimystä, mutta epäilen sen realistisuutta; toiset sosiologit 

eivät pidä sitä edes toivottavana yhteiskuntakehityksen ka1malta. Dcmokraat 

tinen yhteiskunta on moniarvoinen ja se on sitä myös etuvastakohdissaan ja 

arvoristiriidoissaan. Ei niitä voida poistaa siten, että ympätään kaikki yhteen ja 

samaan organisaatioon. Pakkoavioliitosta ei seuraa hyvää kenellekään, ja siksi 

olisi tunnustettava nämä luonnolliset erilaisuudet myös liikunnan tarkoituk

sessa ja rakennettava sen mukainen ratkaisu. Tällöin mielestäni toteutuisi 

myös parhaiten sosiaalineuvos Kaskelan esittämä päätavoite sellaisesta orga

nisaatiosta, »jonka avulla saadaan mahdollisimman moni yhteiskuntamme jä

sen harrastamaan aktiivisesti urheilua ja liikuntaa)) ja »että jokaisella yksilöllä 

on mahdollisuus harrastaa ikänsä, sukupuolensa ja taipumustensa mukaista 

liikuntaa)). 

Vapaana kaikista sidosryhmistä ja niiden intresseistä olin yrittänyt 
etsiä ratkaisua liikuntaelämämme visaisimpaan kysymykseen. Etsin 
ratkaisua, joka olisi yleisen edun mukainen ja joka takaisi liikunta
kulttuurimme kehitykselle hyvät organisatoriset edellytykset. 

Epäonnistuin surkeasti yrityksessäni. En kuilenkaan tunne cpäon
nistuneeni niinkään itse organisaatiomallin laatimisessa kuin sen 
markkinoinnissa: mikään taho ei pitänyt sitä hyväksyttävänä lähtö
kohtana organisaatioratkaisulle. Jäin yksin hiekkalaatikolleni ympy
röitteni kanssa. Monopolimalli yksine ja yhtenäisine mammuttiraken-
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teineen oli kannanotoissa osoittanut ylivertaisuutensa. Urheilun yh
tenäiskäsitys, kilpaurheilun hegemonia ja vuosikymmenien aikainen 
haave yhdestä mammuttijärjestöstä hallitsevat urheilujohtajien tajun
taa niin täysin, ettei sieltä löydy minkäänlaista sijaa muulle kuin mo
nopoli-mallille? Pettymykseni lyö läpi vastineeni päättösanoissakin: 

Keskustelun pintapuolisuus ja argumentoinnin onttous osoittavat taas kerran, 

miten pahasti liikuntakulttuurimme alalla tiedon ja tietämisen viljely on lai

minlyöty ja miten paljon olemme tässä suhteessa jäljessä muiden yhteiskun

ta-alojen kehityksestä. Tiedollinen jälkeenjääneisyys johtaa väistämättä myös 

toiminnalliseen vitkaan. Vähät silloin auttavat yhteisen valtakunnanliitonkaan 

mahtavat raamit! Pikemminkin päinvastoin. 

Yksin jäin mallieni kanssa, mutta yksinpä jäi itse Tahko Pihkalakin 
kaksikerroksisine »Kunnia- ja kuntokuntain liittoineem>. Tahkon seu
rassa olin aina viihtynyt ja nytkin meitä hylkymallien rakentajia yhdisti 
kaatopaikalla samansuuntainen näkemys kilpaurheilun ja kuntolii
kunnan yhteensopimattomuudesta, sillä Tahkonkin mukaan 

[ ... ]kaikkialla saadun kokemuksen mukaan sama yhtenäinen organisaatio 

ja varsinkaan samat johtajat eivät pysty, jos pyrkivätkään hoitamaan asian

mukaisen tehokkaasti sekå' kaiken kansan kuntourheilua ettå' valioitten 

'kunniaurheilua'. Missä sitä yritetäänkin, jää edellinen toissijaiseksi yhtä 

välttämättömästi kuin voileivän joutuessa koiran syötäväksi leipä jää vii

meiseksi ja syömättä. (Urheilun valtakunnanorganisaatio. LTS:n julkaisuja 

n:o 23/1971) 

Organisaatiouudistukset olivat jälleen kerran kariutuneet. Aika ei 
ollut vielä kypsä edes minkäänlaisiin avoliittokokeiluihin. Kosio
mies SVUL oli ehkä liian korskea vaatimuksissaan ja sen isän
nänääntä oli vahvistanut puhdas silmänkääntötemppu eli nimen
muutos Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitosta Suomen Valtakunnan

Urheiluliitoksi!Mutta aika kypsytti ja vähensi kosiomiehen korskeut
ta. Aatteet romuttuivat ja menettivät arvonsa toiminnan johtotähte
nä ja tilalle tuli raha urheilun elinkysymykseksi. Maaliikennekeskus 
alkoi jauhaa rahaa, mutta kasinopeli vei ne ja samalla koko järjestön 
konkurssin partaalle. Valtakunnan »suurin ja kaunein» oli menettä
nyt aatteensa ja rahansa kauppaneuvostensa käsissä ja itse urheile-
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miseen oli iskostunut tuloskeinottelu. Aika oli kypsyttänyt SVUL:n 
- ja sen tukilinnakkeen Suomen Urheiluopiston - pesänselvitysti
laan ja samalla valtakunnalliseen organisaatiouudistukseen!
SVUL:n isännänääni oli muuttunut velkanöyryydeksi ja tyhjätaskun
valmiudeksi kaikkiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

Kun konkurssiuhka oli poistanut SVUL-esteen organisaatiorat
kaisulta neuvottelut käynnistyivät ja etenivät junttamiesten runnoessa 
ratkaisun, jossa kaikki, mikä vähänkin liikkuu vaikka hevos- tai moot
torivoimin tai kantaa »urheilum> epiteettiä, ympättiin yhteen! 

Tällainen kaikki kelpaa -mammuttijärjestön perustamishanke sai 
minut vielä kerran tarttumaan kynään, josta lähti julkisuuteen toi
sinajattelijan kriittinen vaihtoehto »Kilpaurheilulle ja kuntoliikun
nalle erilliset organisaatioratkaisut» (HS 17.6.1992): 

Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen luomalla lii

kunnallisesti aktiivisen elämäntavan mahdollistavia, kansalais

ten odotuksia ja tarpeita vastaavia liikuntapalveluja. 

Liikuntapoliittinen kehittämistavoite. Edellä olevan tapaan laajapohjai

nen valtion liikuntakomitea määritteli 1990-luvun liikuntapoliittisen perus

tavoitteen O<omiteanmietintö 1990:24). Tavoitteen toteuttamisessa kunto

liikunnan osuus on keskeinen, sillä nykytilanteessakin kuntoliikunnan osuus 

väestön 'liikekannasta' on laskentaperusteista riippuen 80-90 %:n luokkaa, 

kun harrastajiaan vahvasti valikoivan varsinaisen kilpaurheilun osuus jää 

10-20 %:iin. Tämä on luonnollista, sillä eihän kilpaurheilu ole tarkoitettu

kaan liikuttamaan suuria väestöryhmiä. Tämä tehtäväalue kuuluu nimen

omaan kuntoliikunnalle ja sen eri osa-alueille.

Komitean esittämän liikuntapoliittisen tavoitteen toteuttaminen edellyt

tää myös vastaavaa valtakunnallista organisaatiouudistusta. Nykyinen orga

nisaatiorakenne on tehtäviltään ja työnjaoltaan auttamattomasti vanhentu

nut sekä samalla käyttökustannuksiltaan raskas, voimavaroja tuhlaava. Julki

suuden kannanotoissa organisaatioratkaisua on yleisimmin etsitty itsenäis

ten lajiliittojen pohjalta. Malli rakentuu kilpaurheilun ehtoihin ja muistuttaa 

nykyistä SVUL:n rakennetta, jossa keskusliiton palvelutoimintaa ja rahanja

koa isännöivät enemmistönä itsenäiset lajiliitot. Lajiliitto-ratkaisu painottuu

kin kiistatta kilpaurheiluun eikä sellaisena vastaa nyky-yhteiskunnassa lii

kuntakulttuurin monipuolista tehtäväkenttää eikä olisi myöskään sopusoin

nussa parlamentaarisen komitean esittämän kehittämistavoitteen kanssa. 
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Erilaiset toiminta-ajatukset. Organisaatiouudistuksen on perustuttava 

liikuntakulttuurin koko tehtävävastuuseen yhteiskunnassa. Siksi perusrat

kaisun on selkeästi eriydyttävä kuntoliikunnan ja kilpaurheilun erilaisten 

tehtäväalojen mukaan. Kilpaurheilussa perusideana on urheilullisen ete

vämmyyden osoittaminen ja menestykseen pyrkiminen, kun taas kuntolii

kunnassa liikunnan harrastaminen sinällään ja/tai »vireisyys ja toimintaky

kyisyys» ovat osallistumisen pontimina. Kun kilpaurheilussa urheilija val

mennuksen ja harjoittelun avulla sopeutuu/ sopeutetaan lajinsa suori

tusehtoihin ja vaatimustasoon, kuntoliikunnassa liikunta vaatimuksineen 

sopeutuu/ sopeutetaan yksilöiden ja eri väestöryhmien erilaisiin mielty

myksiin, valmiuksiin ja ympäristöedellytyksiin. Kilpaurheilun harjoitta

mista säätelee riittävän kilpailukyvyn ja tehokkuuden vaatimus, kuntolii

kunnan harrastamista taas osanottajien omat mieltymykset ja henkilökoh

taiset kuntotarpeet. Kilpailu erottelee menestyvät ja häviäjät; tästä syystä 

kilpaurheilu suosii urheilullisesti lahjakkaita. Kuntoliikunnassa kaikki ovat 

yhdenvertaisia; kuntoliikunta on tarkoitettu kaikille. Tästä syystä kuntolii

kunta ei ole myöskään sidottu tiukasti yleisiin lajisääntöihin tai kansainväli

siin standardilajeihin, vaan sen liikuntaohjelma on pyritty mukauttamaan 

eri väestöryhmien erilaisiin odotuksiin ja liikuntaedellytyksiin. 

I<:ilpaurheilun ja kuntoliikunnan toiminta-ajatusten, arvoperusteiden ja 

liikuntakäsitysten erilaisuus on kansainvälisestikin tunnettu ja tunnustettu. 

Tämä erilaisuus on otettava myös organisaatiouudistuksen perustaksi, 

koska molemmat liikuntakulttuurimme päälohkot tarvitsevat myönteisen 

kehityksensä tueksi toisistaan riippumattomat organisaatioratkaisut. 

Kuntoliikunnan palvelukeskus. Sellainen järjestöratkaisu, jossa ympä

tään yhteen ja samaan palvelukeskukseen muutamat kuntoliikuntajärjestöt 

ja kilpaurheilun kymmenet lajiliitot, olisi edellä olevan perusteella jo synty

essään 'keskonen' ja liikuntakulttuurimme kehityksen ja kehittämistavoit

teiden kannalta epäonnistunut ratkaisu. 'Monopolin' sijaan tarvitaankin 

kilpaurheilun ja kuntoliikunnan erilaisuuteen perustuva , dipoliratkaisu , eli 

erilliset toiminnalliset yhtymät kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua varten. 

Yhtäältä siis organisaatiouudistuksen pitäisi koota kuntoliikunnan tehtä

väalueen eri lohkot nykyistä parempaan yhteistoimintaan yhteisen toimin

ta-ajatuksen toteuttamiseksi ja voimavarojen käytön tehostamiseksi. Tällai

sen yhteistyön organisatorisia peruselementtejä kuvaa seuraava kaavio: 
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Kuntoliikunnan palvelukeskus (KLPK) 

Tehtäväalue Toiminnan perusyksikkö 

Yleinen kuntoliikunta seurat, koulut, perheet 

Opiskelijaliikunta 

Erityisliikunta 

Ikääntyvien liikunta 

Ulkoilu ja retkeily 

Seuravoimistelu 

Työpaikkaliikunta 

Malkaliikunta 

oppilaskunnat, osakunnat 

aineyhdistykset, asuntolayhteisöt 

kunnat 

kunnat, seurat, kansalaisopistot yms. 

seurat, perheet 

seurat, kunnat, liikuntakoulut 

työyhteisöt, ammattiosasto! 

henkilökuntayhteisöt 

kunnat, asukasyhdistykset 

Nykyinen järjestö 

Suomen Kuntourheiluliitto (SVUL) 

Työväen kuntoliitto (TUL} 

Konditionsfrämjandet (CIF) 

OLL, SAKU, KLL 

vammaisliikuntajärjestöt 

eläkeläis- ja veteraanijärjestöt 

Suomen Latu 

SNLL 

Työväen kunloliitto 

Suomen Kuntourheiluliitto 

Enemmistö ry. 

Voimavarojen taloudellisen käytön kannalta olisi tarkoituksenmukaista, 

että kuntoliikunnan osa-alueilla tehtävävastuusta huolehtisi vain yksi jär

jestö tai vastaava toimintayksikkö. Kuntoliikunnan eri tehtäväalueiden yh

dyssiteenä toimisi Kuntoliikunnan palvelukeskus (KLPK), joka samalla 

koordinoisi osa-alueiden toimintaa ja huolehtisi kuntoliikunnan yleisistä 

tehtävistä ja yhteisestä edunvalvonnasta. Tällaisia palvelutehtäviä olisivat 

mm. kuntoliikuntakulttuurin kehittäminen, tiedotus- ja valistustoiminta,

ohjelmapalvelu, varuste- ja välinetestaus, yhteistyösuhteista huolehtimi

nen, kuntoliikunnan edunvalvonta mm. joukkoviestinnässä, liikenne-, yh

dyskunta- ja seutusuunnittelussa jne.

Kilpaurheilun palvelukeskus (KUPK). Kilpaurheilun palvelukeskus 

(KUPK) huolehtisi vastaavasti onwn alansa yhteisistä tehtävistä lajiliitto

jen keskittyessä lajikohtaisen nuoriso-, valmennus- ja kilpailutoiminnan 

johtamiseen, eclusLusurheilun huolto-, tuki ja järjestelytehtäviin sekä lajin 

markkinointiin ja tuotekehittelyyn. 

Kilpaurheilussa vaatimustason nousu ja lisääntyvä lajirunsaus kasvatta

vat voimavarojen kysyntää. Nykyisin esimerkiksi SVUL:ssa on yhteensä 

54 erillistä lajiliittoa ja maassa toimii lisäksi 14 muuta lajiliittoa. Myös 
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TUL:n lajiohjelma on runsas: siihen kuuluu 60 lajia. Lajien paljous, lajiliit

tojen lisääntyvä määrä ja kilpaurheilun vaatimustason nousukierre aikaan

saavat kiristyvää kilpailua myös yhteiskunnallisesta tuesta ja lajien , elinti

lasta' eli kunnallisista liikuntapaikoista. Organisaatiouudistuksessa tämä 

voimavarojen riittävyyden ongelma on myös keskeinen peruste. Voimava

rojen taloudellista käyttöä voidaan tehostaa keskittämällä lajiliittojen ylei

siä tehtäviä yhteiselle palvelukeskukselle mutta myös yhdistämällä vaikka

pa sukulaislajeja tai kesä- ja talvilajeja yhden ja saman liiton toimialaan. 

Maamme liikuntakulttuurin kehittäjiä odottavat suuret haasteet. Haas

teisiin vastaaminen edellyttää, että pystymme vapautumaan menneisyyden 

painolasteista ja ajatuskaavoittumista sekä käsittämään, että nykypäivän 

yhteiskunnassa liikunta ja urheilu ovat tarkoitetut kaikille: »jokaiselle kan

salaisella on oltava yhtäläinen oikeus liikunnan harjoittamiseen». Siksi »hy

vinvointia liikunnasta - liikuntaa kaikille» on liikuntakulttuurimme kansal

linen päätehtävä. Mutta myös kilpaurheilulla ja sen lippulaivalla, huip

pu-urheilulla, on suorituskykyä arvostavassa kilpailunyhteiskunnassa oma 

tärkeä tehtävänsä. Organisaatiouudistuksessa on pyrittävä turvaamaan 

näiden molempien liikuntakulttuurimme painoalojen itsenäisen kehittä

misen mahdollisuudet. 

Kuten vuonna 1971 sain myös nyt esitellä ratkaisumalliani ulkopuoli
selle raadille - tällä kertaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton neuvottelu
päivien osanottajille. Edellisestä tilaisuudesta jouduin poistumaan 
»häntä koipien välissä», nyt poistuin taputusten saattelemana. Kät
tennosto-äänestyksessä ehdotukseni sai lähes yksimielisen kannatuk
sen. Mutta tähän sen kannatus jäikin. Yksi yhteinen valtakunnanliitto
Suomen Urheilu ja Liikunta r.y. runnottiin entisen pääministerin Harri
Holkerin junttakeinoin pystyyn vuonna 1993. Uusi uljas megaor
ganisaatio aloitti uuden luvun maamme liikuntahistoriassa yhdistäes
sään shakin ja voimanoston, valjakkourheilun ja naisvoimistelun,
moottoriurheilun ja kyykänlyönnin, ammattilaisurheilun ja liikunta
kasvatuksen, ulkoilun ja ilmailun saman organisaatiokaton alle. Huo
limatta uuden järjestön mahtavista puitteista: 120 järjestöä tuhansine
jäsenseuroineen yhteisen lipun alla - pidän sitä nimenomaan /iikNnta
kulttuurimme kehityksen kannalta, ei vain epätarkoituksenmukaise
na, vaan reaktionaarisena ja kehitystä jarruttavana ratkaisuna. Mitä
muuta yhteisyyttä kuin yhteinen katto tai rahantarve löytyy tällaisesta
kirjavuudesta yhteisen arvoperustan ja kehittämislinjan pohjaksi? Jos
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liikuntakulttuurimme kehittämisen tavoitteena on kansalaisten ja yh
teiskunnan hyvinvoinnin edistäminen liikunnassa ja liikunnan avulla, 
mitä järkeä ja tarkoituksenmukaisuutta on siinä, että kuntoliikunta eri 
tehtäväalueineen ympätään hallinnollisesti kattojärjestöön, jossa 
isännän ääntä käyttävät suurena enemmistönä olevat kilpaurheilun la
jiliitot pientä väestövähemmistöä eli kilpaurheilijoita suosivine urhei
lukäsityksineen ja suoritustavoitteineen? 

Suurvalta Ruotsin ja keisarillisen Venäjän suuriruhtinaskunnan 
jälkeläisinä meissä elää vielä tänäänkin alamaisuus ja usko suuruu
teen, sen antamaan voimantuntoon jajohta;ien käskyvaltaan. Kestä
vässä kehityksessä ratkaisee enemmän kuitenkin toiminnan laatu ja 
sen tuotokset punnittuina ihmisen ja hänen yhteiskuntansa hyvin
voinnin mittareilla. 
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TIEDEKUNTA RISTIAAUOKOSSA 
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linjaristiriita 

Protestini uutta uljasta valtakunnanliittoa vastaan oli kuin hyttysen
pistos ja yhden miehen soraääni hukkui sotahuutoon: Suomi voit
toon! Mutta myös uudet sotahuudot alkoivat kantautua maailmalta 
rauhalliseen Pohjolaan ulottaen kaikunsa myös Jyväskylän yliopis
toon: Alas vanhat valtarakenteet/Tämä uusvasemmistolaisuutena tun
nettu radikaali opiskelijaliike löysi Jyväskylän yliopistosta hyvän kas
vu- ja kaikupohjan. Liike oli luonteeltaan vahvasti poliittinen ja ku
mouksellinen: professorivalta on yliopistossa murrettava, yliopisto
hallinto on demokratisoitava ja edistykselliset marxilais-leninistiset 
yhteiskuntaopit saatava kunniaan kaikessa yliopisto-opetuksessa, 
-tutkinnoissa ja -tutkimuksessa.

Vaikka uusvasemmistolaisen kumousliikkeen eli ns. kulttuurival
lankumouksen katveessa olivat maamme kaikki korkeakoulut ja sen
tiedostavilla etujoukoilla oli vahva äänivalta myös korkeakoulujen
keskushallinnossa, opetusministeriössä ja korkeakouluneuvostossa,
sen vaikutukset vaihtelivat suuresti eri korkeakouluissa ja eri tie
teenaloilla. Luonnollisesti pehmeät yhteiskuntatieteet, humanistiset
tieteet ja kasvatustieteet altistuvat herkemmin erilaisten aatevirtaus
ten, jopa poliittisten ääriliikkeiden vaikutuksille kuin kovat reaalitie
teet, joissa operoidaan luonnontieteiden ja teknologian kovilla fak
toilla. Tämä radikalismin vaihtelu näkyi selvästi myös Jyväskylän yli
opistossa: sen vahvimmat jalansijat olivat yhteiskuntatieteellisessä,
kasvatustieteellisessä ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja hei
koirr1rr1al juuri luonnontieteellisessä tiedek_unnassa.

On ilmeistä, että painopistesuuntien valinnassa heijastui myös 
kumousliikkeen strategia: sillanpääasema opetusministeriössä, 
vaikutuskanavat korkeakoululaitoksessa ja kasvatustieteiden ja 
opettajainvalmistuksen avulla koko maan koulujärjestelmässä rai
vaa pitkällä tähtäyksellä tietä koko yhteiskuntajärjestelmän muut
tamiseksi kohti etätavoitteena olevaa sosialistista utopiaa. Tässä 
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strategiassa liikuntatieteellisellä tiedekunnalla alansa ainoana yli
opistollisena keskuksena oli oma erityisasemansa. 

Poliittinen järjestäytyminen 

Uusvasemmistolainen kumousliike ei jättänyt yleensä ketään eten
kään professorikunnassa tuon ajan Jyväskylän yliopistossa koske
mattomaksi; jokaisen oli tavalla tai toisella määriteltävä paikkansa eli 
kenen joukossa seisot. Jotkut professorit liittyivät kumousliikkeen 
etujoukkoihin, jotkut asettuivat etujoukkoina sitä vastustamaan; 
monet turvasivat »loukkaamattomuutensa» ottamalla hiljaisen myö
täilijän roolin tai liittymällä tiedepoliittisten tukijärjestöjen turva
jäsenyyteen, osa säilytti integriteettinsä eristäytymällä yliopistoyh
teisöstä, vetäytymällä yksinäisyyteen ja kaiken hälyn ulkopuolelle. 

Poliittisen radikalismin paineissa tieteen politisoituminen laajeni. 
Uusvasemmistolaisuus synnytti poliittiset vastaliikkeensä, joista 
vahvimmaksi kehittyi lähinnä keskustan ympärille järjestäytynyt 
Edistyksellinen Tiedeliitto. Monet yliopiston opettajat ja tutkijat ha
kivat koskemattomuudelleen turvaa näistä tukijärjestöistä, toiset 
taas hakivat niistä joukkovoimaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
ja valtapyrkimyksilleen. Puhdasoppisin poliittinen tukijärjestö syn
tyi 18.1.1976, kun Sosialistisen Opiskelijaliiton aloitteesta Helsin
gissä perustettiin Suomen Tutkijaliitto tarkoituksenaan 

[ ... ] osallistua työväenluokan ja sen kommunistisen puolueen, SKP:n, 

johtamaan taisteluun yhteiskunnallisen edistyksen, rauhan, demokratian ja 

sosialismin puolesta[ ... ] Liitto tukee SKP:n tutkimustoimintaa sekä edis

tää tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun kehitystä työtätekevien etujen ja 

marxismi-leninismin teoreettisten lähtökohtien suuntaan. (Tiedonantaja 

22.1. 1976) 

Ja kuin kaiken vakuudeksi uuden liiton vastavalittu puheenjohtaja, 
yhteiskuntatieteiden tohtori Seppo Toiviainen vannoo liittonsa 
puolueuskollisuutta: »Me tunnustamme työväenluokan ja puolueen 
johtavan roolin» (Tiedonantaja 5.5.1976). 

Lehtiuutisen perusteella Jyväskylän Liikunta sai uuden liiton hal
litukseen vahvan parivaljakon: Jeddi Hasanin ja Martti Silvennoisen. 
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Hallitukseen tuli monia muitakin tunnettuja »edistyksellisyyden» 
johtohenkilöitä kuten Raimo Blom. Eero Blåfield, Risto Eräsaari, 
Antti Eskola, Matti Juntunen, Antti Kasvio, Mikko Korkiakangas ja 
Kyösti Pekonen, useat heistä juuri Jyväskylän yliopistossa kannuk
sensa hankkineina. Muita Tutkijaliiton tunnettuja ja vaikutusvaltai
sia jäseniä tai tukijoita olivat mm. Jyrki Jyrkiäinen, Arto Noro, Juha 
Partanen, Olli Perheentupa, Liisa Rantalaiho, Jeja-Pekka Roos, 
Veronica Stolte-Heiskanen ja Pekka Sutela. Nimiluettelo osoittaa, 
että kommunismilla ja »Suomen ja Neuvostoliiton tieteellisellä yh
teistyöllä» oli vetovoimaa nuoreen älymystöön, josta moni päätyi 
urallaan yliopiston professorin oppituolille yltäen huomattaviin saa
vutuksiin myös tieteen alalla. 

Yliopistokäsitykseni 

Minkä linjan itse valitsin ja kenen joukoissa seisoin? Kuuntelin omaa 
ääntäni ja valitsin hankalimman vaihtoehdon: kun muut järjestäytyi
vät poliittisiin tukijoukkoihin, minä vetäydyin politisoituvien tiedeyh
teisöjen jäsenyydestä. Kun sosiologien tiedeyhteisö the Westermarck 
Society, jonka hallituksessakin olin aikaisemmin itsekin jonkin aikaa 
ollut, alkoi puheenjohtajansa Yrjö Littusen aikana myötäillä »edistyk
sellisyyden» kumouksellisia pyrkimyksiä, erosin 24.4.1972 vanhan 
puheenjohtaja-ystäväni hämmästykseksi jäsenyydestä: »En katso voi
vani edes 'kannattajajäsenen' ominaisuudessa tukea tieteellisen yh
distyksen toimintaa, joka näyttää vahvistuvan ensi sijassa poliittisessa 
kumouksellisuudessa ja sitoutuneisuudessa». Kun Liikunnan ja kan
santerveyden edistämissäätiö siirtyi samaan »edistyksellisyydem> rin
tamaan ilmoitin kirjeellä 17.2.1975 kieltäytymisestäni säätiön valtuus
kunnan jäsenyydestä: 

On iimeistä, että poiiittiset valintaperusteet ovat valtuuskunnan kokoon

panossa entisestään korostuneet ja että tämä myös voimistuvasti heijastuu 

säätiön päätöksenteossa. 'l'assä tilanteessa katson, ellei minulla ))poliittise 

na villinä» ole riittäviä edellytyksiä toimia valtuuskunnassa sitoutumatto

man liikuntatieteellisen tutkimuksen hyväksi. Vierastan politisoituvaa tut

kimusta ja puolue-ehtoista tutkimuspolitiikkaa eivätkä niistä saadut koke

mukset ole olleet rohkaisevia - Jyväskylässäkään. 

] 170 [ 



Mitään valintaa en itse asiassa tehnyt, koska pitäydyin omaksumas
sani yliopistokäsityksessä, jossa keskeisiä perusteita ovat totuudelli
suus) kriitttjyys ja sitoutumattomuus. 

Totuudellisuus. Jyväskylän yliopiston logossa on tiedon valoa ku
vaava soihtu ja teksti Amica - Veritas - ystävänä totuus. Yliopiston 
tehtävänä on korkeimman hengenviljelyn alalla edistää tieteellistä 
ajattelua ja tutkimusta. Pyrkimys totuuteen on sekä tieteellisen ajatte
lun ja tutkimuksen välttämätön perusedellytys että sen lopputulos 
riippumatta saavutetun totuuden suhteellisuudesta. Tiede on siten 
totuuden etsinnän prosessi, jossa tämän päivän totuus voi huomenna 
syrjäytyä entistä pätevämmän totuuden ja uuden tulkinnan kautta. 
Absoluuttinen totuus esiintyy tieteessä usein vain hetkellisenä tilana 
tässä ja nyt ilman pysyvämpää totuusmerkitystä. Luonteenomaisem
paa tieteelle onkin jatkuva totuudenetsinnän prosessi. 

Jos tiede käsitetään totuuden etsimiseksi, voiko esimerkiksi teologia annet

tuna totuutena olla tiedettä ja kuulua yliopiston toimialaan? Mainittakoon, 
että tämä kysymys h1li ajankohtaiseksi, kun Jyväskylän yliopiston hallinto

kollegiossa jouduimme ottamaan kantaa teologisen tiedekunnan perustami

seen. Huolimatta uskonnollisesta vakaumuksestani suhtauduin kielteisesti 

asiaan. Vähättelemättä lainkaan pappiskoulutuksen hengellistä merkitystä 

katsoin, että teologiassa tohms on jo lopullisesti »painosta julkaistu» eikä 

teologia ja pappiskoulutus vastaa näin ollen yliopiston tieteellisen tehtävän 
luonnetta. Aänestyksessä me kerettiläiset voitimme fundamentalistit pienel

lä enemmistöllä ja yliopisto pysyi entisessä tieteellisessä »pakanalähetykses

sääm> torjuen opetusministeriön tarjouksen uudesta tiedekunnasta. 

Totuudellisuus tieteen perusehtona on samalJa yliopiston luovutta
maton oikeus ja velvollisuus. Tätä oikeutta rikotaan jos ja kun tutki
mus valjastetaan kritiikittömästi ja yksipuolisesti palvelemaan jotain 
muuta kuin tieteellistä totuutta. Jäljet lähihistoriasta kertovat karua 
kieltään tällaisesta tieteen väärinkäytöksistä. Nämä kokemukset va
rattavat tänäänkin, jos yliopistojen tiede entistä enemmän suuntau
tuu palvelemaan talouselämän ja taloudellisen kasvun pyrkimyksiä 
ilman omia rajaehtojaan. 

Totuudellisuus on myös se eettinen perusarvo, jonka varassa tie
de toimii; jos se pettää tiede muuttuu huijaukseksi ja epätieteeksi. 
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Koska totuudellisuus on näin perustavanlaatuinen moraalinen im
peratiivi tieteessä, sen pitäisi tutkijakouluLuksessa ja korkeimmassa 
hengenviljelyssä yleensä läpäisyperiaatteena toteutua kaikessa yli
opiston toiminnassa ja erityisesti professorikunnan vastuullisissa 
tehtävissä. Monissa yliopiston tehtävissä on pohjimmiltaan kysy
mys totuuden etsinnästä: siitä on kysymys tenttisuoritusten ja opin
näytteiden arvioinneissa, toimien ja virkojen täyttämisessä, budjet
tiesitysten laadinnassa ja määrärahoja jaettaessa tarveharkintojen 
pohjalta jne. Kaikessa tässä virkamiesmoraali ja totuudellisuus jou
tuvat koetteelle ja oman edun ajaminen johtaa helposti ristiriitaan 
totuudellisuuden ja yleisen edun kanssa. Kuitenkin on muistettava, 
että yliopiston kollektiivisessa päätöksenteossa yhteisen totuuden 
löytäminen on usein vaikea ellei ylivoimainen tehtävä, koska monet 
erilaiset totuudet ja ryhmäedut kilpailevat keskenään. 

Kriittisyys. Kriittisyys kuuluu niinikään yliopiston tieteelliseen toi
menkuvaan ja totuudellisuuden rinnalla tieteen harjoittamisen mo
raalisiin imperatiiveihin. Kaiken tieteellisen ajattelun, opetuksen ja 
tutkimuksen lähtökohtana on kriittisyys olemassaolevaa kohtaan: 
kriittisyys nykytietoon ja nykytieteen lähtökohtiin, paradigmoihin, 
kriittisyys nykykäytäntöön ja sovinnaisviisauteen tai kriittisyys ny
kykehitykseen ja sen valtavirtoihin. Kriittisyys tässä mielessä mer
kitsee asiain ja ilmiöiden problematisointia, mikä on kaiken tutkimi
sen lähtökohta; ilman probleemaa, ongelmaa, ei ole mitä tutkia. 

K.riittisyys merkitsee myös tieteellistä menettelytapaa: tutkijan on
oltava kriittinen valitessaan tutkimusmenetelmät ja arvioidessaan tut
kimustensa tuloksia niiden pätevyyden, luotettavuuden ja yleistettä
vyyden kannalta. Kriittisyyteen kasvattaminen on tutkijakoulutuksen 
keskeisiä opetussisältöjä ja tohtorin opinnäytteen, väitöskirjan, pitäisi 
todistaa juuri kriittisyyden osalta nuoren tutkijan oppineisuuden. 

Yhteiskunta on antanut yliopistolle tieteellisen tehtävän etsiä to
tuutta ja tuottaa uutta tietoa ei yksin tiedon itsensä vuoksi, kuten pe
rustutkimuksessa tapahtuu, vaan myös turvaamaan yhteiskunnan 
myönteinen kehitys. Tämä yliopisLon yhteiskunnallinen vaikutus 
välittyy tehokkaimmin yliopiston tieteellisessä koulutustehtävässä 
»kehittää opiskelevaa nuorisoa kykeneväksi palvelemaan isänmaata
ja ihmiskuntaa», kuten laki ylevästi määrittelee, mutta myös yliopis
ton harjoittamassa kehitystyössä.
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Eturyhmäintressien ja -kiistojen hallitsemassa nyky-yhteiskun
nassa lisääntyy yliopiston puolueettoman asiantuntemuksen kysyn
tä ja yliopiston tutkijat osallistuvat myös entistä enemmän konsult
teina, asiantuntijoina ja kriitikkoina eri tehtävissä yhteiskunnan toi
mintaongelmien käsittelyyn. Kriittisestä yliopistosta puhutaan sil
loin, kun yliopisto osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisen kehityk
sen kriittiseen arviointiin ja yhteiskunnalliseen uudistustyöhön. Oli 
luonnollista, että Jyväskylän uusi liikuntatieteellinen tiedekunta tuli 
vanhojen uskomusten hallitsemassa urheilun maailmassa tunnetuk
si juuri kriittisyydestään. 

Sitoutumattomuus. Totuudellisuus, josta edellä oli jo puhetta, 
merkitsee avoimuutta totuudelle ja totuuden etsimiselle. Mikä ta
hansa sitoutuneisuus rajoittaa tätä totuudellisuutta. Tieteen on pys
tyttävä kriittisyyteen myös omien lähtökohtiensa ja perusotaksumi
en suhteen, mutta ideologisesti tai poliittisesti sitoutunut tiede ei tä
hän pysty tai ei uskaltaudu. Sitoutunut tiede kehittyy »sisäänläm
piäväksi, itseään ja jo löydettyjä perustotuuksia toistavaksi uskon
veljien toveripiiriksi» (Heinilä 1976, 344). Sitoutunut tiede, tutkija 
tai vaikkapa yliopisto on luopunut tieteen vapauden periaatteesta ja 
muuttunut ulkoa ohjatuksi: 

Jos annamme näille ideologioille, poliittisille uskomuksille ja niitä edusta

ville puolueille myös tieteessä auktoriteettiaseman ja ehdoin tahdoin alis

tumme niiden ohjantaan esimerkiksi opetus- ja tutkimustyössä sekä tiede

politiikassa olemme vahvasti sitoutuneita[ ... ] (Heinilä 1976) 

Sitoutumattomuuden merkitys korostuu erityisesti liikuntatieteellisen 
tiedekunnan toimialalla, koska se on maassa alansa ainoa yliopistolli
nen keskus. Koska tiedekunnan tehtävänä on edistää koko maan lii
kuntakulttuuria sitoutumattomuus tarkoittaa myös liikuntakäsitysten 
vapautta: tiedekunta ei voi yhteiskunnan palvelutehtävässään sitoutua 
mihinkään yksipuolisiin urheilukäsityksiin tai liikuntaohjelmiin. 
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Liikunta- ja terveysrintamat kädenväännössä 

Tällaisten arvosuuntautumisten varassa jouduin kohtaamaan ne 
haasteet, paineet ja painostukset, joita uusvasemmistolainen ku
mousliike aiheutti Jyväskylän yliopistossa yleensä ja sen liikuntatie
teellisessä tiedekunnassa erityisesti. Ja kaikki tämä kärhämä alkoi 
juuri silloin, kun tiedekunta oli saamassa uudet koulutus- ja tutkin
tojärjestelmänsä, hallintonsa ja toimitilansa sellaiseen kuntoon, että 
olisi raskaan suunnitteluvaiheen jälkeen päästy siirtymään yksinker
taiseen päiväjärjestykseen ja keskittymään varsinaiseen yliopistotoi
mintaan: opetukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ja mikä eri
koista, tämä kumousliike syntyi tiedekunnan painopistealan ulko
puolella kansanterveyden laitoksessa avainhenkilöinään professori 
Jeddi Hasan ja apulaisprofessori Eino Heikkinen. 

Jeddi Hasan sai nimityksen liikuntahygienian ja kansanterveyden 
professoriksi vuonna 1968. Värikkäänä, estottomana ja idearikkaa
na persoonana hänestä tuli nopeasti tunnettu julkkis, ei vain tiede
kunnassa, vaan koko Jyväskylässä. Hänen läheiset aatetoverinsakin 
luonnehtivat Hasanin virkanirnitystä paradoksiksi: 

Ylipainoisen, liikuntaa karttavan tupakoitsijan siirtyminen liikuntahygieni

an ja kansanterveyden professoriksi oli tietysti paradoksi, mutta sellaisia

han ei Jeddin elämästä muutenkaan puuttunut. Jyväskylän vuosina Jeddi 

keräsi ympärilleen mittavan nuorten luokkatietoisten tutkijoiden joukon. 

(Niemi M., Taipale I.,Jylhä M., 1995, 6) 

Jeddi Hasan tuuletteli railakkaasti lääketieteen ajatuskaavoittumia ja 
ideoi samalla aliarvostettua terveystieteellistä koulutus- ja tutkimus
linjaa. Hänestä tuli kuitenkin kohuttu professori varsinaisesti »seksi 
ja siitos» -seminaaristaan ja suositellessaan seksiä terveellisenä lii
kuntamuotona. 

Jeddin rento tyyli ja epäsovinnaisuus lisäsivät hänen suosiotaan 
opiskelijoiden keskuudessa mutta aiheuttivat hämmennystä laitok
sen ulkopuolella. Jeddi saattoi esimerkiksi kesken tiedekunnan ko 
kousta ja asiainkäsittelyä kaivaa muina miehinä esille eväspakettinsa 
ja Pommac-pullonsa ja ryhtyä aterioimaan. Moinen epäsovinnai
suus kokoustavoissa kuvasti hyvin hänen kapinallisuuttaan poro
porvarillista tapakulttuuria kohtaan. 
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Syystä tai toisesta uusvasemmistolainen kumousliike tempa1s1 
kansanterveyden laitoksen tutkijat mukaansa, eikä vain liikkeen 
myötäilijöiksi, vaan sen eturivin vaikuttajiksi ja ns. sosialistisen ter
veysrintaman avainhenkilöiksi. Tämä merkitsi terveyden ja terveys
tieteen politisoimista ja valjastamista yhteiskunnan luokkataiste
luun ja »työn ja pääoman» ikuiseen kädenvääntöön. Kun tämä ha
luttiin toteuttaa »edistyksellisyyden» myötätuulessa tässä ja nyt, se 
merkitsi terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen priorisoin
tia tilanteessa, jossa tiedekunnan kehittäminen sen omalla !iikf,(nta
tieteiden valtakunnallisella painosuunnalla oli vielä pahasti kesken. 
Tästä syystä jouduin väistämättä poikkiteloin terveysrintaman 
kanssa. Pyrkiessäni turvaamaan tiedekunnan myönteisen kehityk
sen alansa valtakunnallisena keskuksena laadin tiedekunnalle ehdo
tuksen kehittämisohjelmaksi vuosiksi 1970-197 5, mikä hyväksyt
tiin myös yliopiston hallintokollegiossa 30.4.1969. Ohjelmassa 
määriteltiin yksiselitteisesti tiedekunnan kehittämisen painopis
tesuunnaksi »maamme liikuntakulttuurin ja tähän liittyvän kansan
terveyden keskeisen koulutuksen ja tutkimuksen alab>, mutta samal
la todettiin tiedekunnan haluavan myös »kehittää jatko-ohjelmas
saan muitakin ja erityisesti liikuntakulttuuria sivuavia terveyden
huoltoon kuuluvia tutkimuksen ja koulutuksen aloja edellyttäen, 
että tälle ohjelman laajennukselle luodaan riittävät ja asianmukaiset 
edellytykseb>. Tämän varsin ainutlaatuinen yksityisen tiedekunnan 
kehittämisohjelma antoi perusteita myös opetusministeriön ja sen 
korkeakouluneuvoston kannanotoille. 

Vaikka hyväksytty kehittämisohjelma ei tyydyttänytkään terveys
rintamaa, tiedekunta pystyi pitämään mölyt vatsassaan ja valmistau
tumaan suureen julkiseen esittäytymiseen tiedekuntarakennuksensa 
vihkiäisjuhlassa 29.-30.10.1971. Tiedekunta antoi myös juhlako
kouksessaan 28.10.1971 hyväksytyn julkilausuman, jossa se määrit
teli toimenkuvansa korostaen yliopistollista sitoutumattomuuttaan 
ja liikuntatieteellistä vastuualuettaan mm. seuraavasti: 

Tiedekunta pitää liikuntakulttuurin suotuisan kehityksen tärkeänä edelly

tyksenä tiedontason kohottamista sekä kriittisyyden ja vapaan keskustelun 

edistämistä. Tässä tarkoituksessa tiedekunta on kiinnittänyt erityistä huo

miota tutkimustyön ja tiedonvälityksen tehostamiseen. Tiedekunta pyrkii 

tehostamaan uuden tiedon hankintaa ja sen välitystä, mutta samalla myös 
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- mihinkään etu-, järjestö- tai puolueryhmään sitoutumatta - tiedon kriit

tistä soveltamista käytännön liikunta- ja urheilutoiminnassa.

Toisena perusnäkökohtana tiedekunta korostaa liikuntakulttuurin yh

teiskunnallisen yhdentämisen tarpeellisuutta. Perinteisesti liikuntakulttuu

ri on eristäytynyt muusta yhteiskunnasta muodostaen näennäisesti oman 

todellisuutensa, »urheilun maailman». Tämä ei voi olla tarkoituksenmu

kaista edes liikuntakulttuurin oman kehityksen kannalta, sillä eristäytyes

sään yhteiskunnasta se eristäytyy mm. sen yhdyskuntasuunnittelusta, ter

veydenhuollosta, loma- ja vapaa-aikasuunnittelusta, sanalla sanoen koko 

yhteiskuntasuunnittelusta; siitä erotettuna liikuntakulttuuri jää jälkeen ja 

vieraantuu ihmisestä ja hänen hyvinvointinsa ja viihtymyksensä moninai

sista tarpeista [ ... ] 

Tiedekunta pitää liikuntakulttuurin moniarvoisuutta sen myönteisen 

kehityksen tärkeänä ehtona. Yhteiskunnan ja sen elämänolosuhteiden 

muutokset antavat liikuntakulttuurille uusia tehtäviä, mutta myös entistä 

paremmat kehittymisen edellytykset[ ... ] Voidakseen toteuttaa uudet teh

tävänsä ja palvellakseen entistä laajempien väestöryhmien liikunnallisia 

tarpeita liikuntakulttuurin on eriydyttävä ja monipuolistuttava. Liikunta 

kulttuurin liiallinen sidonnaisuus kilpaurheilun tavoiteasetteluun ja sen 

kansainvälisiin sääntöihin ja muotoihin jarruttaa tätä tehtävänjakoa ja lii

kuntakulttuurin erilaistumista. Yhteiskuntakehitystä seuraten tiedekunta 

pyrkii laajentamaan perinteistä kilpaurheilun sävyttämää liikuntakäsitystä 

sekä edistämään koulutus- ja tutkimustyössään liikuntakulttuurin kaikkien 

tehtäväalojen, ja niin muodoin mm. liikuntakasvatuksen, kuntoliikunnan, 

kilpaurheilun, esittävän ja erityisryhmien liikunnan kehitystä [ ... ] 

Tiedekunta on vaativien tehtävien edessä. Voidakseen toteuttaa nämä 

sille kuuluvat tehtävät ja eduskunnan asettaman velvoitteen liikuntatieteel

lisen koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena tiedekunta tarvitsee kuiten

kin huomattavaa vahvistusta nykyisiin opetuksen ja tutkimuksen voima

varoihinsa. Onnistuakseen tehtävässään tiedekunta tarvitsee myös yhteis

toimintaa ja kaikkien niiden yhteisöjen ja kansalaispiirien tukea, jotka ovat 

kiinnostuneita iiikuntakulttuurin kehittämisestä ja haluavat edisti:iä ihmi

sen hyvinvointia ja kaikinpuolista elämänvireyttä liikunnassa ja liikunnan 

avulla. 

Olin laatinut ehdotuksen julkilausumaksi, joten sen linjaukset olivat 
yhteneväiset myös tiedekunnan kehittämisohjelman kanssa. Julki
lausuma hyväksyttiin tiedekunnan kokouksessa yksimielisesti, mikä 
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merkitsi sitä, että professori Jeddi Hasankin joutui yhtymään tiede
kunnan sitoutumattomuuden ilmoitukseen - joskin nielemis
vaikeuksin. 
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UKK:n nvuoden puhen 

Tiedekunta julkilausumineen jäi kuitenkin täysin julkisuuden var
joon, sillä vihkiäisjuhlassa todelliseksi mediatapahtumaksi nousi pre
sidentti U. K. Kekkosen juhlapuhe, joka myöhemmin palkittiin vuo
den puheena ja säilyy »sporttipuheena» maamme liikuntahistoriassa. 

Akateemikko Alvar Aallon suunnittelema uljas tiedekuntaraken
nus oli päätetty vihkiä tarkoitukseensa näyttävästi mutta samalla yli
opiston kriittisessä hengessä. Kukapa silloin olisikaan sopinut pa
remmin vihkiäispuheen pitäjäksi kuin itse valtion päämies, urheilija
na, urheilujohtajana ja yhteiskunnan kriittisenä uudistajana arvos
tettu UKK. 

Yrittävää ei laiteta. Olin juuri kotiutunut kongressimatkalta 
Kanadasta, kun adjutantti soitti ja ilmoitti kutsusta Tamminiemeen. 
Siellä isäntä pelinavauksen tapaan kyseli aluksi yliopiston ja urhei
luelämän kuulumiset. Kongressimatkan tiimoilta innostuin kerto
maan laajemminkin alan kehittämisen uusista visioista. Tästäkös 
vanha urheilumies lämpeni, josta seurasi kahden urheilumiehen 
rönsyilevä jutustelu urheiluelämämme tilasta. Rupattelun tuloksena 
UKK ilmoitti vielä harkitsevansa yliopiston kutsua, vaikka hän oli 
jo päättänyt kiireittensä takia kieltäytyä tehtävästä. Parin päivän ku
luttua adjutantti ilmoitti UKK:n suostunnasta. 

Juhlaliputettu Jyväskylän yliopisto toivotti arvovaltaisen kutsu
vierasjoukon tervetulleeksi tiedekuntarakennuksen vihkiäisjuhlaan. 
Liikunta- ja urheiluelämän vaikuttajat täyttivät yliopiston kauniin 
juhlasalin. 

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua, kun Kaustisen Peliman
nit Konsta Jylhän joh<lulla viritti yleisön juhlatunnelmaan. UKK 
nousi rivakasti ja ryhdikkäänä kateederille, kohotti sanallisen startti
pistoolinsa ja otti juhlan VIP-yleisön haltuunsa: 

] 178 [ 



Hyvät naiset ja miehet! 

[ ... ]urheilu alkaa meillä olla ainoa elämän ala, johon nykyaikainen yhteis

kunnallinen kehitys ja uudistus eivät ole päässeet syvemmälti vaikutta

maan. Urheilu on meillä aina tähän päivään saakka säilyttänyt asemansa 

autonomisena, eristyneenä, vaikutuksia torjuvana, konservatiivisena insti

tuutiona, rudimenttinä, jäänteenä, johon sopivat Vänrikki Stoolin sanat: 

»Näin kertoi Stool sinusta, urhokas, sa kunniamme kulta-aikain jäänne».

Reilusti mutta ei suinkaan ylenpalttisesti liioitellen voidaan sanoa, että

urheilu. sportti, on ideologialtaan, hengeltään, päämääriltään, jopa osittain

organisaatioiltaankin säilynyt yli puolen vuosisadan ajan vuoden 1912

Tukholman unohtumattomien olympiakisojen väsymättömänä soihdun

kantajana. Se valtava kehitys, joka yhteiskuntamme kaikilla kaistoilla on ta

pahtunut, on liukunut urheilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä. Urheilum

me elää menneisyyttään nykyhetkessä.

Sporttipuhe sisälsi terävää kritiikkiä kattaen kansainvälisen olym
pialiikkeen valtarakenteen vääristymät ja ulottuen kansallisen urhei
luelämämme itseriittoisuuden harhoihin: 

[ ... ) urheilu on liian tärkeä ja mahdollisuuksiltaan liian merkityksellinen 

jäädäkseen vain urheilun itseriittoisuuteen uskovien urheilujohtajien 

asiaksi. Urheilulla on aina raja-aitansa ylittäviä vaikutuksia haluttiinpa niitä 

tai ei. Näiden vaikutusten tiedostuessa ja urheilukulttuurin tehtävien tul

lessa yhä tärkeämmiksi on itseasiassa varsin luonnollista, että yhteiskunta 

itse ja sen poliittiset hallintoelimet lisääntyvästi osallistuvat tämänkin yh

teiskuntapolitiikan erityislohkon kehityksen ohjaamiseen. Liikunnassa ja 

urheilussa on ja pitää olla kysymys ihmisen ja hänen yhteiskuntansa par

haasta. Tämähän on myös politiikan tavoite ja vastuu. 

Myöhemmin asetetuista liikuntakomiteoista, laadituista liikuntapo
liittisista kehittämisohjelmista ja annetuista liikuntasäädöksistä pää
tellen sporttipuheen läksy urheilun ja yhteiskunnan yhteisedusta ja 
riippuvuussuhteesta lienee parhaiten juurtunut urheilun Jukolan 
veljesten kovaan päähän. Yhä yleisemmin käsitetään, että liikunta
toiminta on osa suomalaista yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaa ja 
että liikunnan ja urheilun kehittäminen on monin tavoin riippuvai
nen yhteiskunnallisista ehdoistaan. 
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Vaikka UKK:n sporttipuheesta on kulunut jo kolme vuosikym
mentä, sen sanoma on monin osin säilyttänyt tuoreutensa. Yhteis
kunnan laitoksilla on taipumus luutua paikoilleen. Muuttuvassa 
maailmassa tämä merkitsee pysähtyneisyyttä ja jälkeenjääneisyyttä. 
Siksi tarvitaan avointa tilannearviointia ja yhteiskuntakritiikkiä. 
Sporttipuhe tuuletti railakkaasti sisäänlämpiävien urheilujärjestöjen 
jähmettyneitä käsityksiä liikunnan ja urheilun tehtävistä nyky-yh
teiskunnassa varoen kuitenkin heittämästä itse lasta pesuveden mu
kana: »urheilua en voi koskaan panna pataluhaksi, niin suuren mer
kityksen sen eri muodoille annan». 

Kriittisyydessäänkin sporttipuhe valoi merkillisellä tavalla uskoa 
liikunnan ja urheilun rikkaisiin mahdollisuuksiin ja antoi pontta 
myös meille alan yliopistotehtävissä: 

Alusta alkaen uusi tiedekunta on lähtenyt ennakkoluulottomasti ja roh

keasti tuulettamaan urheiluelämämme myyttejä ja perinteisiä uskomuksia. 

Se on leimautunut kriittiseksi, mikä on varsin luonnollista, edustaahan tie

dekunta tehtävänsä mukaisesti alansa tutkimusta ja uusinta tietoa [ ... ] Lii

kuntakulttuurin ja sen tutkimuksen elinehtona ja yhteiskunnallisen tarkoi

tuksenmukaisuuden takeena on elävä yhteys yhteiskuntaelämään ja inhi

millisen tiedon ja kokemuksen kaikkiin lähteisiin. Tähän tiedekunnan si

jainti tarjoaa hyvät edellytykset. 

Valtiovallan ja viime kädessä eduskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, 

että tiedekunnan toimintaedellytykset alan valtakunnallisena tutkimuksen ja 

korkeimman koulutuksen keskuksena tulevat lähivuosien aikana asianmu

kaiseen kuntoon. Olisi onnetonta jos tämä tiedekunnan kehittämistyö jäisi 

puolitiehen esim. Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen uudistamisaloit

teen vuoksi. Tämä Helsinki-keskeisyydestä lähtevä pyrkimys osoittaa jälleen 

vakuuttavasti urheilun jäykkien uskomusten ja vanhoillisten perinteiden 

voimaa. Kukaan ei ole asiaperustein pystynyt osoittamaan, että maassamme 

tarvittaisiin tällä alalla useampia yliopistollisia oppilaitoksia. Tuskin meillä 

on myöskään tuhlaukseen saakka voimavaroja korkeakoululaitoksem1ne 

kehittämiseksi. Parempi pyrkiä yhteen ajanmukaiseen ja toimintakykyiseen 

laitokseen kuin tyytyä kahteen vajaatehoiseen ja toimintacdcllytyksiltäiin 

puutteelliseen. 

Tämä UKK:n kannanotto päätti lopullisesti kiistakysymyksen voi
mistelulaitoksen uudistamisesta ja vahvisti tiedekunnan kehittämis-
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pyrkimyksiä alansa valtakunnallisena keskuksena. Puheen tällä osal
la tuli olemaan tärkeä tehtävänsä myös myöhemmin uusien uhkien 
noustessa jarruttamaan tiedekunnan kehittämistä! 

Minulla oli ilo ja kunnia avustaa sporttipuheen viimeistelyvai
heessa. Sain nimittäin yllättävästi 11.10.1971 UKK:n kirjoittaman 
puheluonnoksen oheisviesteineen: 

Olen kaikessa kiireessä ja lähettämäänne materiaaliin osittain turvautuen 

kirjoittanut luonnoksen puhettani varten 30.10. Lähetän sen ohessa luetta

vaksenne. Pyydän, että teette aristelematta poisto-, korjaus-, lisäys- ym. 

ehdotuksia; niin pitkä aika kun olen kirjoittanut urheilusta. Ainoa kohta, 

jota voisi täydentää laajemmin on mielestäni kuntoliikuntaa koskeva osa, 

mutta puhe on ehkä muutenkin pitkänpuoleinen. 

Luonnos on lopputarkistamista vailla ... 

Etukäteen kiittäen 

Urho Kekkonen 

UKK:n sporttipuhe kruunasi onnistuneen vihkiäisjuhlan. Puheen 
tunnelmissa juhlayleisö siirtyi yliopiston päärakennuksesta soihtu
jen valaisemaa raittia myöten uudisrakennukselle, jonka juhlavan si
sääntulon friisissä valkea kangas kätki rakennuksen nimen. Tulevas
ta nimestä oli käyty jo pitkään kädenvääntöä ja sopivaa nimeä oli et
sitty nimikilpailunkin avulla. Huulta heittäen puhuttiin »Valkoisesta 
talosta», »Hasanilasta», »Ritola-opistosta» kummiaan Sirola-opistoa 
mukaellen jne. Urkin tempaistua peitteen pois nimeksi paljastui 
LIITERI - Liikunnan ja terveyden instituutti. Tämä nimi ei kuiten
kaan koskaan iskostunut kielenkäyttöön, vaan tiedekunta rakennuk
sineen opittiin tuntemaan entisen Jumpan tapaan yksinkertaisesti 
»Liikuntana».

Toinen UKK:n tapaaminen tapahtui Laukaassa Peurungan kuntou
tuskeskuksessa 12.6.1974. Keskuksen tunnettu puuhamies vara
tuomari Erkki Rutanen hälytti dekaanin, professori Esko Karvisen ja 
kirjoittajan Peurunkaan keskustelemaan yliopiston ja kuntoutumis
keskuksen yhteistoiminnan kehittämisestä, josta siellä kuntoilemassa 
oleva UK.I( oli esittänyt toivomuksensa. Itse tapaaminen ja keskuste-
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lu oli rennon urheilullinen. Paikalla oli meidän yliopistoedustajien li
säksi myös veteraanijärjesLöjen edustajat ja lääkintäneuvos Rikhard 
Sotamaa. UKK_ oli juuri tullut kuntolenkiltään ja »suihkunraikkaana» 
vastaili leppeästi veteraanien kuntoilua koskeviin kysymyksiin. Tuli 
meidän vuoro liittyä keskusteluun. Esko Karvinen viittasi UK.K.:n 
tunnettuun saunamieltymykseen ja tiedusteli päämiehen kokemuksia 
kuntoilun ja saunan yhteisvaikutuksista. Yhtäkkiä keskustelun letkeä 
tilanne jähmettyi, kun eloisasti kysymyksiin vastannut presidentti my
kistyi sohvan nurkkaukseensa. Puheensorina lakkasi ja jäimme ih
mettelemään, mihin UK.I(:n aatokset olivat lähteneet harhailemaan. 
UKK:n ilmeettömyyden jatkuessa oivalsin, että jokin on vialla ja lau
kaistakseni pitkän äänettömyyden aloin puhua »puuta heinää» yli
opiston ja Peurungan yhteistyön mahdollisuuksista. 

Puheenvuoroni aikana UKK »heräsi», nousi sohvalta ja mitään sa
nomatta poistui paikalta. - Oliko UKK:n oudossa mykistymisessä 
kyse aivoverenkiertohäiriön ensimmäisistä oireista? Tilanne oli joka 
tapauksessa varsin outo. Keskisuomalainenkin raportoi 13.6.1974 ta
pahtumasta mm. seuraavasti: 

[ ... ] Ei muodollisuuksia, ei jännittämistä, vaan kättelyn jälkeen välitöntä 

kokemusten vaihtoa ja vastauksia kysymyksiin. Presidentiltä kaikkiin mui

hin paitsi siihen, missä tiedusteltiin onko presidentti tuntenut fyysisen ra

situksen ja saunan jälkitilat yhteneväisiksi? 

UKK:n omat päiväkirjat kertovat yllättävistä muistikatkoksista jo 
vuodelta 1972 (KS 4.10.1998). 
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Välirauha päättyy - meteli alkaa 

Tiedekuntarakennuksen vihkiäisjuhla oli suuri yhteinen kokemus ja 
kaikki iloitsimme sen onnistumisesta. Mutta arki oli pian vastassa ja 
entiset rintamalinjat olivat jälleen vastakkain. Terveysrintama käyn
nisti Jeddi Hasanin johdolla suuren valtakunnallisen tutkimusohjel
man työn ja terveyden välisten yhteyksien selvittämiseksi metallite
ollisuuden piirissä. Tutkimus kuului samalla LIKESin tutkimusoh
jelmaan vv. 1971-197 5 ja sen rahoitti pääosin Suomen Akatemia. 
Tämä ns. METELI-tutkimus edusti yhdessä Jukka Gronowin, 
Pentti I<lemolan ja Juha Partasen TANDEM-tutkimuksen kanssa 
(Demokratian rajat ja rakenteet, WSOY 1977) edistyksellistä uusva
semmistolaista tutkimussuuntaa, joka herätti laajaa julkista keskus
telua ja kritiikkiä. Koska erityisesti kansanterveyden ja liikuntabio
logian laitokset olivat vahvasti mukana METELin toteutuksessa 
sen synnyttämä kiistanalainen julkisuus rasitti myös tiedekunnan 
julkista kuvaa. Kuitenkin METELI tutkimushankkeena edusti jok
seenkin sovinnaista positivistista lähestymistapaa ja sen »edistyksel
lisyys» jäi varsin näennäiseksi. 

Vierastin itse METELI-tutkimusta lähinnä siksi, että sen perim
mäisenä tarkoituksena tuntui olevan poliittinen agitaatio. 

Ideologinen ja poliittinen sitoutuminen merkitsee yleensä rajoittuneisuut

ta, tarkastelukulman yksipuolisuutta, »tunnelinäkökenttää» ja omien lähtö

kohtien oikeellisuuden pitämistä selviönä.Jotta nämä rajoitukset voitaisiin 

ottaa huomioon arvioitaessa tutkijan työtä ja yhteiskunnallisia edesotta

muksia, tutkijan olisi tunnustettava julkisesti sitoutuneisuutensa ja poliitti

sen toimivaltansa lähde. Sitoutuneet tutkijat ovat toimineet usein sammu

tetuin lyhdyin, tahallaan tai tahattomasti poliittisen sidonnaisuutensa sala

ten. Vasta tiedehallinnon ja tiedejärjestöjen politisoituessa nämä sidonnai

suudet ovat tulleet julki ja ikään kuin virallistuneet. Seurauksena tiedepo

liittinen piiloleikki on väistymässä: tiedetään kenen ehdoilla ja millä rajoi-
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tuksin tiedepolitiikan tekijät toimivat. Tästä piiloleikistä valtion yhteiskun

tatieteellisen toimikunnan entinen puheenjohtaja oli vielä 23.11.1975 epä

tietoinen puolustaessaan toimikuntansa käynnistämää METELI-projek

tia. 

»Tiedän, että monet METELIN tutkijat edustavat vasemmistolaista

näkemystä, mutta tiedän myös että on kyse tutkimusryhmästä, joka on

syvästi huolestunut työsuojeluun liittyvistä kysymyksistä. On myös

kyse tutkijoista, jotka v a r m a s ti (harv. K. H.) eivät ole minkään puo

luetoimiston ohjattavissa eikä tuloksia takuulla sanella ennakolta»

(HeSa).

Pari kuukautta haastattelun jälkeen METELin johtava tutkija oli jo perus

tamassa uutta Suomen Tutkijaliittoa, jonka tarkoituksena on Tiedonanta

jan mukaan »osallistua työväenluokan ja sen kommunistisen puolueen, 

SKP:n, johtamaan taisteluun yhteiskunnallisen edistyksen, rauhan ja so

sialismin puolesta [ . . .  ] Liitto tukee SKP:n tutkimustoimintaa sekä edistää 

tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun kehitystä työtä tekevien etujen ja 

marxismi-leninismin teoreettisten lähtökohtien suuntaan». Ei tainnut Ket

til Bruun sittenkään tuntea näitä pappenheimilaisiaan. (Heinilä 1976). 

Luonnollisesti tiedekunnan terveysrintama katsoi tämän suurhank
keensa saavuttaman julkisuuden edistyksellisen tieteen voitoksi, kun 
taas itseäni huolestutti eniten METELin myötä tapahtunut tiedekun
nan julkikuvan politisoituminen ja sen seuraukset tiedekunnan valta
kunnallisen koulutus- ja tutkimustoiminnan uskottavuudessa. Olen 
aina korostanut yliopistojen yhteiskunnallista palvelutehtävää; yli
opisto ei saa eristäytyä norsunluutorneihinsa ja vieraantua koulutus
ja tutkimustehtävissään yhteiskuntansa elämisen tarpeista ja ongel
mista. Tästä puhuin mm. alustuksessani korkeakoulututkijoiden ja 
-suunnittelijoiden neuvottelu päivillä 18.-19. 9 .1973 mm. seuraavasti:

Tieto ja tietäminen eivät vielä riitä: on tiedostettava niiden merkitys elämi

sen, ihmisen, hänen yhteiskuntansa ja kulLLuurin kannalta. Korkeakoulun 

on tässä tarkoituksessa rakennettava elävä yhteys yhteiskuntaan ja ylläpi

dettävä kosketus elämisen tarpeisiin ja ongelmiin. Ympäristöstä on saata

va virikkeitä, mutta tuo yhteys on välttämätön myös korkeakoulun palve

lutehtävän suorittamisessa. Tämän linkkiyhteyden kehittäminen on varsin 
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monitahoinen kysymys; se ei rajoitu yksin tilaustutkimusten problematiik
kaan, vaan se koskee tavallaan kaikkea yliopiston toimintaa eikä vähiten 

uusien alojen ja opintosuuntien kehittämistä. Tässä yhteydessä on myös 

kysymys siitä, onko yliopistotoiminnan painopiste tässä ja nyt tapahtuvas

sa, ehkä menneisyyden kulttuuriperinnön vaalimisessa vai onko tuo täh

täys asetettava huomispäivään? Tähän kysymykseen kärjistyy yleisesti kou

lulaitoksen ja erityisesti korkeakoululaitoksen kehittämisen ongelma. Kor

keakoulun ja yhteiskunnan välisessä suhdeongelmassa on kysymys myös 
siitä, miten voitaisiin eclistää korkeakoulun ja -laitoksen kykyä itsesääte

lyyn, kykyä uudistaa itse itseään muuttuvassa maailmassa? Tarjoaako 

suunnittelutoiminnan kehittäminen ratkaisun tähän pulmaan ja miten se 

silloin olisi järjestettävä? (Heinilä 1983, 69-72). 

Alustuksessani kiinnitin huomiota myös eräisiin ajanilmiöihin, jot
ka uhkaavat korkeakoulujen kehittämistä: 

1) Korkeakoululaitosta jäytävä luottamusptila, loka heijastuu sen sisällä

opettaja- ja opiskelijakunnan suhteissa, opiskelijaryhmittymien välillä ja
lopulta korkeakoulujen ja valtiovallan suhteissa. Luottamuspula häiritsee
vakavasti korkeakoulujen tehtävien toteuttamista, mutta myös sen kehit

tämispyrkimyksiä ja ennemmin tai myöhemmin nämä häiriövaikutukset
ulottuvat yli korkeakoulurajojen - yhteiskuntaan.

2) Poliittisten ja tieteellisten ismien sävyttämä ilmapiiri - en tarkoita vain

konservatismia tai positivismia, vaan kaikkea dogmatismia - jolle nykyaika

näyttää antavan erityisen suotuisan kasvupohjan, edistää yliopistotyösken

telyssä kollektivismia, ryhmäajattelua ja -sidonnaisuutta, tasapäisyyttä, tie

teellistä »peesausta» ja idolisointia sekä estää yksilöllistä uteliaisuutta, to

tuuden etsintää ja luovuutta. Yhdenmukaisuuden normipaineet eri kuppi

kunnissa voimistuvat: liittykää yhteen kaikki samoin ajattelevat!.

Tiedekunnan kehittämisohjelmassa oli mm. valmentajakoulutuksen 
ja erit:yisliikunnan ohjaajakoulutuksen tehtäväalat. Koska terveysrin
tama asetti etusijalle kansan syvien rivien tarpeet, huippu-urheiluun 
liittyvä valmentajakoulutus joutui sen arvostelun kohteeksi. Myös 
»edistyksellinen» ylioppilaskunta asettui samaan rintamaan esittäen
asiasta 13.5.1972 julkisen kannanotonkin, jossa se pitää tätä urheilu
järjestöjen tarpeiden palvelua epätarkoituksenmukaisena, ja sen kan-
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nanoton mukaan riittäisi yliopiston asetuksen mukainen velvoite ana
lysoida huippu-urheilua »objektiivisesti ja kriittisesti». 

Kuitenkin ja kaikitenkin kilpaurheilu on olennainen osa ei vain 
kapitalistisen kilpailuyhteiskunnan, vaan myös sosialistisen yhteis
kunnan liikuntakulttuuria, mikä liikuttelee myös kansan syviä rivejä, 
joskaan ei välttämättä urheilukentillä niin ainakin katsomoissa. Kun 
tämä tosiasia tunnustetaan, on mielestäni täysin perusteltua, että yli
opisto on mukana »objektiivisesti ja kriittisesti» tämänkin liikunnan 
tehtäväalueen tutkimus- ja koulutustoiminnassa. Sosialistinen ter
veysrintama (STR) aktivoitui myös Jyväskylän Kesän järjestäessä 
2.-4 7.1973 kongressin, jossa pyrittiin kriittisesti »valottamaan huip
pu-urheilun merkitystä ja toimintaehtoja» sekä »katsastamaan tietä
mystämme ja sen puutteita huippu-urheilusta erityisesti yhteiskun
nallisena ilmiönä». STR järjestikin vastapainoksi samanaikaisesti 
varjokongressin aiheesta »Urheilua huipuille vai liikuntaa kaikille?» 
avainpuhujineen professorit Jeddi Hasan, Eino Heikkinen ja Risto 
Telama. Vaikka ohjelmassa uhattiin »Uskaltavatko herrat tulla ja 
olla napit vastakkain kansansa kanssa?», ylioppilastalon tapahtuma 
jäi täysin huippu-urheilukongressin katveeseen. Huippu-urheilu 
-kongressin onnistumisesta vastasi SVUL:n ja TUL:n johtohenki
löistä ja tiedekunnan edustajista koostunut toimikunta. Toimikun
nan puheenjohtajana avasin tilaisuuden luotaarnalla huippu-urhei
lun monikerroksista yhteiskunnallista luonnetta:

Nykypäivän huippu-urheilu on itseasiassa varsin merkillinen ristisiitos jär

kiperäisyyttä ja tunnetta, mieltä ja epämieltä, leikkiä ja totta, rehellisyyttä ja 

valhetta, aatetta ja mammonaa, sääntöjä ja normittomuutta, yksilöä ja yh

teiskuntaa, nationalismia ja internationalismia. Lyhyesti: huippu-urheilus

sa on ihmistä ja hänen yhteiskuntaansa, kuinkas muuten. 

Huippu-urheilussa on ihanuutensa ja kurjuutensa. Sen tietävät parhai

ten urheilijat itse, urheilijat, joiden pitää olla ja jotka ovat muutakin kuin 

urheilijoita! Huippu-urheilu on aina urheilijan ja urheilijan elämisen asia. 

Se ei ole myöskään yksin urheilujärjestöjen, vaan koko yhteiskunnan asia. 

Tässä kongressissa urheilua edustavat urheilijat, urheilun tuottajia urheilu

johtajat, valmentajat, monet urheilututkimuksen edustajat ja penkkiurhei

lun ystävät sekä lopulta yhteiskuntaa ja sen erilaisia käsityksiä yhteishyväs

tä poliittisten puolueitten edustajat. (Heinilä 1973 a, 9). 
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Yleisesti tunnustetaan, että urheilijoittemme suursaavutukset ovat 
piirtäneet Suomen maailmankartalle. Samalla huippu-urheilusta on 
kehittynyt Suomen kansan lempilapsi. Kuten lempilapsi yleensä, 
myös huippu-urheilu on saanut kasvaa vapaasti ja - estottomasti. Jot
ta ei ennuste kuritta kasvamisen kunniattomasta lopusta kävisi toteen 
Jyväskylän Kesän kongressi pyrki kriittisesti tarkastelemaan nykypäi
vän huippu-urheilua ja sen moniulotteisia rönsyjä yhteiskunnassa. 
Yhteenvetona kongressin annista saatoinkin todeta mm. seuraavaa: 

Tuskin on liioiteltua väittää, ettei koskaan aikaisemmin ole ainakaan mei

dän maassamme huippu-urheilua valotettu yhtä monipuolisesti ja kriitti

sesti kuin tässä kongressissa. Huippu-urheilussa on monen monta ulottu

vuutta ja tasoa; siinä on myös monta totuutta riippuen mm. siitä yhteis

kunnallisesta näkökulmasta, josta sitä lähestytään. Kongressin merkittä

vimpiä anteja olikin huippu-urheilun yhteiskunnallisen luonteen korostu

nut tiedostaminen. Puolue-edustajien paneeli osoitti, että poliittiset puolu

eetkin tunnustavat huippu-urheilun merkityksen osana yhteiskunnan to

dellisuutta ja sen liikuntakulttuuria. Kongressi osoitti myös jälleen alan tut

kimustoiminnan tehostamisen tarpeellisuuden ja samalla ne tiedon puut

teet, jotka johtuvat juuri tutkimuksen laiminlyönnistä liikuntakulttuurim

me kehittämisessä. (Heinilä 1973 b, 4). 

Huolimatta terveysrintaman arvosteluista kongressi osoitti, että yli
opiston ja tiedekuntamme edustajina olimme olleet »objektiivisina 
ja kriittisinä» tärkeällä asialla ilman poliittista meteliä. 

Mutta yliopisto jatkoi vääjäämättä politisoitumistaan, ja tämän 
kehityksen yksinäisenä jarrumiehenä toimiminen yliopiston eri 
luottamustehtävissä ei tuottanut muuta kuin mielipahaa. Keven
tääkseni oloani ja vapautuakseni yliopiston vararehtorin tehtävistä 
kieltäydyin vaaliehdokkuudestani 18.4.1974 toimen pantavissa reh
torinvaaleissa vaalikollegiolle lähettämässäni kirjeessä: 

Yliopistossamme on viime vuosien aikana ollut havaittavissa yhteiskun

nallisen vastuuntunnon myönteistä voimistumista. Kuitenkin tähän kehi

tykseen on samalla liittynyt huolestuttavana piirteenä ylioppilaskunnan ke

hitystä myötäilevä opettajakunnan lisääntyvä politisoituminen. Sen häiriö

vaikutukset alkavat jo näkyä yliopiston hallinnossa ja päätöksenteossa. 

Tämänkaltainen poliittinen leiriytyminen ei voi olla vaarantamatta yliopis-
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ton kehitystä eikä se vastaa myöskään käsitykseni mukaan kriittisen yli

opiston tehtävävastuun vaatimuksia. Sidonnaisuudessaan esim. ns. edis

tykselliset pystyvät edistyksellisyyteen vain poliittisten tavoitteittensa 

suunnassa - ei koskaan niitä vastaan. Tähän pitäisi kuitenkin kriittisen yli

opistolaitoksen pystyä kaikissa tilanteissa täyttääkseen poliittisen (!) tehtä

vänsä demokraattisessa yhteiskunnassa. 

Poliittisen tavoitteisuuden ja dogmaattisuuden lisääntyessä huomaan 

vieraantuvani yliopiston hallintotehtävissä. Edistyksellisetkin ovat jo to

denneet sopimattomuuteni. He ovat oikeassa: politisoituva yliopisto tar

vitsee hallintoonsa enentyvästi poliittista tahtoa ja taitoa. 

Sain vapautuksen, mutta sen sijaan, että olisin päässyt keskittymään 
normaaliin virkatehtäviin jouduinkin jälleen »sotaan» - tällä kertaa 
kuitenkin ilman aseita. 

Rintamat törmäyskurssilla 

Törmäyskurssiin johtanut liikuntatieteelliselle tiedekunnalle 
25.4.1974 osoitettu kirje sisälsi pääosaltaan täyttä asiaa: 

Ainoana korkeakoulutasoisena liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen 

ja tutkimuksen keskuksena on tiedekunnalla suuri vastuu liikuntakulttuu

rin kokonaisvaltaisen kehittämisen tarvitsemien asiantuntijoiden koulutta

misessa sekä uuden tiedon tuottamisessa ja välittämisessä. Erityistä huo

miota on syytä kiinnittää liikuntatoiminnan eri muotojen asemaan yhteis

kunnassa sekä niihin realistisiin tehtävänasetteluihin, joita liikunnalla voi 

olla suhteessa koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskuntasuunnitte

luun. Kansalaisten hyvinvoinnin parantamisessa ovat terveyteen liittyvien 

ongelmien ratkaisut olennaisen tärkeitä. Pysyvien, terveyttä edistävien lii

kuntatottumusten luominen on koululiikunnan keskeinen tavoite. Yhteis

kuntasuunnittelussa on liikuntasuunnittelun ensisijaisena tehtävänä luoda 

kansalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä eJistävät olosuhteet 

sekä vapaa-aikaan että työhön liittyen. Terveydenhuollossa on liikunta 

muodostunut tärkeäksi terveydenhoidon ja kuntoutuksen keinoksi, jonka 

tehokas käyttäminen edellyttää riittävää liikuntatieteellistä asiantuntemus

ta sekä tarkoituksenmukaisesti koulutettua henkilökuntaa. 
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[ ... ] On selvää, että nykyaikana korkeakoulujen on entistä enemmän 

otettava vastuuta yhteiskunnan koulutustehtävistä. Hyvätasoinen koulutus 

vaatii perustakseen hyvää tutkimusta. Erityisesti liikuntatieteellisen kor

keimman opetuksen ja tutkimuksen asema nuorena tieteenalana riippuu rat

kaisevasti siitä, missä määrin uutta ja merkittävää tietoa pystytään tuotta

maan eikä vain lainaamaan. Tiedekunnan kaikkien tehtävien tasapuolisen 

hoitamisen kannalta on välttämätöntä, että entistä enemmän kiinnitetään 

huomiota liikunnan ja terveyden välisten yhteyksien tutkimiseen, näiden 

tutkimustulosten sovellutusten etsimiseen ja tutkimuksen ja soveltamisen 

tuottaman tiedon välittämiseen ja laaja-alaiseen hyödyntämiseen. 

Kukapa ei tiedekunnassa allekirjoittaisi tällaista kannanottoa, joka 
on täysin sopusoinnussa esimerkiksi vuoden 1971 tiedekunnan jul
kilausuman kanssa? Mutta kun tämä tiedekunnan yleisesti hyväksyt
ty toimintalinja markkinoidaan lehdistössä julkisuuteen ikään kuin 
uutena oikeana toimintalinjana ja samalla osoittamaan tiedekunnan 
»kokonaisvaltaisen suunnittelun puutetta ja yhteiskunnan tarpeisiin
pohjautuvan opetuksen ja tutkimuksen tavoitteiden selkiytymättö
myyttä» ei sellaista voi vaieten hyväksyä. Eikä myöskään väärää to
distusta siitä, että tiedekunta harjoittaa »terveydenhuollon kenttään
suuntautuvan koulutuksen vastustamista».

Välimerkintänä huomautan saaneeni tiedoksi apulaisprofessori 
Pentti Pitkäsen 14.5.1974 allekirjoittaman 20-sivuisen muistion 
kansanterveyden laitoksen lisensiaattiseminaarista, jossa hän äärim
mäisen turhautuneena hämmästelee KK, SHO Eeva Liisa Rintasen 
väitöskirjaksi tarkoitetun terveydenhuollon koulutussuunnittelua 
koskevan tutkimussuunnitelman kielteistä käsittelyä ja päätyy kan
nanottoon, ettei liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ole olemassa 
edellytyksiä muulle kuin 'uskonlahkon' sisäiselle yhteistoiminnalle 
kansanterveyden laitoksen johtoryhmän kanssa. 

Muistion sisällöstä päätellen tämän tunnollisen tutkijan ja tutki
musmetodologian asiantuntijan kokemukset mainitusta tutki
jaseminaarista olivat yhteistoiminnan kannalta tyrmääviä: »Tällais
ten menettelyiden käyttö johtaa korkeakoulujen tiedekunnissa ja lai
toksissa konflikteihin, jotka tuhoavat niissä toimivien henkilöiden 
yhteistoiminnan edellytykset». Mainittakoon, että tämä luonteeltaan 
sovitteleva tutkija ja professori sai kyllikseen tiedekunnan sovittele
mattomista ristiriidoista ja luopui jo parin vuoden jälkeen yliopisto-
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virastaan siirtyen vuonna 1978 Vantaan työväenopiston johtajan 
tehtävään. 

Kun ehdoin tahdoin julkisuudessa levitettiin väärää todistusta tie
dekunnan tehtävästä ja sen kehittämispyrkimyksistä ja jos tähän liite
tään vielä yliopistolle vieraita poliittisia etupyyteitä ei niitä voi poskea 
kääntämällä sivuuttaa. Tätä mieltä oli tiedekuntakin, joka vastinees
saan toi esille tiedekunnan tutun toiminta- ja kehittämislinjan: 

Tosiasiassa tiedekunta on aina korostanut liikunnan ja terveyden tärkeätä 

suhdetta ja sen tutkimuksen tarpeellisuutta[ ... ] Tiedekunta ei kuitenkaan 

voi hyväksyä sitä, että terveyspolitiikb olisi sen toiminnan ainoa perusta 

onhan toki esim. koulun liikuntakasvatuksella, kuntoliikunnalla, ilmaisulii

kunnalla ja kilpaurheilulla muitakin yhteiskuntapoliittisesti tärkeitä tarkoi

tuksia [ ... ] Tiedekunta on kuitenkin vastustanut julkilausuman johtavien 

allekirjoittajien edustaman , terveysrintaman, pyrkimystä terveys tieteelli

sen koulutuksen laajentamiseksi yli tiedekunnan liikuntatieteellisen vas

tuualueen - esim. terveydenhoitajien jatkokoulutuksen järjestämistä, kos

ka tiedekunnan kehittäminen sen varsinaisellakin vastuualueella on vielä 

pahasti kesken ja sen toimintakyky puutteellinen [ ... ]Jos valtiovalta hy

väksyy terveystieteellisen koulutuksen laajentamisen Jyväskylän yliopis

tossa siten, ettei se vaaranna liikuntatieteellisen tiedekunnan toimialueen 

kehittämistä, tiedekunta tervehtisi ratkaisua tyydytyksellä. Tällaista ratkai

sua on suosittanut Jyväskylän yliopiston terveys- ja ympäristötieteen toi

mikunta esittäessään vuonna 1973 uuden ympäristö- ja terveystieteellisen 

tiedekunnan perustamista. 

Normaalioloissa tällaiset kehittämisstrategiset erimielisyydet korkea
kouluissakin hoidetaan sisäisinä asioina ja neuvotteluteitse. Mutta 
kun halutaan julkisuutta ja agitaatiota erimielisyyksistä tehdään me
diauutisia ja aiheutetaan tiedekunnan julkikuvaa rumentavia otsikoi
ta: »Fullt krig in Jyvåskylå' om idrottspolitisk framtid>> (Hufvudstadsbladet 
21.5.1974), »Kurinpalautusta» (Turun Sanomat 20.5.1974), » Taantumus
ryhmå' l!Jökkåä' jyvå'skylå'n liikunnalla» (Kansan Uutiset 5.6.1974), 
»'jumppa 'on kuollut- taistelu jatkuu» (TUL 30.5.1974), »Tiedekunnan ra
sakka kannanotto» (Keskisuomalainen 18.5.1974), »Lizktmtatieteellinen
tiedekunta riitelee ja etsii ozkeaa kehityssuuntaa» (Keskisuomalainen
30.6.1974).
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Kun kampanjan lähtölaukaus oli ammuttu, jatkoa ei tarvinnut kau
an odottaa: nyt olivat asialla tiedekunnan terveysrintaman edistyk
selliset ulkojäsenet: tohtorit Juhani Kirjanen, Risto Telama ja Pekka 
Kiviaho sekä lisensiaatit Lauri Laakso,Jorma Tiainen ja Pauli Vuol
le, jotka yhteistuumin löysivät kirjoittajasta syntipukin tiedekunnan 
ja erityisesti sen opettajakoulutuksen kehittämisen retuperään ja 
ikään kuin tyrmäysiskuna hämmästelevät tiedekuntaan perustettua 
uutta liikuntasuunnittelun laitosta ja sen ensimmäisen liikuntasosio
logian professuurin tarpeellisuutta. Tähän on todettava lyhyesti, 
että tiedekunta tehtävävastuunsa mukaisesti pyrki laajentamaan 
koulutusohjelmaansa yli opettajakoulutuksen liikuntakulttuurimme 
muillekin tehtäväaloille ja että on varsin merkillistä, jos vasemmisto
laisesti suuntautuneet tohtorit ja lisensiaatit eivät tunnusta liikunta
kulttuurin yhteiskunnallista luonnetta ja sen sosiologisen tutkimuk
sen ja ymmärtämisen tärkeyttä! Ihmettelen »vallan kauhhiasb> täl
laista »edistyksellisyyttä»! 

Samalla tämä toveripiiri turvautui marxilaiseen musta/valkea yk
sinkertaistukseen: jos et ole työväenluokan, olet porvarin asialla ja sen 
mukaisesti tiedekuntakokouksenkin taantumuksellisuus perustuu 
sen jäsenten »varsin yhdenmukaiseen yhteiskunnalliseen käsitykseen 
ja maailmankuvaam>. Näin yksinkertaisesti selkeytetään poliittiset rin
tamalinjat, vaikka tosiasiassa »yhteiskuntakäsitys» ja »maailmankuva» 
ovat ilmiöinä kaikkea muuta kuin kaksijakoisia yksinkertaistuksia. 
Itseasiassa poliittisuutta tiedekunnan kehittämislinjassa on vain se, 
että tiedekunta pyrkii sille annetun tehtävän mukaisesti kehittämään 
koulutustaan ja tutkimustaan alansa valtakunnallisena korkeakoulu
keskuksena. Ei ollut tarpeen kuulua mihinkään tiedostavaan etujouk
koon tietääkseen, että tiedekunnan kehittäminen tässä suhteessa jo 
yksin opetuksen ja tutkimuksen voimavarojen osalta oli vielä tuolloin 
1970-luvun alussa pahasti kesken, johon pulmaan yksi tiedekunnan 
arvostelija,Juhani Kirjanen, oli vastikään kiinnittänyt julkistakin huo
miota! (Helsingin Sanomat 8.4.1974). 

Yhteiskunta ja maailmankuva ovat niin monisisältöisiä käsitteitä, et
ten ole milloinkaan voinut hyväksyä minkään puolueen uskomus
järjestelmää sellaisenaan omaksi käsityksekseni. Sitä paitsi ne ovat 
aivan liian staattisia vastatakseen nopeasti muuttuvan yhteiskunnan 
ja elämän uusia haasteita. Sosiologian ja sosiaalipolitiikan ylimmät 
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arvosanat suorittaneena pidän itseäni yhteiskunnallisesti kohtuulli
sen valistuneena - joskaan en jonkun edistyksellisen etujoukon ta
paan valaistuneena- ja siksi otan myös yhteiskunnallista kantaa ja täy
tän vaaleissa kansalaisoikeuttani sitoutumatta kuitenkaan mihin
kään puoluetotuuteen ja -uskollisuuteen. Äänestysratkaisussani pi
dän tärkeänä myös vaaliehdokkaan kykyä itsenäiseen ja perustel
tuun harkintaan ja puoluevalinnassani pyrin ottamaan huomioon 
vallitseva yhteiskunnallinen tilanne ja sen mukaiset toimintavaateet. 
Valintahaarukkani on ollut kokoomuksesta demareihin; ääripuolu
eita vierastan niiden jäykän dogmaattisuuden vuoksi. Ajattelun ja 
mielipiteen ilmaisun vapaus ovat terveen kansanvaltaisen järjestyk
sen ja samalla yhteiskunnallisen kehityksen tärkeitä edellytyksiä. 

Mitä sitten tulee omaan osuuteeni tiedekunnan kehityslinjassa ja 
kannanotoissa olen aina yrittänyt täyttää yliopistollisen virka- ja teh
tävävastuuni kykyjeni mukaan kaihtamatta myöskään moraalista oi
keuttani ajattelun ja ilmaisun vapauteen varoen kuitenkin aina pai
nostamasta ketään kannanottojeni taakse ja yrittämättä värvätä tu
kihenkilöitä tai -ryhmiä tuekseni. Tällaisena sitoutumattomana yk
sinyrittäjänä ilman tukijoukkoja olen ollut erityisen sopiva syntipu
kiksi ja edistyksellisyyden jarrumieheksi- eikä vain yhden tiedekun
nan, vaan jopa koko yliopiston toiminnassa, kuten myöhemmin to
detaan. 

Luonnollisesti tiedekunta ja kirjoittaja teilattiin rajusti myös 
TUL:n pää-äänenkannattajan pääkirjoituksessa (30.5.1974): 

Vaikka Jumppa on kuollut, jumpan taantumuksellinen henki elää. Tätä hen

keä yritetään nyt toteuttaa Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, 

jossa vastoin tiedekunnan opettajien selvää enemmistöä pyritään Jyväsky

lästä taantumuksellisten opettajien johdolla tekemään uusi »jumppa» yksi

puolisine »taideliikuntoineen», joka on edistyksellisen kehityksen pääjarru

miehenä toimivan Kalevi }Ieinilän eräs liikuntakasvatusmuoto (sic. K. H.) 

Jyväskylän Yliopiston edistykselliset liikuntaihmiset pyrkivät saatta

maan yksipuolisen urheilullisen liikuntaopetuksen rinnalle uusia, liikun

nan ja kansanterveyden suhteen avartavia, koko väestöä palvelevia opc

tustavoitteita. 

Eli onko voimistelunopettajille tulevaisuudessa tärkeintä keskustella 

kierähdys- ja mätkähdystyylien teknisistä eroista korkeahypyssä vai pohtia, 

miten liikuntakasvatuksen avulla voitaisiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi 
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koko Suomen väestön verisuonien kalkkeutumiseen. Olemmehan sentään 

verisuonitautien osalta maailman ykkönen, kultamitalimaa. 

Oli ennättänyt kulua kaksi vuotta ja risat siitä, kun TUL:n kutsuma
na olin pitänyt sen liittoneuvoston kokouksessa mielestäni varsin 
edistyksellisen joskin kriittisen esitelmän »Olympiakisat puntaris
sa», josta pieni ote seuraavassa: 

Olympiakisoilla on monia tärkeitä kansalliseen urheilutoimintaan ja sen ke

hitykseen ulottuvia vaikutuksia. Sitoutuminen kansainväliseen kilpailutoi

mintaan merkitsee väistämättä urheilun kansallisen itsemääräämisoikeuden 

kaventumista. Olemme alistetut kansainvälisten järjestöjen ja KOK:n mää

räyksiin ja sääntöihin, sanovat urheilujohtajat. Tämä urheiluelämämme ul

koaohjautuvuus voi johtaa siihen, että liikuntakulttuurimme kehitys ei vas

taakaan kansallisia etujamme, yhteiskuntamme ja sen kansalaisten parasta. 

Selitys lienee tarpeen. Kansainvälisen vaatimustason nousu edellyttää me

nestyksen turvaamiseksi voimavarojen suuntaamista ja keskittämistä edus

tusurheiluun ja sitä ruokkivaan kilpaurheiluun. Tätä taustaa vastaan on ym

märrettävissä, miksi erityisesti kilpaurheilujärjestöt yrittävät todistaa kaiken 

urheilemisen jakamatonta ykseyttä ja niin muodoin mm. kansainvälisten 

sääntöjen mukaan ohjautuvan kilpaurheilun ja toisaalta kuntoliikunnan yk

seyttä ja samuutta, ja miksi ne haluavat ohjehnoida koulujen liikuntakasva

tusta kilpaurheilun ehtojen mukaan sekä miksi ne ovat innokkaimmin aja

massa yhteen ja yhteiseen valtakunnanliittoon tähtäävää organisaatiorat

kaisua. Tämänkaltainen liikuntakulttuurimme ulkoaohjautuvuus ei ole 

maamme etujen mukaista eikä se takaa myöskään liikuntakulttuurimme laa

jenevan ja monipuolistuvan tehtäväkentän myönteistä kehitystä [ ... ] 

Näin »suosi suomalaista» -kampanjan aikana on sopivaa toivoa sitä, että 

me täällä Suomessa oppisimme suhtautumaan yleensäkin asiallisemmin ja 

kriittisemmin kaikkeen ulkolaiseen tuonti tavaraan - myös olympialiikkee

seen - ja että oppisimme arvioimaan asiaperustein, oman maamme, sen lii

kuntakulttuurin ja kansalaisten etujen kannalta, kansainvälisen osallistu

misen ja sen eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta. Meidän ei pitäisi 

tässä luottaa sokeasti siihen, että urheilun kansainväliset liitot ja KOK te

kisivät sen meidän puolestamme tai että ne tietäisivät, mikä meille suoma

laisille on urheilussa parasta. Muuten olen sitä mieltä, että jos me urheilu

johtajat olisimme urheilutoimintamme, myös kilpaurheilun, kehittämises

sä enemmän kiinnostuneita ihmisen ja yhteiskuntamme parhaasta kuin ns. 
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urheilun parhaasta, monet urheiiuelämämme ongelmat osoittautuisivat 

vain näennäisongelmiksi ja mikä tärkeintä: maamme liikunta- ja urheilupo

liittinen suunnittelu löytäisi nykyistä asiallisemman ja yhteiskunnallisesti 

terveemmän lähtökohdan. (Heinilä 1974, 144-157) 

Näin nopeasti politiikan kentässä edistyksellisyys voi vaihtua taan
tumuksellisuudeksi. Liittoneuvostossa kriittinen esitelmäni vas
taanotettiin taputuksin, nyt liikuntakäsiLykseni oli TUL:n pääkirjoi
tuksessa leimattu taantumuksellisuudeksi. Ehkä tämän ansiosta sain 
vuonna 1977 kutsun SVUL:n liittokokoukseen esitelmöimään, 
mutta yhtä kriittisesti suoritin tehtävän. Lienenkin maamme liikun
tahistoriassa sellainen harvinaisuus, joka on kelpuutettu esitelmöi
mään urheilumme molempien keskusjärjestöjen virallisissa ko
kouksissa! Onko muita? 

Mutta vähäiseksi tuo esitelmöinnin ilo noille järjestöille tai itse 
esitelmöitsijälle jäi. Tuohduin tietysti TUL:n mustamaalauksesta, 
joka tuntui kohtuuttomalta. Kun tiedustelin edustaako ko. kirjoitus 
TUL:n uudelleenarviointia tiedekunnasta ja allekirjoittaneesta pu
heenjohtaja Osmo Kaipainen ilmoitti, että kyseessä oli väärinkäsi
tys, kun taas päätoimittaja Pekka Hurme ilmoitti toimitusneuvos
ton todenneen, ettei ko. TUL:n kirjoitus täytä »tyylillisesti» pääkir
joitukselle asetettavia vaatimuksia. Nämä selitykset eivät alkuun
kaan tyydyttäneet minua ja siksi päätin etsiä »loukatun kunniani pa
lautusta» vielä Julkisen Sanan Neuvostolta. Mutta kun kunnia on 
kerran viety, ei sen palauttaminen käy kädenkäänteessä; naapuri
maassakin se kestää kymmeniä vuosia ja toteutuu usein vasta kun 
asianosainen on jo maatunut pitkään maan povessa. Päätöksessään 
JSN katsookin, että 

TUL-lehden pääkirjoitusta on pidettävä poliittisena mielipiteenilmaisuna, 

jollaisissa vakiintuneen lehtimieskäytännön mukaan voidaan käyttää taval

lista voimakkaampaa kieltä ja kärkeviä ilmaisuja. Koska lehden käyttämiä sa

nontoja ei tässä yhteydessä myöskään voida katsoa kantelijaa henkilökohtai

sesti loukkaaviksi,Julkisen Sanan Neuvosto hylkää kantelun aiheettomana. 

K.J. Lång 

puheenjohtaja 

Timo V uortama 

Sihteeri 
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Olin tietysti pettynyt päätökseen ja sen sai myös JSN kuulla kirjees
täni 4.11.1974 antaessaan »vapauttavalla päätöksellään siunauksen
sa juuri sellaiselle lehtimiestavalle ja -moraalille, joka sotii ainakin 
minun oikeustajuntaani vastaan»: 

1. Onko hyvän lehtimiestavan mukaista valheellisten tietojen julkaisemi

nen (»tiedekunnan opettajien enemmistö») lehden edes yrittämättä tarkis

taa lähteen antamien tietojen paikkansapitävyyttä?

2. Onko hyvän lehtimiestavan mukaista leimata joku henkilö vaikkapa

»taantumuksen jarrumieheksi» ilman, että esitetään mitään yksilöityjä pe

rusteita tällaiselle herjalle?

3. j\föen on mahdollista erottaa itse henkilö hänen käsityksistään, minkä

TUL-lehden päätoimittaja on antanut selitykseksi ja minkä ilmeisesti myös

JSN on hyväksynyt päätöksensä perusteeksi?

4. Onko Julkisen Sanan Neuvoston käsitys se, että jokaisen herjauksen

kohteeksi joutuvan on itse puolustettava itseään? Mihin tämä johtaisi: toi

mittaja voi työkseen kirjoittaa herjoja ja kansalaisen oikeus ja velvollisuus

olisi itse puolustaa mainettaan ja kirjoittaa vastineensa ja vastalauseensa -

ilta työkseen. Eikö hyvän lehtimiestavan olisi estettävä moinen kirjoittelu?

Palveleeko tiedekunta liikunnan kenttää? 

Huolestuneena tiedekunnan kehittämisestä ja suta, että »liikun
nanopettajakoulutus ja käytännön liikuntatoimintaa palveleva alue on 
jäämässä toissijaiseen asemaam> Suomen Liikunnanopettajain Liitto 
ry kutsui »kaikki liikunnasta kiinnostuneet intressipiirib> 4.6.1974 yh
teiseen neuvonpitoon otsikossa mainitusta aiheesta. Pyydetyssä alus
tuksessa kiteytin tiedekunnan kehittämispulman seuraavasti: 

Tiedekunnan kehittäminen on jäänyt jälkeen myös niiden koulutus- ja tut

kimusohjelmien toteutuksesta, jotka yliopisto sille vuonna 1969 vahvisti. 

Perussyynä viivästyneisyyteen on koko korkeakoululaitoksen laajentami

sen synnyttämä resurssipula. Tiedekunnan toimintakyky on edelleen var

sin rajoittunut eikä se nykyisellään pysty tarjoamaan yhteiskunnan lisään

tyviä odotuksia vastaavia palveluja. Viime aikoina tapahtunut liikuntatie

toisuuden voimakas herääminen ja liikunnan tehtäväalueen laajeneminen 

on kärjistänyt tiedekunnan kehittämisongelmaa. 
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Voimistuvan kysynnän ja niukkojen resurssien tilanteessa on tietysti 

tärkeää, että tiedekunnan voimavaroja käytetään tarkoituksenmukaisesti 

ja niitä kehitetään sen omalla valtakunnallisella vastuualueella liikuntatie

teellisen tutkimuksen, koulutuksen, tiedonvälityksen ja suunnittelun 

tehtävissä [ ... ] 

Tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden selvä enemmistö on käsityk

seni mukaan tämän kehittämispyrkimyksen takana. Ei voi olla edes kor

keakoulupoliittisesti tarkoituksenmukaista, että maamme ainoan liikllnla

tieteellisen yliopistolaitoksen tehtäväaluetta nykyisessä vaiheessa ruvettai

siin muuttamaan ja samalla sen muutenkin perin vitkaista kehitystä jarrut

tamaan - ei edes niin tärkeässä kuin yhteiskunnan terveydenhuollon kehit

tämisen tarkoituksessa. Korkeimman koulutuksen vastuu varsinaisen ter

veydenhuollon alueella kuuluu valtakunnallisten kehittämissuunnitel

mienkin mukaisesti lääke- ja terveystieteiden monille korkeakoulukeskuk

sille - ei liikuntatieteelliselle tiedekunnalle. 

Tästä ajankohtaisesta kiista-asiasta Jyväskylän yliopiston ylin päättävä 

hallintoelin totesi päätöksessään 20.5.74 mm. seuraavaa: 

»Hallintokollegio korostaa kantanaan sitä, että liikuntatieteellistä tiede

kuntaa on pyrittävä kehittämään ensi sijassa omalla painopistealueel

laan liikuntatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisena

keskuksena. Tiedekunnan kehityksessä on tällä vastuualueellaan il

mennyt huolestuttavia vaikeuksia ja viivästymiä.»

Tiedekunta on aina korostanut liikunnan ja terveyden välisen suhteen ja 

sen tutkimisen tärkeyttä sekä terveystavoitteen merkitystä kaikessa lii

kuntakoulutuksessa ja yhteiskunnan liikuntapaiveiujen kehittämisessä. 

Tällä merkittävällä panoksellaan ja koulujen terveyskasvatuksen opetta

jankoulutuksen avulla tiedekunta on tietysti edelleenkin halukas osallis

tumaan yhteiskunnan terveydenhuollon ja terveyspalvelujen kehittämi

seen. Tiedekunnan perustavanlaatuinen toimintalinja on ollut ihmisen ja 

hänen yhteiskuntansa hyvinvoinnin edistäminen liikunnassa ja liikunnan 

avulla. Tämä linja voi vaarantua myös siitä, jos tiedekuntaa, liikuntaa tai 

vaikkapa terveyttä ruvetaan käyttämään ns. luokkataistelun keinona ja 

luokkavastakohtaisuuksien lietsomiseksi. Itse olen käsittänyt tiedekun

nan tehtäväksi liikuntakulttuurin alalla kaikkien väestöryhmien hyvin

voinnin edistämisen ja samalla yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumi

sen liikunnassa. 
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Liikunta- ja urheilujärjestöjen jäsenistö edustaa maamme väestöenem

mistöä. Teidän tahtonne vaikuttaa tai olla vaikuttamatta heijastuu ajanmit

taan myös liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnassa ja sen yhteiskun

nallisessa tehtävämäärittelyssä. Vastuu tiedekunnan kehityksestä kuuluu 

myös teille. On syytä todeta, että kaikilla tavoitteilla ja muutoksilla on yli

opistolaitoksessa taipumus vakiintua, institutionaalistua. 

Neuvonpidossa jälleen kerran asiat puitiin yhteisiä puitteita löytämät
tä. Maakunnallinen valtalehti Keskisuomalainen teki heti perään 
30.6.1974 oman yrityksensä ja nosti kissan pöydälle kaikkien tiede
kunnan rahoittajien eli veronmaksajien hämmästeltäväksi: »LII
KUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA RIITELEE JA ETSII 
OIKEAA KEHITYSSUUNTAA» - »Tiedekunnassa riidellään, kiis
tellään siitä mitä se on, mitä sen pitäisi olla, mitä se tekee ja mitä sen 
pitäisi tehdä; väitellään sen olemassaolon oikeutuksista, kehittämis
tarpeesta ja kehityksen oikeasta suunnasta» 

Keskisuomalainen ei edes pyrkinyt selkeyttämään itse ydinpul
maa tiedekunnan kehittämisessä, vaan hämmästeli soppaa ja sekoit
ti siihen lisää pippuria terveydenhoitopiirejä ja lääninhallitus ta myö
ten. Itse asiassa tiedekunnan ns. liikuntarintama kantaa huolta tiede
kunnan kehittämisen viivästyneisyydestä laajenevalla ja monipuolis
tuvalla liikunnan tehtäväalueella kattaen myös liikunnan ja tervey
den tärkeät yhteydet liikuntalääketieteineen ja terveyskasvatuksi
neen. Tästä me liikunta-alan koulutuksen saaneet ja virkavastuussa 
olevat tiedekunnan opettajat kannoimme päävastuuta ja samalla sii
tä, miten opetuksemme, tutkimuksemme ja kehitystyömme pystyy 
vastaamaan alan kasvaviin haasteisiin. Tästä oli kysymys ja tilanne 
oli huolestuttava tiedekunnan toimintakyvyn riittämättömyyden ja 
korkeakoululaitoksen laajenemisen aiheuttaman yleisen resurssipu
lan vuoksi. Vaikka terveys on tärkeä asia, tiedekunnassa katsottiin, 
että silloisessa tilanteessa ei ollut perusteltua lähteä laajentamaan 
tiedekunnan toimialaa yleisen terveydenhoidon ja -huollon alueille. 

Yhtä lailla on ymmärrettävää, että kansanterveyden laitoksen johto 
oli jo lääketieteellisen koulutuksensa perusteella kiinnostunut maamme 
terveydenhuollon kehittämisestä, jossa juuri terveystieteiden suunnas
sa löytyy paljon työsarkaa, mutta tuskin kukaan saattoi vakavissaan ku
vitella, että esim. professori Jeddi Hasan kantaisi tutkijana ja opettajana 
ensisijaista huolta liikuntakulttuurimme kehittämisestä. 
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Kiistassa oli siis vastakkain erilaiset käsitykset tiedekunnan kehit
tämisstrategiasta: liikuntarintama tukeutui tiedekunnalle kuuluvan 
tehtävävastuun mukaiseen strategiaan: ensin tiedekunta on kehitet
tävä liikunnan alalla riittävään toimintakykyisyyteen ja vasta sitten 
sitä voidaan laajentaa uusille terveydenhuollon tehtäväaloille, kun 
taas terveysrintaman kehittämisstrategiana oli tiedekunnan toimialan 
välitön laajentaminen terveydenhuollon suunnassa. 

Tiedekunnan kehittämisstrategiassa syntynyt aikataulullinen !<lis
ta syveni osittain asial<listaksi sen johdosta, että terveysrintama oli 
pyrkimyksissään kytkeytynyt uusvasemmistolaiseen kumousliik
keeseen ja pyrki politisoimaan, ei vain terveydenhoidon vaan koko 
tiedekunnan toimialan. Opettajaveteraani, yliopistolehtori Jukka 
Wuolio analysoi tilannetta tiedekunnassa samansuuntaisesti josl<ln 
suorasukaisemmin Kesl<lsuomalaisessa 5.7.1974: 

Koko tiedekunnan ajaman liikuntapolitiikan perimmäisenä päämääränä 

on juuri niin yksityisen kansalaisen kuin koko kansankin terveyden edistä

minen. Ero on vain siinä, että kun tiedekunta pyrkii tähän tavoitteeseen ni

menomaan liikuntaa sen eri muodoissaan hyödyntämällä terveystieteen 

edustajat eivät ole kiinnostuneita liikunnasta muutoin kuin taktisessa mie

lessä pyrkien hyötymään tiedekunnasta omien ja suureksi osaksi poliittis

ten tarkoitusperiensä hyväksi. 

Jos ja kun yliopiston ja tieteen toimialoilla lähdetään harjoittamaan 
puoluepolitiikkaa, koko pelikenttä muuttuu poliittiseksi. Uusva
semmistolainen terveysrintama herättikin erityisesti opiskelijaliik
keessä omat poliittiset vastavoimansa omine vaikuttajineen ja vai
kutuskanavineen. Terveysrintaman pää-äänenkannattaja Kansan 
Uutiset laukoi 5.6.1974 rajusti: 

Tiedekunnan taantumuksellinen johtoporukka vararehtori Kalevi Heini

län johtamana on aloittanut häikäilemättömän ajojahdin tiedekunnan 

edistyksellisiä opettajia ja tutkijoita kohtaan. 

Jos joku jotain poliittista vastaliikettä sosialistiselle terveysrintamal
le johti hän oli tiedekunnan silloinen keskustapuoluelainen opiskeli
jaedustaja Erkki Tervo; itse kävin vain virkamiesvastuuni mukaista 
yhden miehen kampanjaa sen puolesta, minkä katsoin yleisen edun 
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ja yliopiston kannalta hyväksi ja siinä kaikki. Mutta osaavathan lii
kunnan opiskelijatkin ajatella ja tehdä omia arviointejaan siitä, mikä 
tiedekunnan toiminnassa ja sen kehittämisessä mättää. 

Tämä mättäminen kulminoitui tiedekunnan vuoden 1976 budjet
tiesityksen käsittelyn yhteydessä. Tiedekunnan päättäessä 15.10.1974 
virkabudjettiesityksestään vs. professori Eino Heikkinen ei eriävässä 
mielipiteessään tyytynyt yleisen hallintokäytännön mukaisesti esittä
mään vain poikkeavan kantansa ja sen perustelut, vaan ryhtyi mo
nisivuisessa vastineessaan mitätöimään tiedekunnan laajan enemmis
tön esitystä ja korvaamaan sen omalla terveysrintaman virkabudjetil
la. Tämän opposition »varjobudjetin» oikaisemiseksi tiedekunta oli 
pakotettu antamaan oman vastineensa ja laajennetut perustelut bud
jettiesitykseensä. 

Menemättä budjettiesitysten yksityiskohtiin tiedekunta toteaa 
5.11.1974 lisäperusteluittensa lopuksi seuraavaa: 

Tiedekunta ei (puolestaan) ole voinut hyväksyä kansanterveyden laitoksen 

ja sen ympärille ryhmittyneen ns. terveysrintaman pyrkimyksiä vaikeuttaa 

tiedekunnan ja sen eri laitosten kehittämispyrkimyksiä valtakunnallisella 

vastuualueella liikuntatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena 

eikä myöskään hyväksyä kansanterveyden laitoksen hyvän hallintotavan 

vastaisia menettelytapoja tiedekunnan tehtäväalueen ja koulutustarkoituk

sen muuttamiseksi. Tiedekunta on toistuvasti joutunut toteamaan, että 

»terveysrintama» antaa jatkuvasti julkisuuteen ja myös korkeakoulujen

keskushallinnolle yksipuolista, harhaista, jopa vääristettyä informaatiota

tiedekunnasta ja sen kehittämispyrkimyksistä ja siten pyrkii herättämään

epäluottamusta tiedekuntaa kohtaan. Tässä tilanteessa yhteistoiminta kan

santerveyden laitoksen johtavien opettajien kanssa on osoittautunut vai

keaksi, jopa mahdottomaksi. Heikkisen eriävä mielipide ja siihen liittyvä

23 tutkijan ja opettajan julkilausuma liittyy ketjuna tähän kansanterveyden

laitoksen harjoittaman tiedekunnan vastaiseen toimintaan. Tämänkaltai

nen esimiesasemassa olevien yliopisto-opettajien toimittama julkilausuma,

johon kerätään nimiä myös riippuvuussuhteessa olevilta nuorilta assisten

teilta ja tutkimusrahan varassa toimivilta tutkijoilta, on yksin menettelyta

pana täysin sopimaton ja hyvän hallintotavan vastainen.

Tarkoitus pyhittää keinot ja poikkeavan hallintomenettelyn ja varjo
budjetin tarkoituksena oli hämätä opetusministeriötä ja korkeakou-
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luneuvostoa mitä tulee tiedekunnan pyrkimyksiin valtakunnallisen 
vastuualansa kehittämisessä »vanhentuneine kehittämisohjelmi
neen» ja »väestön valtaosan hyvinvoinnin ja terveyden tarpeita» tie
dostamattomine päättäjineen. Ja tätä disinformaatiota tiedekunnan 
budjettiesityksestä välitti edelleen korkeakouluneuvoston budjetti
valmistelussa terveysrintaman oma mies, professori Jeddi Hasan, 
neuvoston lääketieteellisen jaoston jäsenenä. Näin tehdään politiik
kaa eikä siinä silloin paljon paina mitkään normaalit hallintomenet
telyt eivätkä tiedekunnan viralliset esitykset. Tällaista tarkoitus py
hittää keinot -hallintomenettelyä kuvaa apulaisprofessori Pentti Pit
känen muistiossaan seuraavasti: 

Jos ei itse asemastaan ja sitkeydestään huolimatta onnistu saavuttamaan 

laitosneuvostossa enemmistön kannatusta, kierretään laitosneuvoston 

kantaa tiedekunnassa; ellei omaa kantaa hyväksytä tiedekunnassa, vähek

sytään tiedekunnan merkitystä ja kierretään tiedekunnan kantaa korkea

koulun suunnitteluportaassa; ellei oma kanta ole yliopiston kanta, kierre

tään yliopiston kantaa suorin yhteyksin opetusrmnistcriöön. 

Mistään reilusta pelistä ei enää ollut kysymys välistävetoineen ja mus
tamaalauksineen. Tiedekunnan kehittämisen konfliktitilanne herätti 
myös liikunnan opiskelijayhdistyksen, joka julkilausumassaan ilmaisi 
huolestuneisuutensa liikunta tieteiden kehittymisestä ja paheksui kor
keakouluneuvoston lääketieteellisen jaoston tekemiä poikkeuksia tie
dekunnan budjettiesitykseen (Keskisuomalainen 26.10.1974). Koska 
julkilausuman takana olivat myös kaikkien laitosneuvostojen ja niin
muodoin myös kansanterveyden laitoksen opiskelijajäsenet siinä vaa
dittiin mm. »aikaisempien vastaavien kannanottojen toimenpiteisiin 
viitaten, että minkäänlaista opiskelijoihin kohdistuvaa painostustoi
mintaa ei saa esiintyä». Jylkkärissä »liikuntatieteiden ristiaallokko» sai 
paljon palstatilaa, kun tiedekunnan opiskelijajäsen Erkki Tervo ja ter
veysrintaman vs. professori Eino Heikkinen kävivät rajun käden
väännön tiedekunnan linjasta (27.9.1974, 25.10.1974). Politiikan peli
miehet olivat vastakkain ja jälki oli sen mukaista. Sain kerrankin seu
rata sivusta ja käsitykseni yliopistotoiminnan politisoitumisen vaa
roista sai näistäkin havainnoista vahvistusta. Näitä tuntoja ilmaisin 
kirjoituksessani »Korkeakoulusta politiikan pelikenttä» Helsingin 
Sanomissa 1.9.1974 seuraavasti: 
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Käsittääkseni sitoutumattomuus korkeakoulujen päällysrakenteena olisi 

demokraattisen yhteiskunnan etujen mukaista. Yhteiskunta tarvitsee elin

voimansa ja jatkuvan kehityksensä lähteeksi sellaisen laitoksen, jossa on 

lupa ja velvoitus etsiä totuutta, harjoittaa kritiikkiä ja epäillä kaikkia usko

mus- ja oppirakennelmia olivatpa ne miten paavillisia hyvänsä. Tähän ky

kenee vain sitoutumaton korkeakoulu. Meillä ei itseasiassa ole varaa sitoa 

korkeakoululaitostamme poliittisten tarkoitusten ja ohjelmien valjaisiin, 

jos mielimme ylläpitää demokraattista yhteiskuntajärjestystä. Korkeakou

lulaitos on tässäkin suhteessa valinkauhassa, ja tuo kauha on paitsi korkea

kouluväen myös maamme poliittisen johdon käsissä. 

Ainakin niiden puolueiden, jotka eivät yhteiskuntamme kehittämisessä 

pyri orwellilaisen järjestyksen toteuttamiseen, olisi vakavasti tutkiskeltava 

riskejä ja haittoja, joita sisältyy korkeakoululaitoksen ja maamme tiedepoli

tiikan politisoitumiseen. Valtiovalta, erityisesti opetusministeriö on tuke

nut tätä politisoitumiskehitystä ja mm. perustanut korkeakoulu- ja tiede

poliittiset asiantuntijaelimensä poliittisen edustuksen varaan.Ja poliittinen 

korkeakouluneuvosto vuorostaan tukee korkeakoulujen politisoitumista 

ja tässä tarkoituksessa suosittaa niihin opiskelijavaltaa. 

Tiedekunnan kehittämisen painosuuntaa koskeva yliopiston sisäi
nen asia oli kehittynyt poliittiseksi ja samalla julkiseksi kiistaksi. 
Tilanne oli samalla lukkiutunut tavalla, joka uhkasi pysähdyttää 
nuoren tiedekunnan kehityksen. Umpikujan avaamiseksi (tai aika
lisän saamiseksi) korkeakouluneuvosto turvautui 9.5.1974 vanhaan 
konstiin ja esitti opetusministeriölle sellaisen laajapohjaisen toimi
kunnan asettamista, joka tekisi kokonaisvaltaisen selvityksen liikun
ta-alan tutkimuksen sekä opistotasoisen ja ylemmän koulutuksen 
tarpeista ja laatisi tämän perusteella suunnitelman tiedekunnan ja 
alan muiden koulutusyksiköiden toiminnan ja resurssien kehittämi
seksi. Toimikunnan tulisi olla parlamentaarinen eli sen koostumuk
sessa eri yhteiskunnallisilla näkemyksillä tulisi olla edustus ja lisäksi 
toimikunnan kokoonpanossa tulisi ottaa huomioon opettajakoulu
tuksen, liikuntasuunnittelun, kunto- ja kilpaurheilun, liikuntalääke
tieteen ja kansanterveyden asiantuntemus. 

Omassa lausunnossaan opetusministeriölle yliopiston hallinto
kollegio yhtyi kokouksessaan 29.5.1974 liikuntatieteellisen tiede
kunnan kantaan ja samalla korkeakouluneuvoston esitykseen toimi
kunnan asettamisesta korostaen sitä, että toimikunnan tulisi keskit-
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tyä tehtävässään liikuntatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen ke
hittämiseen ja käsitellä muita koulutuskysymyksiä vain niiltä osin 
kun ne liittyvät liikuntatieteisiin. Joka tapauksessa asian jatkovalmis
telu käynnistyi opetusministeriön työryhmässä, jossa olivat mukana 
ministeriön edustajina osastopäälliköt Mikko Niemi ja Heikki Kle
mola ja Jyväskylän yliopistosta rehtori Ilppo Simo Louhivaara ja de
kaani Kalevi Heinilä. Työryhmässä suomalainen paperi jalostui mo
nen vaiheen jälkeen toimikunnan työjärjestysluonnokseksi tammi
kuussa vuonna 197 6: 

Koulutus 
1. Nykyinen koulutustilanne
2. Koulutustarpeet, -tavoitteet ja niiden yhteiskunnalliset

perustelut
2.1. Koulutustavoitteet 

- opettaja- ja ohjaajakoulutus
- terveyskasvatus
- liikuntasuunnittelu ja -hallinto
- valmennus
- lääkintävoimistelu

joukkoviestintä jne.
2.2. Koulutusohjelmat 

- opistokoulutus
- yliopistokoulutus: perustutkinto / täydennys/jatkokoulutus

muu koulutus
2.3. Koulutusyhteistyö: järjestöt/ opistot/yliopisto 
3. Kehittämisohjelma (KTS)
4. Voimavarojen tarve

Tutkimus 
1. Nykyinen tutkimustoiminnan tilanne
2. Tutkimustoiminnan kehittämisohjelma
3. Tutkimusyhteistoiminta
4. Voimavarojen tarve

Tiedonvälitys 
1. Dokumentoinnin ja informaatiopalvelun nykytilanne
2. Kehittämistarve ja -ohjelma
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3. Yhteistoiminta
4. Voimavarojen tarve

Kehitystyö ja suunnittelupalvelu 
1. Nykyinen tilanne
2. Kehittämistarve ja -ohjelma
3. Voimavarojen tarve

Kehittämisohjelma (PTS) 

Pysyvän yhteistoiminnan järjestäminen 

Näinkin keskitettynä toimikunnan tehtävä kehittämisohjelmineen 
osoittautui opetusministeriön arvioinnissa niin suuritöiseksi ja vaa
tivaksi, että tuo asettamispäätös jäi lepäämään pöydälle ja odotta
maan aikaa parempaa, mikä merkitsi epävarmuuden tilan jatkumis
ta tiedekunnan kehittämisessä. Tähän lepäämään jättämiseen saat
toi osaltaan vaikuttaa myös toimikunnan kokoonpanoa koskevat lii
alliset edustusvaatimukset: parlamentaarisuus, monipuolinen asian
tuntemus ja eri liikuntayhteisöjen edustus ◊>OPM:n korkeakoulu- ja 
tiedeosasto, OPM:n urheilu- ja nuoriso-osasto, kouluhallitus,Jyväs
kylän yliopisto ja sen liikuntatieteellinen tiedekunta, urheiluopistot 
ja liikunnanopettajien ja -ohjaajien järjestÖb>) On helppo kuvitella, 
miten vaikeaa on tuottaa mitään järkeviä ja yleisen edun kannalta 
tarkoituksenmukaisia kehittämissuunnitelmia tällaisen suurtoimi
kunnan toimesta! Ainoa viisaus tässä korkeakouluneuvoston käyn
nistämässä operaatiossa olikin asian jättäminen pöydälle. 

Tilinteon aika 

Tilanteen lukkiutuneisuus oli luonnollisesti turhauttavaa eikä vain 
tiedekunnan kehittämisen vaan myös ottelijoiden kannalta. Ter
veysrintaman johtovuorossa oleva vs. professori Eino Heikkinen 
alkoikin tässä tilanteessa kritisoida tehtyä ratkaisua liikunta-alan 
koulutuksen keskittämisestä Jyväskylään, koska »saattaisi olla tar
koituksenmukaista aloittaa liikunta- ja terveyskasvattajien koulutus 

] 203 [ 



jonkun uuden, dynaamiseksi osoittautuneen lääketieteellisen tiede
kunnan yhteydessä» (Keskisuomalainen 16.2.1975) Edistyksellisen 
sillanpään perustaminen Tampereen yliopiston lääketieteelliseen 
tiedekuntaan näyttää heijastuvan tässä haastattelulausumassa. 

Mutta arkinen aherrus jatkui tiedekunnan laitoksissa huolimatta 
Heikkisen väitteistä »opetuksen kehittämisen ja tutkimustyön suu
rista vaikeuksista». Tähän kehittämistyöhön tutustui myös valtion 
urheiluneuvosto vieraillessaan 10.5.1975 tiedekunnan kutsusta yli
opistossa puheenjohtajansa Matti Ahteen johdolla. Tiedekunnan 
kehystavuiLLeila rcsurssitarpcinccn selostivat dekaani Kalevi Heini
lä ◊,Tiedekunnan nykyhetki ja tulevaism1S))), professori Pentti Pitkä
nen ◊>Tutkimuksen kehittäminen») ja apulaisprofessori Risto Tela
ma ◊>Tutkinnonuudistus»). Yhteisessä lehdistötiedotteessa koros
tettiin yhteistyön merkitystä ja liikuntapalvelujen monipuolistami
sen tärkeyttä liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämisessä: 

Liikuntakulttuurin yhä lisääntyvien tehtävien tarkoituksenmukaisen to

Leuttamiscn kannalta yhteiskunnan tulisi luoda entistä parempia liikunta

palveluja jäsenilleen koko liikuntakulttuurin laajalla sektorilla. Liikunta

paikkoja ja -tiloja suunniteltaessa tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon väes

tön valtaosan tarpeet unohtamatta kuitenkaan erityisryhmien kuten mm. 

liikunta- ja kehitysvammaisten, invalidien ja eläkeläisten tarpeita. Kilpa- ja 

huippu-urheilulla on tunnustettu asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa 

ja niiden asemaa olisi myös pyrittävä kehittämään urheilevan nuorison ja 

yhteiskuntamme parhaaksi. 
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Kuninkaallinen vierailu 

Mutta arjen harmaus sai väistyä hetkeksi, kun Englannin kuningatar 
Her Majesfy Elisabeth II ja Prinssi Philip pistäytyivät vuonna 1976 
Suomen vierailunsa yhteydessä myös Jyväskylän yliopistossa tutus
tuen Arto Sipisen suunnittelemaan uuteen kirjastoon ja akateemikko 
Alvar Aallon Liikuntaan. Ja aivan kuten Helsingin olympiakisojen 
aattona paikat piti saada kiireesti vierailukuntoon, tiedekunta edus
tusasuun ja vierailuohjelma esityskuntoon. Dekaanina jouduin vas
taamaan kuninkaallisten opastuksesta tiedekuntavierailun aikana. 

Ohjelrnavaihtoehdoista neuvoteltaessa vierailusta vastaava 
ulkoasiainministeriö hyväksyi seuraavan suunnitelman: siirryttäessä 
jalan kirjastosta Liikunnalle korkeat vieraat saavat seurata yliopiston 
kentällä pelattavaa pesäpallo-ottelua ja perillä Liikunnalla seurataan 
opiskelijoiden voimisteluesityksiä ja salamapallo-ottelua. Arjen kiis
tat jäivät hetkeksi taustalle Liikunnan valmistuessa vastaanottamaan 
korkeat vieraansa. Yliopisto ja Liikunta siistiytyivät ja pukeutuivat 
edustusasuun. Dekaanikin sonnustautui uuteen »edustuspaitaansa» 
mutta tyytyi kuosiltaan vanhentuneeseen tummaan pukuunsa. Juh
laliputettu yliopisto otti korkeat vieraat autosaattueineen vastaan. 
Tasavaltamme ryhdikäs päämies, liikuntatieteen kunniatohtori 
UKK johdatti vieraat kirjastoon, jossa yliopiston rehtori Ilppo 
Simo Louhivaara toivotti heidät tervetulleiksi. 

Yllättävä sateenryöpsähdys romutti kuitenkin suunnitelman kä
velystä poikki kauniin seminaarinmäen Liikunnalle. Pesäpalloilijat 
jäivät pelaamaan sateessa peliään ja vieraat siirtyivät autoissaan Lii
kunnalle, jossa rehtori luovutti vieraansa dekaanin opastukseen. 
Johdatellessani vieraskulkuetta Liikunnan kapeilla käytävillä voi
mistelu- ja palloilusalille sain melkeinpä napatuntumassa havaita, 
että tiedekunnan huonetilasuunnittelu oli jouduttu todella teke
mään miniminormien mukaan eikä salitiloissa ollut tarjolla min
käänlaisia katsomotiloja: voimistelusalissa vieraat joutuivat seinus-
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talia seisten katselemaan vieressään tapahtuvia voimisteluesityksiä, 
mutta palloilusalissa olimme onnistuneet varastotilaan ahtaamaan 
neljä tuolia korkeita vieraitamme varten. Mutta reippaasti ja riemuk
kaasti esiintyvät opiskelijat ryhdikkäitten opettajiensa johdolla kor
vasivat esityksillään tällaiset ulkoiset puutteet. Hänen Majesteetil
leen kuvailin salamapalloa professori Pihkalan kehittämäksi muun
nelmaksi väkivaltaisesta skottilaisesta rugbysta, jota nyt suomalai
sessa muodossaan tytöt ja pojat voivat pelata yhdessä. Ja niin tapah
tuikin lehtori Jukka Wuolion johdolla! Tuntui siltä, että vaivannäkö 
ei ollut mennyt hukkaan, ja onnistunut kuninkaallinen vierailu toi 
vaihteeksi Liikunnalle kaiken likapcsun j älkccn kaivattua myönteistä 
julkisuutta. 

Seuraavana vuonna myös Mosambikin presidentti Samora Machel 
teki niin ikään vierailun Jyväskylän yliopistoon ja Liikunnalle. Tämä 
Mosambikin vapaustaistelussa sissipäällikkönä kunnostautunut eloi
sa valtion päämies tutustui 2.5.1977 kivikasvoisine henkivartijoineen 
tiedekunnan toimintaan usuillaen suurta kiinnostusta ja saaden 
muistolahjaksi sählypelin säännöt ja välineet evästyksineen: »kiehto
va, kaikille ja kaikkialle sopiva pallopeli halpoine välineineen»! Kovin 
pitkään tämä Mosambikin kuulu vapaustaistelija ei kuitenkaan saanut 
toimia rauhantyössä maansa hyväksi, kun hän tapasi kohtalonsa mat
kustajakoneensa mystillisessä maahansyöksyssä. 
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Kiistat syvenevät 

Harhautusta ja väärää todistusta 

Liikunta- ja urheiluelämässä toiminta on usein lyhytjänteistä ja vailla 
tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Toisin oli kuitenkin tilanne nuoressa 
tiedekunnassa, jonka toiminnassa tähtäys oli asetettava tulevaisuu
teen vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan uusiin haasteisiin. Myös 
Liikuntatieteellinen Seura oli tiedostanut ajan merkit järjestäessään 
18.-20.11.197 6 liikuntapoliittiset neuvottelupäivät aiheesta 
»1980-luvun liikuntapolitiikka». Päivien anti oli monipuolinen, ku
ten 11-kohtainen julkilausumakin osoittaa. Keskeisenä asiantunti
joiden ja osanottajien yhteisenä näkemyksenä oli se, että liikunnan
merkitys 1980-luvulla, kansalaisten elämän sisältöön ja hyvinvoin
tiin vaikuttavana tekijänä lisääntyy, mikä vuorostaan korostaa entis
tä enemmän liikuntatoiminnan yhteiskunnallista luonnetta ja sen
erilaistumisen tarvetta mm. ikä-, ammatti- ja erityisryhmien osalta
(Stadion 5-6/1976,175).

Mutta tätä merkittävää, tulevaisuuden kehitysnäkymiä luotaa
vaa tilaisuutta käytettiin myös rumasti väärin, nimittäin tiedekun
nan poliittiseen mustamaalaukseen. Apulaisprofessori Juhani Kir
jonen käytti alustuspuheenvuoronsa »1980-luvun liikuntapolitii
kan päälinjoista» lähinnä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja sen 
luottamushenkilöiden mustamaalaukseen. Mainittakoon, että Kir
jonen oli tällöin jo luopunut virastaan liikuntatieteellisessä tiede
kunnassa ja saanut uuden nimityksen Tampereen yliopistoon. Nyt 
hän käytti tilaisuutta hyväkseen liatakseen julkisesti entisen pesän
sä, joka oli tarjonnut hänelle ja hänen tutkimushankkeilleen vuo
siksi poikkeuksellisen hyvät toimintaedellytykset. »Edistykselli
syyden» syvällä rintaäänellä hän antoi väärää todistusta liikuntaelä
mämme tärkeille vaikuttajille: 
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[ ... ] erityisesti liikuntakasvatuksen laitoksen äärimmäisen passiivinen, 

ajoittain jopa aggressiivisen kielteinen asenne tutkimustoiminnan ja tie

teellisen koulutuksen kehittämistä vastaan: Onko meillä nytkään Jyväsky

lässä muuta kuin tiedekunnan nimen sisälle rakennettu toinen Jumppa? 

Politiikassa näyttää kaikki olevan luvallista eikä reilun pelin alkeista
kaan tarvitse välittää. Jos et ole marxilaisen edistyksellisyyden puo
lella, olet taantumuksen asialla. Yliopistomiehen ulosantina tämä 
väärinkäytös aiheutti 22.11.1976 välittömän protestini Liikuntatie
teellisen seuran hallitukselle: 

Kirjonen mm. Helsingin Sanomien tiedotteen valossa pyrki mitätöimään 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan merkityksen ja vä

hättelemään sen tulevaisuutta alansa yliopistokeskuksena maassamme. 

Dekaanina olen hyvin pahoillani tästä tiedekuntamme julkisesta häpäise

misestä ja varsinkin, kun se tapahtuu niin merkittävän tilaisuuden yh

teydessä ja kun tämä solvaus oli itseasiassa suunnattu allekirjoittaneeseen. 

Seuran hallitus ymmärsi närkästykseni ja vastineessaan 17.12.1976 
valitti tapahtunutta: 

Seuran hallitus pahoittelee sitä, että seuran järjestämässä tilaisuudessa käy

tettiin seminaarin suunnitelmasta poikkeava, tiedekuntaa ja Teitä, professori 

Heinilää, arvosteleva valmisteltu, sisällöltään sekä järjestäjät että myös kuuli

jat yllättänyt alustuspuheenvuoro, johon ei ollut järjestäjien puolesta mah

dollista pyytää kritiikin kohteiksi joutuneilta omaa vastinettaan etukäteen. 

Todettakoon, että Kirjoselle esitetty alustuspyyntö koski liikuntapolitii

kan päälinjoja 1980-luvulla ja tässä kokonaisuudessa lähinnä liikuntakäyt

täytymisen kehitysarvioita tulevaisuudessa. Kuten jo muissakin yhteyksis

sä on tullut esille, oli l<irjosen lähettämän abstraktin perusteella ulkopuoli

sen suorastaan mahdotonta arvioida, mitä alustus todella tulee sisältä

mään. Koko alustuksen kirjallinen kappale luovutettiin järjestäjille vasta 

juuri ennen kyseistä ohjelmakohtaa [ ... ] 

Martti J. Karvonen Joel Juppi 

Vahinko oli tapahtunut, mutta järjestäjien luvalla saatoin julkaista 
oman vastineeni »Onko liikuntatieteellisellä tiedekunnalla tulevai-
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suutta?» Stadion-lehdessä (5-6, 1976) ja tiedekuntaneuvosto sai an
taa oman - dekaanista riippumattoman - vastineensa, joka julkais
tiin neuvottelupäivien raportin yhteydessä. 

Omassa 7-sivuisessa vastineessaan tiedekunta oikaisee asiatie
doin Kirjasen antamaa kuvaa tiedekunnan toiminnasta liikun
nanopettajien ja kansanterveyden alan koulutuksen sekä liikuntatie
teellisen tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseksi 1960- ja 
70-luvuilla ja toteaa lopuksi Tampereen yliopiston kansanterveyden
laitoksella toimivan apulaisprofessori Juhani Kirjasen esityksen
neuvottelu päivillä » harha u ttavaksi».

Työrauha oli palautumassa, kun edistyksellisen terveysrintaman 
kaikki avainhenkilöt - professori Jeddi Hasan, apulaisprofessorit 
Eino Heikkinen ja Juhani Kirjanen - hakeutuivat Tampereen yli
opistoon ja sen tunnetusti »edistykselliseen» työympäristöön. Tästä 
siirtymisestä saatoinkin reilusti todeta: 

Yhteiskunnallisesti tåi:keåi' työsuojelun ja työ terveydenhuollon alat ovat nyt

temmin löytäneet Tampereen yliopistosta itselleen asemapaikan, ja niinpä 

alan ansioituneet tutkijat ovat päässeet siirtymään heille vieraasta liikunta tie

teellisestä tiedekunnasta relevantimpaan ja toivottavasti tieteellisesti tulok

sellisempaan työympäristöön [ ... ] 

Toivon vilpittömästi näille entisille tiedekunnan opettajille menestystä 

heidän uusissa tärkeissä yliopistotehtävissään, ja uskon, että monet opettajat 

ja opiskelijat yhtyvät Jyväskylässä tähän toivotukseen. 

(A)lustaja (Kirjanen) oli tiedekunnan lehtorin vakinaisessa virassa yhteensä

4 vuotta ja 3 kuukautta hoitamatta päivääkään virkaansa ja viimeksi liikunta

teknologian apulaisprofessorin virassa 2 vuotta ja 3 kuukautta hoitaen vir

kaansa täysin 2 kuukautta ja osittain 5 kuukautta. Tiedekunnan puolesta kiitän 

tässä yhteydessä näitten muutamien kuukausien edistyksellisestä työstä. 

Uusvasemmistolainen yritys liikuntatieteellisen tiedekunnan hal
tuunottamiseksi oli ainakin toistaiseksi epäonnistunut ja pää-äänen
kannattajakin Kansan Uutiset repäisee asiasta pettyneenä rajut otsi
kot: »EDISTYKSELLISET VOIMAT TUKAHDUTETTU 
TYLYSTI» - »Vuosien syrjinnän tulos ]:kylän liikunnalla - Sairas lii
kunta» ja uhraa 14.12.1976 lehtensä koko sivun tämän »selvästi pää
omapiirien ohjaileman ja kaikki alat kattavan» tapahtuman poliitti
seen tulkintaan toimittajansa Erkki Poutasen käsialalla: 
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Jyväskylän liikuntatieteellinen tiedekunta eli liikunta on jo vuositolkulla ol

lut oikeistovoimien kenties räikeimpänä pelikenttänä korkeakoulujen sa

ralla. Siitä huolimatta että liikunta talsii vasta murrosikäisen esiasteella. 

Liikunnan valkeiden seinien sisään mahtuu aimo annos jo miltei kroo

niseksi käynyttä dramatiikkaa. Poliittista vainoa, josta maamme porvarilli

nen lehdistö on visusti vaiennut. 

Taas »härkää sarvesta», ja koska Kansan Uutisissa komeili sarvipäi
nen piru, edustamassa ilmeisesti tiedekunnan dekaania vääryyden ja 
taantumuksen symbolina, tartuin kynään ja postitin pääLoimittajalle 
oman tulkintani tila11Lec:Sla )1Liikunta politiikan hampaissa»: 

»Periaatteessa on erinomaisen tärkeää, että lehdistö on yhteiskunnassa va

paa ja että se käyttää tätä vapautta myös yhteiskunnan itsensä omistamien

laitosten, kuten esimerkiksi valtion yliopistojen toiminnan seurantaan ja

arvosteluun. Tällaista kontrollia ja arvostelun vapautta ei suinkaan ole

kaikkialla. Erityisen runsaasti tätä demokraattisen yhteiskunnan sananva

pauden ja kritiikin antia on koitum1L Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelli

sen tiedekunnan »hyväksi». Milloin tiedekunta on leimattu tulipunaiseksi

»Ritola-opistoksi», milloin taas kaiken edistyksen jarruksi ja taantumuksen

pesäpaikaksi, »pääomapiirien ohjaamaksi». Marxia soveltaen on joskus

väitetty, että urheilu on uskonnon tavoin oopiumia kansalle. Liikunta ja lii

kuntatieteellinen tiedekunta näyttävät olevan oopiumia ainakin toimittaja

Erkki Poutaselle, joka lehdessänne 14.12.76 selvästi »pilvessä» ollen on

kirjoittanut tiedekunnastamme.

Politisoituvan yliopiston ongelmat heijastuvat luonnollisesti myös lii

kuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunnan hallinta ja sen poliittinen 

valjastaminen alkoivat kiinnostaa erityisesti niitä nuorpoliitikkoja, joita si

kisi eri suuntaankin joitakin vuosia sitten professori Jeddi Hasanin ympä

rille. Tiedetään myös, että liikuntaa ja urheilua voidaan käyttää-ja sitä käy

tetään - tehokkaasti erityisesti nuorison poliittisen kasvatuksen välineenä. 

Tiedekunta on kuitenkin valtion laitoksena tahtonut pysyä sitoutumat

tomana »mihinkään etu-, järjestö- ja puolueryhmään» ja samalla säilyttää 

yliopistolaitoksena kriittisyytensä joka suuntaan. Tämän periaatteen tiede

kunta hyväksyi yksimielisesti 28.10.1971 ja tähän yhtyi myös professori 

Hasan. Koettuaan sittemmin poliittisia herätyksiä - useampiakin - profes

sori Hasan ja hänen koulukuntansa vieraantuivat liikunnasta ja liikunnan 

terveystehtävistä suuntautuen työsuojelun yhteiskunnallisesti tärkeään 
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tutkimusalueeseen. Poliittisen »savustusohjelman» epäonnistuttua tämä 

koulukunta hakeutui parempaan ja luonnollisempaan ympäristöön, Tam

pereen yliopistoon ja työsuojelun pariin. Virat jäivät jäljelle ja »sairas lii

kunta», kuten toimittajanne tilannetta luonnehtii, odottaa kuitenkin toi

veikkaasti terveitä valintoja näihin tiedekunnan kannalta tärkeisiin ratkai

suihin. 

Tiedekunta on perustettu nimenomaan liikuntatieteelliseksi tiedekun

naksi ja sen kehittäminen tällä valtakunnallisella vastuualueella on vielä pa

hasti kesken. Tässä tehtävässään tiedekunta on aina korostanut maamme 

liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen yhdentämisen tarpeellisuutta: 

»Perinteisesti liikuntakulttuuri on eristäytynyt muusta yhteiskunnasta

muodostaen näennäisesti oman todellisuutensa, »urheilun maailman».

Tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista edes liikuntakulttuurin oman

kehityksen kannalta, sillä eristäytyessään yhteiskunnasta, se eristäytyy

mm. sen yhdyskuntasuunnittelusta, terveydenhuollosta, loma- ja va

paa-aikasuunnittelusta, sanalla sanoen koko yhteiskuntasuunnittelusta;

siitä erotettuna liikuntakulttuuri jää jälkeen ja vieraantuu ihmisestä sekä

hänen hyvinvointinsa ja viihtymyksensä moninaisista tarpeista [ ... ]»

(tiedekunnan julkilausumasta v. 1971)

Tämä on edelleenkin tiedekunnan linja ja on valitettava sitä, ettei tämä lin

ja näytä saavan ainakaan Kansan Uutisten tukea. Pidän erinomaisen vali

tettavana myös sitä, että Kansan Uutiset on poliittisessa tarkoituksessaan 

alentunut käyttämään näin ala-arvoisia keinoja ja antanut lukijakunnalleen 

sen arvostelukykyä vähätellen tiedekunnasta ja sen pyrkimyksistä täysin 

vääristyneen kuvan. On masentavaa todeta, miten häikäilemättömästi jot

kut julkisen sanan käyttäjät ja heidän taustallaan olevat sivupersoonat kiil

lottavat henkilökohtaisten herjojen avulla omia poliittisia kannuksiaan. 

Tarkoitus pyhittää keinot. 

Tiedekunnan dekaanina olen huolehtinut siitä, että tämä lehtenne kir

joitus on tiedekuntamme ilmoitustaululla kaikkien luettavissa ja - ihmetel

tävissä. Esimerkkinä sananvapauden väärinkäytöstä.» 

Mutta kumoustehtävälleen vihkiytynyt toimittaja Erkki Poutanen ei 
tietenkään luopunut uskostaan tiedonantajiinsa ja »sairaasta liikun
nasta», mikä sai minut vielä 21.12.1976 tuhlaamaan ruutia Kansan 
Uutisiin kirjeessäni päätoimittajalle: 
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»Toimittajanne Erkki Poutanen on jatkopuheenvuorossaan esittänyt toivo

muksen, että (tämä) jälkikommentti liitettäisiin itse häväistyskirjoituksen

rinnalle tiedekuntamme ilmoitustaululle. Ilmoitan kohteliaimmin, että näin

on tapahtunut ja että se olisi tapahtunut ilman hänen toivomustaankin. En

hyväksy mitään salakähmäistä juonittelua tiedekunnan asioissa ja tästä syystä

tiedekunnan dekaanina olen perustanut ilmoitustaulun, jossa tiedotetaan

kaikki, mitä tiedekunnasta julkisen sanan palstoilla kerrotaan. Tiedekunta on

tarkoitettu palvelemaan kaikkia »uskontoon ja säätyyn» katsomatta ja oman

henkilökohtaisen käsitykseni mukaan se pystyy tähän tehtävään parhaiten

sitoutumattomana laitoksena ja sitoutumaton se pystyy olemaan vain, jos

sen vastuulliset opettajat oval ibc poliittisesti sitoutumattomat ja itsenäisesti

ja virkavastuun tuntien etsivät puolueettomasti parhaita ratkaisuja myös

henkilövalintoja koskevissa vaikeissa kysymyksissä [ ... ]

Poutasen häväistyskirjoitus tiedekunnasta ja allekirjoittaneesta oli senlaa

tuinen, etten voinut ruveta jokaista yksityiskohtaa myöten oikaisemaan esi

tettyjä väitteitä. Herjoja ja pirunkuvia on helppo tuottaa lukijakunnan ym

märrystasolla, mutta selitäpä yhtä yksinkertaisin keinoin esim. Kiviahon ta

paus, tiedekuntasihteerin valiula, »sitoutumattomuus» siinä vastineen laa

tijan pulma.Jos voisin olla varma siitä, että Kansan Uutiset antaa myös koko 

sivunsa käyttööni toimittajan vääristelyn oikaisemiseksi, olen valmis ryhty

mään tähän tehtävään siitäkin huolimatta, että joudun tekemään tämän työn 

vapaa-aikanani, kun taas toimittaja voi heittää maailmalle herjojaan- palkas

ta. Olen myös valmis suullisesti vastaamaan vastaavalle päätoimittajalle 

mutta myös toimittaja Poutaselle hänen häväistyskirjoituksessaan esittämiin 

väitteisiin virkapaikallani - en sentään rupea toimittajanne juoksupojaksi. 

K.irjoitus edustaa käsitykseni mukaan mitä ala-arvoisinta journalisti.ikkaa.

Olin tietysti naiivi luullessani totuuden tiedekunnasta ja sen kehittä
misestä kiinnostavan lehteä. Poliittisesti sitoutunutta lehteä - samoin 
kuin mitä hyvänsä sitoutunutta yhteisöä tai jopa tutkijaa - kiinnostaa 
vain puolitotuus, jos sekään, koska tärkeintä on tehdä politiikkaa. 
Mahtoi toimitusta naurattaa esitykseni »vastaavasta vastineesta»! 

Mutta korjatakseen pesänlikaajiensa aikaansaamia vaurioita tie
dekunnan julkisessa toimenkuvassa tiedekunta esitteli laajasti tutki
mustoimintaansa ja sen kehittämisohjelmia liikuntatieteiden päivä
nä 25.2.1977, mikä järjestettiin yhteistyössä Liikuntatieteellisen 
Seuran kanssa. Avauspuheenvuorossani käsittelin tutkimuksen ja 
käytännön välistä problematiikkaa mm. seuraavasti: 
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Yliopistoa on usein moitittu siitä, että se on muusta yhteiskunnasta ja to
dellisuuden tarpeista vieraantunut yhteisö, jonka norsunluutorneissa tut
kitaan merkityksettömiä ja katedereilta opetetaan toisarvoisia asioita, teo
riaa ilman käytännön merkitystä [ ... ] 

Yhteiskunnallista tehtäväänsä yliopisto toteuttaa etupäässä koulutus
työssään ja edistäessään tietoa erityisesti tutkimustyön avulla. Koulutus ja 
tutkimus tukeutuvat toisiinsa: koulutuksen pätevyys riippuu paljolti sen 
välittämän tiedon pätevyydestä ja tiedon pätevyys riippuu taas tutkimuk
sesta. Jotta yliopisto onnistuisi koulutustehtävissään, tarvitaan mahdolli
simman pätevää tietoa juuri koulutusalan kattamasta käytännön todelli
suudesta. Siten koulutustavoitteet ja käytännön tarpeet merkittävästi 
suuntaavat myös tutkimustyötä. Tämä toimintamallin toteuttaminen edel
lyttää läheistä yhteistoimintaa yliopiston ja ns. käytännön välillä. Neuvot
telupäivän periaatteellisena tarkoituksena on korostaa tämän yhteistyön 
merkitystä ja sen edistämisen tarpeellisuutta [ ... ] 

Toistaiseksi meiltä puuttuvat lähes täysin arvioinnit itse tutkimustyön 
laadusta [ ... ] Yleensäkin tieteen kritiikki toimii maassamme heikosti; !mi
tenkin se on tutkimuksen ja tiedon edistämisen jatkuvan kehityksen tärkeä 
ehto [ ... ] 

Myös liikuntatieteellinen tiedekunta haluaa, että sen tutkimustoiminta -
yhtä lailla kuin muukin toiminta - on avointa myös yhteiskunnan kritiikille 
ja arvioinnille. Tiedekunnan kehittäminen alansa yliopistokeskuksena on 
jäänyt pahasti kesken, mikä heijastuu myös tiedekunnan tutkimustyössä ja 
toimintaedellytyksissä. Eräs keskeinen toimintaehto on hyvä yhteistyö 
kaikkien niiden yhteisöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita maamme lii
kuntakulttuurin ja samalla alan koulutuksen ja tiedon edistämisestä. 

Tiedon ja tutkimuksen tarve on liikunta- ja urheiluelämän kehittyessä 
selvästi voimistunut maassamme. Yhteistyön edellytyksenä on myös kes
kinäinen luottamus.Jos tämä luottamus häiriintyy, häiriintyy myös yhteis
työ, josta kärsivät kaikki osapuolet - ei vähiten tutkimus ja yliopisto. Tut
kimukselle tämä luottamus on elintärkeä ja se järkkyy, jos tutkimuksen 
kohderyhmät ja yhteistyökumppanit alkavat epäillä tutkijoiden tarkoitus
periä ja tutkimustulosten luotettavuutta. Tämän tärkeän luottamussuh
teen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota tutkimusten ja tutkimus
tarkoitusten julkisuuteen ja avoimuuteen, tieteen pelisääntöjen kunnioitta
miseen, mutta myös tieteellisen kritiikin riittävyyteen. Luottamus on myös 
välttämätön edellytys pyrittäessä kehittämään yliopiston palvelututkimus
ta ulkopuolisten yhteisöjen toivomusten suunnassa[ ... ]» 
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Tiedekunnan eri laitosten tutkimustoiminnan ja sen kehittämisoh
jelmien esittely antoi vakuuttavan kuvan tutkimuksen tärkeästä ase
masta tiedekunnan toimenkuvassa - samanaikaisesti kun Juhani 
Kirjanen ja Eino Heikkinen levittivät julkisuuteen edistyksellistä 
tietoa tiedekunnan ja sen laitosten tutkimuskielteisyydestä. 

Mutta totuus tiedekunnasta sellaisena kuin sen dekaani ja laitos
ten esimiehet esityksissään kertoivat ei mennyt perille toisenlaiseen 
totuuteen sitoutuneille. Kansan Uutiset otsikoi 1.3.1977 »Jyväsky
län liikuntaa ei saa arvostella» ja tiedonantajansa Juhani Kirjasen 
mukaan Heinilän »älyllinen epärehellisyys ja moraalinen matalamie
lisyys ilmaantuessaan kerran, saattaa korkeintaan hämmästytti:iii, 
mutta toistuessaan se todella masentaa». Tiedekunnan asiallinen yh
teistoimintalinja oli liikaa myös pienelle TUL:n radikaaliryhmälle, 
joka päivillä pyrki valamaan epäluuloa tiedekunnan avoimia pyrki
myksiä kohtaan. Tästä ikävästä poliittisesta väliintulosta informoin 
välittömästi TUL:n johtoa kirjeelläni 1.3.1977: 

Pidän valitettavana sitä, että TUL:n edustuksen »puhemiehenä» esiintynyt 

Reijo Lehkonen »jeesustelu saa jo riittää» -tyyliin esitti tiedekunnasta julki

sesti perusteettomia syytöksiä ja esti repivillä puheenvuoroillaan asiallisen 

keskustelun tutkimusyhteistoiminnasta. Voiko tällainen esiintyminen olla 

TUL:n etujen mukaista? Ei se ainakaan voi edistää yhteistyön tarkoitusta, 

mikä ilmeisesti olikin Lehkosen ainoa pyrkimys [ ... ]Koska olen aikaisem

min tottunut asialliseen yhteistj1Öhön TUL:n edustajien kanssa - mm. 

Jyväskylän Kesän huippu-urheilukongressin järjestelytoimikunnassa - tä

mänkertainen kokemus Lehkosen osalta oli masentava, jonka täten haluan 

saattaa myös arv. järjestönne luottamusjohdon tietoisuuteen. Huolimatta 

tästä pettymyksestä uskon edelleen, että TUL:ssa on myös vilpitöntä tah

toa asialliseen yhteistyöhön tiedekuntamme kanssa. 

Ja olihan sitä, kuten myöhemmin sain itsekin todeta valtakunnalli
sen seuratutkimuksen osalta. 

Virat ja toimet kiistakapulana 

Yliopistolaitoksen murroksen aikoina virantäyttöasiat saivat julki
suudessa poikkeuksellisen paljon kriittistä huomiota osakseen. Täs-
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tä vedetään helposti se johtopäätös, että niissä esiintyisi tavallista 
enemmän hakijoiden oikeusturvan loukkauksia tai peräti päättäjien 
mielivaltaa. Tilanne tältä osin lienee pikemminkin päinvastoin; ver
rattuna esimerkiksi julkisen hallinnon toimien ja virkojen täyttämi
seen yliopistoissa kiinnitetään erityisen suurta huomiota nimityspe
rusteiden asiallisuuteen ja hakijoiden tehtäväpätevyyteen mm. käyt
tämällä säännönmukaisesti asiantuntijamenettelyä hakijoiden päte
vyyden arvioinnissa. Syytä tähän julkiseen kiinnostukseen onkin et
sittävä yliopistojen erikoistehtävästä ja sen suppeista virkamark
kinoista, jossa vallitsee kova kilpailutilanne. 

Aluksi on kuitenkin todettava, että yliopiston(kin) kaltaisessa tie
deyhteisössä, jonka toiminnan tuloksellisuus ja tieteellisyyden taso 
riippuu ratkaisevasti oppituolin haltijoiden tehtäväpätevyydestä, 
toimien ja virkojen täyttö on hallinnollisesti, ei vain erityisen tärkeä, 
vaan samalla myös vaikea tehtävä. Epäonnistuneesta valinnasta voi 
koko tieteenalan korkeakoulutus, tutkimus ja kehitys, laitoksen toi
minta tai yliopiston hallintotehtävien tehokas hoitaminen häiriintyä 
vuosiksi eteenpäin. 

Mutta myös uusvasemmistolainen kumousliike antoi oman viri
tyksensä yliopiston toimien ja virkojen täyttämiseen. Liike rekrytoi 
kantajoukkonsa pääosin opiskelevasta nuorisosta, joten oli luonnol
lista, että liike kohdisti muutosvaatimustensa päähuomion juuri yli
opistoihin ja sen keskushallintoon, opetusministeriöön. Koululai
tos yleensä ja yliopistot erityisesti ylläpitävät yhteiskunnan jatku
vuutta ja vaalivat kulttuuriperintöä, mutta toimivat samalla myös 
yhteiskunnan muutosten moottoreina. Näihin muutoksiin tähdä
tessään uusvasemmistolainen liike pyrki politisoimaan yliopiston 
tieteellisen roolin ja opetusministeriön toimialan sekä samalla nii
den opetus-, tutkimus- ja hallintovirat ja -toimet. Tämä merkitsi yli
opistossa sitä, että erityisesti edistykselliset eturyhmät alkoivat aktii
visesti ja äänekkäästi valvoa poliittisia etujaan toimien ja virkojen 
täyttämisessä, jopa niiden määräaikaista tai tilapäistä hoitamista. 
Korkeakoulujen keskushallinnossa politisoiminen tapahtui pää
asiassa virkajärjestelyin: edistykselliset saivat omat rinnakkaisvir
kansa ja korkeakoulu- ja tiedeosaston määräaikaiseksi päälliköksi 
nimitettiin »kansanrintaman» luottamusta nauttiva yliopistomies. 
Tässä avainroolissa olivat vuorollaan professorit Martti Takala 
Jyväskylän yliopistosta, Oiva Ketonen Helsingin yliopistosta ja vii-
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meksi Mikko Niemi Turun yliopistosta (1973-1979). Vastaavanlai
nen politisoituminen tapahtui myös Suomen Akatemiassa ja sen tie
teellisissä toimikunnissa, joissa »eri yhteiskunnallisilla näkemyksillä» 
eli poliittisilla suunnilla oli omat mandaattinsa ja luottomiehensä. 

Tämä tausta on tarpeen tietää, kun lähden selostamaan niitä vai
keuksia ja pulmia, joita vanhakantaisine yliopisto- ja tiedekäsityk
sineni kohtasin osallistuessani 1970- ja 1980-luvulla erityisesti lii
kuntatieteellisen tiedekunnan toimien ja virkojen täyttämistä koske
vaan päätöksentekoon, aluksi tiedekunnan jäsenenä ja dekaanina, 
mutta viisivuotiskaudella 1977-1982 yliopiston rehtorina. 

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa virkojen ja toimien täyttämi
nen oli tuohon aikaan latautunut erityisen voimakkailla jännitteillä. 
Tuota jännitettä latasi tilanteeseen erityisesti tiedekunnan kehittämis
linjan painopistesuunnasta kiistelevät liikunta- vs. terveysrintamat ja 
asetelmaan liittyvä poliittinen kädenvääntö. Mutta ehkä tätäkin vas
takkainasettelua enemmän jännitettä synnytti tiedekunnan asema 
alansa ainoana korkeakoulutuksen ja tieteen työnantajana maassam
me. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että liedekunta on luonteeltaan 
sisäsiittoinen kouluttaen pääsääntöisesti itse itselleen toimen- ja vi
ranhaltijansa. Tämä tilanne tiedostettiin hyvin opintosuunnan ensim
mäisten vuosikurssien keskuudessa; näistä opiskelijoista monet ovat 
nyt tiedekunnan vakinaisissa opettajan viroissa. Valikoituminen suh
teellisen suppeasta joukosta yliopistouralle ilman mitään kilpailutilan
netta voi kuitenkin olla virkapätevyyden kannalta myös pulmallista. 
Opintosuunnan alkuvaiheen monista puutteista johtuen myös koulu
tustoiminta yleensä ja tutkijakoulutus erityisesti oli ollut tuossa vai
heessa varsin hapuilevaa ja suunnittelematonta jättäen jälkensä myös 
tutkintoihin ja niiden antamaan pätevyyteen. 

Vikapäänä olin tässä itsekin mukana. Koska liikuntatieteen alalla 
ei ennen opintosuunnan perustamista ollut mahdollista suorittaa 
ylempiä tutkintoja, opinnäytteitä koskevat viitemallit ja standardit 
puuttuivat. Koulutuksen keskittyessä aluksi lähinnä opettajankou
lutukseen tutkimuksen ja opinnäytteiden painopiste oli vahvasti 
kasvatustieteissä. Tiedekunnan kehittäminen täyteen toimintakyky
kyisyyteen alansa valtakunnallisena yliopistokeskuksena oli monista 
ristiriitatilanteista johtuen vitkaista, mikä vaikeutti nuorten tutkijoi
den opintosuuntautumista ja tieteellistä pätevöitymistä tiedekun
nan uusiin koulutustehtäviin ja oppituoleihin. 
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Tämä tiedekunnan sisäsiittoinen, yhtäältä ainutlaatuinen mutta 
suppea ja epävarmuustekijöiden sävyttämä työmarkkinatilanne yh
tyneenä 1970- ja 80-luvun poliittiseen edunvalvontaan latasi vahvaa 
jännitettä kaikkiin virkajärjestelyihin. Oli pikemminkin poikkeus 
kuin sääntö, että jokin virkajärjestely- nimitys, määräaikainen hoito 
yms. - toteutui ilman protestia tai Kansan Uutisten tai Keskisuoma
laisen nostamaa hälyä. Ja tästä hälystä sain aimo annoksen kontolle
ni pyrkiessäni virkavastuuni mukaisesti näissä vaikeissa kysymyksis
sä määrittelemään yliopiston edun mukaista kannanottoani. Haki
joiden avujen ja pätevyyksien ollessa toisinaan varsin yhteismitatto
mia, valinnan tekeminen saattoi osoittautua lähes makuasiaksi, jol
loin faktillisesti ratkaisun tekeminen vaikkapa arvanheitolla olisi ol
lut perusteltua. Tällaista valintatilannetta muistutti esimerkiksi tie
dekuntasihteerin toimen täyttö. Tiedekunnan kasvavien hallinto
asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävien kannalta tällä valinta
ratkaisulla on pitkäaikaiset vaikutukset tiedekunnan hallinnolliseen 
toimivuuteen. Jos valinnassa epäonnistutaan, sen haittavaikutukset 
tuntuisivat mahdollisesti vuosikymmeniä tiedekunnan toimivuu
dessa. Itse olin hyvin epävarma kannanotossani kahden kärkieh
dokkaan välillä. Kuitenkin valinta oli tehtävä - ilman arvanheittoa. 
Mikä poliittinen häly syntyikään tehdystä tiedekunnan ratkaisusta. 
Valitsijoina taisimme tämän ansiosta päästä itse tasavallan pää
miehelle toimitettuun valitusadressiin. Merkillistä vain, ettei mitään 
hälyä syntynyt myöhemmin, kun valtionhallinnossa ansioitunut ha
kija sivuutti yliopiston oman kasvatin, yliopistohallinnossa ja tie
teenteossa ansioituneen hakijan yliopistonJllintå' hallinnollista vir
kaa täytettäessä! Mitähän edistyksellisyyttä siihenkin sisältyi? Mai
nittakoon, että tämä syrjitty yliopiston oma kasvatti kelpuutettiin 
myöhemmin mm. opetusministeriön kansliapäälliköksi! 

Huolimatta edellä viitatusta kiistanalaisesta ratkaisusta tiedekun
nan hallinnollinen toimivuus on käsitykseni mukaan ollut tuloksellis
ta; näin olisi todennäköisesti asiantila myös jos kilpahakija olisi valittu 
tehtävään - mahdollisesti kuitenkin asiakirjojen järjestyksessä ja talti
oinnissa voisi esiintyä eroja päätellen asianosaisten nykyisestä työ
huonejärjestyksestä. Toisenlainen ratkaisu olisi myös merkinnyt lu
paavan tutkijauran katkeamista tai ainakin häiriintymisestä, mikä val
litsevassa niukkuuden tilanteessa tuskin olisi ollut aivan tiedekunnan 
etujen mukaista. Kaikkiin tällaisiin vaikeisiin ratkaisuihin jää selittelyn 
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makua, vaikka ne tehdäänkin vilpittömässä, bona fide, mielessä. Virka
järjestelyjä koskevaan päätöksentekoon liittyy usein suuri joukko epä
varmuustekijöitä, joita on vaikea eliminoida pätevyysnäytöillä ja -vaa
timuksilla. Toisinaan on tullut mieleen, eikö tällöin olisi perusteltua 
soveltaa määrämittaista koeaikaa ja siirtää lopullisen ratkaisun teke
minen koeajalta saatujen pätevyysnäyttöjen jälkeen. Usein viransijai
suus tulkitaan tällaiseksi koeajaksi, jota myös sellaisenaan voidaan pi
tää lisäansiona toimia ja virkoja koskevissa täytöissä. 

Helsingin yliopiston nykyisen kanslerin Risto Ihamuotilan äskettäin esitLä

mä kanta on samansuuntainen: »Kolmikyrnppi�enä professoriksi tullessa 

kohdalla tapahtunut (valinta)erehdys vaikuttaa yli sukupolven ajan aina 

hänen eläkkeelle siirtymiseensä saakka». Tämän välttämiseksi määräaikai

nen nimitys olisi aluksi hänen mukaansa varsin perusteltu (HS 29.5.1999). 

Toinen malliesimerkki siitä kohtuuttomasti hälystä, joka säännönmu
kaisesti nousi aina tiedekunnan toimien järjestelystä, koski vuonna 
197 5 työsopimussuhteisen tutkinnonuutlisLusta valmistelevan suun 
nittelusihteerin valintaa. Suuri korkeakoulujen tutkinnonuudistus 
käynnistyi edistyksellisen liikkeen tahdosta tarkoituksena muuttaa 
vanha arvosanajärjestelmä ammattisuuntaisemmaksi tutkintojärjes
telmäksi, jonka ns. polytelminen esikuva oli lainattu DDR:stä. Ope
tusministeriön mahtikäskyllä tämä FYTT-mietinnössä (1972: A 17; 
Filosofisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta) täs
mennetty tutkintojärjestehnä toteutettiinkin korkeakouluissa. Tut
kinnonuudistuksen periaatteissa ei löydy moitteen aihetta. Muutos
vastarinta syntyi lähinnä siitä, että uudistus aiheutti tavattomasti 
suunnittelutyötä ja vaikeutti siirtymävaiheen tutkintojärjestelyjä kah
den erilaisen järjestelmän ollessa rinnakkain voimassa. Itse asiassa 
tutkintojärjestehnän uudistus olisi voitu suorittaa vanhan koetun ar
vosanajärjestelmän pohjalta; nyt lapsi heitettiin pesuveden mukana ja 
tuhlattiin paljon voimavaroja edistyksellisyyden nimissä. 

Koska tutkinnonuudistus oli taustaltaan poliittinen, oli pelättä
vissä, että se edusti vasta ensi vaihetta koko yliopistolaitoksen »kan
sandemokratisoimisessa». Tutkinnonuudistukseen liittyi nimittäin 
myös poliittisten eturyhmien vaatimuksia edistyksellisen tieteen 
vahvistamisesta opetuksessa ja kurssikirjallisuudessa. Jos ja kun täl
laisessa tilanteessa yliopiston etua harkiten jouduin tiedekunnan ää-
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nivaltaisena jäsenenä valitsemaan suunnittelusihteeriä valmistele
maan tutkinnonuudistusta ja valinta oli tehtävä kahden kilpahakijan 
välillä, joiden pätevyydessä ja ansioissa ei ollut mitään asiallista eroa, 
tein ratkaisuni varman päälle ja kannatin mieluummin poliittisesti 
sitoutumatonta ehdokasta kuin aktiivista yliopistopoliitikkoa ja Tut
kijaliiton jäsentä. Suunnittelijan tehtävänä on valmistella tutkin
nonuudistusasioita tiedekunnan päätettäväksi. Kun toimenkuva on 
tällainen, tehtävässä on tarkoituksenmukaista ottaa ennakolta huo
mioon myös tiedekunnan enemmistön kanta, jotta asiain valmiste
lusta olisi päätöksenteossa ylipäätään mitään hyötyä. Kummalla ha
kijalla: kumouksellisuuteen sitoutuneella vai sitoutumattomalla, on 
paremmat valmiudet asialliseen valmistelutyöhön? 

Kun esimerkiksi suurta hallinnonuudistusta rakennettiin yliopis
tossa - pitkään ja hartaasti- tilapäisesittelijä L. valmisteli edistykselli
sen mies ja ääni -periaatteen mukaisen ehdotuksen yliopiston hallin
tokollegion päätöksentekoa varten ja samalla mitätöi koko asianval
mistelun hallintokollegion enemmistön kannasta poikkeavalla radi
kaalilla ehdotuksellaan. 

Oma tilanneharkintani ja huoleni yliopiston toimivuudesta tie
deyhteisönä ei tietenkään ollut suunnittelusihteerin valinnassa 
»edistyksellisten» mieleen. Mediarummut alkoivat viestittää maail
malle Jyväskylän yliopistossa harjoitetusta mielivallasta: »Poliittista
!JIJZntå'ä>m (Kansan Uutiset 26.9.1975). »Huolestuttavaa !J!Jintåä]yvås
kyldn yliopistossm> (Tiedonantaja 25.9.1975), »Liikuntatieteessa· loukattu
oikeusturvaa» (Helsingin Sanomat 1 7 .5 .197 5), »Edisryksellisten ryiJnte
kijåzden oikeusturva on taattava! Poliittinen !JIJZntd on kriminalisoitava!»
(Teknillisen korkeakoulun assistentit, 2.10.1975).

Mitä taas tulee varsinaisten opetusvirkojen täyttämiseen sisäsiittoi
sessa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa oli suorastaan poikkeuksel
lista, että jokin ratkaisu pystyttiin tekemään yksimielisesti. On yleises
ti tunnettua, että yliopiston virkojen täyttö voi normaalioloissakin ke
hittyä henkeen ja vereen -kilpailuksi tuosta ainutkertaisesta palkin
nosta, jota professorinviran avautuminen esimerkiksi jollakin harvi
naisella tieteenalalla merkitsee. Tällainen virantäyttö voi tarjota herk
kupaloja nälkäiselle medialle. Sellaista antia kertyi kukkurakaupalla 
juuri ainutlaatuisen liikuntatieteellisen tiedekunnan virkajärjestelyistä 
ja virkojen täyttämisestä tarjoten runsaasti aineksia vaikkapa värik
kään romaanin kirjoittamiseen tai tieteellisen opinnäytteen tekemi-
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seen »tiedevirkojen täyttämisen problematiikasta». Täyttöprosessit 
ovat olleet usein niin traumaattisia, että ne ovat jättäneet pysyvät jäl
kensä tiedekunnan ihmissuhteisiin ja yhteistyöverkostoihin. 

Virkajärjestelyjen ja virkojen täyttämisen problematiikkaan annoin 
kieltämättä oman panokseni virkavastuuni mukaisesti. Panokseni ei 
suinkaan merkinnyt ratkaisujen helpottumista, vaan valitettavan 
usein ja tahtomattani niiden kärjistymistä kiistakysymyksiksi. I<::iis
tojen taustalla ikään kuin yhteisenä nimittäjänä oli usein hakijoiden 
riittämätön, jopa laiminlyöty Lit:Leellinen pätevyys. Kuitenkin asian
osaiset itse uskoivat vakaasti omaan tieteelliseen pätevyyteensä jopa 
viran opetusalasta riippumatta. Vaikka käyttäytymistieteissä tutkijan 
pätevyyteen kuuluvat metodiset valmiudet ovat paljossa yhteiset, 
yksityisillä tieteenaloilla on oma identiteettinsä, joka muodostuu 
niiden erityisestä tehtäväasettelusta, tutkimusperinteistä, teoreetti
sista paradigmoista ja karttuneesta tietopääomasta. Viran opetus
alan hallinta eli perusteelliset tiedot opetusala/ta kuuluu jo asetuksen mu
kaan olennaisena osana virkapätevyyteen. Tämän pätevyyden voi 
hankkia vain opiskelemalla kyseisen perustieteen kirjallisuutta. 
Uusien virkojen oppisisältöjen tuntemuksessa, puhumattakaan hal
linnasta, esiintyi usein suuria puutteita; ällistyttävintä oli havaita, mi
ten käytetyt asiantuntijatkin saattoivat sivuuttaa tämän pätevyyden 
keskeisen osa-alueen hakijoiden tieteellistä pätevyyttä arvioides
saan. Asiantuntijalausuntojen painoarvoa punnittaessa onkin aihet
ta muistaa, että ulkopuolinen asiantuntija voi suhtautua tärkeään 
asiantuntijatehtäväänsä enemmän tai vähemmän leväperäisesti, 
mikä heikentää tällaisen lausunnon painoarvoa. 

Tukeuduin siis omissa kannanmäärittelyissäni asetuksen mukai
seen käsitykseen siitä, että pätevyysvaatimuksiin kuuluu erottamat
tomasti tieteenalan oppisisällön hyvä hallinta. 

Hakijoiden valitukset ja syntyneet kiistatilanteet syntyivät usein 
juuri tästä tieteenalan oppisisällön hallinnan puutteista tai peräti lai
minlyönnistä. »Jos Herra antaa viran, hän antaa myös tarpeelliset 
valmiudet sen hoitamiseen», ei sovi normiksi yliopiston tieteellisiä 
virkoja täytettäessä. 

Koska en pystynyt katselemaan sormien läpi naapurimaan no
menklatuuria muistuttavaa tiedekunnan virkainjakoa, jouduin usein 
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puolustamaan virkaratkaisuissa yliopiston etua ja niin tehdessäni 
löysin itseni napit vastakkain muiden osapuolten kanssa. Niiden 
muisteleminen ei ole mieluista kenellekään, mutta voi olla opetta
vaista tulevaisuutta ajatellen. Ehkä murheellisin muisto liittyi lupaa
van tutkijan Pekka Kiviahon lyhyeen yliopistouraan. Pekka Kiviaho 
väitteli liikuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1973 liikuntasosiologian 
alalla tehden uraauurtavaa tutkimustyötä mm. järjestyneen urheilu
liikkeen alueellisesta erilaistumisesta maassamme. Hän omistautui 
koko tarmollaan valitsemalleen tieteelliselle uralle saavuttaen tutki
muksillaan arvostusta kollegojensa keskuudessa mm. vieraillessaan 
tutkijana Waterloon yliopistossa Kanadassa. Ajanvirtauksia seura
ten Kiviaho suuntautui tutkimuksissaan marxilaisen tutkimustradi
tion mukaan säilyttäen kuitenkin - monista maamme sosiologeista 
poiketen - kriittisen otteensa. Hänen tieteellinen pätevyytensä oli 
nimenomaan liikuntasosiologian alalla kiistaton, mutta en voinut 
katsoa häntä päteväksi liikuntasuunnittelun uuteen yliassistentin 
tehtävään tämän alan näyttöjen puuttuessa. Lupaavan tutkijan ura 
katkesi traagisesti vuonna 1977 kuitenkin verisyöpään. Tapasin Pek
ka Kiviahon pari viikkoa ennen hänen äkillistä menehtymistään 
matkalla Helsingistä Jyväskylään. Pekka kertoi uudesta kiinnostuk
sestaan sosiologian toiseen klassikkoon Max Weberiin ja ehdotti yh
teistyötä liikuntasosiologian oppikirjan kirjoittamiseksi. Sovimme 
jopa työjärjestyksestä: molemmat teemme erikseen luonnoksen kir
jan sisällöksi ja näistä muokkaamme yhdessä kirjan jäsentelyn. Mieli 
keventyneenä aikaisemman yhteistyökumppanuuden palautumises
ta erosimme Jyväskylässä aavistamatta, että tuo tapaaminen jäisi vii
meisiksi. Nuori liikuntasosiologian tieteenala menetti Pekka 
K.iviahossa tutkijan, »joka osasi tehdä tärkeitä kysymyksiä, joka etsi
ja kehitti itseään ja joka myös rohkeni valita tutkimuksilleen uusia
lähtökohtia», kuten häntä Liikunta ja tiede -lehden 7.12.1977 pa
lauttamassa muistokirjoituksessani luonnehdin.

TUL-lehti kunnioitti Pekka Kiviahon tutkijan ansioita muisto
kirjoituksessaan kuitenkin toisin, luokkataistelun tunnuksin: 

Pekka K.iviahon elämäntyö itsenäisen työläisurheilun ja hänelle rakkaan jär

jestön Työväen Urheiluliiton hyväksi on kaikille työväenliikkeen ihmisille ja 

erityisesti meille TUL:ssa aatteellinen velvoite jatkaa Pekka K.iviahon nyt 

kirvonnutta taistelua työväenluokan puolesta porvareita vastaan unohta-
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matta niitäkään Jyväskylän yliopiston johtopaikoilla olevia porvareita, joiden 

ei enää tarvitse keskittyä toveri Pekka Kiviahon syrjimiseen. (3.11.1977) 

Professorin oppituolin täyttäminen on tunnetusti hidas ja vaivalloi
nen prosessi. Liikuntapedagogiikan oppituolin vapautuessa jälkeeni 
- siirryttyäni vuonna 1971 hoitamaan liikuntasosiologian oppi
tuolia - normaali hakumenettely ei tuonut tulosta. Tällöin asiassa
äänivaltaiset tiedekunnan jäsenet - dekaani Esko Karvinen ja kir
joittaja - esittivät hankalan tilanteen ratkaisemiseksi kutsumis
menettelyn käyttöä, joka johti 28.11.1974 Liedekunnan esitykseen
liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Pentti Pitkäsen kutsumisek
si ko. virkaan. Kun Pentti Pitkäsen tutkijan ansiot eivät olleet asian
tuntijoidenkaan arvioinneissa kiistattoman ylivertaiset, kutsumis
menettelyn asianmukaisuus herätti konsistorissa perusteltua kritiik
kiä. Yllättävintä tässä oli se, että kritiikin varsinaisena puhemiehenä
toimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Isto Ruoppila
edustaen samalla edistyksellisen terveysrintaman ja sen ehdokkaan
apulaisprofessori Juhani Klrjusen edunvalvontaa.

Kutsumismenettelyä voidaaan arvostella. Näin teki omassa lau
sunnossaan myös professori Martti Takala, jonka koulukunnan kas
vatteja kaikki kolme asiankäsittelyn avainhenkilöä, Pitkänen, Kirjo
nen ja Ruoppila, olivat. Hän antoi sapiskaa tiedekunnalle ilmeisestä 
tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, »jota on pyritty vähemmän on
nistuneesti selittämään 'objektiiviseksi'», mutta katsoi kuitenkin tar
koituksettomaksi lisätä yliopiston sisäisiä ristiriitoja, mitä asian pa
lauttaminen tiedekunnan uuteen käsittelyyn merkitsisi. Pitkänen sai
kin 1.3.1975 nimityksen liikuntapedagogiikan professorin virkaan. 

Virkavirhekö? 

Pätevöityminen nuoren tiedekunnan virkoihin ja opetustoimiin on 
ollut monin tavoin hankalaa sekä päättäjille että myös hakijoille. 
Tästä hankahrnclesta antaa suorastaan riipaisevan kuvan Pauli Vuol
teen tapaus. Suoritettuaan kansakoulunopettajan tutkinnon vuonna 
1962 Pauli Vuolle aloitti v. 1963 ensimmäisten opiskelijoiden jou
kossa liikuntakasvatuksen opiskelun valmistuen liikuntakasvatuk
sen kandidaatiksi v. 1966, liikuntatieteiden kandidaatiksi v. 1968, li-
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sensiaatiksi v. 1972 ja väitellen liikuntapedagogiikan alalta v. 1977 
tohtoriksi. Huolimatta ansiokkaasta opintourastaan Vuolteen pul
maksi muodostui hänen vahva suuntautumisensa kasvatustieteisiin 
ja sen aiheuttamat pätevyysongelmat. Oman käsityksensä mukaan 
liikuntatieteiden systemaattinen opiskelu tiedekunnassa ja tätä kaut
ta saavutettu alan ilmiöiden perusteellinen tuntemus on riittävä pä
tevyyden näyttö tiedekunnan virkoihin. Tämä hänen erikoinen käsi
tyksensä liikuntapedagogiikan tutkintojen antamasta yleisestä vir
kapätevyydestä aiheutti hänelle eri virkoja koskevien hakujen yh
teydessä monia pettymyksiä. Vuolteen turhautuneisuus, ellei peräti 
katkeruus, oli inhimillisesti hyvin ymmärrettävää, mutta perustues
saan virheelliseen käsitykseen liikuntatieteiden tiede- ja teoriapoh
jasta se ei käsitykseni mukaan ollut kuitenkaan oikeutettu. 

Pätevyyden erilainen tulkinta kärjistyi vuonna 1979 tilanteeksi, 
jossa kirjoittaja yliopiston rehtorin ominaisuudessa ja päättävänä vi
ranomaisena ei nimittänyt Pauli Vuolletta liikuntasuunnittelun apu
laisprofessorin virkaan. Viran täyttöön liittyi alun pitäen kaikki mah
dolliset hankaluudet: yhteiskuntasuunnittelu, johon liikuntasuunnit
telu osa-alueena kuuluu, oli varsin uutta Suomessa ja siksi käytetyt 
asiantuntijat olivat hyvin epäröiviä arvioinneissaan hakijoiden päte
vyyttä. Tästäkin syystä ja koska olin urani aikana pohtinut myös lii
kuntapolitiikan ja -suunnittelun monia peruskysymyksiä tutustuin 
ikään kuin »ylimääräisenä asiantuntijana» Vuolteen koko kirjalliseen 
tuotantoon, josta en hyvällä tahdollakaan löytänyt näyttöä hakijan tie
teellisestä pätevyydestä »liikuntasuunnittelun teorian ja metodien 
sekä sovellutusten alalta julkisen liikuntatoimen painosuunnassa», 
kuten tiedekunta oli 5.4.1977 määritellyt viran opetusalan. Olin ih
meissäni ja ihmettelin myös tiedekunnan löysää linjaa keskeisten vir
kojensa täyttämisessä-ihmetellen asiaa nyt nimittävänä viranomaise
na. Kutsuin Vuolteen kahdenkeskeiseen kuulemistilaisuuteen, jossa 
kerroin hänelle suorittamastani arvioinnista ja sen laihasta, epäpäte
vyyteen viittaavasta tuloksesta. Pyysin häneltä kommenttia ja itse 
osoittamaan tuotannostaan ne näytteet, jotka todistaisivat pätevyy
destä liikuntasuunnittelun apulaisprofessorin opetusalalla. Vuolle 
kuitenkin pidättäytyi vastaamasta pyyntööni. Rehtorina tein ratkaisu
ni virkavelvollisuuteni ja säädösten mukaisesti. 

Mutta apulaisprofessorin nimityksissä päättäjälläkin on päättä
jänsä. Uskossaan liikuntatieteellisen yleispätevyytensä riittävyyteen 
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tohtori Vuolle valitti tehdystä päätöksestä valtioneuvostoon valitus
kirjeellä, jossa hän virkaurani tekemisiä ja tekemättä jättämisiä tulki
ten pyrki osoittamaan päättäjän toimineen niin tässä kuin aikaisem
missakin ratkaisussaan ellei nyt ihan »vailla täyttä ymmärrystä» niin 
ainakin »vailla harkintakykyä». 

Omassa vastineessani opetusministeriölle pyrin päättäjänä puo
lestani osoittamaan, että jotain ymmärrystä sentään sisältyi teke
määni päätökseen: 

Liikuntailmiöillä ei kuitenkaan, vastoin hakija Vuolteen käsitystä, voi olla 

mitään yhtenäistä tiedeperustaa, vaan eri liikunlalietect - mm. liikuntafysio

logia, liikuntaterveystiede, liikuntapsykologia, liikuntasosiologia, liikuntape

dagogiikka, liikuntasuunnittelu, liikuntahistoria jne. - ovat vastaavien perus

tieteiden sovellutuksia liikuntailmiöiden tutkimisessa. Liikuntailmiöitä voi

daan tutkia vain eri perustieteiden pohjalta, niiden teorioita, lähestymistapo

ja ja metodeja soveltaen. Parhaimmillaan tietysti liikuntatieteellinen tutki

mus voi myös edistää perustieteiden teorian muodostusta ja metodien kehi

tystä. On perusteetonta edellyttää, kuten hakija Vuolle tekee, että tieteellisen 

pätevyyden osoittaminen esim. liikuntafysiologian tai liikuntapedagogiikan 

aloilla antaisi tieteellisen pätevyyden liikuntasosiologian tai vaikka liikun

tasuunnittelun aloilla. 

Tieteellisen pätevyyden saavuttaminen jollakin liikuntatieteiden alalla 

edellyttää siten vastaavan perustieteen opintoja sekä näyttöä perustieteen 

sovellutuksista liikuntailmiöiden teoreettisessa hallinnassa ja empiirisessä 

tutkimuksessa. 

Tieteellinen pätevyys liikuntasuunnittelun alalla edellyttää niin muodoin 

ennen kaikkea hyvää perehtyneisyyttä yhteiskuntatieteisiin tai johonkin liikun

tasuunnittelun kannalta keskeiseen yhteiskuntatieteeseen - esim. sosiologia, 

taloustiede, yhteiskuntapolitiikka ja -suunnittelu, hallintotiede, politiikkatiede 

- tai niiden sovellutukseen liikunnassa ( esim. liikuntasosiologia-oppiaineeseen

tiedekunnassa) sekä lisäksi riittävät tieteelliset tutkimusnäytöt viran ope

tusalalta. Hakija Vuolle ei täytä näitä pätevyysehtoja. Hänellä ei esim. ole opin

tosuorituksia miltään yhteiskuntatieteen alalta (ei edes liikuntasosiologiassa,

joka on kuulunut vuodesta 1971 tiedekunnan ohjelmaan), vaan hän on opin

noissaan suuntautunut kasvatus tieteisiin 0audatur-arvosanat kasvatustieteessä

ja liikuntapedagogiikassa). Hakija Vuolteen kirjalliseen tuotantoon kuuluu

monia liikunta-alan kehittämissuunnitelmia, joita hän on eri yhteisöjen toi

meksiannosta yksin tai yhteistyössä laatinut. Näille kaikille on olennaista teo-
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reettisen pernstan tai viitekehyksen heikkous tai niiden puuttuminen eivätkä 

ne muutenkaan tuota tekijälleen/tekijöilleen tieteellisiä ansioita. 

Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden eri aloilla käytetään paljon yhteisiä 

metodeja ja analyysima!Ieja. Lisäksi eri aloilla on kehitetty myös erityisme

todeja ja -malleja, joiden tuntemus ja hallinta kuuluvat niinikään alan tie

teelliseen pätevyyteen. Hakija Vuolteella ei ole mitään näyttöä näiden lii

kuntasuunnittelun erityismetodien ja -mallien, esim. kustannus- ja hyöty

analyysin, systeemiteorian yms. hallinnasta tai soveltamisesta [ ... ] 

Valtioneuvosto poliittisessa viisaudessaan tai edistyksellisyydessään 
luotti kuitenkin asiassa enemmän valittajan kuin rehtorin tieteelli
seen ymmärrykseen ja mahtikäskyllään määräsi yliopiston nimittä
mään hakija Vuolteen liikuntasuunnittelun apulaisprofessorin vir
kaan. Valtioneuvoston poliittinen tahto toteutui. Jäin vain kysy
mään, eikö päätöksestä vastuun ottaneen valtioneuvoston tarvitse 
lainkaan perustella kantaansa? 

Tässä yhteydessä todettakoon, että »liikuntatieteellisten» ansioit
tensa perusteella silloinen opetusministeri Kalevi Kivistö (SKDL) 
vihittiin liikuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi v. 1982. 

Media sai valtioneuvoston väföntulosta luonnollisesti makean 
uutisaiheen. Keskisuomalainen jäljitti pääkirjoituksessaan väliintu
lon yliopiston koulukuntariitoihin ja henkilösuhteisiin (23.12.1979). 
Oikaisussani lehdelle totesin mm. seuraavaa (KS 28.12.1979): 

Asetuksen mukaan rehtorinviraston tehtävävastuuseen kuuluu yleensä 

valvoa ja johtaa yliopiston toimintaa ja toimia samalla myös eräänlaisena 

»oikeusasiamiehenä» yliopistossa: »valvoa, että yliopiston opetusta hoide

taan asianmukaisesti ja että yliopiston opettajat ja virkamiehet täyttävät

tehtävänsä [ ... ]»Tässä tarkoituksessa rehtorin on virkavastuunsa mukai

sesti myös ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin epäkohtien, puuttei

den tai väärinkäytösten korjaamiseksi. Normaalisti tähän riittää asiallinen

keskustelu ja vain harvoin, ja täysin poikkeuksellisissa oloissa, tarvitaan

muunlaisia toimenpiteitä.Jos rehtori puolestaan laiminlyö nämä virka vel

vollisuutensa, hän syy!Iistyy virkavirheeseen ja voi joutua niistä vastaa

maan oikeusviranomaisi!Ie [ ... ]

Pääkirjoituksessa korostettu liikuntasuunnittelun apulaisprofessorin vi

ran täyttöasia ei liity mihinkään koulukuntaristiriitoihin, vaikka KS sen si

ten uutisoikin. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että tutustuttuani tarkoin 
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asiantuntijalausuntoihin, tiedekunnan ratkaisuun ja myös hakija V:n hake

muksensa tueksi esittämään kirjalliseen tuotantoon, päädyin pitämään 

häntä tieteellisesti epäpätevänä virkaan. 

Asetus virkakelpoisuudesta apulaisprofessorin virkaan edellyttää mm. 

»perusteellisia tietoja» viran opetusalalta. Kuitenkaan hakija V:n tuotan

toon ei sisälly yhtään mittavampaa tutkimusta näytöksi tieteellisestä päte

vyydestä liikuntasuurmiuelun alalla saati osoitusta alan teorian ja erityis

menetelmien tuntemuksesta ja hallinnasta [ ... ]

Valtioneuvoston tahto on tässä laki ja se luonnollisesti toteutuu, mutta 

se ei muuta mitenkään käsitystäni viran pätevyysvaatimuksista tai käsitys

täni rehtorin virkavastuusta näiden, toisinaan tosi vaikeiJen kysymysten 

ratkaisemisessa. 

Julkinen liikuntasuunnittelu tarvitsee maassamme pätevän korkeakou

lutuksen ja tutkimuksen panosta. Tehtävä on mitä vaativin. Alan johtava 

opettaja ja tutkija on määrätty virkaansa. Yliopiston ja liikuntatieteellisen 

tiedekunnan edun mukaista on, että hän menestyy tehtävässään. Sitä toi

von. Asia on omalta osaltani loppuun käsitelty. 

Olin kuvitellut, että näin kimurantilla tavalla saavutettu apulaisprofes
sorin oppituoli olisi tullut haltijalleen pätevyysnäytön paikaksi ja 
haasteeksi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kun oma liikuntasosiolo
gian professorin oppituolini oli rehtorikauteni ajan viransijaisten hoi
dossa, sitä aluksi hoiti sosiologiassa väitellyt yhteiskuntatieteiden toh
tori Kauko Kämäräinen. Viransijaisen ei kuitenkaan ole helppoa ai
nakaan niin ulkopuolisena kuin Kämäräinen jäsentyä liikuntatieteelli
sen tiedekunnan sisäänlämpiävään yhteisöön. Tohtori Kämäräinen 
lieneekin jäänyt etäiseksi työtovereilleen ja opiskelijoille. Sosiologina 
häntä kiinnostivat urheilun pintailmiöitä enemmän sen kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset syvärakenteet. Pohtivana sosiologina hän opetti tär
keitä sosiologisia viitemalleja ja lähestymistapoja, mutta laitoksen esi
miestehtävissä hänen irrallisuutensa aiheutti ilmeisiä pulmia. Oli löy
dettävä uusi ratkaisu viransijaisuuteen. Haku tuotti laihan tuloksen ja 
tiedekunta esitti 27.5.1980 tehtävään apulaisprofessori Pauli Vuol
teen hyvin tietoisena siitä, että hakijalta puuttuvat alan perustieteen 
opinnot ja tutkinnot. Oman tiedekäsitykseni mukaan viransijaisuus 
olisi tässä tilanteessa parhaiten hoidettavissa, jos tehtävään olisi saatu 
joku sosiologiassa väitellyt ja liikunnasta kiinnostunut tutkija. Tästä 
syystä rehtorina päätin jatkaa hakuaikaa 13.6.1980 saakka. Tämä oli 
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myös Kauko Kämäräisen kanta, jonka hän opettavaan tapaansa il
moitti kirjeessään 2.6.1980 tiedekunnalle: 

On myös syytä tässä erityistapauksessa korostaa, että liikuntasosiologia on 

osa sosiologiaa. Tätä itsestäänselvyyttä en ole havainnut kenenkään asiaa 

tuntevan kiistävän [ ... ] Kerrassaan huvittavaa olisi myös kuvitella, että lii

kunnan tuntemus tekisi päteväksi liikuntasosiologiassa. [ ... ]Jos »liikun

tasosiologiasta» poistetaan »sosiologia», jää jäljelle »liikunta», joka sellaise

naan ei ole sosiologiaa, kuten ei »kasvikaan» ole kasvi tiedettä, jos »kasvi tie

teestä» poistetaan »tiede» [ .. . ] 

Joka tapauksessa on selvää, että päätyessään Vuolteen kannalle tiedekun

ta on harkitsemattomasti painottanut sekundäärisiä kriteereitä ja ilmaissut 

välinpitämättömyytensä yhden laitoksensa tieteellisiin toimintaedellytyksiin. 

Omalle tiedekäsitykselleen uskollisena Pauli Vuolle kuitenkin pro
testoi kirjeessään 5.6.1980 hakuajan jatkamista: 

[ ... ] Lähestyttiinpä (liikuntatieteellisen tiedekunnan) vastuualueen ongel

mia mistä tieteenalasta käsin tahansa, välttämätön ehto on tällöin mm. se, 

että tiedekunnan opettaja ja tutkija tuntee vastuualueen rajaamat ilmiöt. 

Liikuntatieteellinen koulutus ja liikuntatieteellinen tutkimustyö ovat ainoa 

keino tuon tuntemuksen saavuttamiseen korkeakoululaitoksen tasolla. 

Kaikesta päätellen meidän tiedekäsityksissämme oli perustavanlaa
tuinen ero: Vuolle korostaa liikunnan tuntemuksen ensisijaisuutta, 
kun taas oman käsitykseni mukaan ao. perustieteen hallinta on ensi
sijaista liikuntatieteissä ja alan tutkimuksessa. Tiedekäsitykseni voi 
ilmaista vielä kärjekkäämmin siten, että liikuntatieteet itsessään ei
vät vielä ole juuri mitään ja lähes kaiken tieteellisen lisäarvonsa ne saa
vat vain perustieteittensä kautta. Toimiessani pitkään myös liikun
tasosiologian kansainvälisessä tiedeyhteisössä olen havainnut, että 
nimenomaan sosiologiassa ansioituneet tutkijat, sellaiset kuin esi
merkiksi Paavo Seppänen, Giinther Liischen, Gerald Kenyon, 
Klaus Heineman, Charles Page, Eric Dunning, Norbert Elias, Pier
re Bourdieu ovat yltäneet merkittävimpiin tutkimussaavutuksiin 
myös liikuntasosiologiassa (Ks. Heinilä 1990, 34--35). Tämä on ihan 
luonnollista ja yleisen tiedekäsityksen mukaista. Vain perustieteitten 
hallinnan kautta liikuntatieteet voivat kehittyä. 
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Tiedekäsitykseni tappio 

Tiedekäsitykseni kärsi kuitenkin lopullisen tappionsa tiedekunnan 
sisäsiittoisessa virkainjakojärjestelmässä vuonna 1987, kun siirryt
tyäni eläkkeelle apulaisprofessori Pauli Vuolle nimitettiin jälkeeni 
liikuntasosiologian professoriksi. Tähän on kuitenkin tänään todetta
va, että pätevyysvajeensa sosiologian tuntemuksessa professori 
Vuolle on osin korvannut etevänä ja tarmokkaana laitoksen esimie
henä ja tiedekunnan toimintaedellytysten kehittäjänä. 

Mutta ennen lopullista niittiä tiedekäsitykseni romullamiselle 
jouduin vielä tiedekunnan määräämänä lisäjäsenenä osallistumaan 
nimitysprosessiin, jossa sosialistisen terveysrintaman ideajohtajana 
ja METELI-tutkijana kunnostautunut Tampereen yliopiston työ
psykologian apulaisprofessori Juhani Kirjanen kotiutettiin evakko
matkaltaan takaisin liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja samalla 
uraauurtavaan tehtävään maamme ensimmå'isend liikuntapsykologian 
professorina. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmissaan tieJekunta oli perustellut 
liikuntapsykologian professorin viran tarpeellisuutta painokkaasti: 

»Liikuntapsykologia on yksi tärkeimmistä liikuntatieteiden aloista, jota ei

ole toistaiseksi edustettuna tiedekunnan professuureissa. Liikuntapsyko

logian professuuri edistäisi huomattavasti liikunnanopettajien koulutusta.

Erityisesti psykologian koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä lisää !mi

tenkin valmennuksen suuntautumisvaihtoehdon koulutuksen aloittami

nen».

Tiedekunnan perustelu ei kuitenkaan kertonut sitä, että jo vuodesta 
1973 alkaen tiedekunnassa oli liikuntapedagogiikan apulaisprofes
suuri, jonka opetusalaksi oli määritelty juuri liikuntapsykologia. 
Mutta hyvä näin. Hakijoista erottuivat nimenomaan liikunta-alan 
tutkimusansioiltaan apulaisprofessori Juhani Kirjanen ja LitK 
Ph.D. Seppo Iso-Ahola. Kirjasen tutkimukset liikuntapsykologian 
alalta olivat kuitenkin jokseenkin perifeerisiä ja pysähtyneet lähes 
tyystin 1970-luvun alkupuolen METELI-projektiin tutkijan kiin
nostuessa Tampereen virkansa mukaisesti työpsykologiaan ja -suo
jeluun. Sitä vastoin liikuntatieteiden kandidaatti Seppo Iso-Ahola 
oli vuonna 1973 välittömästi tutkintonsa jälkeen lähtenyt Yhdysval-
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toihin alan jatko-opiskelua varten pääaineenaan vapaa-ajan ja urhei
lun psykologia väitellen tohtoriksi vuonna 1976 Illinois'n yliopis
tossa ja suuntautuen voimakkaasti alansa tutkimukseen. Urheilu
psykologian tutkijana hänellä oli jo tunnustettu asema ei vain 
Yhdysvalloissa, vaan laajemmaltakin. Myös hänen kirjoittamansa 
alan tieteelliset oppikirjat olivat arvostettuja ja sisältyivät monen yli
opiston kurssivaatimuksiin. Hänen virkauransa Yhdysvaltojen yli
opistomaailman kovan kilpailun markkinoilla antaa hyvän todisteen 
hänen pätevyydestään: 

1976-1979 

1980-1981 

1981-1984 

1984-

Assistant Professor, University of Iowa 
Associate Professor, University of Iowa 
Associate Professor, University of Maryland 
Professor, University of Maryland 

Mutta liikuntatieteellisen tiedekunnan markkinoilla kilpailu osoittau
tui vielä kovemmaksi - sisäsiittoisten kilpailusääntöjen vuoksi. Tähän 
riitti Kirjasen vanhojen kamujen valinta kilpailun tuomaristoon: 
Pirkkalan marxilaisessa koulukokeilussa historian opetuksessa vuon
na 1975 kunnostautuneen Kirjosen virkaveljen Tapio Nummen
maan ja samaan ns. Takalan koulukuntaan kuuluvan Pentti Pitkäsen 
valinta asiantuntijoiksi sekä professori Isto Ruoppilan valinta edistyk
sellisen liikkeen yleisluottomiehenä tiedekunnan lisäjäseneksi tämän 
kirjoittajan ohessa. Kolmantena asiantuntijana oli psykologian pro
fessori Pirkko Saarinen, joka saattoi antaa asiantuntijalausuntonsa 
täysin ulkopuolisena ilman mainitunlaisia toveruussiteitä. 

I<ilpailu oli itse asiassa ratkennut jo näissä tiedekuntaneuvoston 
terveysrintaman tekemissä »tuomarivalinnoissa». Kun asiantuntija
lausunnot oli avattu, myös professori Seppo Iso-Ahola tiedosti välit
tömästi pelin luonteen ja peruutti välittömästi hakemuksensa vakuut
tuneena siitä, ettei hänellä näissä tiedekunnan asetelmissa ole mitään 
mahdollisuutta saada tutkijan saavutuksilleen oikeutta. Tiedekunta 
oli edistyksellisyydessään menettänyt hänessä ainutlaatuisen mahdol
lisuuden nostaa tieteellistä profiiliaan liikuntapsykologian alalla, ei 
vain täällä kotikentällä vaan myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä. 

Tiedekäsitykseni oli kärsinyt taas tappion enkä voinut enää muu
ta kuin protestoida eriävässä mielipiteessäni: 
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Katson, etteivät käytettävissä olevat asiantuntijalausunnot anna riittävää 

perustetta päättää liikuntapsykologian professorin viran hakijan tieteelli

sestä pätevyydestä. 

Asiantuntija Pentti Pitkänen tyytyy lausunnossaan yksinomaan hakijoi

den tutkijankuvan ylimalkaiseen luonnehdintaan dokumentoimatta arvi

ointejaan hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä. Menettely on poikkeuksel

linen eikä tarjoa miLään perustetta arvioinnin luotettavuudesta. Sitä jää 

epäilemään, kun asiantuntija Pitkänen päätyy pitämään virkaan pätevänä 

hakijaa, jolla ei ole y h t ä ä n  tieteellistä näyttöä ko. viran opetusalalta eli lii

kuntapsykologiasta. 

Professori Tapio Nummenmaan asiantuntijalausunto oli vuorostaan 

poikkeuksellinen - asenteellisuudessaan. Esimerkiksi virkaveli Juhani Kir

jonen Tampereen yliopistosta saa hakijana luonnehdinnan »mies. joka ei 

työtä pelkää eikä isoja tehtäviä kaihda ... », kun taas kilpahakija Seppo 

Iso-Ahola Marylandin yliopistosta »on hyvin wpeutunut amerikkalaiseen 

elämänmuotoon» ja »tällä aherruksella varmasti professorin pätevyyden 

ansaitsee». Professori Iso-Aholan peruutuskirjeestä päätellen juuri asian

tuntija Nummenmaan lausunnon asenteellisuus on aiheuttanut täu1än va

litettavan peruutuksen. Viittaan myös kolmannen asiantuntijan Pirkko 

Saarisen lausuntoon, joka perusteellisuudessaan ja asiallisuudessaan poik

keaa edellisistä lausunnoista ja jossa asiantuntija päätyy asettamaan juuri 

hakija Iso-Aholan ensimmäiselle ehdotussijalle. 

Hakija Juhani Kirjasen tieteellinen tuotanto on jäänyt liikuntapsykolo

gian alalta varsin suppeaksi hänen kiinnostuksensa suuntautuessa pää

asiassa työpsykologian ja työsuojelun alueelle. Kun hakija Iso-Aholan tie

teellinen tuotanto nimenomaan liikunta- ja sitä läheisesti tukevan va

paa-aikapsykologian alalla on osoittanut jatkuvaa kasvusuuntaa, hakija 

Kirjonen ei enää METELI-tutkimuksen ja vuoden 1975 jälkeen ole tehnyt 

tieteellistä tutkimusta tältä alalta. 

Edellä olevan perusteella ja asiantuntijalausuntojen puutteisiin viitaten 

pidän jäljellä olevaa hakijaa tieteellisesti epäpätevänä ja samalla katson, että 

ko. virka olisi julistettava uudelleen haettavaksi .. 

Äänin 5-1 tiedekunta totesi KT Juhani Kirjasen tieteellisesti päte
väksi liikuntapsykologian professorin virkaan (5.6.1985). 
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Juhani I<irjonen astui 1.1.1987 uuteen virkaansa vastuualueenaan 
»yksi tärkeimmistä liikuntatieteen aloista». Uuden professorin haas
tattelu Liikunta ja tiede -lehdessä (6/1986, 338-341) ei kuitenkaan
vielä lupaa eikä anna mitään:

Minkälaista liikuntapsykologista tutkimusta maassamme tulisi kehittää? 

Vastaus: Oltuani monta vuotta toisissa tehtävissä en ole ehtinyt riittävästi 

perehtyä kokonaistilanteeseen voidakseni vastata tähän kysymykseen tyh

jentävästi. 

Tänään kirjoitetaan jo vuosi 2001. On odotettu toistakymmentä 
vuotta suurta pelinavausta tutkijalta, »joka ei työtä pelkää eikä isoja 
tehtäviä kaihda». Virkaanastujaishaastattelun jälkeen uusi professo
ri ei ole enää esiintynyt Liikunta ja tiede -lehdessä. Yliopiston tutki
musrekisteri ei kerro yhdestäkään hänen tieteellisestä työstään ope
tusalaltaan tänä aikana - ei edes pienestä. Hänen julkinen esiintymi
sensä liikuntatieteiden alalla näyttää alkaneen - ja pysähtyneen -
tunnettuun joutsenlauluun Liikuntatieteiden päivillä vuonna 1976. 
I<irjosen tutkimukset liikuntapsykologian alalla ovat yhtä suuria ar
voituksia kotimaassaan kuin kansainvälisillä vieraskentillä. 

Tällainen saamattomuus voi selittyä vain sillä, että tutkijan l<lin
nostus on suuntautunut toisaalle. Tämä oli selvästi nähtävissä jo 
METELI-tutkimuksen jälkeen: työn ja pääoman sovittamaton risti
riita veti kommunistisen Tutl<ljaliiton jäsentä työn ja työsuojelun si
nällään tärkeään tutkimuskenttään. Tämä uusi suuntautuminen 
vahvistui alan oppituolin tehtävissä Tampereen yliopistossa ja sen 
vetovoima säilyi vaikka oppituoli vaihtui työstä vapaa-aikaan ja lii
kuntapsykologiaan. 

Niinpä tiedekuntaneuvostolle tarkoitetussa I<irjosen esityksessä 
30.5.1990 »psykologian opetuksen ja tutl<lmuksen kehittämisestä» lii
kunta varsinaisena tutl<lmuskohteena ei saa minkäänlaista huomiota: 

Tarkoituksena on kehittää opetusta ja tutkimusta yhdessä psykologian lai

toksen kanssa niin, että siinä painottuisivat tiedekunnan tieteidenvälisen 

profiilin mukaisesti ne soveltavan psykologian alueet, jotka suuntautuvat 

koulutuksen, työn, toimintakyvyn ja elämäntavan psykologisiin ongelmiin. 

Tätä tutkimussuuntaa voidaan yhteisellä nimellä kutsua ihmisen toiminnan 

psykologian alueeksi. Se ei määritelmällisesti rajaudu mihinkään yhteen toi-
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mintakenttään, esimerkiksi urheiluun, eikä tiettyyn ihmisryhmään, esimer

kiksi lapsiin, vaan pyrkii tarkastelemaan ihmisen toimintaa ja sen muutok

sia hänen koko elämänkaarensa ajan jatkuvina prosesseina [ .. ,l 

Suomen Akatemia tiedottaa: 

Professori Juhani Kirjasen hanke Tutkimus-koulutus-kehittäminen on 

tutkimus- ja jatkokoulutusohjelma, joka pohjautuu Tampereen yliopistos

sa vuonna 1985 alkaneeseen tieteidenvälisen ammatillisen jatko- ja täyden

nyskoulutusohjelman kehittämishankkeeseen [ ... ] »Hanke 011 Larkoituk

sena toteuttaa vuosina i 990-93 ja sille myö11nttliin runsaat 600 000 mark

kaa ja sen vastuulliselle johtajalle Kirjaselle varttuneiden tieteenharjoittaji

en apuraha. 

Näin Tampereen yliopiston ryåpsykologia jatkui Jyväskylän yliopis
tossa /iikuntapsykologiana oppituolin haltijan matkassa! 

Korkeakoululaitoksemme kehittämiseen 1970- ja 1980-luvulla 
kuului olennaisena osana myös tieleellinen tutkimustoiminta, jota 
pyrittiin ohjaamaan yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden 
(eli »yhteiskunnallisen relevanssin») ja taloudellisuuden näkökul
mista korkeakoulujen välisen koulutus- ja tutkimustyönjaon ja tut
kimuksen painopistealojen yms. avulla. 

Perinteisesti oppituolin opetusala säätelee oppituolin haltijan 
opetusta ja tutkimustoimintaa. Yliopiston hallinnonuudistuksen 
yhteydessä yliopiston opettajien tieteellinen ahkerointi pyrittiin saa
maan myös ulkoisen valvonnan piiriin. Tässä tarkoituksessa mm. 
Jyväskylän yliopistossa käynnistettiin aloitteestani vuonna 1979 yli
opiston tieteellisen julkaisutoiminnan vuosittainen raportointi 
»Jyväskylän yliopiston julkaisusatoa». Tämä rekisteri antaa kiistä
mättömän todisteen siitä, että »liikuntatieteen yhden tärkeimmän
alan» johtava viranhaltija on omassa tutkimustyössään ahkeroinut
pääasiassa - kahta , pakollista, liikuntapsykologian alan kongres
siesitelmää lukuun ottamatta - entisen Tampereen yliopiston vir
kansa työelämän ja työpsykologian tutkimustehtävissä ja samalla
virkavastuunsa vastaisesti. Kuitenkin asetuksella on säädetty tiede
kuntaneuvostolle (ja dekaanille) kollegiaalinen vastuu laitoksien tut
kimustoiminnan johtamisesta:
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Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on: 1) johtaa ja kehittää tiedekunnassa 

annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimustyötä sekä tehdä niitä koske

via aloitteita ja esityksiä. (Asetus n:o 5 15, 26.6.1981) 

Nimenomaan liikuntapsykologian kohdalla näyttää siltä, että tiede
kuntaneuvosto Ga dekaani) on unohtanut valvontatehtävänsä; ase
tuksen säädös on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, kun vanhat toverit 
vastaavat tiedekunnan ja liikuntatieteiden linjasta. Korppi ei toisen 
korpin silmää noki! Professori Seppo Iso-Aholan syrjintä kantaa sa
toaan »yhden liikuntatieteen tärkeimmän alan» kustannuksella! 
Samoihin aikoihin kun liikuntapsykologian ensimmäinen professori 
ryhtyi perehtymään virkatehtäviinsä kirjoitin enteellisesti yliopiston 
valvonnan pulmista erityisesti professorin virkatehtävien osalta: 

Käytännössä ei juuri kukaan valvo, saati sanktioi, professorin tieteellistä 

toimintaa tai toimettomuutta. Pienessä tiedeyhteisössä, jossa kaikki ovat 

»veljellisesti» keskenään, tieteellinen keskustelukin on yleensä hampaaton

ta eikä anna kriittistä palautetta. Lopusta pitää huolen solidaarinen palkka

politiikka, joka takaa samat ansiot ja edut sekä tehdystä että tekemättömäs

tä työstä ...

Akateemiseen ja tieteen vapauteen rakentuvaa korkeakoulujen toimin

ta- ja organisaatiomallia on luonnehdittu joskus anarkistiseksi sillä perus

teella, että se koostuu itsenäisistä, tieteenaloja edustavista laitoksista ja it

sepäisistä tieteenhaltijoista, professoreista. Laitosten ja tieteenhaltijoiden 

keskinäinen lojaalisuus torjuu puolestaan helposti kaikkien ulkopuolisten 

aiheellisetkin väliintulot. Valvonta ja johtaminen rehtorin tai tiedekunnan 

dekaanin tehtävänä rajoittuu sellaisessa organisaatiossa usein vain äkilli

simpien kriisitilanteiden hoitoon. 

Korkeakoulujen hallinnon demokratisointi on merkinnyt, että myös 

johtajuus on kollektivoitunut ja vastuu jakaantunut monijäsenisille hallin

toelimille. Kun valta ja vastuu jakaantuvat riittävän monille, kukaan ei enää 

koe niiden henkilökohtaista velvoittavuutta [ ... ]» (HS 22.10.1987) 

Liikuntapsykologian professorin viranhoito on kouluesimerkki täl
laisesta pulmasta! 
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Uudet haasteet 

Poliittinen kuohunta levisi 1970-luvulla koko yliopistoon ja viritti 
sen monia ihmissuhdeverkostoja jännitystilaan. Radikaaliopiskeli
joiden suorittama Jyväskylän yliopiston juhlasalin valtaus 
30.3.-4.4.1977, jolla pyrittiin vauhdittamaan yliopiston uudistamis
pyrkimyksiä, ylti valtakunnallisiin uutisotsikkoihin. Yliopiston joh
to suhtautui tähän nuorten laittomuuteen viisaan rauhallisesti ryh
tymättä poliisioperaatioihin juhlasalin tyhjentämiseksi; tuloksena 
olikin salin tyhjeneminen ja opiskelijoiden vetäytyminen parin vuo
rokauden miehityksen jälkeen paikat hyvin siivottuina! Mutta rehto
ri Ilppo Simo Louhivaara, joka oli taiten luotsannut kasvatusopilli
sen korkeakoulun monitiedekuntaiseksi yliopistoksi, oli saanut 
puhtaan tieteen eli matematiikan kasvattina kyllikseen politisoitu
neen yliopiston epäpuhtaasta pelistä ja jätti toimikautensa kesken 
siirtyen professoriksi Berliiniin. Yliopisto tarvitsi uuden rehtorin 
luotsaamaan yliopistoa karikkoisella merellä, poliittisten tuulten ris
tiaallokossa. Vaalitoimitus tapahtui keväällä 1977. 

Rehtorinvaaleista odotettiin yllätysvaaleja ja sellainen siitä tulikin. 
Koska professorit muodostivat vaalikollegion enemmistön, suuret 
tiedekunnat suurine äänimäärineen ja omine ehdokkaineen olivat 
avainasemassa. Tällä kertaa yliopistolaitoksen politisoituminen ajan
kohtaisena uhkana tieteen ja yliopisto-opetuksen vapaudelle muutti 
vaalitilanteenkin poikkeukselliseksi. Vain tällainen poikkeustila voi 
selittää sen, että kaiken edistyksen jarrumieheksi leimattu kirjoittaja 
pienimmän tiedekunnan edustajana valittiin yliopiston peräsimeen 
toimikauden loppuajaksi. Poliittisen suuntauksen edustajana Keskus
tapuolueen vahva korkeakoulupoliitikko A. V lurhautui vaalitappios
taan eikä suostunut ehdolle enää vararehtorin vaaleissa vaan jättäytyi 
mieluummin oppositioon ja muokkaamaan taustojaan uuteen yrityk
seen. Mutta vaalin tulos oli luonnollisesti pettymys monille muillekin 
poliittisille tahoille, joiden silmissä edustin jarrumiestä ainakin yli-
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opiston politisoitumisessa. Oli luonnollista, että Tiedonantajalle »ko
vaotteisen syrjijän» valinta rehtoriksi oli paha takaisku, ja reippain ot
silwin >Jyväskylän yliopistossa painostus ja syrjintä tullut osaksi arki
päivää» lehti kertoo tästä »puhdistustyöstä»: 

Ruoka tunnilla käydyt keskustelut kantautuvat luotettavaa verkostoa myö

ten esimiesten tietoon ja heijastuvat kurinpalautustoimenpiteinä ja kuulus
teluina. Kyllin pitkään jatkuvana tällainen ilmapiiri johtaa myös »vapaaeh
toisiin» eroamisiin. Avoimesti painostus ja syrjintä on suuntautunut kotn

munisteiksi ja demokraateiksi tunnettuihin, mutta osansa ovat saaneet 
puoluekantaan katsomatta kaikki, jotka eivät miellytä johtoa. (Tiedonanta

ja 11.5.1977). 

Tiedonantajan kuvaus muistuttaa kovasti itse KGB:n tiedonsaantijär
jestelmiä ja menettelytapoja; tokkopa sentään Suomen yliopistossa 
näin edistyksellisiä ollaan! Ikävintä oli kuitenkin lukea oman yliopis
ton ylioppilaskunnan äänenkannattajan ja sen keskustalaisen päätoi
mittajan Harri Saukkomaan reaktioista, jotka Jylkkärin pääkirjoituk
sena 17.5.1977 myötäilivät Tiedonantajan poliittista pettymystä: 

Vaalit olivat pettymys niille, jotka toivoivat yliopiston lopultakin hie
raisevan unet silmiltään ja ryhtyvän vireään kehitystyöhön [ ... ] 

Rehtorinvaalista voidaan tehdä johtopäätös, ettei Jyväskylän yliopistolla 

ole halua vaurastua. Professoreille rakennetut hiekkalaatikot on tehty niin 
korkeareunaisiksi, ettei niiden sisältä näe ympäristöön. Sielläpä he sitten 

riitelevät vähenevistä leluistaan. Vikkelimmät veitikat Hietalan Matti ja 

Heinilän Kallu nappasivat tällä kertaa muilta kakuntekoämpärit. Kallu oli
kin kovassa maineessa kun hän oli juuri häätänyt laatikolta pahat pukarit 
Hasanin Jeddin ja Heikkisen Eikan. 

Leikki sikseen. Uuden rehtorin jäljet pelottavat. Liikuntatieteellisen tie
dekunnan dekaanina toimineen Kalevi Heinilän erityisen kiinnostuksen 
kohteena on viime vuosina ollut virkojen täyttö. Päteviksi katsottuja ei ole 

aina virkoihin valittu. Tämä johtunee osittain Heinilän vastenmielisyydes

tä kaikkeen poliittiseen toimintaan. Hän on itse julistautunut politiikan ul
kopuolelle [ ... ] 

Jälleen sain tarttua kynään puolustaakseni turhankin herkkää itsetun
toani: 
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Herra Päätoimittaja. Iskitte pääkirjoituksessanne konna-leiman otsaani. 
Iskitte samalla »vyön alle» nykytyylin mukaisesti. Tämä oli Teidän tulkin
tanne vastuustanne päätoimittajana ylioppilaskuntamme pää-äänenkan
nattajassa. Olen pahoillani. 

En ole pyrkimällä pyrkinyt rehtorin vaativaan ja hankalaan tehtävään, 
mutta en ole myöskään kieltäytynyt ehdokkuudesta. Periaatteeni mukai
sesti (yliopisto-opettajalla voi olla vielä sellaisiakin rasitteita) professorin 
virkavastuuseen kuuluu myös osallistuminen yliopistohallintoon ja sen 
hankalien kysymysten ratkaisuihin. Tämän periaatteen mukaisesti ei ole 
oikein kieltäytyä ehdokkuudesta ellei jo ole antanut kohtuulliseksi katsot
tavaa panosta näitten yhteisten ja useimmiten hyvin vaikeitten asioitten 
hoitamiseen. Tällä perusteella en katsonut voivani kieltäytyä ehdokkuu
desta, mutta sitä vastoin katsoin olevani oikeutettu kieltäytymään ehdok
kuudesta vararehtoriksi olinhan jo 5 vuotta osallistunut niiden tehtävien 
hoitamiseen. Tietämättä mitään rehtorinvaalin kaavailuista olin jo päättä
nyt asetuksen mukaisesti kieltäytyä dekaanin vaaleissa ehdokkuudesta -
tästä on k.irjallistakin näyttöä - voidakseni vihdoinkin keskittyä oman vir
kani opetus- ja tutkimustehtäviin. Toisin kuitenkin kävi ja siitäkin huoli
matta, että en ollut itseäni markkinoimassa ennen vaaleja enkä kertaakaan 
ottanut kehenkään vaalikollegion jäseneen yhteyttä. 

En ole junttaaja myöskään tiedekuntahallinnossa. Toimin oman harkin
tani mukaan ja etsien »oikeaal> ratkaisua tiedekuntamme vaikeissa liikunta- ja 
tiedepoliittisissa kysymyksissä. Jos tämä omaehtoinen harkinta ja kannanmuo
dostus on nykypäivän politisoituneessa yliopistossa paheksuttavaa, silloin 
myös kirjoituksenne oli oikeutettu. Uskotte minun sitoutumattomana vie
rastavan yliopiston »yhteiskunnallistumista». Kieltäisin itseni olenhan sosio
logi ja sosiaalipoliitikko Oaudatur). Väititte häikäilemättä minun olevan syy
päänä Hasanin ja Heikkisen siirtymiseen Tampereelle. Hasan oli kiinnostu
nut ensi sijassa työterveyssuojelusta ja oli varsin luonnollista, että hän etsiy
tyi yliopistoon, jossa tuo tärkeä alue on vahvasti edustettuna. Apulaisprofes
sori Heikkinen vuorostaan havitteli professorin virkaa ja sai sen Tampereel
ta. Hän muuten tavoittelee professorin virkaa myös tiedekunnastamme [ ... ] 

Päätoimittaja Harri Saukkomaa, joka myöhemmin tuli tunnetuksi 
tutkivana journalistina mm. Lassila-selvityksistään, pyrki luonnolli
sesti säilyttämään kasvonsa ylioppilaskunnan politiikan eturinta
massa, mutta vaivautui sentään vastaamaan ihmettelyyni solvauskir
joituksen johdosta: 
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Jonkinlaista reaktiota kirjoihiksesta odotinkin ja myönnän auliisti, että se oli 

kärjekäs, ehkä jopa tarpeettomuuteenkin saakka. En kuitenkaan myönnä is

keneeni »vyön alle», kun kirjoiruksessa käsitellään epäpoliittisuuttanne tai 

rehtorinvaalin alla järjestettyä toimintaa, joka tiettävästi sai kyseenalaisia 

muotoja. Siitä en Teitä syyttänyt kirjoiruksessa, en syytä tässäkään [ ... ] 

Näin jälkiviisaana on todettava, että olisi ollut itseni kannalta paljon 
järkevämpää sulkea kaikki poliittisten tahojen vyön alle tarkoitetut is
kut tietoisuuteni ulkopuolelle, sehän kuului tuon ajan kovaan poliitti
seen peliin vallasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Yhden mie
hen heikko pyristely tieteen ja yliopiston sitoutumattomuuden puo
lesta muistutti don Quijoten kamppailua tuulimyllyjä vastaan. 

Olin poliittisille tahoille vain pieni piikki lihassa ja samalla help
poa riistaa syntipukkia etsittäessä. Nyt kuitenkin yliopiston perä
mieheksi valittuna en enää edustanut vain yhden miehen käsitystä 
professorin tehtävävastuusta, vaan koko yliopiston tehtävävastuuta 
yhteiskunnassa. 

Yliopisto oli keskellä poliittista turbulenssia, joka kumous- ja 
muutosvaatimuksina häiritsi pahasti yliopiston normaalitoimintaa. 
Purjeita oli reivattava, jos mieli pelastaa jotain perinteisestä yliopis
tosta. Näissä mietteissä valmistauduin pitämään linjapuhettani yli
opiston lukuvuoden avajaisiin 6.9.1977. Taisin järjestää yllätyksen 
yliopiston poliitikoille ja ylioppilaslehden päätoimittajalle aiheen va
linnassani: linjapuheeni käsitteli nimittäin yhteisvastuullisuuden on
gelmaa yhteiskunnassa yleensä ja sen erityiskysymyksiä yliopiston 
kehittämispyrkimyksissä. 

Yliopisto on osa ympäristöään, osa yhteiskuntaansa, osa yleismaailmallista 

kulttuuria. Yliopiston suhde ympäristöönsä on vastavuoroinen: yhteis

kunta vaikuttaa yliopistoon ja yliopisto vuorostaan yhteiskuntaan. Yhteis

kunnan vaikutus on luonnollisesti perustavanlaatuisempaa, yliopistohan 

on vain - eikä se voi muuta ollakaan - yhteiskunnan osa järjestelmä. Tässä 

kytkennässä esimerkiksi yliopiston autonomia jää aina suhteelliseksi: yli

opisto ei voi koskaan irtaantua sillä tavoin yhteiskunnastaan, että se olisi 

siitä hallinnollisesti täysin riippumaton. Sitä paitsi tällainen riippumatto

muus - jos se olisi mahdollista tai jos siihen pyrittäisiin - itseasiassa mitä

töisi yliopiston tarkoituksen. Yliopisto on osana yhteiskuntaansa sen kult

tuuria ja ihmistä varten. 
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Yhteinen yhteiskunta. Koska yliopisto on palvelussuhteessa yhteiskun

taan, on tärkeää, että me yliopistossa valppaasti seuraamme mitä yhteiskun

nassa, mitä maakunnassa, mitä yliopistopaikkakunnalla tapahtuu. Yliopisto 

ei kuitenkaan voi tyytyä vain näiden tapahtumien seurantaan, vaan sen tulee 

pohtia menneisyyden kokemusten pohjalta ja nykytapahtumia analysoimalla 

myös sitä, mitä voisi mahdollisesti tapahtua eli sen tulee tuottaa uutta tietoa 

elämän ja luonnon ilmiöistä yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä varten. 

Mitä valppaammin me yliopistossa seuraamme elämää ympärillämme ja 

tiedostamme sen ajankohtaisia tai ennakoitavia ongelmia, sitä paremmat edel

lytykset meillä on suoriutua yhteiskunnallisesla palvelutchtävästämme. -

Ehkä kannattaisi harkita ainakin kokeilutarkoituksessa sellaisten korkeakoulu

päivien järjestämistä, joissa tieteenaloittain tarkasteltaisiin ktiittisesti ja korkea

koulujen opetus- ja tutkimustyötä virittävästi yhteiskuntamme ja sen kulttuu

rin nykytilaa ja ajankohtaisia ongelmia. 'Päämiehemme' yhteiskunnan tila an

taa mielestäni korkeakouluillekin vakavaa aihetta yleiseen pohdintaan. 

Länsimainen yhteiskunta tukeutuu tehokkuuden, erikoistumisen ja 

työnjaon toimintamalliin siinä määrin, että kokonaisuuden tarpeet ja hy

vinvoinnin ehdot uhkaaval unohtua. Pitkälle viety työnjako ruokkii yhteis

kunnan osatoimintojen ja osaryhmien näennäistä itseriittoisuutta ja edis

tää kokonaisuuden eduista ja tärkeistä rajaehdoista piittaamatonta itsekäs

tä eturyhmätoimintaa. Yhteiskunnan koossapysyminen näyttää perustu

van entistä yksinomaisemmin yhteiskunnallisen työnjaon löyhäsiteiseen 

tehtäväriippuvuuteen eli ns. orgaaniseen solidaarisuuteen, missä kiinne

voimana ovat lähinnä erikoistuneitten palvelusten ja hyödykkeiden vaih

tosuhteet, niitä tuottavien ryhmien epävakaat sopimussuhteet sekä eturyh

mien kiristyvä kilpailu entistä paremmista sopimusehdoista. Kilpailussa 

voittaa vahvin; kilpailun, työnjaon ja eturyhmien yhteiskunnassa joukko

voima ja ryhmäkuri takaavat kilpailumenestyksen. 

Yhteiskunta on kuitenkin kokonaisuus, jossa osien kilpailu tapahtuu 

pääsääntöisesti -voimakkaan taloudellisen kasvun aikoja lukuun ottamat

ta -nollasummapelinä: mitä jokin eturyhmä pystyy vaikkapa kovin ottein, 

poliittisin keinoin tai joukkovoimalla voittamaan, on vastaavasti toisilta 

pois -tai kaikki korjaavat näennäisvoiton »kasvojen säilyttämiseksi» ja ot

tavat voiton tyhjästä eli inflaation valemarkoista. Tämä yhteiskunnallisen 

työnjaon luomien ryhmittymien jatkuva kilpailu varaa yhteiskunnan voi

maverkkoon hankaussähköä; kohta ovat kaikkien hiukset sähköisyydestä 

pystyssä. Ukonilma uhkaa ja maadoitukset olisi saatava kuntoon, jotta maa 

välttyisi pahemmilta salaman tuhoilta. 
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Työnjaon riippuvuussuhteisiin perustuva yhteiskunta on eturyhmäkiis

tojen, vastakohtaisuuksien ja usein perusteettoman eriarvoisuuden yhteis

kunta. Ei ihme, ettei siinä poliittinen yhteist:yökään ota sujuakseen. Niinpä 

valtionhallinnon tärkein suunnittelutyö, komiteatoiminta, on ryhmävasta

kohtaisuuksien ja eturistiriitojen vuoksi menettänyt paljon merkitystään 

yhteiskunnan rationaalisen kehittämisen työvälineenä. 

Pystyykö mikään yhteiskunta ajanmittaan turvaamaan olemassaoloaan ja 

huolehtimaan yleisistä toimintaehdoistaan pelkästään kilpailun ja työnjaon 

löyhän kiinteyden varassa? Jo käsitteenä yhteiskunta korostaa yhteisyyden 

merkitystä toimintaehtonaan. Kiintey<len riittävyys on länsimaisten kilpai

luyhteiskuntien yleinen ongelma. Teolliseen kehitykseen kuuluva työnjako 

ei yksin pysty ylläpitämään yhteiskunnan kiinteyttä. Sen täydennykseksi tar

vitaan myös elävää yhteisyyden kokemusta ja tästä juontuvaa kansallista yh

teistuntoa. 

Oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino. Tieteen sovellutusten, teknolo

gian ja työnjaon ansiosta yhteiskunnan tuotantokyky ja aineellinen hyvinvointi 

ovat tavattomasti lisääntyneet. Toisten kohdalla tämä hyvinvointi on saavut

tanut jo ylityydytyksen asteen ja kääntynyt pahoinvoinniksi. Tuotantokyvyn 

kasvu nähdään uhkana myös luonnonvarojen riittävyydelle ja elinympäristön 

viihtyvyydelle. Kun aineellisen hyvinvoinnin kasvu ei välttämättä lisääkään ih

misen onnellisuutta ja elämänviihtymystä, on ruvettu kaiken kulutusrihkaman 

keskellä ihmettelemään mikä elämässä on todella tärkeää ja mikä on aitoa hy

vinvointia. Aineellinen hyv:invointikäsit:ys on laajentumassa moniulotteiseksi 

elämänlaatukäsit:ykseksi, jossa aineellisten tarpeitten rinnalla myös sosiaaliset 

ja henkiset tarpeet tunnustetaan tärkeiksi osatekijöiksi. 

Tämä laaja hyvinvointikäsitys on ilmeisesti ollut johtoajatuksena myös 

sillä seitsemän puolueen edustajista kootulla työryhmällä, joka maaherra 

Kauko Sipposen johdolla äskettäin kartoitti peruslaissa säädettäviä »yksi

lölle erityisen tärkeitä» uusia perusoikeuksia. Sipposen työryhmä luetteloi 

muistiossaan kaikkiaan parikymmentä erilaista elämäntarvetta ja perusoi

keutta luokitellen ne neljään ryhmään: 1) vapausoikeuksiin, 2) taloudelli

siin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin perusoikeuksiin, 3) tasa-arvoisuusoi

keuksiin ja 4) osallistumisoikeuksiin, sekä suositti kansalaisten perusoi

keuksien laajentamista luokituksen suunnassa, jotta »perusoikeussäännös

tö vastaisi kansalaisten laajalti hyväksymiä perusarvoja». 

Hyvinvoinnin perustarpeiden ja kansalaisoikeuksien määrittely antaa 

sen perustan, jolle kansamme yhteisyyttä voidaan rakentaa. Sin:ivalkeat vä-
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rit ja aatteet, »yksi kieli, yksi mieli», eivät yksin riitä tämän yhteisyyden si

teeksi, Tarvitaan myös yhteisyyden konkreettista näyttöä, yleisiä ja yhtäläi

siä hyvinvoinnin oikeuksia. Muiden yhteiskuntien tavoin suomalainen yh

teiskunta tarvitsee riittävää yhteisyyttä säilyäkseen kansakuntana, mutta 

toisaalta myös riittävää erilaisuutta pystyäkseen kehittymään ja suoriutu

maan monipuolistuvista tehtävistään. 

Mutta onko tiimä yhteisyyden ongelma ratkaistavissa pelkästään sillä, 

että lailla säädetään kansalaisten yhteisistä oikeuksista, yhteisistä hyvin

voinnin perusteista? Eturyhmiin järjestäytyneinä me jäsenroolimme mu

kaisesti olemme tottu11eeL vaatimaan etuja ja oikeuksia toisillemme ja ryh

mällemme; esimerkiksi opiskelijoina vaadimme luonnollisina oikeuksina 

opintotukea, opiskelupaikkaa, pätevää opetusta ja opinto-ohjausta, viih

tyisää opintoympäristöä, hyvää terveyspalvelua ja äänivaltaa yliopisLon 

hallinnossa. Opiskelijat eivät ryhmänä toimi poikkeavasti, vaan noudatta

vat pyrkimyksissään eturyhmien yleistä toimintamallia. Mutta esittäessäm

me eturyhmissämme usein varsin perusteltujakin oikeusvaatimuksiamme 

me sivuutamme tavallisesti näiden vaatimusten yhteiskunnalliset ja moraa

lisel Laustakysymykset. 

Kaikilla oikeuksilla on yhteiskunnassa myös oma hintansa. Käsitteenä

kin oikeus tavallaan jo implikoi vastakäsitteen ja samalla 'hintansa' - vel

vollisuuden. Minun oikeuteni merkitsee samalla velvoitusta joko minulle 

tai jollekulle toiselle. Vapauden vaatimus sisältää vastuun, ikimuistoinen 

»jokamiehen oikeus» velvoitteen luonnonsuojeluun, oikeus yhteiskunnan

terveyspalveluihin vastuun henkilökohtaisesta terveydenhoidosta, oikeus

yhdistysjäsenyyteen ja -palveluihin vastuun myös yhdistyksen asioitten

hoidosta, oikeus työhön vastuun työtehtävien suorittamisesta jne.

Elämän ja erityisesti yhteisöelämän perusluonteeseen kuuluu a11talllise11 

ja saamisen tasapaino ja yhteen kytkeytyminen. Käsityksemme yhteiskun

nasta ja sen elämisen ehdoista on virheellinen, jos kuvittelemme sen sisäl

tävän vain oikeuksia, saamista. Oikeutemme ovat oikeutettuja vain, jos 

olemme valmiit myös antamaan oman panoksemme yhteisen hyvinvoin

nin kartuttamiseksi, kantamaan oman vastuumme ja velvollisuutemme 

hyvityksenä oikeuksistamme, saamisistamme. Opiskelu on myös tällainen 

oikeus, karsittujen kannalta jopa etuoikeus, jonka opiskelija voi parhaiten 

lunastaa valmentautumalla vakavasti elämäntehtäväänsä ja huolehtimalla 

vastuuntuntoisesti opintojensa edistymisestä, 

Yhteiskunta ja sen hyvinvoinnin mahdollisuudet perustuvat oikeuksien 

ja velvollisuuksien, saamisten ja antamisten tasapainoon. Tämä yhteisöelä-
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män peruskäsitys olisi otettava asianmukaisesti huomioon myös perusoi

keusjärjestelmän tärkeässä uudistamistyössä: kansalaisoikeuksien rinnalle 

tarvitaan myös kansalaisvelvollisuuksia. 

Suomalainen yhteiskuntaratkaisu. Jos voidaan sopia kansalaisten hyvin

voinnin yleisistä perusehdoista - tähän näyttää olevan hyvät mahdollisuudet 

- olisi sovittava keinoista hyvinvointitavoitteen toteuttamiseksi. Tässä pyr

kimyksessä yhteiskuntajärjestelmämme edelleenkehittäminen on avainase

massa, mutta pyrkimystä jarruttavat luutuneet ja poliittisessa kiistelyssä po

larisoituneet käsitykset kehittämisen eri vaihtoehdoista. Sitä paitsi poliitti

sessa kielenkäytössä yhteiskuntajärjestehnä muuttuu usein uskon asiaksi ja

ikään kuin itseisarvoksi sen sijaan, että se käsitettäisiin välineeksi ihmisen

hyvän toteuttamisessa. Mitään ehdottoman oikeaa yleistä ratkaisua yhteis

kuntajärjestehnää koskevaan kysymykseen ei ole; jokaisen yhteiskunnan on

itse löydettävä ratkaisunsa, joka parhaiten sopii sen historiallis-yhteiskun

nalliseen kehitykseen ja kansalaisvahniuteen. Suomalainen yhteiskunta tar

vitsee suomalaista yhteiskuntaratkaisua ja mitä ennakkoluulottomammin, il

man poliittisten kaavoittumien, fraasien ja ismien rajoituksia sitä etsimme,

sitä paremmat onnistumisen mahdollisuudet meillä on. Yhteiskuntamme

on kehityksessään tukeutunut ehkä liiaksikin vieraan apuun, usein kritiikit

tömästi naapurien hyvinvointia ja toimintamalleja jäljitellen. Olemme her

kästi toisten mukaan ohjautuvia, usein vailla omaa tahtoa, kekseliäisyyttä,

uskallusta ja omaa harkintaa. Näin on yhteiskuntaelämän kaikilla aloilla: lau

mahenkeä on kulttuurissamme, sitä on opiskelijaliikkeessä, korkeakoulupo

litiikassa, jopa tieteessä ja tiedepolitiikassa. Turhan paljon.

Ellei tämä laumavaistoinen jäljittely vielä pysty tukahduttamaan omaeh

toista harkintaa ja kekseliäisyyttä, sen tekee yhteiskunnan läpikotainen, luo

vaa ajattelua kahlitseva politisoituminen. Uskotellaan, että puoluejäsenyys ja 

-aate ikään kuin armolahjana avaa sihnät näkemään oikein yhteiskunnallisen

todellisuuden ja sen mikä on oikein ja hyvää kasvatuksessa, taiteessa ja tie

teessä. [ ... ] Poliittinen sidonnaisuus vahvistaa eturyhmäajattelua ja johtaa

helposti yhteisen hyvän ja kokonaisuuden etujen sivuuttamiseen yhteiskun

tapoliittisessa päätöksenteossa ja muodostuu siten esteeksi koko yh

teisön/yhteiskunnan yhteistunnon ja solidaarisuuden lujittumiselle.

Uudistumisen tarve. Olen viipynyt pitkään yhteiskuntamme tilan tarkas

telussa: yhteiskuntamme asiat ovat yliopistomme asioita, sen ongelmat yli

opistomme ongelmia, sen haasteet myös yliopistomme haasteita ja sen 
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häiriöt voivat olla myös yliopistomme häiriöitä. Kaikki organisaatiot ovat 

taipuvaisia virastoitumaan ja säätelemään toimintaansa paremman ennus

tettavuuden, koordinoinnin ja toimintatehokkuuden aikaansaamiseksi. 

Tähän luonnolliseen byrokratisoitumiseen liittyy kuitenkin usein kielteisiä 

sivuilmiöitä. Toiminta voi esimerkiksi jäykistyä kaavoihin, mikä erityisesti 

koululaitoksen kohdalla voi johtaa kehityksen pysähtymiseen. Tämä vaara 

on tietysti uhkaamassa myös korkeakouluja, jos kohtakin niiden tieteelli

nen perustehtävä yhdessä tutkintovaatimusten määrävuotisten tarkistus

ten kanssa huolehtii itsesäätelyn tavoin ainakin niiden tietovarantojen uu

siutumisesta. 

Tämä luonnollinen uudistuminen ei kuitenkaan näytä riittävältä. Tie

teen ja tieteellisen koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys on teollistu

neessa yhteiskunnassa niin korostunut, että korkeakouluilta odotetaan te

hostuvia palveluja yhteiskunnan moninaistuvien tehtävien suunnassa. 

Muuttuvassa yhteiskunnassa pitää pystyä jatkuvaan kehitykseen ja uudis

tumiseen, minkä varmistamiseksi niiden on kyettävä toimintansa kriitti

seen itsearviointiin, korjaamaan itse puutteitaan ja epäkohtiaan sekä valp

paasti vastaamaan ympäristönsä ja tieteenalojensa uusiin haasLeisiin. Tämä 

on mahdollista vain riittävän itsehallinnon avulla. Itsehallinto voi jäädä 

kuitenkin nimelliseksi, jos sen toimivalta rajoittuu vain esitysten tekemi

seen ilman keskushallinnon riittävää luottamusta esitysten asiasisältöön. 

Itsehallinto voi jäädä myös näennäiseksi, vaikka sen muodolliset edellytyk

set olisivatkin olemassa, jos poliittinen tahto puoluepyyteineen ja eturyh

mineen Troijan hevosen lailla työntyy korkeakoulun sisälle sen itsehallin

toalueen päätöksentekoa säätelemään. 

Yliopisto on yhteiskunnan laitos. Itsehallinto on käsitettävä oikeudeksi, 

johon sisältyy myös vakava vastuu. Akateemikko G. von Wright totesi täl

tä paikalta Jyväskylän Kesässä vuonna 197 6, että humanismin kannan mu

kaisesti vallankäytön ainoaksi legitimaation perusteeksi kelpaa ihmisen 

hyvä. Tämän pitäisi kelvata myös yliopiston itsehallinnon perusteeksi ja 

sen legitiimisyyden keskeiseksi kriteeriksi. Itsehallinnon oikeutus riippuu 

tietysti myös siitä, miten hyvin yliopisto itse kykenee uudistamaan itseään 

ja korjaamaan puutteitaan. (Heinilä 1983, 80-92) 

Avajaispuheeni pääteemaksi olin siis valinnut 1970-luvulla pahasti 
ryvettyneen yhteiskuntakäsityksen. Sota-ajan sukupolvet olivat kas
vaneet niukkuuden ja velvollisuuksien yhteiskunnassa, jossa omat 
pyyteet saivat jäädä toissijaisiksi yhteiskunnan tärkeämpien, yleisten 
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etujen rinnalla. Tuon vaikean ajan yhteiskunnallinen solidaarisuus 
perustui kansakunnan vankkaan tahtoon »kestämme yhdessä» ja 
täytämme yhdessä kansalaisvelvoitteemme niin sodan kuin raskai
den sotakorvausten ja jälleenrakennuksen tehtävissä. Uudet suku
polvet kasvoivat hyvinvointiyhteiskuntaan ja eturyhmäpolitiikan 
opettamina oppivat käsittämään yhteiskunnan ehtymättömäksi 
runsauden sarveksi, josta jokaiselle »kansalaisoikeutena» riittää eri
laisia etuuksia ja palveluja. 

Mutta tällainen yhteiskuntakäsitys on virheellinen ja yksipuoli
nen. Terve yhteiskunta koostuu aina oikeuksien ja velvollisuuksien, 
saamisen ja antamisen, tuotosten ja panosten tasapainosta. Tuo oli
se sanoma, jonka halusin karussa velvollisuuksien yhteiskunnassa 
kasvaneena sanoa vain oikeuksiaan korostavalle nuorelle opettaja- ja 
opiskelijakunnalle. Mutta ilmeisesti tuo tuli sanottua väärään aikaan 
ja väärässä paikassa, koska sama sanoma ylitti suomalaisen uutis
kynnyksen vasta vuonna 1998, kun tunnettu amerikkalainen sosio
logi Amitai Etzioni vierailuluennollaan Helsingin yliopistossa ko
rosti sosiaalisten oikeuksien ja vastuiden tasapainoa uuden ns. kom
munitaristisen yhteiskuntakäsityksen keskeisenä perusteena: »Sel
lainen järjestelmä on mahdoton, jossa vain vaaditaan eikä anneta 
mitään» (HS 25.8.1998). 
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Jäähyväiset liikunnalle 

Rehtorin tehtäviin siirtyminen merkitsi luonnollisesti liikunnan vir
kavelvollisuuksieni vaihtumista yliopiston hallintovirkamiehen teh
täviin. Uuden tehtävävastuun mukaisesti yliopiston yleinen etu oli 
tulevan toimintani tärkein ohjenuora ja sen mukaisesti pyrin suh
tautumaan mahdollisimman tasapuolisesti yliopiston eri tiedekun
tien ja erillislaitosten kehittämispyrkimyksiin. Samalla pyrin välttä
mään toimissani ei-toivottuja väliintulojani liikuntatieteellisen tie
dekunnan toimintaan. 

Muutenkin pyrin keskittymään yliopiston hallintotehtäviin ja jät
tämään liikunta-alan haasteet lepäämään. Itse liikunnan harrastuk
sesta en kuitenkaan voinut luopua ja yliopiston pyöräilevä rehtori 
taisi herättää ihmetystä ellei peräti lievää pahennusta. 

Muuten tämän työmatkapyöräilyn pohjalta syntyi myöhemmin 
ajatus erikoisesta kevyen liikenteen päivästä: rehtorinvirasto yhdes
sä ylioppilaskunnan kanssa julisti yhden toukokuun päivän v. 1981 
kevyen liikenteen päiväksi kehottaen kaikkia yliopistoyhteisön jä
seniä suorittamaan työmatkansa yliopistolle jalan tai pyörällä ja sa
malla tekemään havaintoja kulkureitteihin liittyvistä liikennepulmis
ta tai -epäkohdista ja kirjaamaan havaintonsa yhteistä koostetta var
ten. Tämä yliopiston lähialueen kevyen liikenteen verkostosta koot
tu aineisto siistin muistion muotoon järjestettynä luovutettiin juhla
van virallisesti yliopiston edustajien toimesta Jyväskylän kaupungin
hallitukselle sen istunnossa. Operaatio onnistui yli odotusten: kau
pungin liikenneviranomaiset ottivat yliopiston haasteen vastaan, ja 
jo muutaman viikon kuluttua yliopisto sai yksityiskohtaisen selonte
on kaikista niistä toimenpiteistä, joihin kaupunki aikoo ryhtyä tai on 
jo ryhtynyt kevyen liikenteen epäkohtien ja puutteiden korjaami
seksi. Samanlainen - ehkä vuotuinen - tempaus kevyen liikenteen 
puolesta saattaisi olla harkitsemisen arvoinen asia tänäänkin ja kai
killa korkeakoulupaikkakunnilla. Kevyen liikenteen kehittyminen 
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on joka tapauksessa vähentänyt Jyväskylän yliopiston vanhan se
minaarikampuksen liikenteen autoistumista ja auttanut tuon lrnu
niin ja ainutlaatuisen ympäristön säilymistä! 

Sain rehtorikauteni alkuvaiheessa tilaisuuden jättää jäähyväiset 
myös entiselle työnantajalleni, SVUL:lle, joka oli pyytänyt minut 
pääpuhujaksi liittokokoukseensa Jyväskylässä 6.11.1977. Aiheen 
valinta ei tuottanut vaikeuksia: »Urheilujärjestö ja yhteiskunta» eli it
seriittoisuuteensa koteloitunut urheiluliike tarvitsee edelleenkin he
rätystä parempaan yhteiskuntatietoisuuteen. Ja tuota yhteiskunta
tietoisuutta yritinkin korostaa: 

Urheiluliike on perinteisesti tukeutunut itsehallintoon, autonomiaan. 

Kieltäessään ulkopuolisten väliintulon urheilussa, torjuessaan poliittiset 

pyrkimykset ja säätäessään itse itselleen sääntönsä ja »lakinsa» sekä päättä

essään itse kansainvälisistä suhteistaan esimerkiksi SVlJL:n urheiluliike on 

toiminut korostetusti omilla ehdoillaan, jopa ikään kuin »valtio valtiossa». 

Tämäntapainen suljettu järjestelmä, josta ehkä nykyhetkellä on paras esi

merkki Kansainvälinen Olympiakomitea, perustaa oikeutuksensa couber

tinilaiseen urheiluideologiaan. Tässä ideologiassa urheilu käsitetään it

seisarvoksi, joka kieltää siitä kaikki vieraat pyyteet ja tarkoitukset [ ... ] 

70-luvulla kuitenkin urheiluliikkeen ja yhteiskunnan suhteessa on ta

pahtunut merkittävä muutos: urheiluliike on tiedostanut yhteiskunnallisen 

luonteensa ja siihen sisältyvän vastuun. Tämä on merkinnyt myös sitä, että 

järjestöjen suhde ympäristöönsä, yhteiskuntaan, on tullut avoimemmaksi. 

20 vuotta sitten SVUL:n kasvatusvaliokunta teki turhia ja turhauttavia yri

t:yksiä periaateohjelman aikaansaamiseksi järjestölle. Järjestö luotti voi

maansa ja vahvassa itsetunnossaan ei kaivannut mitään periaateohjelmia, 

saati yhteiskuntasuhteensa määrittelyä: »SVUL on toiminut menestyksek

käästi 50 vuotta ilman mitään periaateohjelmaa eikä sellaista tarvita nyt

kään». Näin tulkitsi tilanteen silloinen pääsihteeri ja uskon, että tämä hä

nen lausumansa kuvasti hyvin järjestössä vallinnutta käsitystä periaateoh

jelman tarpeellisuudesta. 

SVUL:n ja sen jäsenpiirien yhteiskuntapoliittisten valiokuntien perusta

minen, mutta ennen kaikkea liikuntapoliittisen ohjelman hyväksyminen 

vuonna 1976 edustavat merkittäviä vaiheita järjestön yhteiskuntasuhteen 

kehityksessä. Periaateohjelmassaan SVUL tunnustaa nykypäivän urheilutoi

nunnan yhteiskunnallisen perusluonteen, sen riippuvuuden yhteiskunnalli

sista ehdoistaan ja samalla järjestön yhteiskunnallisen tehtävävastuun. 
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Urheilu ei enää ole »valtio valtiossa», vaan se on osa yhteiskuntaansa, osa yh

teiskuntapolitiikkaa eli toimintaa ihmisen ja hänen yhteiskuntansa hyväksi. 

Urheilujärjestö yhteiskunnan osajärjestelmänä turvaa parhaiten myön

teisen tulevaisuutensa edistäessään yhteiskunnan yleisiä kehittämispyrki

myksiä ja kehysarvojen toteutumista toimialallaan sekä kehittäessään lii

kuntapalveluja eri väestöryhmien erilaisten tarpeiden ja edellytysten mu

kaan.Jos järjestö sisävastoin toimii tavalla, joka on ristiriidassa yhteiskun

nan hyväksyttyjen pyrkimysten, moraalisääntöjen ja hyvien tapojen kans

sa, se voi menettää yhteiskunnan luottamuksen ja samalla sen arvonannon 

ja tuen. Kun yhteiskunta kieltää raa'an väkivallan, sitä ei saa silloin urhei

lussakaan hyväksyä, kun yhteiskunta vaatii sääntöjen kunnioittamista; sitä 

on vaadittava urheilussakin. Urheilujärjestöillä ei voi myöskään olla omaa 

ulkopolitiikkaansa, vaan kansainvälisessä toiminnassaan niiden on nouda

tettava yhteiskunnan virallista tahtoa. 

Avoinkin urheilujärjestö voi toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä mo

nella eri tavalla. Niinpä järjestö voi omassa toiminnassaan oman jäsenistön

sä parissa pyrkiä toteuttamaan yhteiskunnan yleisiä arvopäämääriä ja kehit

tämispyrkimyksiä esimerkiksi edistämällä demokratiaa hallinnossaan, Lyut",

jen ja naisten tasa-arvoa liikuntapalveluissaan ja järjestön luottamustehtävis

sä, alueellista oikeudenmukaisuutta toimintaedellytysten kehittämisessä ja 

moraalista rehtiyttä ja reilun pelin henkeä, jota ilman kilpailukin voi menet

tää mielekkyytensä ja samalla yhteiskunnallisen oikeutuksensa ja tukensa. 

Mielestäni varsin perustellusti ja ansiokkaasti SVUL:n periaateohjel

massa onkin muuten kiinnitetty huomiota urheilun eettisten normien tär

keyteen. Urheilun ja etenkin huippu-urheilun tulevaisuus riippuu paljon 

sen moraalista tai moraalittomuudesta! 

Kansainvälisessä urheilussa kovenevan kilpailun ja nousevan vaatimus

tason mukana panokset ovat suurentuneet ja suurkilpailut saaneet lisää 

poliittista merkittävyyttä. Tästä seurauksena kansainvälisten konfliktien 

todennäköisyys on lisääntynyt ja urheilun asema rauhanliikkeenä ja ystä

vyyssuhteiden rakentajana on vaarantunut. Helsingin ETY-kokous pää

tösasiakirjassaan korostaa kuitenkin urheilun mahdollisuuksia kansainväli

sen kanssakäymisen ja ystävyyden edistäjänä. Urheilun kansainvälistä toi

mintaa ja merkitystä pitäisi tutkimusten avulla perusteellisesti selvittää ja 

niiden pohjalta olisi laadittava kansainvälisen urheilun »turvallisuutta ja 

yhteistoimintaa» säätelevät normistot. Tässä olisi mitä ajankohtaisin tehtä

vähaaste maamme urheilujärjestöille ja ennen kaikkea SVUL:lle, joka kan

taa suurimman vastuun maamme kansainvälisistä urheilusuhteista. 
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Urheilujärjestö voi toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä myös vaikut
tamalla ulospäin, yhteiskuntaan. Urheilujärjestöt ovat perinteisesti olleet 

kiinnostuneita lähinnä oman jäsenistönsä liikunta- ja urheiluharrastuksen 
edistämisestä. Liikunta on kuitenkin saanut viime aikoina uusia tehtäviä 
yhteiskuntapolitiikan eri aloilla. Liikuntajärjestöt voivat alansa etujärjestöi

nä vaikuttaa hyvinkin merkittävällä tavalla näihin uusiin tehtäviin ja samal

la liikunnan aseman vahvistumiseen yhteiskunnassa esimerkiksi ter
veydenhuollossa, työterveyssuojelussa, liikennesuunnittelussa, kasvatuk

sessa, kulttuuritoiminnassa ja vaikkapa matkailussa ja lomanvietossa. 
Yleensä on kuitenkin todettava, että urheilujärjestöt ovat liikunnan etu

järjestöinä toimineet kokolailla ponnettomasti ja rajoittuneet etupäässä 

vain oman järjestönsä ja jäsenistönsä etujen valvomiseen[ . .. ] Ärsyttääkse

ni järjestöjä toimimaan aktiivisemmin liikunnan hyväksi yhteiskunnassa 

olen väittänyt, että Enemmistö ry., pyrkiessään edistämään kevyen liiken
teen tarpeita liikennesuunnittelussa, on tehnyt tavallisen ihmisen liikun

nan hyväksi enemmän kuin moni urheilujärjestö. 

Mutta urheilun yhteiskuntasuhteista puhuttaessa joudutaan väistä
mättä tekemisiin myös politiikan ja poliittisen toimivallan kanssa. 
Tämä jos mikään on ollut yhteistyön hankala solmukohta suomalai
sen liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseksi. Tämänkin solmun 
avaamista rohkenin yrittää: 

Nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa uhkaavat kaikki elämänalat po
litisoitua. Julkisen liikunta- ja urheilutoiminnan alalla päätöksenteko on tä

män kehityssuunnan mukaisesti vahvasti politisoitunut, mutta näin ilmei

sesti pitääkin olla onhan kysymyksessä poliittisen tahdon toteuttaminen 
julkisten varojen käytössä julkisen liikunta- ja urheilutoiminnan alueella 

[. . .] 
Politisoituvassa yhteiskunnassa vapaitten kansalaisjärjestöjenkin toiminta 

pyritään puoluetunnuksin politisoimaan. TUL tunnustaa reilusti poliittisuu
tensa ohjelmissaan: »TUL on työväenluokan urheilujärjestö, joka osana 

kansallista ja kansainvälistä työväenliikettä ohjaa jäsenistöään urheilu- ja lii

kuntatoiminnan sekä muun kasvatustoiminnan avulla sosialistisen ajattelun 
piiriin» (fUL:n nuorisopoliittinen ohjelma 1975). Edellä totesin, että liikun

taa harjoittavan järjestön ensisijainen tarkoitus määrittelee yleisesti järjestön 

toimialan. Pääsääntöisesti se määrää myös sen, minkä toimi- ja hallintoalan 
lähteistä järjestö saa valtiontukensa. Jos tätä sääntöä sovellettaisiin johdon-
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mukaisesti, ensisijaisesti poliittisiin päämääriin tähtäävät urheilujärjestötkin 

kuuluisivat ehkä paremmin puoluetuen kuin urheilun valtiontuen piiriin. 

Yleensä poliittisten järjestöjen - raittius, nuoriso, kulttuuri ja urheilu - val

tiontuki on samalla puoluetukea, jonka jaossa ns. parlamentaaristen voi

masuhteiden huomioonottaminen on hyvin perusteltua. 

Ryhmittämällä kaikki nämä poliittiset järjestöt toiminta-alaan katsomat

ta yhteen ja samaan valtionapuluokkaan ja jakamalla tässä luokassa järjes

töjen valtionapu eli »puoluetuki» parlamentaarisesti olisi ehkä mahdollista 

löytää tähän poliittisten järjestöjen valtiontukea koskevaan hankalaan ky

symykseen nykyistä selkeämpi ratkaisu ja Lätä tietä oikeudenmukaisempi 

ratkaisu myös nrniden eli ei-poliittisten järjestöjen valtiontukeen [ ... ] 

Miten sitten SVUL sijoittuu tähän poliittiseen koordinaatistoon? Edus

taako SVUL porvarillista vaihtoehtoa, kuten väitetään? Puhdasoppinen 

marxilainen maailmankuva on jyrkästi kaksijakoinen: ellet kuulu työväen

luokkaan olet porvarin asialla. Luokkakantaisen TUL:n näkökulmasta kat

sottuna SVUL ei voi koskaan olla poliittisesti sitoutumaton, sillä sitoutu

mattomanakin SVUL toimii porvarien hyväksi. Tästä syystä näiden järjes

töjen yhdentärnispyrkimykset ovat jo alkuunsa tuomitut epäonnistumaan. 

Arvioitaessa SVUL:n »porvarillisuutta» olisi ensin pyrittävä täsmentämään 

tämän poliittisen katsomuksen tunnuspiirteet ja sen jälkeen olisi tutkitta

va, miten nämä tunnukset toteutuvat SVUL:n toiminnassa ja vaikkapa jär

jestön liikuntapoliittisessa ohjelmassa. 

Selvitykset ovat osoittaneet, että SVUL:n rivijäsenistössä on runsaasti 

kaikkien puolueitten kannattajia. Tämä on hyvä merkki siitä, ettei ainakaan 

SVUL:n seura- ja urheilutoiminta erottele jäseniä poliittisesti eikä tähtää 

sellaisiin tavoitteisiin, jotka olisivat luonteeltaan selvästi puoluepoliittisia. 

On väitetty, että SVUL:n johdon poliittinen ja yhteiskunnallinen koostu

mus todistaa järjestön porvarillisen luonteen. SVUL:n ja sen monissa jä

senjärjestöissä todennäköisesti ei-sosialistit ovat enemmistönä ja samalla 

yliedustettuina verrattuna rivijäsenistön puoluejakautumaan. 

Tämän ei kuitenkaan v ä l  t t ä m  ä t t ä  tarvitse merkitä sitä, että he urhei

lun johtotehtävissäkin olisivat porvarin tai oikeiston asialla; yhtä lailla olisi 

virheellistä väittää, että monet koulusivistyksen ja ammattiaseman perus

teella keskiluokkaan luettavat TUL:n urheilujohtajat toimisivat TUL:n 

johtotehtävissä keskiluokan etujen hyväksi. Omat kokemukseni ja tutki

mushavainnotkin viittaavat siihen, että SVlJL:n eri tason johtotehtäviin 

valitaan luottamushenkilöt yleensä tehtävätuntemuksen, -kiinnostuksen ja 

johtamisvalmiuksien mukaan kiinnittämättä huomiota siihen, miten kysei-
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set henkilöt vaaleissa äänestävät. Kuitenkin on muistettava, että kaikissa 

tekemisissämme me tiedostaen tai tiedostamatta toteutamme samalla elä

mänkatsomustamme ja jos se on vahvasti poliittisesti sävyttynyt, se voi 

lyödä läpi myös urheilun johtotehtävissämme. 

Jos järjestön johtotehtäviin valitaan henkilöitä nimenomaisesti ja ensisi

jaisesti heidän poliittisten avujensa perusteella, valinta muuttuu myös kiis

tatta poliittiseksi ja kyseinen järjestö on lähtenyt politisoitumisen tielle. 

Poliittisesti karsinoitunut yhteiskuntamme tarvitsee, ehkä enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin, eri kansalaispiirien yhteistoimintaa ja sen antamaa 

yhteistuntoa. Tiukasti poliittisesti sitoutumattomana kansanliikkeenä 

svullilainen liikunta- ja urheilutoiminta voi edistää tätä kansallista yhtenäi

syyttä. Urheilutoiminnalla on tietysti yhteiskunnallista merkitystä edistäes

sään esim. työväenliikkeen arvokkaita hyvinvointipyrkimyksiä, mutta sen 

yhteiskunnallinen merkitys erityisesti nykypäivän suomalaisessa yhteis

kunnassa voi olla arvaamattomasti suurempi, jos se kykenee yhdistämään 

laajasti eri kansalaispiirejä yhteiseen toimintaan ja yhteiseen harrastukseen. 

Eikö urheilullisesti mutta ennen kaikkea yhteiskunnallisesti olisi pyrittä

vä sellaisen ratkaisun löytämiseen, joka liittäisi kaikki liikunnasta ensi sijas

sa kiinnostuneet kansalaispiirit yli puoluerajojen laajaan liikunta-alan yh

teistyöhön ihmisen ja hänen yhteiskuntansa hyväksi? Liikunta on tarkoi

tettu yhdistämään eikä erottamaan. 

Tätä samaa linjaa olin edustanut myös Keski-Suomen läänin urhei
lulautakunnassa, jonka jäsenyyden jätin rehtorikauteni vuoksi. 
Tämä linja näkyy seuraavassa ohjelmajulistuksessa, jonka 22.1.1979 
halusin jättää muistoksi lautakunnalle: 

1) Tavoitteeksi: Keski-Suomi mallilääniksi ja tiennäyttäjäksi muille liikun

takulttuurin kehittämistyössä! Tähän meillä on hyvät edellytykset.

2) »Liikunta kansalaistavaksi» lähtökohdaksi ja kaiken kehittämis- ja

suunnittelutyön lopulliseksi koetinkiveksi:

»Kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus liikunnan harjoittami

seen tarpeittensa ja edellytystensä mukaan ikään, sukupuoleen, varallisuu

teen ja kotipaikkaan katsomatta». 

3) Kaikki alkaa lapsen leikistä ja kisailusta ja kaikki voi myös tähän päättyä

leikin ja kisailun mahdollisuuksien puuttuessa. Lasten vuonna olisi korostet-
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tava leikki- ja kisailukenttien suunnittelun ja rakentamisen tarpeellisuutta. 

Tämä tarjoaa myös erinomaisen yhteistoimintamahdollisuuden mm. lasten

suojelu- ja nuorisojärjestöjen sekä kuntien nuorisolautakuntien kanssa. 

4) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä liikunnan vähemmistöryhmien

liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Kaikkien liikuntalaitosten suun

nittelussa olisi otettava huomioon erityisesti tyttöjen ja naisten liikuntatar

peet. Olisi syytä järjestää erityinen teemaviikko tämän kysymyksen käsitte

lyä varten. Kunnille asiaa koskevia suosituksia, naisia olisi valittava enem

män seurojen johtokuntiin, kuntien urheilu- ja liikuntalautakuntiin ja

myös - läänin urheilulautakuntaanl

5) Liikuntasuunnittelussa emme saa tuijottaa vain oman erityislohkomme

eli varsinaisen liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen, vaan velvolli

suutemme on edistää »liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa» ja liikunnan

yhdentymistä eri elämänaloille. Tässä tarkoituksessa olisi yhteistoiminnas

sa esim. liikennesuunnittelijoiden kanssa pyrittävä kehittämään kevyen lii

kenteen edellytyksiä esim. koulu- ja Lyömatkojcn osalta.

6) Liikuntakulttuurin eriyttäminen eri tehtävälohkoihin: huippu-urheilu, kil

paurheilu, liikuntakasvatus, erityisliikunta, kuntoliikunta jne. on välttämätöntä

yksin tarkoituksenmukaisen suunnittelun ja kehitystyön sekä resurssien jaka

misen kannalta. Laitossuunnittelussa olisi korostettava monikäyttöisyyden

periaatetta ja etsittävä mm. kulttuuri- ja nuorisolautakuntien kanssa yhteisiä

ratkaisuja ja rahoitusmahdollisuuksia.

7) Liikuntasuunnittelussa tähtäys olisi asetettava huomispäivään ja entistä

enemmän pyrittävä liikuntalaitosten suunnittelussa ottamaan huomioon -

ei yksin tämän päivän tarve- myös liikuntapoliittiset tavoitteet eli liikunta

kulttuurin yleiset kehittämispyrkimykset.

Tämä pieni jälkisäädös osoittaa lähinnä sitä, että luonteeni mukai
sesti suhtaudun yleensä luottamustehtäviini jokseenkin vakavasti 
pyrkien antamaan oman osaamiseni - ja osaamattomuuteni - yhtei
seen käyttöön. Mutta eipä sillä suomalaisessa urheilu elämässä ja sen 
asiantuntijatehtävissä ole ollut paljonkaan kysyntää. Mutta tämä ky
synnän puute ei ole estänyt kirjoittajaa ottamasta julkisesti kantaa 
ajankohtaisissa tärkeissä kysymyksissä, josta seuraava näyte: 
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SVUL:n johtajapeli 

Aäni kumpujen yöstä puoltaa Helsingin Sanomissa 24.10.81 hormonien 
käyttöä urheilussa inhimillisen suorituskyvyn äärirajojen koettelemiseksi ja 
varautumisena tilanteisiin, joissa »ihminen joutuu jännittämään kaikki voi
mavaransa äärimmilleen» - »käytännön esimerkkinä» partisaanitoiminta! 
»Jos nyt huippu-urheilijat vapaaehtoisesti tarjoavat lääketieteelle palveluk
siaan tuon jännittävän seikan selvittämiseksi, kuka sitä voi paheksua?» ky
syy kirjoittaja, everstiluutnantti evp.

Jo on aikoihin eletty. Pertti Paloheimo, olympiajohtaja evp. todistaa sa
manaikaisesti Keskisuomalaisessa: 

»Nyt etsitään jotain muuta, jonkinlaista ajatuksellista herätystä huippu-ur
heilun rappioilmiöitä vastaan[ ... ] Liikuntatieteellinen Qyväskylän yliopisto) 
on kääntynyt sisäänpäin[ ... ) Se ei reagoi mihinkään - mielipidettä ei seinien 
takaa ole kaikunut edes päivänpolttavasta dopingista.» Näin Paloheimo. 

Jotain on todella mennyt pahasti pieleen suomalaisessa(kin) urheiluliik
keessä. Ja tästä kantaa päävastuun mahtijärjestö SVUL. Siellä ei tunnuta 
kuitenkaan tiedostettavan urheilumme »rappioilmiöitä». Doping-sai
rauteen suhtaudutaan samalla tavoin kuin aikanaan sala-ammattilaisuu
teen: »Ei Suomen Urheiluliiton piirissä esiinny sala-ammattilaisuutta, kos
ka asiasta ei ole tehty liitolle yhtään ilmoitusta!» Näin selitti Urheiluliiton 
puheenjohtaja, ja perinne tuntuu jatkuvan. 

Kun urheilua ja sen liikuntakasvatuksellista perustaa jäytää syöpä, urhei
lujohtajat ja SVUL:n puheenjohtajakandidaatit puhuvat vain rahasta ja sen 
kyltymättömästä tarpeestaan. Nyt kun tarvittaisiin yhteiskunnallisesti val
veutunutta ja moraalisesti rohkeaa johtoa, järjestö turvautuu »sporttijohta
jaan», joka taannoin Yhteishyvässä vaati SVUL:n kaikkien voimien yhdis
tämistä yhdenasianliikkeen, huippu-urheilun, taakse. 

»Urheilussa ovat vain huipputulokset tärkeitä», sanoi Urheiluliiton pu
heenjohtaja siihen aikaa, kun urheilu oli vielä urheilua. »Jos näin olisi asian
laita, en olisi ruvennut urheilun johtotehtäviin», vastasi silloinen SVUL:n 
puheenjohtaja. Olin itse todistamassa tätä sananvaihtoa. Yleensä keskus
järjestön johto on urheilukäsityksissään ollut lähempänä SVUL:n kentän 
ääntä ja ammentanut sieltä terveen uskonsa urheiluun ja sen kasvatusteh
tävään yhteiskunnassa. Nyt näyttää tuokin terveyden lähde ehtyneen, ja 
piirit ovat asettuneet kiltisti yhteen rintamaan »sporttijohtajan» taakse. 
Valitessaan puheenjohtajansa SVUL valitsee myös huomispäivän tiensä. 
(HS 6.1 1.81) 
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Jokseenkin profeetallisesti sanottu, kun tiedetään, mitä tämän »suu
rimman ja mahtavimman» järjestön huomispäivä toi tullessaan 
sporttijohtajansa luotsaamana: järjestö ajautui markkinavoimien 
viemänä, ei vain taloudelliseen, vaan myös aatteelliseen ja moraali
seen vararikkoon. Se sortui sisältäpäin arvoperustansa rappeutumi
seen. Median mainostama »maamme urheilun vahva mies» osoit
tautui sporttijohtajaksi, jonka rahkeet eivät yksinkertaisesti riittä
neet suuren keskusjärjestön luotsaamiseen yhteiskunnallisessa tehtä
vässään. 
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Rehtorin toimenkuva 

Yliopisto oli syvässä murroksessa. Itse asiassa politiikan pyörteisiin 
ajettuna se oli vaarassa menettää tieteellisen identiteettinsä kor
keimman hengenviljelyn keskuksena yhteiskunnassa. Tällaisessa ti
lanteessa yliopiston peräsimestä oli pidettävä kiinni lujalla otteella. 
Mikään poliittisten tuulien myötäileminen ja matalan profiilin mu
kainen laissezfaire -johtajuus ei tuossa tilanteessa tullut kysymyk
seen. Sellainen ei sitä paitsi sopinut myöskään luonteelleni. Kun läh
den leikkiin mukaan, haluan antaa siihen myös panokseni. Minua ei 
esimerkiksi koskaan ole kiinnostanut mikään muodollinen jäsenyys 
tai luottamustehtävän vastaanottaminen jossakin yhteisössä vain 
ansioluetteloa varten. 

Yhteiskuntatieteellisen koulutukseni pohjalta minulla oli ainakin 
kohtalainen tuntuma yhteiskunnallisista ilmiöistä ja organisaatiois
ta, mikä auttoi hahmottamaan ja jäsentämään yliopistomme mur
rosta ja muutospaineita. Lisäksi pyrin seuraamaan, ei vain kotimais
ta, vaan myös kansainvälistä keskustelua asiasta. 

Rehtorin toimikausi kestää normaalisti vain kolme vuotta. Se on 
lyhyt aika, koska jo hyvä sisäänajo laajaan tehtäväkenttään ja sen toi
mintapulmien tuntemukseen vaatii aikansa. Sitä paitsi ensimmäinen 
toimikauteni oli vain kaksivuotinen edellisen rehtorin siirtyessä kes
ken toimikauttaan ulkornaille. Uhraamatta ajatustakaan pidemmän 
toimikauden varmistamiseksi tartuin peräsimeen ja rupesin tutki
maan yliopiston karikkoista merikarttaa. 

Poliittisten muutospaineitten kohteena yliopisto oli liiketilassa 
vailla vakaisuutta. Toiminnan epävakaisuutta oli omiaan lisäämään 
myös yliopiston raju kehittyminen kasvatusopillisen korkeakoulun 
opettajainvalmistuslaitoksesta nykyaikaiseksi monitieteiseksi yli
opistoksi laajoine rakennushankkeineen, monipuolistuvine tieto
palveluineen, uusine tutkimushankkeineen ja lisääntyvine resurssi
tarpeineen. Tämä kaikki peilautui myös rehtorin toimenkuvaan: 
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kahta samanlaista työpäivää ei ollut. Samalla se merkitsi sitä, ettei 
mihinkään yksityiseen tehtävään pystynyt kunnolla keskittymään. 
Tunsin olevani eräänlainen moniottelija, jolle kaikki lajit eli tehtävät 
piti olla jotenkin hanskassa hallitsematta kuitenkaan mitään kun
nolla. Merkittävää kevennystä hankalaan toimenkuvaan toi kuiten
kin rehtorikunnassa toteutettu työnjako rehtorin keskittyessä yli
opiston yleishallintoon ja yliopiston kehittämisen painopistesuun
taan vararehtorien hoitaessa yliopiston erityishallinnon tehtäviä 
(kirjasto, tiedotustoiminta, laskentakeskus jne). Lisäksi yhteiset vii
lwittaiset rehtorinviraston neuvonpidot, joihin vakiintuneesti osal
listuivat vararehtorien lisäksi hallintojohtaja ja toimistopäälliköt, 
edistivät asioitten valmistelua ja kartuttivat samalla vihreän rehtorin 
asiantuntemusta yliopistohallinnon monissa kysymyksissä. Hyvä 
yhteistyö rehtorinviraston sisällä on myös rehtorin tehtävien hoi
dossa tärkeää ja tässä suhteessa toiminnan edellytykset olivat moit
teettomat. Erityisen arvon annan myös sille rikkumattomalle lojaa
lisuudelle, jolla vararehtorit professorit Aimo Sakari, Timo Mäki
nen ja Mikko Raatikainen tukivat toimintaani yliopiston peräsimes
sä noiden murrosvuosien aikana. 

Vaikka rehtorin tehtävävastuunsa mukaisesti piti olla mukana 
monessa asiassa edustamassa yliopiston ääntä ja sen yleistä etua, oli 
kuitenkin yksi painoala, johon pyrin erityisesti keskittymään, nimit
täin yliopiston hallinnonuudistukseen, joka oli jo käynnistynyt reh
torikauteni alkaessa vuonna 1977. Muita laajoja tehtäväkokonai
suuksia olivat lisäksi korkeakoululaitoksen yleinen tutkinnonuudis
tus, yliopiston kasvavat resurssointipulmat, tiedotustoiminta, ym
päristösuhteiden kehittäminen, uusien kehittämishankkeiden käyn
nistäminen, konfliktien hoitaminen ja yliopiston organisaatiokult
tuurin vahvistaminen. 
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Yliopiston hallinnonuudistus 

Hallintoa oli viimeksi remontoitu vuonna 1966 kasvatusopillisen 
korkeakoulun laajennettua yliopistoksi. Tuossa hallintoremontissa oli 
jo sikäli uusia piirteitä mukana, että siinä ensi kertaa korkeakoululai
toksemme historiassa opiskelijoilla oli annettu äänivaltaa - kaksi 
paikkaa - yliopiston ylimmässä päätösportaassa eli hallintokollegios
sa. Professorien yksinvalta oli murtunut myös siinä, että hallintokolle
giossa äänivaltaa käyttivät myös muun opettajakunnan ja henkilökun
nan edustajat. Koska yliopiston päätöksentekoa ei yleensä sanele mi
kään »äänivoima» vaan asiantuntemus, uusi hallintomalli oli toiminut 
moitteettomasti. Opiskelijajäsenten hyvä perehtyneisyys esityslistan 
asioihin ja heidän ärhäkkä puuttuminen havaitsemiinsa puutteisiin toi 
itseasiassa tervetullutta eloisuutta puisevien kokousasioitten käsitte
lyyn ja aktivoi myös professorijäseniä entistäkin parempaan pereh
tyneisyyteen. Sellaiset opiskelijajäsenet kuin Seppo Naumanen, Mik
ko Pyhälä, Mikko Kankainen, Mauri Pekkarinen ja Harri Saukkomaa 
osoittivat jo yliopistohallinnossa mainiot johtajankykynsä, jotka sit
temmin siivittivätkin heitä yhteiskunnan tärkeisiin tehtäviin. 

Yliopisto oli syystä jokseenkin tyytyväinen hallintomalliinsa. 
Jyväskylän yliopisto oli muutenkin tunnettu ennakkoluulottomista 
kehittämispyrkimyksestään. 

Ehkä tämä oli perussyynä siihen, että korkeakoulujen keskushal
linto, opetusministeriö, valitsi juuri Jyväskylän yliopiston murtamaan 
vanhat rakenteet korkeakoulujen tutkintojärjestelmissä ja hallinnossa 
uusvasemmistolaisen liikkeen vaatimusten mukaan! Tilannekuvassa 
ei ollut mitään epäselvää: Jyväskylän yliopistossa toteutettava tutkin
non- ja hallinnonuudistus oli tärkeä esivaihe koko maamme korkea
koululaitoksen suurremontille. Jyväskylä oli sillanpääasema, josta oli 
tarkoitus aloittaa koko korkeakoululaitoksen muutosvyörytys. Hallin
nonuudistuksessa ei siis ollut kysymys vain Jyväskylän yliopistosta, 
vaan yleensä korkeakoululaitoksen asemasta tieteellisen hengenvilje-
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lyn keskuksena. Näin koin tehtävävastuuni yliopiston edun päävalvo
jana neuvotellessani korkeakoulun keskushallinnon edustajien kanssa 
yliopiston uudesta hallintoratkaisusta. 

Tästä pelinavaajan tehtävästä johtuen pidin tiivistä neuvotteluyh
teyttä mm. rehtorien neuvostoon, joka puheenjohtajansa, Oulun 
yliopiston rehtorin Markku Mannerkosken myötä antoi aktiivista si
vustatukea yliopistomme pyrkimyksille. Kun Eduskunta vihdoin 
vuonna 1982 oli tehnyt ratkaisunsa Jyväskylän uudesta hallintomal
lista koostin vaiherikkaat kokemukseni hallintomallin rakentami
sesta kirjaksi muitten korkeakoulujen hyödynnettäväksi niiden 
omissa hallintoratkaisuissa (Heinilä 1983). 

Jo vararehtorina olin saanut tuta siitä, mitä edistyksellinen liike 
vaatii hallinnon uudistukselta. Rehtorin ollessa virkamatkalla ulko
mailla opetusministeri Johannes Virolainen vieraili vuonna 1970 yli
oppilaskunnan kutsumana yliopistossa, ja sain vararehtorina tilaisuu
den keskustella »isäntämme» kanssa yliopiston ajankohtaisista asiois
ta. Rehvakkaaseen tyyliinsä ministeri tokaisi heti rehtorin huoneen 
ovelta terveh<lyskättelyn yhteydessä: »Aivovienti ei sentään ole vienyt 
kaikkia professoreja ulkomaille». Tokaisu viittasi professorikunnan 
julkisuudesssa esittämään uhkakuvaan mies ja ääni -periaatteen to
teutuksen seurauksista korkeakouluissa. Olin kiinnostunut kuule
maan, mihin käsittämättömään viisauteen opetusministeri Viro
laisenkin suosittama korkeakoululaitoksen demokratisoiminen mies 
ja ääni -periaatteen mukaisesti oikein perustuu. Kahvikeskustelun ai
kana tiedustelin tätä poliittista viisautta kysymyksellä, jonka olin jo 
ennalta suunnitellut: »Herra ministeri, onko tarkoituksena, että kor
keakoulujen jälkeen myös muut yhteiskunnalliset laitokset, kuten 
puolustusvoimat ja sairaalalaitos, demokratisoidaan mies ja ääni -pe
riaatteen mukaisesti»? »Näin on tarkoitus», kuului yksiselitteinen vas
taus. Luottamukseni korkeakoulujen keskushallinnon kykyyn valvoa 
yhteiskunnan todellisia etuja korkeakoulujen kehittämisessä sai tuos
sa vastauksessa kovan kolauksen; oli ilmeistä, että mies ja ääni -tavoit
teella tehdään lähinnä puoluepolitiikkaa ja kositaan äänekkäiden nuo
risojoukkojen kannatusta. Tällaisen älyttömyyden 'maksajaksi' pan
naan koko korkeakoululaitos. 

:Ministeri Virolainen paljasti myös lupsakkaan puolensa kertoen 
jutun esitelmätilaisuudesta, jossa risupartainen nuorimies oli suo
rasukaiseen tapaan ihmetellyt hänen pätevyyttään opetusministerin 
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tehtäviin, johon hän oli vastannut luettelemalla suorittamansa tutkin
not aina maatalous- ja metsätieteiden tohtorin arvoa myöten. Yritin 
tässä olla vastavuoroisesti piikikäs huomauttamalla, että nuorimies il
meisesti oli luullut, että ministeri ei ollut käynyt kouluja lainkaan. Piik
kini ei mennyt perille. 

Olen taipuvainen liputtamaan edistyksen puolesta silloin, kun se 
on harkittua ja yleisen edun kannalta perusteltua. Opiskelijavaltai
nen korkeakoululaitos, jota mies ja ääni -hallintomalli käytännössä 
merkitsee, on jo sinällään ristiriidassa korkeakoulutuksen tarkoituk
sen kanssa. Sehän merkitsisi käytännössä sitä, että opiskelijat suure
na enemmistönä itse asiassa päättävät korkeakoulun asioista. Tie
teellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena yliopiston tulee 
toimia tieteen ehtojen mukaisesti ja tämä on vain mahdollista, jos 
sen päätöksenteossa tieteelliselle asiantuntemukselle annetaan riit
tävä painoarvo. 

Yliopisto ei tiedeyhteisönä voi olla mikään kansanedustuslaitos, 
joka toimisi opiskelija-asiakkaittensa ehdoin - yhtä vähän kuin ar
meija pystyisi toimimaan tehokkaasti tositilanteessa sotamiesneu
vostojen varassa tai sairaala potilaitten määräysten mukaan! Mutta 
toimiessaan kansanvaltaisessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnan anta
min valtuuksin asiantuntijaorganisaatioidenkin vallankäyttö pitää 
olla kontrolloitua ja yleisen edun mukaista. 

Perinteisessä hallintomallissa professorien toimivalta oli suuri ja 
toimivallan kontrollimahdollisuudet varsin rajoitetut. Tämä merkitsi 
käytännössä professorien mielivallan mahdollisuutta ja opiskelijoiden 
oikeusturvan puutteellisuutta. Samaan kuvaan kuului myös professo
rien vahva ja käytännössä lähes erottamaton asema virkamiehinä. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että huolimatta korttrollijär
jestelmien puutteista oikeusturvan räikeät loukkaukset tai professori
en väärinkäytökset malaflde jäivät perinteisessä yliopistossakin yleensä 
harvinaisiksi poikkeusilmiöiksi. Tämä johtui ehkä osaltaan professo
rien tiukasta valintaseulasta, mikä takasi korkean virkamiesmoraalin 
ja -vastuuntunnon, osaltaan myös professorien kollegiaalisesta virka
velikontrollista. Professorien vahvaan virkamiesasemaan kuului 
olennaisena osana virkavelvollisuuksien vähäinen sääntelemättö
myys: täytettyään opetus-, tutkinto- ja hallinnolliset velvoitteensa 
professori saattoi täysin vapaasti itse päättää tekemisistään ja mene
misistään. Tämä »akateemikon vapaus», jollaiseksi valtio-opin värikäs 
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professori Jussi Teljo kuvasi professorin toimenkuvaa, antoi tietysti 
mahdollisuuden virkavastuun laiminlyönteihin, sivutointen harjoitta
miseen tai muuhun yliopiston toimenkuvaan kuulumattomaan puu
hasteluun tai peräti joutilaisuuteen. Kuten työaikoja koskevat selvi
tykset ovat osoittaneet professorien enemmistö tekee akateemisessa 
vapaudessaankin ylipitkiä työviikkoja tieteensä ja opetustyönsä paris
sa. Tämä yleiskuva ei kuitenkaan kumoa sitä tosiasiaa, että jokaisesta 
korkeakoulusta löytyy myös »akateemikkoja», joille tuo vapaus tarjoaa 
lähinnä eräänlaisen suojatyöpaikan. 

Demokratisoituvassa yhteiskunnassa tällainen kontrolloima
ton virkamiesvapaus ei ole enää mahdollinen; kaikki vallankäyttö 
pitää olla tavalla tai toisella yhteisönsä kontrolloimaa. Yliopiston 
toiminnan organisoituessa entistä enemmän laitospohjaiseksi ja 
ryhmätoiminnaksi professorien toimenkuva on muuttunut etä
johtajuudesta vetäjän lähijohtajuudeksi ja usein ilman erityisiä vas
taanottoaikoja. 

Vaikka tieteellisen asiantuntemuksen ja niinmuodoin professori
kunnan painoarvo yliopiston toimivuudessa on korostunut monien 
muidenkin henkilöryhmien tehtävät ja palvelut ovat yliopiston toimi
vuuden kannalta ensiarvoisen tärkeät. Nykypäivän yliopisto ei toimi 
kunnolla vain opettajakuntansa työpanosten varassa, vaan se tarvit
see tuekseen lisääntyvästi mm, kirjastopalveluja, laskentakeskusten 
ATK-palveluja, hallinto- ja toimistopalveluja, opetusteknologiaa, la
boratoriopalveluja, huoltopalveluja jne. Yliopiston toimivuuden kan
nalta onkin tämän vuoksi tärkeää huolehtia siitä, että näitä palveluja 
tuottavilla henkilöryhmillä ja erityislaitoksilla on mahdollisuus saada 
tarpeellisiksi katsomansa asiat asiankuuluvan hallintoelimen käsitte
lyyn. 

Säädösten mukaan rehtori edustaa yliopistoa viranomaisissa ja 
niinmuodoin myös neuvoteltaessa opetusministeriön kanssa lailla ja 
asetuksella säädettävästä yliopiston uudesta hallintoratkaisusta. Edel
lä esitetyn mukaisesti hallinnonuudistuksessa yliopiston keskeisiä ta
voitteita olivat lähinnä seuraavat: 

1. yliopistojen tieteellinen perustehtävä on turvattava uudessa hallintorat

kaisussa siten, että päätöksenteossa tieteellisellä asiantuntemuksella säilyy

riittävä äänivalta;
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2. oikeusturvan vahvistamiseksi, toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja

tuloksellisuuden edistämiseksi sekä toimivallan väärinkäytösten torjumisek

si ylipiston hallinnon valvonta- ja ohjausjärjestelyjä on pyrittävä vahvista

maan;

3. kaikille yliopiston henkilöryhmille ja palvelulaitoksille on turvattava

mahdollisuus saada asiansa asianmukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn ja

4. hallintoratkaisussa on pyrittävä välttämään sellaisia byrokraattisia rat

kaisuja, jotka kuluttavat tarpeettomasti osallistujien voimavaroja.

Viimeksi mainittu hallinnon taloudellisuuden periaate tarkoittaa 
mm. sitä, että vain tärkeät asiat viedään kollegiaaliseen käsittelyyn,
vältetään saman asian käsittely monissa hallintoelimissä ja että kes
kitetään toimivalta lähinnä tiedekuntaneuvostoon ja yliopistohalli
tukseen. Länsimaisen käsityksen mukaan vapaus on tieteen harjoit
tamisen luovuttamaton perusedellytys. Tähän perustuu myös yli
opistojen perinteinen autonomia, laaja itsemääräämisoikeus.

Korkeakoululaitoksen rajun alueellinen laajenemisen ja valtiollistu
misen yhteydessä valtiovalta on ottanut asiakseen puuttua entistä 
enemmän myös korkeakoulujen koulutus- ja tutkimustoiminnan 
ohjaukseen ja sittemmin sisäisen hallinnon ja tutkintojärjestelmän 
asioihin. Tätä opetusministeriön laaja-alaista väliintuloa ja puuttu
mista korkeakoulujen sisäiseen toimintaan on vauhdittanut luon
nollisesti korkeakoulujen lähes täydellinen taloudellinen riippuvuus 
valtion määrärahoista eli kenen leipää syöt, sen lauluja laulelet. 

Mutta niin paljon sentään opetusministeriössäkin tunnettiin 
kunnioitusta yliopistojen perinteistä autonomiaa kohtaan ettei siellä 
ryhdytty mihinkään saneluratkaisuun Jyväskylän yliopiston hallin
nonuudistuksessa. Vaikka ministeriöllä olisikin ollut tähän periaat
teellinen mahdollisuus, jo sellaisen yrittäminen olisi todennäköisesti 
nostattanut koko korkeakoululaitoksen protestoimaan ja olisi uhan
nut kaikkia uudistustoimenpiteitä. 

Käytännössä hallinnonuudistus tapahtui siten, että aluksi kum
matkin osapuolet määrittelivät omat tavoitemallinsa ja neuvottelu
jen avulla pyrittiin etsimään sovitteluratkaisua, mikä mahdollisim-
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man pitkälle toteuttaisi eri osapuolten tavoitteita. Opetusministeri
ön äänivaltaa näissä neuvotteluissa käytti osastopäällikkö Mikko 
Niemi, joka Turun yliopiston anatomian professorin virasta oli kut
suttu hoitamaan määräaikaista osastopäällikön virkaa opetusminis
teriöön ja johtamaan korkeakoulujen suurta uudistusprosessia. 

Professori Mikko Niemi tunnettiin radikaaleista vasemmistolai
sista mielipiteistään ja kumouksellisista mies ja ääni -periaatteistaan. 
Niin vahva oli osastopäällikön poliittinen sitoutuneisuus, että esiin
tyessään Jyväskylän yliopistossa Edistyksellisen tiedeseuran avoi
messa tilaisuudessa hän opetusministeriön virkamiehenäkin ter
vehti kuulijoitaan myös »toverit»-puhuttelulla. Olin kuulemassa ja -
hämmästelemässä. Tätä taustaa vastaan on ymmärrettävää, että yh
teisen ratkaisun etsiminen oli hankala ja aikaa vievä prosessi. Reilus
ti on kuitenkin tunnustettava, että Mikko Niemi ei missään vaihees
sa turvautunut isännän ääneen, vaan kaikista erimielisyyksistä kes
kusteltiin asiallisesti ja vakaasti sovitteluratkaisua etsien. Sitkeiden 
neuvottelujen ansiosta lähennyttiin ratkaisua, johon yliopiston hal
lintokollegio ja yliopisto laajasti saattoi myös yhtyä. Raskas neuvot
telu- ja sovitteluprosessi kesti päätösvaiheineen - eduskunnan sää
tämine lakineen ja valtioneuvoston antamine asetuksineen - lähes 
viisi vuotta. Siihen sisältyi paljon mutkikkaita kuvioita, jopa lukkiu
tuneita tilanteita, ja lopputulos ei tietenkään täysin vastannut min
kään osapuolen tavoitteita, vaan oli lähinnä paras mahdollinen so
vitteluratkaisu. Tätä osoittaa omalla tavallaan myös Jyväskylän 
»oman miehen», kasvatussosiologian lehtorin virastaan virkavapaa
na olevan, uusvasemmistolaista edistyksellisyyttä edustaneen ope
tusm1msteri Kalevi Kivistön valtioneuvoston pöytäkirjaan
26.6.1981 sanelema, turhautuneisuutta osoittava lausuma:

Ehdotus asetukseksi Jyväskylän yliopistosta sisältää myös ehdotukset yli

opiston hallintoa koskeviksi säädöksiksi. Verrattuna aikaisempiin yliopis

toja ja korkeakouluja koskeviin hallintoasetuksiin ehdotus sisältää !miten

kin merkittävän periaatteellisen muutoksen, jolla tähän asti sovelletusta 

kolmikantaperiaatteesta monijäsenisiä hallintoelimiä kokoonpantaessa 

luovutaan. Ehdotus merkitsee näin ollen huomattavaa taka-askelta kor

keakouludemokratian toteuttamisessa. Tästä syystä katson, että asetuksen 

hallintoelinten kokoonpanoa koskevat säädökset olisi tullut säätää kolmi

kantaperiaatteen mukaisesti. 
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Kun oltiin siinä vaiheessa, että uusi hallintoratkaisu lakiesityksenä 
siirtyi eduskunnan päätettäväksi, opetusministeriö odotti yliopiston 
unohtavan kaikki eriävät käsityksensä ja yhtyvän tähän isännän tah
don ilmaisuun. Eduskunnan sivistysvaliokunnassa kuultuna todis
tin lakiesityksen suurelta osin vastaavan myös yliopiston neuvotte
lutavoitteita, mutta samalla huomautin niistä tärkeimmistä kohdis
ta, joissa ei voitu saavuttaa neuvotteluratkaisua ja joissa lakiesitys 
poikkesi yliopiston käsityksestä. 

Koska lakiesitys ennakoi muiden korkeakoulujen vastaavia hal
lintoratkaisuja sivistysvaliokunta tutustui asiaan perusteellisesti, 
mistä syystä eduskunnan päätös alkoi viivästyä aikataulustaan. Kun 
tiedustelin viivästymisen syitä silloiselta opetusministeriltä Per 
Stenbeckiltä sain yllätyksekseni kuulla olevani itse syntipukki viiväs
tymiseen, koska olin tuonut lakiesityksestä poikkeavia yliopiston 
näkökantoja esille sivistysvaliokunnassa! Tätä syytettä en voinut hy
väksyä. Yliopistolla on lailla säädetty oikeus tulla kuulluksi sitä kos
kevassa asiassa ja tätä laillista oikeutta käytin hyväkseni sivistysva
liokunnassa. Informoin myös rehtorien neuvostoa syntyneestä kiis
tasta opetusministeriön kanssa, ja neuvosto luonnollisesti yksiselit
teisesti asettui tukemaan yliopiston oikeutta lausua lakiesityksestä 
poikkeavan kantansa. 

Kuin varmemmaksi vakuudeksi tiedustelin vielä sivistysva
liokunnan puheenjohtajalta kansanedustaja Mikko Ekorrelta 
(SKDL) asian käsittelystä valiokunnassa ja sainkin tietää viivästy
misen johtuvan lähinnä valiokunnan työjärjestyksestä ja että lähet
tämäni muistio on ollut asian käsittelylle »suureksi eduksi». Toimi
tin 15.10.1980 kopion kirjeestä ministeri Stenbeckille. Neuvotte
lut olivat sujuneet asiallisessa hengessä: asiat olivat riidelleet, mut
ta eivät miehet. Peli oli ollut reilua puolin ja toisin aina eduskunta
vaiheeseen saakka. Nyt eduskuntavaiheessa kuitenkin minun odo
tettiin tuppisuuna hyväksyvän mm. sellaisen nimityslinjan, että 
opetusministeriö toimisi yliopiston hallintoviraston toimistopääl
liköiden nimitysviranomaisena. Yliopiston hallintokollegion yksi
mielinen kanta oli se, että yliopiston pitäisi saada nimittää nämä 
omat hallintovirkamiehensä ja neuvotteluissa perustelin tätä kan
taa sillä, että tärkeintä on, että kyseiset virkamiehet nauttivat yli
opiston johdon luottamusta tehtävässään. Opetusministeriön 
kannalta katsoen asia tulee täysin toiseen valoon: keskushallinnon 
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poliittisen ohjauksen ja kontrollin kannalta olisi tietysti perustel
tua saada omat edustajat valvomaan opetusministeriön intressejä 
yliopiston hallinnossa. 

Opetusministeriön pettymys oli suuri, kun eduskunta poikkesi täs
sä asiassa lakiesityksestä ja säilytti toimistopäälliköiden nimitysoikeu
den yliopistolla! Tuon pettymyksen aiheuttajana sain yliopiston »pus
karadiossa» nopeasti maineen miehenä, »jolla on huonot suhteet ope
tusministeriöön». Sillä maineella tulikin seuraavissa rehtorin vaalissa 
enää vain pari hajaääntä - ikään kuin likaisen työn palkkiona. 

Tärkeintä oli kuitenkin saavutettu tulos: yliopisto oli saanut hal
lintoratkaisun, joka takasi sen toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden 
korkeimman hengenviljelyn alalla. Myös rehtorien neuvostossa ol
tiin tyytyväisiä Jyväskylän yliopiston hallintoratkaisuun, joka kehys
mallina viitoitti pitkälle myös muiden korkeakoulujen tulevia ratkai
suja. Sain vielä rehtorikauteni loppusuoralla testata uuden mallin 
toimivuutta yliopiston käytännössä ja toimihan se. Näkyvin muutos 
oli ordinarius professoreista koostuneen ja professorivallan symboli
na pidetyn konsistorin lakkautuminen uudessa hallintomallissa. Kon 
sistorin merkitys varsinaisessa hallinnollisessa päätöksenteossa oli 
vanhassakin hallintomallissa varsin rajoitettu tehtävänään lähinnä 
yliopiston toiminnan kehittämissuunnitelmien käsittely, juhlallises
ta promootiosta päättäminen ja lausunnon antaminen valituksista, 
jotka on tehty professorin ja apulaisprofessorin virkoja koskevista 
tiedekuntien virkaehdotuksista. Yliopiston kehityksen myötä myös 
apulaisprofessorien ja ordinariusten pätevyysvaatimukset ja tehtä
vävastuut olivat lähentyneet toisiaan tavalla, että oli perusteltua ta
sata myös näiden johtavien tieteellisten virkaryhmien hallinnollinen 
asema, kuten uudessa hallintoratkaisussa tehtiinkin. Apulaisprofes
sorien kelpoisuus konsistorin jäsenyyteen olisi Jyväskylän yliopis
ton osalta merkinnyt konsistorin laajenemista yli 100-jäseniseksi 
kollektiiviksi, mikä olisi tehnyt siitä päätöksenteon rationaalisuuden 
kannalta jokseenkin kömpelön hallintovälineen. 

Rehtorina kutsuin vielä vanhan säädöksen puitteissa 30.9.1981 
konsistorin viimeiseen juhlakokoukseensa, jossa nostalgisin tunnel
min jätettiin hyvästit vanhan yliopistolaitoksen viimeiselle symboli
selle jäänteelle ja kirjattiin sen aikaansaannokset aikakirjoihin: kon
sistori oli kokoontunut kaikkiaan 43 kertaa ja oli käsitellyt 8 kertaa 
yliopiston kehittämisasioita, promootioasioita 12 kertaa, vali-
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tusasioita 51 kertaa ja kutsumismenettelyn käyttöä nimitysasioissa 
13 kertaa. Vakuutin kollegoilleni, etteivät uudet säädökset miten
kään estä edes apulaisprofessoreilla laajennetun »epävirallisen kon
sistorin» koolle kutsumista keskustelemaan vaikkapa »ajankohtai
sista tärkeistä yhteisistä asioista». Konsistorin saattohoito oli hoi
dettu. Mainittakoon vielä se tosiasia, että yliopiston rehtorit eivät 
sen koommin ole kuitenkaan katsoneet tarpeelliseksi epävirallisen 
»konsistorin» koolle kutsumista.

Olin viisi vuotta kestäneen rehtorinkauteni painopistealaksi valin
nut yliopiston puolustamisen suuressa hallintoratkaisussa. Se vaati pal
jon voimavaroja, josta kirjaksi koostamani seloste »Yliopiston puolus
taminen - Jyväskylän yliopiston hallinnonuudistus 1977-1982»
(WSOY, 1983) antaa tarkan kuvauksen. Yliopisto oli saavuttanut aina
kin kohtuullisesti kaikki ne vähimmäistavoitteet, jotka se oli toimivuu
tensa ehdoksi asettanut. Tämä hyvä tulos saavutettiin neuvottelurat
kaisuna paljossa sen ansiosta, että yliopisto yhteisönä yleensä ja sen ylin
hallintokollegio erityisesti antoi vahvan myötätukensa ja luottamuksen
sa puhemiehelleen kaikissa eri neuvotteluvaiheissa.

Vastapelurini osastopäällikkö Mikko Niemi antoi omassa arvi
oinnissaan raportistani »hyvällä syyllä tunnustuksen selkeästä, tar
kasta ja rehellisestä tapahtumien kirjaamisesta» hämmästellen kui
tenkin väittämääni ristiriidasta yliopistojen ja opetusministeriön 
pyrkimysten välillä (Korkeakoulutieto 3/1984, 32-33), johon an
noin seuraavan lisäselvityksen: 

Kysymys ei ole vain tärkeästä, vaan samalla vaikeasta asiakokonaisuudes

ta. Tämä vaikeus voitaneen pelkistää ristiriidaksi kahden erilaisen yliopis

tokäsityksen välillä: perinteinen autonominen yliopistokäsitys tukeutuu 

tieteen ja opetuksen vapauteen ja tiedeyhteisön itsemääräämisoikeuteen, 

kun taas uusimuotoinen tukeutuu vahvasti yhteiskunnan poliittiseen sää

telyyn ja yliopiston sisäisen päätöksenteon demokratisointiin. 

Neuvotteluissa etsittiin kompromissia näiden äärivaihtoehtojen välillä, 

eikä tulos erilaisten intressien ja monien intressiryhmien ristipaineessa ol

lut mielestäni hullumpi. Neuvottelukumppani professori Niemi pelkistää 

pulmat kysymykseen siitä, »kuka tieteen ja yliopiston edut määrittelee». 

Kysymys ei ole kuitenkaan mistään »keinotekoisesta ristiriidasta», vaan to

dellisesta. Onko edes yhteiskunnan pitkän tähtäyksen etujen mukaista, 

että poliittinen valta, esim. sosialististen maiden tapaan, määrää pitkälle 
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tieteen ja yliopiston edut ja että »meidän tutkijoina ja samalla valtion virka
miehinä on otettava tämä huomioon». 

(T)otesin kirjassa: Yliopiston yhteiskunnallinen merkitys riippuu aina 
yksin sen tieteellisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen tasosta - ei siitä, 
miten demokraattisesti sitä hallitaan. (Korkeakoulutieto 4/1984, 24-25) 

Olin näiden hallintovuosien aikana kartuttanut suuresti kokemuk
siani ja havaintojani yliopiston kompleksisen organisaation komp
leksisesta hallinnosta korkeakoulujen poliittisen keskushallinnon 
säätelemässä korkeakoulujen kompleksisessa verkostossa. Jäinkin 
kysymään, miten näitä kokemuksia voitaisiin vielä hyödyntää kor
keakoululaitoksemme jatkokehityksessä: 

Yliopistojen kehittämisessä on tehty suuria ja kalliita virheitä, mutta näistä on 
opittava eikä niitä saa enää toistaa. Saadut kokemukset osoittavat, että tämä 
kehittäminen onnistuu varmin1min, jos se tapahtuu hyvässä yhteistyössä ja sa
malla siten, että yliopistojen asiantuntemus otetaan vakavasti huomioon. 
Yliopisto ei voi olla mikään poliittinen ajopuu tai peliväline, sillä sellaiseksi 
muuttuessaan se menettää yhteiskunnallisen merkityksensä eikä kykene huo
lehtimaan tehtävistään korkeimman hengenviljelyn alalla. (Heinilä 1983, 99). 

Keskeisin opetus näistä kokemuksista oli hajautetun korkeakoulu
laitoksen korostunut yhteistyön järjestämättömyys, korkeakoulujen 
sisäisen autonomian riittämättömyys ja työnjaon selkeyttämisen 
tarve korkeakoulujen tieteellisen tehtävän ja opetusministeriön po
liittisen tehtävävastuun välillä. 

Välittömästi hallintouudistuksen jälkeen kirjoitin Kanava-leh
teen kirjoituksen »Tarvitseeko korkeakoululaitos väliportaan hallin
toa?», jossa suosittelin voimakkaasti korkeakoulujen yhteistoimin
nan kehittämistä (Kanava 2/1983, 145-148): 

Korkeakoulupoliittinen tilanne on nyttemmin normalisoitunut ja eri kor
keakoulujen asemat ja kehittämisen peruslinjat ovat sillä tavoin jäsenty
neet, että kilpailullisten tavoitteiden sijasta korkeakoulujen yleiset ja yhtei
set toimivuuden ja kehittämisen tarpeet ovat nousseet etualalle.Jos ja kun 
pyrkimysten ja etujen yhteisyys tiedostuu yksityisenkin korkeakoulun ke
hittämisessä, yhteistoiminta on silloin johdonmukainen ja järkevä keino 
asioitten hoitamiseksi tehokkaasti ja tasokkaasti [ ... ] 
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Syystä jos toisestakin poliittisen keskushallinnon toimivalta korkeakou
luasioissa on viime vuosikymmenien aikana voimakkaasti kasvanut ja vas

taavasti korkeakoulujen autonomia on kaventunut. Tämä toimivallan siir

to, josta on runsaasti näyttöä mm. hallinnon- ja tutkinnonuudistuksessa, 
on samalla merkinnyt yhä useampien korkeakouluasiain politisoitumista. 

Toimivallan siirto on merkinnyt myös tehtävävastuun uusjakoa. Valtaan 

kuuluu vastuu, ja mitä enemmän toimivaltaa siirtyy korkeakouluasioissa 

opetusministeriöön, sitä suurempi osavastuu ministeriöllä on myös kor

keakoulujen toimivuudesta arjen tehtävissään. 

Kaiken kaikkiaan ja myös vastuunjaon kannalta olisi tärkeää ja ajankoh

taista löytää järkevä ja yhteisen edun mukainen työnjako korkeakou

luasioissa poliittisen keskushallinnon ja korkeakoulujen itsensä välillä. 
Kummankin osapuolen etujen mukaista on käsittääkseni se, että kes

kushallintoa edustava opetusministeriö ao. osastoineen ja neuvostoineen 

voisi nykyistä enemmän keskittyä toiminnassaan korkeakoulupolitiikan 

tärkeisiin kehys- ja resurssikysymyksiin ja jättää muut ja erityisesti käytän

nön asiat korkeakoulujen toimivallan ja keskinäisen yhteistyön varaan. 

Korkeakoulujen yhteistoiminnan tarpeellisuus alkoi vähitellen tie
dostua, mutta vasta 1990-luvulla se alkoi saada järjestäytyneitä muo
toja erityisesti tutkijakoulutuksen ja tutkimuksen aloilla. Sitävastoin 
yhteistoiminta korkeakoulujen yleishallinnon piiriin kuuluvissa asi
oissa ei ole tuottanut mitään uusia »väliportaan hallintoratkaisuja». 
On ilmeistä, että 1980-luvun lopulla alkanut ja 1990-luvulla jatku
nut keskushallinnon ohjauksen voimakas heikkeneminen ja toimin
tavastuun siirtäminen korkeakoulujen omaan toimivaltaan on vä
hentänyt vastaavasti yleishallinnollisen yhteistoiminnan tarvetta. 

Kehitystä ennakoiden kirjoitinkin opetusministeriön julkaisemas
sa Korkeakoulutieto-lehdessä korkeakoulujen itsehallinnon puolesta 
mm. seuraavin ottein:

Rakennemuutokset ja korkeakoululaitoksen alueellinen laajeneminen 

olivat omiaan vahvistamaan korkeakoulujen riippuvuutta opetusminis

teriöstä ja kaventamaan niiden itsehallintoa. Samalla muutokset mer
kitsivät opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeasiain tehtävien tuntu

vaa laajennusta ja korkeakouluhallintoa koskevan byrokratian kasvua. 

Byrokratia kasvaa aina myös »itsesiitoksesta» eli byrokratia ruokkii by

rokratiaa f ... ] 
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Olisiko aika vapauttaa korkeakoulut opetusministeriön 'momenttikoh
taisesta' holhouksesta omavastuiseen yrittäjyyteen ja yhteistoimintaan yh
teisten tieteellisten tarkoitusten edistämiseksi? (Korkeakoulutieto 2/1988, 

35-37)

Pää oli tullut vetäjän käteen ja opetusministeriö alkoi hellittää kireän 
holhoavaa otettaan korkeakoulujen sisäisissä asioissa ja vastaavasti 
korkeakoulujen toimivalta alkoi reippaasti laajentua. Sittemmin 
1990-luvulla jopa markkinavoimat alkoivat vaikuttaa myös korkea
koulujen kehitykseen - etuineen ja haittoineen. 
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Yliopiston yrityskulttuuri 

Jotta totuus ei kuitenkaan unohtuisi todettakoon, ettei hallintora
kenne sinällään ratkaise vielä mitään yliopiston toimivuuden pul
maa. Vasta henki tekee eläväksi eli yliopiston työilmapiiri ihmissuh
teineen, arvoineen, työmoraaleineen ja tapakulttuureineen on tässä 
suhteessa merkittävämpi vaikuttaja. Alan tutkijat puhuvat kaiken 
kattavasta yrityskulttuurista, joka säätelee organisaation toiminnan 
tuloksellisuutta. 

Yliopiston yrityskulttuuri on todennäköisesti varsin poikkeukselli
nen. Tieteellisestä tehtävästään johtuen sen toiminnalliset perusyksi
köt: tieteenalan oppituolit ja perinteiset ainelaitokset, ovat pitkälle au
tonomisia ja omia toimintareviirejään ja -intressejään puolustavia. 
Vaikka esimerkiksi korkeakoulujen hallinnonuudistusta ajettiin pro
fessorikunnan etujen kumoamiseksi, unohdettiin usein se tosiasia, et
teivät professorit vallankäytössään suinkaan ajaneet oman virkakun
tansa vaan ensi sijassa tieteenalansa ja toimintareviirinsä etuja! Ja näin 
yliopistossa pitääkin toimia, kunhan vain muistetaan, että muillakin 
tieteenaloilla voi olla yhtä oikeutettuja ja perusteltuja tarpeita! 

Kuvaavaa onkin, että yliopiston päätöksenteossa hankalimpia 
asioita on juuri eri tieteenalojen ja tiedekuntien kilpailevien intressi
en sovittelu. Kun hallinnonuudistuksessa pyrittiin minimoimaan 
hallintobyrokratiaa voimavarojen säätämiseksi ratkaisua etsittiin 
mm. pienten ainelaitosten yhdistämisestä. Kun eräänä yksityiskoh
tana esitin mm. tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn ja edelleen yhteis
kuntapolitiikan ja sosiologian yhdistämistä omiin laitosyksikköihin
sä, ehdotukseni nostatti ankaran protestin koko yhteiskuntatieteel
lisessä tiedekunnassa, joka kuitenkin tunnettiin koko maassa ns.
edis tyksellisyydestään.

Hallinnon- ja tutkinnonuudistuksesta puheen ollen molemmat 
suuret uudistukset, pääosin opetusministeriön taitamattoman ko
mento-ohjauksen ansiosta, olivat omiaan murentamaan yliopisto-
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yhteisöjen haurasta yrityskulttuuria. Nämä uudistukset hajottivat
kin enemmän kuin rakensivat yliopistojen yrityskulttuuria. 

Rehtorina tunsin tehtävävastuuni kuuluvan myös tämän yritys
kulttuurin huoltamisen tällaisessa poikkeuksellisessa ja vaikeassa ti
lanteessakin. Etsin myös perussyytä siihen, miksi Jyväskylän yliopisto 
reagoi niin herkästi esimerkiksi uusvasemmistolaiseen radikalismiin 
altistaen samalla yrityskulttuurinsa vakaville häiriöseuraamuksille. 
Keskeiseksi herkkyyden lähteeksi arvelin yliopiston tiede- ja koulu
tusrakenteen vahvaa painottumista henkitieteiden suuntaan. Reaali
tieteiden vahvistuminen teollisuuteen ja talouselämään suuntautuvi
ne koulutusohjelmineen voisi tämän oletuksen mukaisesti vahvistaa 
yliopiston yrityskulttuurin vakaisuutta. Taloustieteellisen koulutuk
sen laajeneminen yliopistossa oli askel tähän suuntaan.Yritin rehtori
na tukea tämänsuuntaista yliopiston kehittämistä: »Jyväskylä yrittäjien 
yliopistoksi» -tunnuksin (Kauppalehti 31.12.1980). 

Yliopisto nousuun! 

Yliopiston työilmapiirissä oli yliopistomurroksen aikana tapahtunut 
merkittävä huononeminen. Vaikka 1950-luvulla Helsingin yliopis
ton valtiotieteellisen tiedekunnan sosiologian laitoksella tehtiin töi
tä vuorotta, se oli hauskaa ja kiinnostavaa työkumppanuutta. Ei sii
nä juuri vaivoja eikä toimeentulominimistä valiteltu. Tilanne muut
tui 1970-luvulla jo täysin toisenlaiseksi, kun yliopistojen politisoitu
misen myötä ruvettiin kantamaan murhetta koko maailman asioista. 
Kaipasin tuota tekemisen iloa yliopiston ilmapiiriin: 

»Vaikka näinä ankeina aikoina saattaa joidenkin mielestä tuntua rienauksel

ta, kun kolmannen maailman murheiden sijasta puhutaan riemullisesta yh

dessäolosta luulen, että siinä kuitenkin olisi lääke moniin pulrniimme [ ... ]

Yliopistoissa kantaa väki huolta ja vastuuta kaikista maailman murheista. 

Koko tajuntamme sävyttyy näistä tärkeistä asioista. Jokainen vetää omaan 

suuntaansa ja ajaa joko omaa etuaan tai oman yksikkönsä etua. Kuitenkin 

pitäisi yliopiston yhteinen etu saada etualalle. Ilman yhdessäoloa tämä ei on

nistu. Tarvitaan vanhaa hyvää teekkarihenkeä. Tempauksia, joihin saattaisi 

liittyä vakavakin sanoma, mutta joihin kuitenkin kuuluisi riemukas yhdessä

olo ja leikin mieli» (Aamulehden haastattelu 21.10.1977). 
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Yliopistoa yhteisenä asiana - universitas - ja ikään kuin anti teesinä pe
rinteiselle käsitykselle yliopistosta professorien asiana pyrittiin vah
vistamaan mm. tehostamalla yliopiston tiedotustoimintaa ja järjestä
mällä erityisesti koko henkilökuntaa koskevia yhteisiä tilaisuuksia. 
Niinpä vuodesta 1977 alkaen yliopiston perinteistä lukuvuoden ava
jaistilaisuutta täydennettiin henkilökunnalle tarkoitetulla iltatilaisuu
della, johon kuului kevyttä ohjelmaa, hilpeää yhdessäoloa ja karke
lointia. Yliopiston henkilöstöä kokosivat yhteen myös yliopiston yh
teydessä laajeneva kulttuuriharrastus mm. Musica-kuoroineen ja 
ISO:n tanhuujineen. Sama yhteisyyden tarkoitusta palvelivat myös 
yliopiston perinteinen liikuntapäivä ja yliopistopäivä tapahtumineen 
ja näyttelyineen. Yritystä yhteisyyden rakentamiseksi siis oli, joskaan 
tulokset eivät aina olleet kovinkaan rohkaisevia: osanotto yhteisiin ti
laisuuksiin jäi usein suhteellisen vähäiseksi. 

Julkisen yliopistokuvan maalaajat 

Yliopiston ja sen kehittämisen politisoituminen eturistiriitoineen ja 
vallasta kilpailevine eturyhmineen oli painanut leimansa myös yli
opiston julkiseen yrityskuvaan. Yliopistoa repivät kiistat tutkinnon- ja 
hallinnonuudistuksesta poliittisine höystöineen ruokkivat median 
uutisnälkää herkkupaloillaan. Yliopisto oli tuskissaan, mutta media 
nautti mässäillen eri osapuolten syntipukkitarjonnalla. Tämän kilvan 
eturivissä olivat rinnan »edistyksellisyyden» äänikanavat: maakunnan 
ykkösääni Keskisuomalainen ja SKDL:n Kansan Uutiset. Myös SDP:n 
äänenkannattaja Kaman Lehti innostui asiasta ja 22.8.1980 ampui uu
den rehtorikauden lähtölaukaukseksi otsikon »HEINILÄN 
OMAPÄISYYS KUOHUTTAA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOA». 

Kuohunnan aiheiksi lehti näki rehtorin »kansanterveystieteelli
sen suuntauksen vastustamisen» liikuntatieteellisen tiedekunnan 
kehittämisessä ja »jokseenkin käsittämättömät nimitystemppuilut». 
Itse asiassa kysymys oli puoluelehden kuohunnasta sen johdosta, 
että yhden tutkijan nimityksessä katsoin tieteellisen pätevyyden tär
keimmäksi valintaperusteeksi, mikä loukkasi tätä puoluelehteä ja 
sen edunvalvontaa yliopiston virkojen täyttämisessä. 

Osoitin vielä kerran sinisilmäisyyteni ja kirjoitin parin liuskan 
mittaisen vastineen lehdelle lonkalta -tyyliin: 
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Jo on aikamoinen kelmi valittu yliopiston rehtoriksi, vieläpä toistamiseen. 

Tuo kelmi tunnetaan nyt ainakin Jyväskylän kodeissa ja osataan kaukaa 

kiertää, jos kadulla tai pyörätiellä vastaan tulee. Syystä minuakin hävettää 

kohdata tuttuja, myös tuttuja demareita, ja vastata heidän hämmästeleviin 

katseisiinsa. Syyllisyydentuntoako? Ehkäpä, koska en ole pystynyt näihin 

päätösongelmiin löytämään sellaisia kiistattomia ratkaisuja, joihin kaikki 

osapuolet olisivat tyytyväisiä. Satoja virkoja ja toimia koskevia päätösasioi

ta on virrannut toimikauteni kuluessa pöytäni yli. Niistä ei puhuta julkises

ti. Niihin on tyydytty, koska ratkaisut ovat olleet yksiselitteisemmät kuin 

näissä kohutapauksissa. 

Yliopiston rehtorin tekemisiä ja tekemättä jättämisiä säätelee »laki ja 

asetus» eikä mikään »omapäisyys». Häntä sitoo virkavastuu ja virkavala ja 

hänen täytyy asetuksessa määrätyn toimivallan rajoissa päättää tietyisLä yli

opiston hallintoon kuuluvista asioista. Näiden joukossa ovat mm. monet 

nimitysasiat. 

Toimittaja Eskonen on ehkä huomannut, että myös SDP on äskettäin 

kiinnittänyt huomiota julkisen hallinnon piirissä nimitysasioissa ilmennei

siin epäkohtiin. Rohkenen väittää, että korkeakuuluhiitokscssamme nämä 

kysymykset hoidetaan yleensä asiallisesti ja siten pätevyyttä pidetään rat

kaisevana valinnan perusteena. Pulmia nousee, jos tästä pätevyydestä tai 

pätevyyden paremmuudesta ei ole selvää näyttöä. Lyhyesti toteaisinkin, 

että KTL:n (Kasvatustieteiden tutkimuslaitos) korkeakoulupedagogiikan 

tutkijan toimen täytössä hävinneen hakijan näytöt tieteellisestä tutkijanpä

tevyydestä jäävät heikommiksi kuin esim. toimeen määrätyn lisensiaatin. 

Eikö toimittaja E. tiedä, että lisensiaatin tutkinto edellyttää valtiotieteen 

kandidaatin tutkintoon verrattuna enemmän tieteellisiä opintoja ja vaati

vamman tieteellisen opinnäytteen? 

Mutta turhaanpa kirjoitin, sillä lehden päätoimittaja kieltäytyi jul
kaisemasta vastinetta, joka hänen käsityksensä mukaan »ei ole pai
novapauslain tarkoittaman vastineoikeuden mukainen» ja sellaisena 
mm. »sisältää loukkaavia ilmauksia Lasse Eskosesta»:

» Saattaa olla, että värikkäällä kielellä laadittu kirjoitus koetaan sen kohteen

taholla loukkaavaksi, mitä se tässä tapauksessa viileästi arvioiden ei mieles

täni kuitenkaan ole. Mutta vaikka itse kirjoitus todettaisiin loukkaavaksi, ei

vastine silti saa olla loukkaava - uusi loukkaus ei korjaa vanhaa».
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Näin päätoimittaja todisti rehtorille toimittajien yksinoikeudesta 
loukkauksiin. Mutta varmemmaksi vakuudeksi halusin kuulla asias
sa myös Julkisen Sanan Neuvoston kantaa: 

Kansan Lehti julkaisi 22.8.1980 Lasse Eskosen kirjoituksen, joka antoi toi

minnastani Jyväskylän yliopiston rehtorina vääristetyn ja loukkaavan ku

van. Koska kyseinen lehti jaettiin ilmaisjakeluna kaikkiin Jyväskylän kotei

hin ja koska rehtorina edustan yliopistoa sen ulkoisissa suhteissa, en voi

nut jättää ko. kirjoitusta 'omaan arvoonsa', vaan pyysin lehteä jul

kaisemaan oheisen vastineen. Päätoimittaja kieltäytyi tästä oheisen kirjejäl

jennöksen mukaisin perustein. Näihin perusteisiin viitaten kiinnitän arv. 

Neuvoston huomiota seuraaviin näkökohtiin: 

1) Mitä tulee vastineen pituuteen on huomattava, että vääristelyn ja louk

kauksen esittämiseen ei välttämättä tarvita paljon palstatilaa, mutta niiden

oikaiseminen vaatii usein perusteellista asian käsittelyä ja sitä enemmän

palstatilaa. Esim. Eskonen väittää: »rehtori .Heinilän jokseenkin käsittä

mättömät nimitystemppuilut, jotka johdonmukaisesti ovat suuntautuneet

vasemmistolaisiksi tiedettyjä tutkijoita ja opettajia kohtaan». Tämä on tosi

asiain vastainen väite, mutta sen osoittamiseksi tuskin riittää vain vastaväi

te: Ei ole totta.Ja tehdäkseni »käsittämättömyydem> käsitettäväksi tarvitsi

sin paljon palstatilaa nimitysperusteiden selvittämiseksi. Tietäen käytettä

vissä olevan palstatilan niukkuuden yritin löytää vastineelleni sellaisen

muodon, joka pelaisi edes välttävästi vääristelyjen oikaisemiseksi.

2) En ole ohittanut KTL:n johtokunnan ehdollepanoa - tutkijan toimi

täytetään muuten esityksestä eikä ehdollepanosta - vaan olen ottanut sen

huomioon tehdessäni hallintojohtajan esittelystä päätöksen asiassa. Pää

tökseni poikkesi KTL:n johtokunnan esityksestä, mutta tähän minulla

päättäjänä on laillinen oikeus. Asetuksella on säädetty rehtorin toimivalta

ja tehtävävastuu. Tämän mukaisesti pyrin tekemään ratkaisut säädösten ja

yliopiston yleisten nimit:ysperusteiden mukaan Näin menettelin kyseises

säkin päätöksessä.

Eskosen kirjoituksessa oli joukko asiavirheitä, joita en lähtenyt vasti

neessani oikomaan säästääkseni palstatilaa olennaisimpaan. [ ... ] Maini

tunlaisten asiavirheiden esiintyminen tällaisessa yliopistoa ja sen rehtorin 

toimintaa loukkaavassa kirjoituksessa osoittaa, miten hatarin tiedoin kir

joittaja on ryhtynyt mustamaalaukseensa. 
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3) Eskosen kirjoitus ei loukkaa vain minua, vaan samalla edustamaani lai
tosta, Jyväskylän yliopistoa. Ei ole yhdentekevää yliopiston kannalta, min
kälaista kuvaa siitä levitetään yliopiston kotipaikkakunnalla kaikkiin kotei
hin. Pahoitin todella mieleni kuultuani tuosta kirjoittelusta ja tutustuttuani
siihen itse. Vastineessani koetin hillitä närkästystäni ja välttää samalla-mi
talla-takaisin -menettelyn. En voi hyväksyä päätoimittajan väitettä kirjoi
tukseni loukkaavuudesta enkä hänen outoa kantaansa, joka sallii toimitta
jan taholta tulevat loukkaukset mutta kieltää ehdottomasti loukatun il
maisemasta tunteitaan 'kärsimästään vääryydestä·. 

4) Täytyykö vastineen todella olla lehden toimituksen tahdon mukainen?
Edellä olevan perusteella pyydän kunnioittavasti, että arvoisa Julkisen
Sanan Neuvosto tutkisi kyseisen tapauksen ja antaisi siitä päätöksensä[ ... ]

(7.9.1980)

Käsittämättömässä viisaudessaan JSN totesi päätöksessään 27.10. 
1980, »ettei Kansan Lehti ole toiminut hyvän lehtimiestavan vastai
sesti» kieltäytyessään julkaisemasta vastinetta muuttamattomana. 

Pää oli jälleen jäänyt vetäjän käteen, mutta JSN:lle sanoin vielä 
27.10.1980 kirjeessäni hyvästit hyvän lehtimiestavan vaalijana:»[ ... ] 
jäin ihmettelemään, mikä voisi olla h u o n o a  lehtimiestapaa, jos täl
lainen kirjoittelu ja päätoimittajan ehdoilla tapahtuva vastineoikeu
den käyttö edustaa h y v ä ä  lehtimies tapaa? Jo on aikoihin eletty.» 

Puoluelehtiä kiinnostavat ensi sijassa puolueen etujen vaalimi
nen politisoituneessa yliopistossa ja tiedepolitiikassa - ei mikään yli
opiston yleinen etu. Tämän linjan mukaisesti vain sellaiset yliopis
ton tapahtumat, jotka koetaan vastakkaisiksi valtapuolueitten etu
jen kanssa, ylittävät puoluelehdistön uutiskynnyksen ja viestittävät 
samalla antikuvaa yliopistosta ja sen toiminnasta. Koeta siinä sitten 
rakentaa myönteistä yliopistokuvaa julkisuuteen, kun media haluaa 
sitä puolue-etujensa suunnassa koko ajan repiä! 

Myös Keskisuomalaiselle keskustapuolueen äänitorvena yliopiston 
rehtorinvaalin tulos keväällä 1980 oli ollut ilmeisesti suuri pettymys. 
Olihan lehti odotellut aivan toisenlaista vaalitulosta. Vaalin aattona 
lehden asialla ollut toimittaja Lasse Kangas kirjoitti »rehtorikisasta» 
mm. seuraavasti:
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[ ... ] Nykyinen rehtori on jyrkästi epäpoliittinen, jopa poliittisen toiminnan 

vieroksuntaan asti, minkä monet saattavat nähdä ansiona. On myös paljon 

niitä, joiden mielestä ei ole yliopiston edun mukaista, että rehtori vierok

suu tavanomaista yhteiskunnallista toimintaa. 

Heinilän kannatus ei ole läheskään jakamaton. Hänen toimiaan on kriti

koitu. Toiset sanovat, ettei rehtori ole tehnyt mitään. Toisaalta osa julki

suuteen tulleista rehtorin toimista ei ole tuonut hänelle pelkkää kunniaa. 

Valtioneuvosto on eräässä nimityskysymyksessä joutunut rehtorin päätös

tä korjaamaan. Myöskään riita professori Heinosen kanssa ja hänen erot

tamisensa laitoksen esimiehen paikalta kesken kautta ei ollut Heinilälle 

pelkkää mainosta. 

Maanantaina pohdittiin yliopistolla rehtorin järjestämässä seminaarissa 

tiedehallinnon kysymyksiä. Kampuksella pidettiin seminaaria Heinilän 

vaalikampanjan avauksena. 

Toimittaja päättää kirjoituksensa (KS 16.4.1980) hurskaaseen toivo
mukseen viisaista valinnoista vaalikollegiossa. Vaalikollegio tuotti 
pettymyksen ja antoi jatkoaikaa miehelle, »joka ei ole tehnyt mi
tään», »vieroksuu yhteiskunnallista toimintaa» ja jonka »nimityksiä 
valtioneuvosto joutuu korjaamaan». Mutta yliopiston asiantuntijana 
Lasse Kangas kunnostautui myöhemmin yliopiston historian tutki
jana (Jyväskylän yliopistokysymys 184 7-1966, Jyväskylä 1992) ja sai 
ansioistaan kutsun yliopiston toimintaa tukevan yliopistoyhdistyk
sen sihteeriksi! 

Itse vaalitappiossa oli kuitenkin nieltävää pitkäksi aikaa päätellen 
siitä »disinformaatiosta», jota Keskisuomalainen lähti heti seuraa
van lukuvuoden alussa viestittämään yliopistosta pääkirjoituksin ja 
tarkoitushakuisten haastattelujen avulla. 

Niinpä lehden pääkirjoituksessa 5.10.1980: »Jyväskylän yliopisto 
saatava uuteen nousuun», annettiin ymmärtää, että kun edellisen reh
torin toimikaudella »yliopisto oli rauhallinen, laitoksia syntyi ja rahaa 
tuli», nyt kaikki on rempallaan ja yliopisto vailla mitään kehittämis
suunnitelmia ainoana poikkeuksena yliopiston menestyksellinen ra
kennustoiminta vetäjänään keskustalainen ihmemies, jonka avuja yli
opisto ei rehtorinvaalissa ole kuitenkaan ymmärtänyt hyödyntää. 

Kysymys on mukamas myös »kahden pääehdokkaan riidoista» ja 
tiedemiesten merkillisestä kiihkeydestä pyrkiä hallinnollisiin tehtä
viin! Asiat saattavat riidellä, mutta ainakin oma kiihkeyteni rehtorin 
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hallintotehtäviin olen pitänyt tiukasti aisoissa: kenellekään en ole 
koskaan t:yrkyttänyt omaa ehdokkuuttani ja viakseni tunnustan vain 
sen, etten ole kieltäytynyt vaaliehdokkuudesta, koska katson, että 
jokaisen vaalikelpoisen pitää periaatteessa suostua ehdokkuuteen. 
Tuohduin tällaisesta poliittisesta ajojahdista ja reilun pelin sääntöjen 
räikeästä rikkomisesta lehtihaastattelun 4.10.1980 yhteydessä, josta 
protestoin päätoimittajalle ja lehden hallintoneuvoston puheenjoh
tajalle 17.10.1980 päivätyllä kirjeellä: 

Keskisuomalaisessa» 4.10.1980 ja 5.10.1980 julkaistuissa Jyväskylän yli

opistoa koskevissa kirjoituksissa ei käsitykseni mukaan ole noudatettu hy

vää lehtimiestapaa. 

Hyvän lehtimiestavan mukaan haastateltavalla on oikeus saada kirjoi

tusluonnos tarkastettavakseen hänen sitä nimenomaan halutessaan. Esitin 

tämän ehdottomana vaatimuksena. Sitå' ei kuitenkaan noudatettu. Tämä oli 

haastattelussa osoittamani luottamuksen pettämistä. Suhtauduin haastat

telijan toimeksiantajan muotoilemiin tendenssimäisiin kysymyksiin avoi

mesti - haastattelu kesti n. 2 tuntia - varautucn kuitenkin kirjoituksen tar

kastusvaiheessa korjaamaan toimittajan mahdolliset virhetulkinnat ja/tai 

väärät sävytykset. Tähän en saanut tilaisuutta. Samoin vaadin ennen haas

tattelua ja kuultuani, keitä muita haastatellaan, että haastattelut on tehtävä 

toisistaan riippumattomasti eli siten, ettei kukaan haastatelluista saa käyt

tää hyväkseen toisen antamia vastauksia. 

Haastattelukirjoitukseen liittyi välittömästi 5.10.1980 julkaistu påäkiry'oi

tus, joka antoi erinomaisen kielteisen ja vääristyneen kuvan Jyväskylän yli

opiston toiminnasta. Vastuullisena rehtorina voin vain kysyä vastuulliselta 

päätoimittajalta: Tämäkö on maakuntamme ja yliopistomme pää-äänen

kannattajan linja yliopistomme kehittämispyrkimyksissä? 

Mistään reilusta pelistä ei enää ollut kysymys. Yliopistosta oli tehty 
poliittisen valtapelin väline ja kohde; keinot olivat sen mukaiset. 
Menetin lopullisesti luottamukseni »Keskisuomalaisen» tahtoon vies
tittää totuutta yliopistomme toiminnasta tai kyvystä tehdä asiallisia 
kriittisiä analyyseja poliittisen radikalismin ja hallinnon- ja tutkin
nonuudistuksen yliopiston toiminnalle aiheuttamista ristiriidoista ja 
häiriöistä puhumattakaan siitä, että lehti pystyisi osoittamaan jotain 
ymmärrystä »väärää» rehtoria kohtaan, jonka epäkiitollisena tehtävä
vastuuna on yliopiston luotsaaminen näiden murroskauden salaka-
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rikkojen ohi selville vesille yliopiston päätehtävien, tieteellisen tutki
muksen ja opetuksen, pariin. Nyt olisin tarvinnut »lukija-asiamiehen» 
apua, jos sellainen olisi Keskisuomalaisella jo tuohon aikaan ollut. 
Tokko sentään Kalevi Kivistöstä lukija-asiamiehenä olisi vuonna 
1980 ollut paljonkaan apua; tokko Keskisuomalainen olisi tuohon ai
kaan edes kelpuuttanut häntä asiamiehekseen? 

Mutta Keskisuomalaisen poliittinen taklauspeli oli liikaa myös 
monille muille yliopiston tehtävävastuun kantajille: 

»On aivan oikein, että yliopisto on maakunnan ykköslehdessä esillä, mutta täl

lä kertaa yliopistosta annettu kuva on niin vääristynyt, ettei asiaa voi vai

kenematta sivuuttaa.»

Tähän tapaan seitsemän professorin äänellä ja kahdeksan palstan 
laajuudella päätoimittaja sai kuulla toisenlaisen totuuden parjatusta 
yliopistosta (Keskisuomalainen 12.10.1980). Kiitin kollegojani kir
jeelläni 15.10.1980 heidän jäävittömästä todistuksestaan: 

Hyvä kollega, 

Keskisuomalainen oli pantu »asialle». Aavistelin tätä ja olin kieltäytyä kun

niasta. Koska tällaistakin suhtautumista olisi voitu käyttää minua vastaan, 

suostuin haastatteluun mutta vain sillä nimenomaisella ehdolla, että kaikki 

haastattelut tehdään toisistaan riippumattomasti ja että »saan ehdottomas

ti tarkistaa» kirjoituksen ennen sen julkaisemista. Näin ei tapahtunut. Ja 

jatkoksi tuo pääkirjoitus! Sinisilmäistä oli jymäytetty ja olin langennut viri

tettyyn loukkuun. - Käsittääkö yliopistoväki, mistä pelistä on kysymys? 

Hyväksyykö se tällaisen vääristetyn kuvan yliopistosta? Olenko minä syn

tipukki yliopiston henkilöriitoihin? Olin masentunut ja tunsin olevani jäl

leen yksin ja yksinäinen. Pelkäsin pahinta: yliopisto vaikenee ja kääntää toi

senkin poskensa »pää-äänenkannattajansa» lyötäväksi. 

Lämmin kiitos siitä, että näin ei tapahtunut. 

Sain toki - ehkä näiden arvostettujen kollegojen antamien pyyhkei
den jälkeen - päätoimittajan monisanaisen vakuuttelukirjeen leh
den hyvästä tarkoituksesta edistää yliopistomme asiaa, johon sisältyi 
myös tärkeä opetus: »sanomalehden täytyy olla kriittinen ympäris
töönsä. Jos kaikki poliitikot, virkamiehet ja muut intressiryhmät 
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ovat täysin tyytyväisiä sanomalehdistöön, lehdistö ei täytä kriitikon 
tehtäväänsä, vaan se on antautunut »valtaapitävien» juoksupojaksi». 

Päätoimittajan tulisi kuitenkin tietää, että yliopistolaitos ta koske
vat todelliset vallanlähteet ovat Helsingissä ja lähinnä opetusminis
teriössä, jonka korkeakoulujen kehittämissuunnitelmiin ja radikaa
leihin hallinnon- ja tutkintorakenteiden muutoksiin tuo kritiikki pi
täisi ensi sijassa kohdistaa. Mutta eihän korppi toisen ... 

Päätoimittaja Erkki Laatikainen tunnetaan terävästä kynästään ja 
valta- ja puoluepelin taidoistaan. Reiluun peliin viehtyneenä olen 
tällaisille juonikkaille toimittajille oivaa riistaa - ainakin ensimmäi
sellä kerralla. Julkisesti lanseeraamansa vääristyneen käsityksen rin
nalla hän tunnustaa henkilökohtaisessa kirjeessään myös toisenlai
sen käsityksen rehtorista, joka ei tietenkään sovi Keskisuomalaisen 
poliittiseen linjaan, mutta »joka ei voi olla herättämättä kunnioitus
ta». Päätoimittajan kirje jätti korulauseineen ja kädenojennuksineen 
äitelän maun kaksinaismoraalista ja parhain päin selittämisestä: 

»Pääkirjoituksemrne on jatkoa c.m. motiivein perustelemalleni tempauk

selle. Pääkirjoitus otti reippaasti kantaa, Se sisälsi runsaasti retorisia ainek

sia, se siis aivan harkitusti liioitteli asioita niin kuin jokainen napakasti kan

taa ottava lehti joskus pääkirjoituksissa tekee. Tämä vain siksi, että ydin

sanoma - tässä tapauksessa kehotus sovinnollisen mielen syntymiseen

Jyväskylän yliopistossa- todella menisi perille ja jotta syntyisi railakas kes

kustelu. Pääkirjoitustamme ei siis pidä lukea kirjain kirjaimelta, vaan se on

nähtävä kokonaisuutena[ ... ]»

Lukija-asiamiestä tarvittaisiin jopa tulkitsemaan lehden pääkirjoi
tuksia! Mutta päätoimittaja oli lukenut hyvin dalecarnegiensa ja vuon
na 1996 hänet vihittiin Jyväskylän yliopiston humanistisen tiede
kunnan kunniatohtoriksi ja vuonna 1999 hän sai ansioistaan vielä 
professorin arvonimen! 

Yliopistokasvojen kohennusta 

Yliopiston yrityskuva oli poliittisessa myräkässä pahasti ryvettynyt, 
kuten joulutervehdyksessäni JY:n Tiedotuslehdessä 15.12.1978 to
tesin: 
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»Yliopistomme julkinen kuva muistut

taa tätä Liikunnan postikortissa kuvat

tua sankari urheilijaa. Jo jatkoajalle veny

neessä tutkinnonuudistuksessa on käy

tetty rajuja otteita, on pelattu puolin ja

toisin kovaa peliä taklauksia kaihtamat

ta. Erotuomarit - opetusministerit -

ovat päästäneet tässäkin korkeakouluot

telussa pelin käsistään: kuumenneita pe

laajia ei ole komennettu jäähypenkille,

ralli on saanut kiihtyä ja suuri yleisö on

taas kerran saanut hämmästellä ainakin

sitä, kuka maksaa viulut. Käykö jälleen

niin, että »vuosisadan uudistuksen» ai

noaksi todelliseksi voittajaksi nousee

Pyhä By1vcratius: lisää säädöksiä, lisää ko

kouksia, lisää postia ja kirjureita, lisää -

jätepaperia.

Olipa kerran yliopisto, jossa opettajat 

keskittyivät opettamiseen ja tieteen har-

joittamiseen ja opiskelijat - oppimiseen, 

itsensä kehittämiseen ja elämänt:yöhönsä valmentautumiseen. Tässä oli

pa-kerran-yliopistossa vallitsi kaikilla hyvä tahto kaikkia kohtaan, kunnioi

tettiin ihmisyyttä, tapoja, oikeamielisyyttä ja totuutta. »Minulla on unel

ma», totesi Martin Luther King. 

Meillä jokaisella on unelmamme hyvästä yliopistosta. Vailla unelmia, 

vailla ihanteita ja vailla uskoa edistykseen yliopistomme näivettyy henget

tömäksi sarjatuotannoksi: Made in the University of Jyväskylä. 

Joulu on hyvän tahdon ja mietiskelyn aikaa. »Oispa joulu ainainen» 

Yliopiston omat keinot julkisen yrityskuvansa kohentamiseksi olivat 
varsin rajalliset, koska erilaisten eturyhmien ja eturistiriitojen repimä 
yliopisto tuotti jatkuvasti uutisnälkäiselle medialle sen yrityskuvaa 
heikentävää disinformaatiota. Parhaita elementtejä yliopiston julki
sen kuvan paikkailemisessa olivat julkisuuteen yltäneet tutkimussaa
vutukset ja kansainväliset tutkijain tapaamiset. Jyväskylän yliopistosta 
alkoikin kehittyä monilla eri tieteenaloilla suosittu tutkijoiden kohtaa-
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mispaikka kiitos kauniin ympäristönsä, hyvien oheispalvelujen ja 
kansainvälistä tunnustusta saavuttaneiden tutkijoiden. 

Rehtorinkaudellani näihin tapaamisiin liittyi monia henkilökoh
taisia muistoja, koska rehtorilla oli niissä yliopiston edustajana aina 
tietty roolinsa. Päällimmäisiä muistoja ovat mm. seuraavat. 

Jyväskylän vanhasta suomenkielisestä seminaarista valmistu
neiden »Jyskyjen» merkkivuositapaamiset olivat aina riemukkaita 
ja nykypäivän yliopistoväkeäkin puhuttelevia perinnepäiviä, joissa 
yliopiston vanhat, vuodelta 1863 versoneet seminaarijuuret muut
tuivat eläväksi kulttuurihistoriaksi vanhojen jyskyjen muistellessa 
lämmöllä seminaariaikaansa, sen tapakulttuuria ja suuria opettaja
persoonallisuuksia. Sieltä seminaarin juuriltahan syntyi myös aja
tus yliopiston saamisesta joskus Jyväskylään. Piirilääkäri Wolmar 
Styrbjörn Schildt toi ajatuksen julki tuosta »oppiosta» Suometta
ren kirjoituksessaan jo vuonna 1847, mutta vain etäisenä haavee
na: »Oi kuvatuksia ja mielijuohteita». Nyt nämä veteraaniopettajat 
olivat omin silmin saaneet nähdä tuon mielijuohteen toteutumi
sen ja sitä saimme yhdessä iloita. Jyskyjen perinteinen kokoontu
minen yliopistossa oli aina odotettu tapahtuma: se kertoi yliopis
ton arvokkaista perinteistä ja toi iloa yliopiston arjen harmauteen. 
Ja vanhan seminaariaikaisen juhlasalin kattofriisit viesteineen 
menneiltä sukupolvilta saivat Jyskyjen tapaamisissa uutta ajankoh
taisuutta: » Vaeltaja, sano Suomelle, ettei sen nuorison parasta tåssii harras
tetaan». 

Jyskyjen tapaamisen yhteydessä koin kerran hauskan yllätyksen, 
kun kohtasin opettajaveteraanin, jonka kanssa olin kolme vuosi
kymmentä aikaisemmin käynyt monet yleisurheilun valmentaja
kurssit ja toiminut samoissa piirivalmentajan tehtävissä. Vanhan ys
tävän, opettaja Eino Leinon ensi sanat tapaamisessa: Ei oo poika 
paljon muuttunut, vähän kiloja tullut lisää? Tiedäks mikä on hyvä 
lääke siihen: Kova työ ja huono ruoka! 

Aika lailla toisenlainen henki oli maamme sosiologien tapaamisessa 
Jyväskylän yliopistossa Westermarck Societyn järjestämillä sosiologi
päivillä 23.2.1979. Sosiologia yhteiskuntatieteenä ja the Westermarck 
Society sosiologien tiedejärjestönä oli tuohon aikaan uusvasemmis
tolaisuuden tukikohtia ja järjestettävillä päivillä oli ilmeisenä tarkoi-
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tuksena vetää myös Jyväskylän yliopiston sosiologian laitos samaan 
marxilais-leninistisen koulukunnan ruotuun. Päivät oli koonnut suu
ren aktivistijoukon ympäri maata tähän Jyväskylän herätys- ja painos
tuskokoukseen, sillä olihan muutosvastarintakin melkoinen: yksi so
siologian naisprofessori Paina Jyrkilä, mutta uskossaan länsimaiseen 
tiedekäsitykseen vankkumaton! Sosiologian alalla esiintyi paljon suo
mettumisilmiötä, josta tuon ajan Sosiologia-lehden vuosikerratkin 
voivat kertoa. Siitä voisi myös emeritusprofessori Paina Jyrkilä kertoa 
omat karut henkilökohtaiset kokemuksensa. 

Yliopiston puolesta sain tällä kertaa vähemmän mieluisan tehtä
vän toivottaa sosiologipäivien osanottajat tervetulleiksi yliopistoon. 
Kuten on jo aikaisemmin todettu, erosin jo vuonna 1973 tämän jär
jestön jäsenyydestä sen politisoitumisen vuoksi. 

Yliopiston edusmiehenä jouduin hoitamaan monia muodolli
suuksia, joihin en koskaan kotiutunut. Tyhjiä muodollisuuksia pyrin 
välttämään. Viestini sosiologipäivien osanottajille oli yliopiston 
avoimuuden lisääminen ja yliopistolaitokseen itseensä kohdistuvan 
kriittisen tutkimuksen tarve. Mutta ikään kuin eriävänä mielipi
teenäni tämän edistyksellisen joukon yksituumaisuuteen sosiologi
an kehityssuunnasta lisäsin tervehdyssanoihini seuraavanlaisen 
opettavan tarinan: 

Professori Erik Allardtin ollessa Yhdysvalloissa vierailevana professorina 

lukuvuonna 1960-1961 istuin hänen oppituolinsa väliaikaisena hoitajana 

Helsingin yliopiston Porthanian ison luentosalin etupenkissä kuuntele

massa professori Grigory Glezermanin vierailuluentoa. Glezerman oli en

simmäinen yhteiskuntatieteilijä Neuvostoliitosta, joka vieraili sotien jäl

keen Suomessa. Vieressäni istui isähahmona tiedekunnan dekaani profes

sori Heikki Waris. Kuunneltuamme sujuvasti tämän tunnetun yhteiskun

tafilosofin meille paljossa käsittämättömiä viisauksia Heikki Waris kuiska

si korvaani: Aika noloa, että me emme ymmärrä juuri mitään tästä marxi

laisesta yhteiskuntafilosofiasta, saati että pystyisimme siitä asiallisesti kes

kustelemaan. Ja oikeassahan Waris tuohon aikaan olikin. 

Tänään on toisin. Mutta kehityksen jatkuessa nykyiseen suuntaan, 

voimme pian taas joutua vastaavaan tilanteeseen ja noloina toteamaan, et

temme tunne enää »läntistä» sosiologiaa riittävästi pystyäksemme siitä 

asiallisesti keskustelemaan! 
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Sosiologiapäivien pääteemaksi oli valittu »arkielämän sosiologia». 
Luulin koulutukseni ja virkani puolesta ymmärtäväni jotain sosiolo
giasta ja keski-iän sivuuttaneena suurperheisenä jotain myös arkielä
mästä, mutta päivien avausesitelmästä: »Arkielämän sosiologiaa», 
edistyksellisen tamperelaisfilosofin reflektoimana, en ymmärtänyt 
paljoakaan ja hämmentyneenä poistuin suojatyöpaikkaani- rehtorin
virastoon. 

Suurten tapahtumien järjestelyissä on aina omat pulmansa. Var
sin erikoinen pulma syntyi tunnetun kansainvälisen kasvatustieteel
lisen tutkimusjärjestön IEA:n konferenssin järjestelyissä vuonna 
1980. Kasvatustieteet ovat jo korkeakouluajoilta kuuluneet yliopis
ton painopistealoihin ja kasvatustieteiden tutkimuslaitos oli aktiivi
sesti ja ansiokkaasti osallistunut kansainvälisen tiedeyhteisönsä 
IEA:n suuriin tutkimushankkeisiin. 

Jyväskylän konferenssin työohjelmaan kuuluivat paitsi alan ajan
kohtaisten kysymykset myös näiden tutkimushankkeiden päivittä
minen ja metodologinen jatkotyöstäminen. KTL:n merkittävän pa
noksen ansiosta kunCerenssi oli koonnut Jyväskylään kasvatustie
teen eturivin tutkijoita monesta eri maasta ja syystä järjestelytoimi
kunta pyrki tekemään parhaansa konferenssin onnistumiseksi ja 
myönteisen yliopistokuvan välittymiseksi maailmalle. Tässä tarkoi
tuksessa konferenssin piti huipentua juhlalliseen tohtoripromooti
oon, jossa alan tunnetut ja tunnustetut huippututkijat professorit 
Benjamin S. Bloom, Torsten Husen ja David A. Walker kiinnitettäi
siin Jyväskylän kansainväliseen yliopistokuvaan kunniatohtoreina! 

Kuultuani tästä suunnitelmasta pidin sitä erinomaisena ja yliopis
ton kannalta hyvin perusteltuna, mutta sen toteutuksen tielle tuli 
ylivoimainen este - kasvatustieteellinen tiedekunta, joka säädösten 
mukaan yksin päättää kunniatohtorin arvon myöntämisestä. Kun 
KTL:ssa puhaltelivat vasemmistovihurit, niin kasvatus tieteellisessä 
tiedekunnassa tuivertelivat oikeistopuhurit. 

Niin vahva ristiveto vallitsi näiden kahden samalla alalla toimivi
en yliopistoyksikköjen välillä, ettei hyvä yhteistoiminta kyseisen 
konferenssin järjestelyssä ja ohjelman toteutuksessa ollut mahdol
lista ja niinmuodoin ei myöskään konferenssin huipentumaksi 
suunniteltu - tohtoripromootio. Valitettavasti. Merkillistä muuten, 
miten niin monia jäykkiä ja joustamattomia persoonallisuuksia ja 
autoritaarisia dogmaatikkoja on hakeutunut juuri kasvatustieteiden 
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oppituoleihin maassamme. Onko tämä osasyynä siihen, että koulu
laitoksemme ja kasvatusasiamme tuntuvat usein olevan ihanasti 
rempallaan? 

Mutta ilman juhlallista tohtoripromootiotakin selvittiin, ja kon
ferenssin juhlatunnelma luotiin siten, että rehtorina luovutin juhlal
lisin menoin yliopistomme tunnustuksena mainituille kolmelle kan
sainvälisesti ansioituneelle tutkijalle yliopiston kauniin mitalin ylevi
ne tunnuksineen »ystävänä totuus» -Amica - Veritas: »Teidän työn
ne on ollut mitä kaunein osoitus tämän yliopistomme tunnuksen 
toteuttamisesta tieteellisessä työssänne ». 

Konferenssin huipentuma oli saavutettu näinkin vaatimattomin 
keinoin, mutta se onnistui ennen kaikkea siksi, että KTL:n tutkijat ja 
konferenssin järjestäjät olivat omalla henkilökohtaisella innostuk
sella ja huolenpidollaan luoneet erinomaisen yhteishengen tähän 
kansainväliseen tutkijaperheeseen. Näissä tunnelmissa yliopiston 
mitalikin nousi arvoon arvaamattomaan, josta jälkinäyttönä palkit
tujen tutkijoiden lämpimät kiitoskirjeet. 

Myönteistä julkista yliopistokuvaa rakennettiin monien muidenkin 
kansallisten ja kansainvälisten tapahtumisen yhteydessä. Tällainen 
tapahtuma oli jo aikaisemmin mainittu liikunnanopettajien yliopis
tollisen valmistuksen 100-vuotisjuhla vuonna 1982, jossa samalla 
kun kunnioitettiin Helsingin yliopiston ja sen voimistelulaitoksen 
arvokasta työtä voimistelunopettajakoulutuksen uranuurtajana 
maassa, lyötiin rauhankättä vanhojen kiistojen hautaamiseksi Hel
singin ja Jyväskylän yliopistojen välillä, mikä tapahtui sananmukai
sesti historiallisen juhlakavalkadin huipentumana rehtorien Nils 
Oker-Blomin ja Kalevi Heinilän ystävyyskättelyn muodossa. 

Hyvin onnistunut juhla tärkeän yhteiskunnallisen kehityksen jul
kistamiseksi. Mutta myös tämän juhlan toteutukseen tuli pieniä mut
kia ja outoja kuvioita. Aloitteestani yliopisto kääntyi Posti- ja lennä
tinhallituksen puoleen anoen tämän historiallisesti merkittävän, koko 
maamme liikuntakulttuurin kehitykseen vaikuttaneen yliopistokoulu
tuksen kansallista tunnustamista juhlapostimerkin muodossa. Petty
mys oli suuri, kun asiasta tuli kielteinen päätös. Tapasin päätöksen jäl
keen pääjohtaja Pekka Tarjanteen, jolta tiukkasin perusteita moiseen 
ratkaisuun tietoisena siitä, että Posti- ja lennätinhallitus myöntää juh-
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lapostimerkin painatuksen tunnustuksena mitä moninaisimmille 
huippu-urheilun sirkustapahtumille! Pääjohtajan vastaus oli sen 
suuntainen, että kysymys on linjaratkaisusta: juhlamerkkioikeus 
myönnetään vain suurten urheilutapahtumien kunniaksi! Tämä linja 
ei siten tunnusta liikunnanopettajien yliopistollisen valmistuksen 
100-vuotisjuhlaa »suureksi tapahtumaksi», kun taas esimerkiksi nyrk
keilyn EM-kilpailut katsottiin ansaitsevan oman juhlapostimerkkinsä.
Näin jäykkää voi olla Posti- ja lennätinhallituksen byrokraattinen ajat
telu. Yritin sitä murtaa - onnistumatta: nyrkkeilytapahtuman yhteis
kunnallinen arvo noteerattiin liikunnanopettajien koulutuksen 100-
vuotisjuhlaa suuremmaksi.

Hyvää sanomaa julkisuuteen viestitti myös Suomen korkeakoulujen 
rehtorien neuvosto pitäessään tammikuussa 1981 kokousta Jyväs
kylässä ja tutustuessaan yliopiston monipuoliseen koulutus- ja tut
kimustoimintaan. Jopa Keskisuomalainen otsikoi tapahtuman posi
tiivisesti: »Yliopistot yhteistyöhön Jyväskylän hengessä» ja kertoen 
Helsingin yliopiston rehtorin Nils Oker-Blomin sanoin uuden 
myönteisen Jyväskylän hengen syntyneen kokouksen yhteydessä: 
»Vähistä resursseista katkerastikin taistelleet yliopistot ja korkea
koulut ovat nyt vihdoin siirtymässä hyvähenkisen yhteistyön ja ter
veen työnjaon kauteen sekä yhteiseen esiintymiseen mahdollisuuk
siensa parantamiseksi» (17.1.1981).

Jyväskylän yliopistossa osataan järjestää onnistuneita tapahtumia 
ja tiedemaailman tapaamisia. Tämä onnistuneisuus ei perustu yksin
omaan osaamiseen, vaan myös erinomaisiin ympäristöedellytyksiin. 
Ja kaikki tällaiset onnistuneet tapahtumat, jotka aina edellyttävät hy
vää ennakkosuunnittelua ja suurta työpanosta, viestivät myönteistä 
yrityskuvaa yliopistosta maailmalle. Tällaisten tapahtumien järjestäjä
nä Jyväskylän yliopistolla on vielä käyttämätöntä kilpailukykyä, jonka 
kehittämiseksi tarvitaan entistä läheisempää yhteistyötä myös Jyväs
kylän kaupungin ja sen matkailuviranomaisten kanssa. 

Edistääkseni median kiinnostusta yliopistossa harjoitettavaa mo
nipuolista tutkimustoimintaa kohtaan aloitteestani perustettiin 
vuonna 1979 tutkimusrekisteri, johon kerättiin vuosittain tiedot 
kaikista yliopiston opettajien ja tutkijoiden julkaisemista kirjallisista 
tuotteista popularisoituja lehtikirjoituksia myöten. Tämä kooste oli 
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tarkoitettu edistämään yliopiston yrityskuvaa tieteen alalla ja palve
lemaan median tiedetoimituksia samalla kun se antoi tietoa yliopis
ton eri laitosten ja yksityisten tutkijoiden ja opettajien tulosvastuun 
vaihtelusta! 

Myös yliopiston vaatimatonta tiedotuslehteä pyrittiin kehittä
mään yliopistoa koskevan informaation viestimenä eikä vain yli
opiston sisäistä tiedonvälitystä varten, vaan myös ulkopuolisten ta
hojen informoimiseksi yliopiston tapahtumista. 

Täysin uusina tiedotustoiminnan muotoina otettiin käyttöön 
»rehtorin uusien opiskelijoiden tapaaminen», »yliopiston johtoryh
män ja ylioppilaskunnan johdon säännölliset tapaamiseb> ja kokeilu
luontoinen »avoin yliopistoparlamentti».

Yliopistoon kirjoittautuneiden uusien opiskelijoiden sisäänotto
riitit ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Vanhojen perinteiden mu
kaan suoritetuissa initiaatioriiteisså' eli jäseneksi ottamismenoissa pää
paino on ollut riehakkaassa hauskanpidossa vihreiden tulokkaiden 
kustannuksella. Tämä on kuulunut vanhan osakuntalaitoksen pe
rinteisiin, nykyisin siitä ovat huolehtineet myös tiedekuntien 
aineyhdistykset. Näihin riitteihin on aina kuulunut myös virallisem
pi puoli, josta ovat vastanneet rehtori ja/tai tiedekuntien dekaanit. 
Helsingin yliopistossa tämä tapahtui vielä sotien jälkeen rehtorin pi
kakättelynä yliopiston arvokkaita perinteitä symbolisoivassa rehto
rin huoneessa, mutta ainakin Jyväskylässä tällä tapaamisella on ollut 
tärkeä tiedotustehtävänsä: uusille opiskelijoille on esitelty yliopisto
yhteisöä, sen erilaisia palveluja, hallintorakennetta, tutkintojärjestel
mää ja toimintaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen keskukse
na. Käytin näitä tilaisuuksia hyväksi toivottaakseni rehtorina uudet 
opiskelijat tervetulleiksi yliopistoon valmentautumaan elämänteh
täväänsä. Tervehdyksessäni pyrin korostamaan yliopiston yhteis
yyttä opiskeluyhteisönä: » Tåällå' kaikki ovat opiskelijoita: te olette aloitta
massa opiskelun ja meitä' varttuneempia opiskelijoita kutsutaan tåällå' apu
laisprefessoreiksi ja prefessoreiksi.» Tämä sanomani tuntuu muuten is
kostuneen monen puhuttelussani olleen opiskelijan mieleen myön
teisesti! Joskus sokea kanakin löytää jyvän - miksei sitten kukkokin. 
Toinen sanomani tähdensi koko yliopistoyhteisön yhteisvastuuta 
kauniin yliopistoympäristön ja ajanmukaisten laitosten ja opetusti
lojen huolenpidosta. Tätä vastuuntuntoa on aina löytynyt yliopis
tosta ja sen opiskelijakunnasta; juhlasalin valtaajatkin siivosivat 
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vuonna 1977 oma-aloitteisesti jälkensä! Tervehdyksessäni toin esil
le myös yliopistoyhteisön inhimillisen puolen, sen erilaisuuden ja 
moniarvoisuuden: 

Vaikka opettajina olemme erilaisia: toiset voivat olla erinomaisia opettajia 

ja toiset pedagogisesti jopa heikkoja, jokaisella on jotain annettavaa ja jo

kaiselta voimme oppia jos vain haluamme ja tuo oppiminen on aina lopul

ta jokaisen omaehtoinen asia - kukaan ei voi oppia toisen puolesta. 

On myös sanottu, että yliopiston tehtävänä on opettaa »ihmettele

mään», tekemään kysymyksiä ja sitä kautta ajattelemaan. Ervin Las'.llo on 

ilmaissut tämän seuraavasti: 

»Koulu opetti, mitä vanhempi polvi tietää. Tämä on OK jos tuo vanhempi

polvi hallitsi tiedoillaan elämisen ja yhteiskunnan ongelmat. Mutta muutos

on ollut nopeampaa kuin nämä vanhat ajattelun mallit ja siksi ne ovat käy

neet hyödyttömiksi tai jopa haitallisiksi uusien ongelmien ja haasteiden rat

kaisuna. Tarvitaan uutta tietoa, uutta ajattelua ja ihmettelyä».

Yliopisto on juuri tätä varten. 

Opiskelijoiden oma korporaatio, ylioppilaskunta, on yliopistosta 
täysin riippumaton itsehallinnollinen yhteisö, joka toiminnallaan 
pyrkii edistämään opiskelijoiden yleistä hyvinvointia mm. toimeen
tulon, terveydenhuollon, asumisen, ravitsemuksen ja vapaa-ajan 
käytön asioissa sekä eturyhmänä valvomaan opiskelijoiden etuja yli
opistotoiminnassa. 

Ylioppilaskunta toimi 1970- ja 1980-luvulla poliittisen radikalis
min tukikohtana, jossa yliopistoon suunnattuja muutospaineita la
dattiin, ohjelmoitiin ja viestitettiin Jylkkärin palstoilla tehokkaasti yli 
tai pikemminkin läpi yliopistoyhteisön. Vaikka ylioppilaskunta 
hyökkäyksissään yliopistoa vastaan noina aikoina ampui usein yli ja 
häikäilemättömästi osoittamatta pienintäkään kunnioitusta yliopis
ton edustamaa kulttuuriperintöä kohtaan, sen rooli yhteiskunnal
lisena vaikuttajana oli yliopistoasioissa niin merkittävä, että sen 
kanssa oli tultava tavalla tai toisella toimeen. Tämän vuoksi pyrin 
siihen, että rehtorinvirastolla olisi toimivat kontaktit ylioppilaskun
taan. Lukuvuoden avajaistilaisuuden ohjelmaan oli tässä tarkoituk
sessa varattu aina myös ylioppilaskunnan edustajan puheenvuoro. 

] 286 [ 



Toimivasta suhteesta oli osoituksena myös se, että rehtorina sain 
tuoda Jylkkärissä julki oman mielipiteeni yliopiston kuumasta ai
heesta eli hallinnonuudistuksesta JYY:n opintosihteerin esittämien 
kirjallisten kysymysten pohjalta (Jylkkäri 24.5.1978): 

Miksi, mihin suuntaan, millä menetelmillä yliopistohallintoa tulee 

uudistaa? 

Hallintoa olisi kehitettävä suunnitelmallisesti eli nykyisen järjestelmän pohjal

ta, sen etuja säilyttäen ja virheitä korjaten. Yliopistojen hallintoa ei saisi pakot

taa yhdenmukaisiin kaavoihin: tarvitaan kokeilua eri malleilla ja yliopiston eri

tyisluonne ja sen hallintokäytänne edellyttävät myös erilaisia ratkaisuja. 

Hallintoratkaisussa on käsitykseni mukaan painotettava myös yliopisto

jen erityistehtävää; tieteellistä asiantuntemusta ja pätevyyttä ei voida korvata 

»kansanvallalla» aiheuttamatta yliopiston toiminnalle vakavaa häiriötä ja ta

son laskua. Yliopistossa äänivoima ei voi korvata asiapätevyyttä ja »koetel

tua kansalaiskuntoa». Silti hallintoa voidaan paljossa kehittää: olisi lisättävä

vaikuttamisen kanavia ja toimintojen demokraattista kontrollia, olisi tarkis

tettava toimivallan jakoa ja siirrettävä päätösvaltaa ja vastuuta sinne, missä

on tehtäväalan paras asiantuntemus, olisi edistettävä yhteistyötä ja yhteis

vastuullisuutta sekä vähennettävä asiain moninkertaista käsittelyä ja muuta

hallinnon ajantuhlausta.

Hallinto ei ole itsetarkoitus, vaan väline yliopiston perustarkoituksen, 

koulutuksen ja tutkimuksen, toteuttamisessa. 

Mikä on hallintokoneiston osuus yliopistojen päätöksenteossa ja 

mikä on sen suhde tieteeseen? 

Ylioppilaskunnan tavoin yliopistonkin hallinto tarvitsee tehtävissään työ

välineen, virkakoneiston, apua. Yliopisto ei enää selviytyisi lisääntyneistä 

tehtävistään - päätöksenteko, henkilöstöhallinto, talous, toimistotyöt, 

opintoasiat, huolto, tiedotus yms. - ilman virkakoneiston apua, ja mitä 

suuremmaksi yliopisto organisaationa kehittyy ja mitä enemmän OPM 

puuttuu sen kehityksen ohjaukseen, sitä enemmän tätä apua tarvitaan. 

Hallinnon lailla ei virkakoneistokaan ole itsetarkoitus. Pätevä ja vas

tuuntuntoinen »koneisto» on kuitenkin yliopiston toimintavalmiuden tär

keä osatekijä ja samalla sen perustarkoituksen toteuttamisen, koulutuksen 

ja tutkimuksen, tuki. 
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Millaisena näette yliopistojen autonomian tällä hetkellä? 

Opetusministeriön ote maamme korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa on vah
vistunut ja vastaavasti yliopistojen itsehallinto on heikentynyt. Tästä on 
hyvänä osoituksena tutkinnonuudistus - sekä suunnittelumenettelynä että 
järjestelmäratkaisuna. Yliopiston luonne edellyttää kuitenkin, että sillä on 
erityisesti koulutus- ja tutkimustehtävässään riittävä itsemääräämisoikeus 
ja omaehtoiset toimintamahdollisuudet. Kaventaessaan tätä itsehallintoa 
poliittinen johto ottaa itselleen suuren vastuun korkeakoulutuksen ja tie

teen kehityksestä maassamme. 
Itsehallinto on oikeus, johon sisältyy myös yhteiskunnallinen vastuu: 

yliopiston on palveltava tehtävässään sitä yhteiskuntaa, joka on sen perus
tanut ja joka sitä ylläpitää. Yliopisto ei ole sen enempää professorien kuin 
nuorpoliitikkojenkaan hiekkalaatikko, jossa jokainen saa leikkiä omien 
mielihalujensa mukaan vaikkapa »valtausta», »liikennepeliä», »numeroleik
kiä», »puoluepeliä» yms. Yliopiston itsehallinto voi muuttua täysin näen

näiseksi, jos politisoitumisen seurauksena sen päätöksenteko ohjautuu 
hallintoon sisäänajetun puoluetah<lun mukaan. Politisoitunut yliopisto on 
itsehallinnossaankin ulkoa ohjattu. 

Mikä merkitys hallintokysymyksellä on yliopistojen nykyisille on

gelmille? 

Kuvitellaan, että on olemassa jokin »oikea» hallintoratkaisu, joka toteutet
tuna ratkaisisi yliopiston ongelmat. En usko tällaiseen ihmeeseen enkä yli
päätään mihinkään lopulliseen hallintoratkaisuun. YY Ä-ratkaisu johtaisi 
käsitykseni mukaan yliopiston täydelliseen politisoitumiseen ja samalla sen 
ulkoaohjattavuuden lisääntymiseen ja yhteistyön ongelmien kärjistymi
seen. Mikään yltiöpäinen hallintoseikkailu ei saisi nyt vaarantaa yliopiston 
kehittämistä. Olisi päästävä pikaisesti siirtymään »yksinkertaiseen päiväjär
jestykseen» eli keskittymään yliopiston päätehtäviin, koulutus- ja tutki
mussuunnitelmien toteuttamiseen. 

Hallinnonuudistuksen onnistuminen perustui paljossa siihen, että 
yliopistoyhteisö kokonaisuudessaan, ylioppilaskunta siis mukaan 
lukien, tyytyi kohtuullisiin sovitteluratkaisuihin ja antoi suhteellisen 
yhtenäisen tuen yliopiston neuvottelutavoitteille. Ylioppilaskunta 
osoitti riittävää maltillisuutta ja edesauttoi siten neuvotteluratkaisun 
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saavuttamista. Haastattelulausuntoni Jylkkärissä saattoi osaltaan 
myötävaikuttaa tähän, kuka ties? 

Rehtorinviraston toimivat kontaktit ylioppilaskuntaan saattoi pe
lastaa myös yliopiston hallintojohtajan ja rehtorin sieppausnäytöksel
tä, joka oli jonkun militantin opiskelijaryhmän suunnittelema. Joka 
tapauksessa rehtorinvirastoon tuli puskaradion viestittämänä ennak
kotieto siitä, että tällainen ryhmä aikoo jollakin tavalla ottaa huostaan 
mainitut yliopiston hallintomiehet. Hallintojohtaja antoi hankkeesta 
vahtimestareille ennakkovaroituksenkin, mutta itse pidin koko asiaa 
vitsinä, kunnes sain puhelinsoiton ja naisääni lyhytsanaisesti varoitti: 
»Nyt ne ovat tulossa sinne ». Ja eikös vaan nahkapuseroisia nuoren
miehen köriläitä alkoikin hiippailla rehtorinviraston aulatiloissa ja tä
hyillä meitä, siepattaviaan. Virnistelin huolettomasti ja kysyvästi veik
kojen suuntaan, mikä näytti pilaavan koko leikin, ja nahkapuserot
poistuivatkin pian naureskellen paikalta. Vähän harmittelin näytök
sen keskeytystä, koska osaan minäkin nauttia hyvästä teatterista.

Koska pidin tärkeänä, että rehtorinvirastolla on hyvä ja säännölli
nen puheyhteys ylioppilaskunnan kanssa, ehdotin ylioppilaskunnan 
johdolle säännöllistä tapaamista osapuolia koskevien yhteisten asioit
ten pohdiskelua varten. Näin tapahtuikin ja nämä tapaamiset kahvi
pöydän ääressä olivat alusta alkaen asiallisia ja keskustelut olivat avoi
mia ja yliopistoyhteisyyttä rakentavia. Keskustelut tuottivat myös uu
sia toimintaideoita tämän yhteisyyden kehittämiseksi. Eräs sellainen 
oli ns. yliopistoparlamentin järjestäminen yliopiston sisäisen vuoro
puhelun ja tiedonvälityksen edistämiseksi. Ensimmäinen parlamentti 
järjestettiin yhteistuumin ylioppilaskunnan kanssa 29.1.1982 aiheena 
yliopisto-opetuksen kehittäminen. Kokeilu oli sekä osanottomääräl
tään että anniltaan onnistunut antaen ylioppilaslehdellekin aiheen 
kertoa, että »parlamentin jälkeen todettiin yhteen ääneen tarve järjes
tää vastaavanlaisia parlamentteja jatkossakin »CTYY 3.2.1982). Tarve 
taisi kuitenkin ehtyä rehtorikauteni päättymiseen 31.7.1982. 

Lähi yhteistyötä 

Jyväskylän yliopiston talous oli tuohon aikaan muiden maaseutu
korkeakoulujen tapaan tiukasti sidoksissa valtion budjettiin, mikä 
antoi varsin vähän liikkumavaraa esimerkiksi uusiin kehittämisko
keiluihin, tutkimusprojekteihin tai muiden kiireisten hankkeiden to-
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teuttamiseen. Vanhat korkeakoulut olivat tässä suhteessa erikois
asemassa suurine tukisäätiöineen, -rahastoineen ja taloudellisine 
erikoisoikeuksineen. Näiden tuella ne pystyivät käynnistämään ja 
rahoittamaan nopeasti suuriakin hankkeita turvautumatta aikaa vie
vään ja aina epävarmaan budjettirahoitukseen. Kehittyvän dynaa
misen yliopiston pitäisi tehokkaasti pystyä vastaamaan, ei vain ny
kypäivän muuttuvan yhteiskunnan, vaan myös nopeasti kehittyvän 
tieteen ja korkeakoulutuksen uusiin haasteisiin. Tällainen haasteval
mius on mahdollista vain, jos yliopistolla on käytettävissä riittävä 
oma rahoitus nopean toiminnan käynnistämiseksi. Tässä suhteessa 
vanhat rintamaiden korkeakoulut ovat olleet etuoikeutettuja, jos 
kohtakin korkeakoulujen keskushallinto on pyrkinyt budjettipolitii
kallaan tasoittamaan tilannetta. 

Jyväskylän yliopiston budjetin ulkopuolinen rahoitusmahdollisuus 
on ollut tunnetusti heikko ja rajoittunut lähinnä Jyväskylän Yliopisto
yhdistyksen kautta kanavoituun kahvilatoiminnan tuottoihin ja Hel
singin yliopiston Jyväskylässä toimivien apteekkien liiketuoton pie
neen osuuteen. Yliopistoyh<listyksen ylläpitämän kahvilatoiminnan 
vuotuinen liiketuotto oli 1970- ja 1980-luvulla 250 000-300 000 mar
kan tasoa, mutta sen reaalinen arvo nousi merkittävästi kun valtiova
rainministeri Esko Rekolan suosiollisella myötävaikutuksella yleis
hyödyllistä yliopistotoimintaa edistävä Yliopistoyhdistys sai valtio
neuvoston päätöksellä tuotoilleen täyden verovapauden. Syystä iloit
simme hallintojohtajan kanssa onnistuneesta hankkeestamme samal
la harmitellen sitä, ettei siihen oltu ryhdytty aikaisemmin! 

Yliopistoyhdistys on yliopistolle myös tärkeä linkkiyhteys viestittä
en jäsentensä kautta tietoa yliopiston toiminnasta ja kehittämistar
peista ympäristöönsä. Osaltaan tämän viestinnän tulosta on ollut se 
arvokas taloudellinen tuki, jota erityisesti Ellen ja Artturi Nyyssösen 
säätiön stipendit ovat merkinneet yliopiston monille jatko-opiskeli
joille väitöskirjatyössä, filosofian tohtori h.c. Eero Fredriksonin ar
vokkaat lahjoitukset yliopistolle, Jyväskylän Kauppalaisseuran tärkeä 
tuki erityisesti yliopiston taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuk
sen kehittämiseksi ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen ra
haston myöntämät apurahat. 

Valtionhallinnon alaan kuuluvana laitoksena Jyväskylän kasva
tusopillinen korkeakoulu oli tottunut myös yliopistoksi kehittyneenä 
elämään itsellisesti ja aitauksin kotikaupungistaan omalle seminaari-
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mäelleen erotettuna. Vuorovaikutus yliopistoväen ja kaupunkilaisten 
välillä tapahtui pääosin yhteisten klubi- ja kerhojäsenyyksien puitteis
sa. Korkeakoulun laajeneminen 1960-luvulla yliopistoksi oli omiaan 
kuitenkin virittämään yliopistoasian koko koti- ja seutukunnan yhtei
seksi hankkeeksi jo pelkästään maankäyttöön ja asemakaavoitukseen 
liittyvistä syistä. Varsinaisen sysäyksen tälle yhteistyölle antoi liikunta
kasvatuksen opintosuunnan perustaminen Jyväskylään v. 1963. 
Ilman kaupungin ja koko maakunnan vahvaa tukea tämä aluevaltaus 
ei olisi koskaan onnistunut. Rehtorikaudellani pyrin aktiivisesti kehit
tämään edelleen tätä symbioottista suhdetta erityisesti yliopiston ja 
kaupungin välillä. Tähän olin saanut kimmoketta erityisesti ystäväni 
Tampereen yliopiston rehtori Paavo Kolin yhteistyökokemuksista 
Tampereen kaupungin kanssa. Myös Jyväskylässä kaupunginjohtajat 
Veli Järvinen ja hänen jälkeensä Jaakko Loven tiedostivat tällaisen yh
teistyön molemminpuoliset edut ja olivat aina valmiit tukemaan yli
opistoa sen kehittämispyrkimyksissä. Mutta tätä valmiutta oli pyrittä
vä nostattamaan kaikilla hallinnon tasoilla. Siinä tarkoituksessa rehto
rikauteni aikana ruvettiin järjestämään yleisempiä vastavuoroisia tu
tustumistilaisuuksia. Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
vieraillessa yliopistossa vuonna 1979 luonnehdin tervehdyspuheessa
ni yliopiston ja kaupungin suhdetta parhaimmillaan vaihtosuhteeksi, 
josta molemmat osapuolet hyötyvät. Yliopistolla on paljon annetta
vaa ympäristölleen tietotaitoineen, monipuolisine kehitysvirikkei
neen, mutta myös verotuloineen ja liikevaihtoineen sekä kotikunnan 
mainetta kohottavine arvonlisineen. Yliopiston menestys koituu aina 
myös yliopiston lähiympäristönkin hyväksi ja siksi yliopiston kehittä
mispyrkimyksiä kannattaa myös ympäristön tukea. Erittelin myös lä
hemmin näitä tukitoimenpiteitä tila- ja ympäristökysymyksistä kan
sainvälisen kulttuurivaihdon kehittämistarpeisiin ja apurahatarpeista 
opiskelijoiden kesätyö- ja harjoittelupaikkapulmiin. Sanomani tuntui 
menevän hyvin perille ja yliopiston asia koettiin yhteiseksi - eikä vain 
valtion asiaksi. 

Kun olimme vastavierailulla kaupungintalolla, tunnelma oli jo 
alunperin virittynyt hyvien yhteistyökumppanien viihtyisäksi tapaa
miseksi. Minulle varatussa puheenvuorossa en kuitenkaan tyytynyt 
vain kiitosten esittämiseen, vaan innostuin maalailemaan laveasti 
yliopiston tehtäviä yhteiskunnassa yleensä ja luotaamaan monisa
naisesti yhteistyön uusia käyttämättömiä mahdollisuuksia. Isäntävä-
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ki ja vieraat olivat kuitenkin jo virittyneet viihtyisään yhdessäoloon. 
Piittaamatta tästä vein kuitenkin valmistellun puheenvuoroni - tai 
pikemminkin puheeni-loppuun, vaikka sanani selvästi menivät ha
rakoille! Harvoin olen tuntenut mokanneeni yhtä pahasti. 

Tärkeintä oli joka tapauksessa se, että yliopiston kannalta elintär
keä yhteistoiminta ei tuosta mokauksesta kärsinyt, vaan kehittyi 
määrätietoiseksi kumppanuudeksi. Yliopiston suuria juhla- ja ko
koustiloja käytettiin enentyvästi erilaisiin yleisötilaisuuksiin, kuten 
konsertti-, puhe- ja koulutustilaisuuksiin. Yliopiston laitokset jär
jestivät myös ns. avoimen ovien päiviä näyttelyineen, demonstraati
oineen ja esittelyineen tarjoten kaupunkilaisilla mahdollisuuksia tu
tustua yliopiston toimintaan. Myös yliopistomuseo ja laajenevat 
luonnontieteelliset kokoelmat herättivät yleisön kiinnostusta, sa
moin ympäristötieteen laitoksen vuotuiset sieninäyttelyt ja -opas
tukset. Kaikki tällainen aktiviteetti luo yliopistolle hyviä ympäris
tösuhteita ja edistää myönteistä yliopistokuvaa. Yliopisto kauniilla 
seminaarimäellään - ja nyttemmin myös Mattilan niemessä ja Ylis
tönmäellä - ja arkkitehtonisesti uljaine rakennuksineen on todelli
nen helmi Jyväskylän kaupunkikuvassa, josta myös kaupunkilaisilla 
on täysi oikeus nauttia ja iloita. Avoimen yliopiston toimintaideaa 
kannattaa edelleenkin kehittää. 

Mutta yliopisto tarvitsee kehittyäkseen aina myös taloudellisia re
sursseja, joista erityisesti yliopiston kasvuvaiheessa on niukkuutta. 
Kohottaaksemme lähiympäristön valmiutta taloudelliseen panostuk
seen yliopiston kehittämiseksi suoritettiin aloitteestani selvitys siitä, 
mitä yliopisto merkitsee taloudellisesti kotikaupungilleen ja lähikun
nille. Selvityksen suoritti vuoden 1978 osalta yliopiston taloustoimis
ton toimistopäällikkö, kauppatieteiden maisteri Alpo Reinikka avus
tajanaan Seppo Nieminen. Keskeisin tulos selvityksestä oli se, että yli
opisto tuotti arviointivuonna Jyväskylän ja sen lähiympäristöön lähes 
90 miljoonan markan suuruisen nettorahavirran. Vaikka yliopisto ai
heuttaa myös kustannuksia ympäristölleen, tutkijat päätyivät siihen, 
että sen taloudellinen hyöty ympäristölleen on moninkertainen. Kes
kisuomalainen otsikoikin asiaa koskevan pääkirjoituksensa 14.2.1980 
»Yliopisto rahasampo» ja viittasi myös yliopiston tärkeään rooliin
ympäristönsä kehityksen moottorina ja ideakeskuksena. Yliopistoa
kannattaa siis myös taloudellisesti tukea. Mikä oli todistettava.
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Sisäisen säätelyn pulmat 

Tiede symbolisoi tietämistä, totuudellisuutta ja älyllisyyttä. Tästä 
syystä monet saattavat kuvitella, että yliopistot tieteen keskusyksik
köinä toimivat organisaatioina ja erityisesti päätöksenteossaan ra
tionaalisesti ja mallikkaan asiallisesti. Mutta tämä kuva ei suinkaan 
vastaa aina todellisuutta: ihmisen yhteisönä yliopistossa myös tun
teet, ihmissuhteet ja inhimilliset heikkoudet ovat luonnollisesti mu
kana kaikessa toiminnassa ja häiriötekijöinä voivat aikaansaada 
poikkeavuutta rationaalisen toiminnan malleihin ja päätöksente
koon. On joskus sanottu, että yliopisto organisaationa on poik
keuksellisen vaikea juuri säätelyn kannalta. Tämä vaikeus perustuu 
osin yliopistotoiminnan itselliseen luonteeseen, osin myös älykkäi
den ihmisten erinomaiseen kykyyn myös juonitteluihin, jos sellai
seen on taipumuksia. Näistä inhimillisten suhteiden pulmista antaa 
englantilainen yliopistonopettaja ja kirjailija Sir Peter Snow loista
van kuvauksen laajassa romaanisarjassaan kuulusta Cambridgen yli
opistosta. Samat intrigoinnin ja nokkimisen älykkötyypit löytyvät 
luultavasti kaikista yliopistoista - myös Jyväskylän yliopistosta, mut
ta nuoren yliopistokulttuurin piirissä ne esiintyvät ehkä vielä sär
mikkäämpinä, ikään kuin härmäläisin korostein. 

Pohjimmainen syy säätelyn pulmiin löytynee kuitenkin yliopis
ton toiminnan hajakeskeisyydestä. Yliopiston laitokset huolehtivat 
itsenäisinä toimintayksikköinä yliopiston perustehtävistä ja toimies
saan tehtävävastuunsa mukaisesti ulkopuolinen säätely ei yleensä 
ole tarpeen. Säätelyn pulmat syntyvät vasta, jos laitosten toiminnas
sa on häiriöitä. Tällöin nämä häiriöt paikallistuvat valitettavan usein 
juuri professorikuntaan, joka perinteisesti vastaa laitoksen toimin
nasta alansa auktoriteettina ja vahvan virkamiesasemansa antamin 
toimivaltuuksin. 

Poliittisen murroksen aikana yliopiston sisäisen säätelyn pulmat 
korostuvat. Silloin yliopistohallinnon päätöksenteon eri tasoilla 
esiintyy tavallista enemmän sellaisia piirteitä, jotka eivät kuulu asial
liseen ja rationaaliseen päätöksentekoon. Otin tämän päätöksente
on pulman yhdeksi lukuvuoden avajaisesitelmäni aiheeksi vuonna 
1980, josta seuraavassa eräitä otteita: 
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Usein jo yksin päätösasioiden paljous ja päättämisen aikarajoitukset estävät 

asioiden perusteellisen pohdinnan ja jättävät esittelijöille ja valmistelijoille 

suuren vastuun päätösten asiallisuudesta ja perusteltavuudesta. Mutta myös 

meissä päättäjissä voi olla syytä päätöksenteon puutteisiin kaikesta oppinei

suudestamme ja pätevyydestämme huolimatta. Me voimme esimerkiksi luo

da kokouksiimme sellaisen ilmapiirin, joka ei salli, saati kannusta avointa 

keskustelua ja parhaan ratkaisuvaihtoehdon asiallista etsintää tai joka perus

teettomasti suosii vaikutusvaltaisimman päättäjän tahdon mukaisia ratkaisu

ja. Päätösten yksimielisyys voi olla oire tällaisesta autoritaarisesta asian käsit

telystä ja samalla vapaan keskustelun ja harkinnan puutteesta, jos kohtakin 

päätösyksimielisyys voi olla merkki myös taktisesta laskelmoinnista: yksi

mielinen päätös on tahdon ilmaisuna vahvempi kuin erimielisyyttä osoittava 

enemmistöpäätös. Lopullisen päättäjän kannalta tällainen epäaito näen

näisyksimielisyys alemman hallintoportaan päätösesityksessä supistaa sitä 

info1maatiota, jonka pohjalta lopullinen päätös on tehtävä ja tässä mielessä 

taktinen näennäisyksimielisyys ei ole asiallisesti perusteltua. 

Yksimielisyys on voimaa ja varsinkin pohjautuessaan todelliseen perus

teltuun samanmielisyyteen, mutta on huomattava, että erimielisyys vui olla 

monissa asioissa perusteltua ja ainakin se on hyvän asiakeskustelun ja vaih

toehtojen pohdinnan - siten myös hyvän päätösratkaisun löytämisen -

jopa todellisen yksimielisyyden tärkeä edellytys. 

Yhteisvastuukykymme joutuu koetteelle erityisesti silloin, kun me päät

täjinä pääsemme jakamaan yhteisön niukkoja etuisuuksia ja resursseja. 

Yhteisvastuun heikkoutta osoittaa, jos me päätösvaltamme nojalla ja/ tai 

vastapalvelujen toivossa suosimme vahvoja silloinkin, kun yliopiston ko

konaisedun kannalta olisi perustellumpaa tukea heikompia yksiköitä [ ... ] 

Kaikki juonittelu, taktikointi ja oman edun tavoittelu kierouttaa päätök

sentekoa eikä kestä asiallista saati moraalista arvostelua. Muutenkin pää

töksenteon ja yleensä yhteisten asioiden hoidon kehittämisessä on loppu

jen lopuksi kysymys toimintaperiaatteiden moraalisesta pätevyydestä eli 

meidän päättäjien ja meidän valitsijoiden moraalista tai sen puutteista. 

Kolleginen päätösmenettely antaa mahdollisuuden vastuupakoiluun, tois

ten selän taakse suojautumiseen. Siten se testaa myös päättäjien moraalista 

rohkeutta ja vastuuntuntoa. 

Yliopiston pitäisi kaikissa olosuhteissa, ja erityisesti tieteellisesti koulu

tettujen opettajien ja tutkijoiden kantaessa asioista päävastuun, vaalia pää

töksenteon asiallisuutta. Puhutaan avoimesta yliopistosta. Siihen pyrkien 

avataan uusia linkkejä ympäristöön ja kaadetaan aitoja yliopistokoulutuk-
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sen tieltä. Yhtä tärkeää on kuitenkin kehittää yliopiston sisäistä, keskuste

lun ja päätöksenteon ilmapiirin avoimuutta. Ei riitä, että tämä ilmapiiri 

s a l l i i  vapaan keskustelun, sallii itsenäisen harkinnan päätöksenteossa tai 

sallii erilaiset lähtökohdat, paradigmat, tutkimuksessa ja opetuksessa. Salli

vuus ei riitä, sillä sallivuus merkitsee vain k i  e 11 o n  kieltämistä. Yliopiston 

ilmapiirin on r ohk a i s t a v a  avoimuutta, kannustettava ilmaisun ja ajatte

lun vapautta. Avoimuus, itsenäisen ajattelun ja itsetajunnan viljely, ei ole 

vain yliopiston luovuttamaton oikeus, vaan suorastaan sen velvollisuus. 

Vain tällaisessa ilmapiirissä me rohkenemme olla myös väärässä; meillä on 

varaa erehtyäkin, mikä on luovan tieteen sekä ehto että riski. 

Johtajuudesta liike-elämän organisaatioiden tapaan ei yliopistojen 
osalta voida puhua kuin lähinnä ainelaitosten kohdalla, koska mi
tään hierarkista, kaikki hallintotasot kattavaa komentoketjua ei yli
opistossa ole. Tästä syystä yliopiston toimivuus perustuukin mitä 
suurimmassa määrin opettajakunnan omaehtoiseen sitoutuneisuu
teen ja toimintayksikköjen itseohjautuvuuteen. Yleensä tämä itse
ohjautuvuus riittää takamaan tuloksellisen ja häiriöttömän toimin
nan, mutta sen pettäessä voi syntyä hankalia tilanteita, väärinkäy
töksiä tai toiminnallisia pulmia, joiden hoitotoimet kuuluvat viime 
kädessä rehtorin toimenkuvaan. Edistääkseni yliopiston entistä pa
rempaa toimivuutta nimenomaan sen perusyksikköjen itsesäätelyn 
pohjalta käsittelin yliopiston säätelyn problematiikkaa jo vuoden 
1979 avajaistilaisuudessa: 

Jyväskylän yliopiston osalta tämä säätelyn tarve ei ole mitenkään poik

keuksellista ja sen toteuttaminen on kaikissa yliopistoissa pulmallista. 

Yliopiston toiminta on vahvasti tiede- ja ainekeskeistä ja sellaisena erita

hoista ja hajakeskeistä. Yhdistävien intressien vähäisyydestä ja kilpailevien 

intressien paljoudesta johtuen yliopiston organisatorinen kiinteys on 

yleensä heikko, mikä tekee pulmalliseksi sellaisenkin säätelyn, joka yliopis

ton yhteisen edun ja yhteistoiminnan kannalta olisi välttämätöntä. Toisaal

ta on niinkin, että ollakseen aito ja elävä yliopiston on organisaationa ja by

rokraattisen säätelyn kohteena pysyttävä vaikeana ja pulmallisena. Ja näitä 

pulmia löytyy myös Jyväskylän yliopistosta, mutta ne eivät ole kaikki osoi

tusta vain yliopistomme elävyydestä, vaan osittain myös meidän kyvyttö

myydestämme ratkaista usein vaikeita, häiriintyneiden henkilö- ja luotta

mussuhteiden aiheuttamia ongelmia. 
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Keskeisimmät yliopistotoiminnan säätelykeinot ovat toimivallan jako, 

hallinnollinen kontrolli säädöksineen, ohjeineen ja virkavastuuvelvoittei

neen. Näitä kaikkia keinoja käytetään yliopiston säätelyssä jos kohtakin vii

meaikaisessa yhtenäiskorkeakoulumallin ja eturyhmätoiminnan vauhditta

massa kehityksessä painopiste on siirtynyt selvästi lisääntyvien säädösten, 

määräysten, sääntöjen ja ohjesääntöjen eli yleisten ja yhteisten pelisääntöjen 

avulla tapahtuvaan säätelyyn. Yliopistomme ylin hallintoelin, hallintokolle

gio, on parin viime vuoden aikana tehnyt pääasiassa 'lainsäädäntötyötä' hy

väksyessään yliopistolle satoja tutkinto- ja muita sääntöjä ja tehdessään 

OPM:n tahdosta uusia yliopistoa koskevia hallintosäädösesityksiä. Näistä 

pykälistä tuskin löytyy mitään lopullista ratkaisua yliopiston säätelyn pul

miin; nehän eivät voi koskaan kattaa kaikkia tilanteita ja mitä lopulta yliopis

to parhaimmillaan onkaan kuin poikkeustilaa: alati uudistuvaa, kehittyvää ja 

kokeilevaa. Jos säännöt kahlitsevat tämän luovuuden, silloin »laki ja järjes

tys» jarruttavat yliopiston kehitystä ja sen tarkoituksen toteutumista. 

Mitään ehdotonta ratkaisua yliopiston säätelyn ongelmaan ei liene. Käsi

tykseni mukaan tässä säätelyssä olisi tukeuduttava ehkä nykyistä enemmän 

yliopiston sisäiseen yhteisvastuuseen ja sen mukaisesti keskushallinnolle 

säädöksissä määrättyä valvontavastuuta olisi siirrettävä enemmän yliopisto

toiminnan perustasolle, erityisesti tiedekuntiin, joilla jo perinteisesti kuuluu 

päävastuu opetus- ja tutkintohallinnon asioissa. Tehtävien paljouden vuoksi 

tämän kollegiaalisen, tiedekunnan ja laitosten kokouksissaan käyttämän sää

telyn rinnalla tarvitaan myös työsuhdeasioiden tapaan hallinnon luottamus

miesten: rehtorikunnan, dekaanien ja esimiesten, harjoittamaa säätelyä ja 

kontrollia. Tämä kuuluu näiden luottamustehtävien velvoitteisiin. Esimies 

on ainakin moraalisesti, joskaan ei välttämättä aina juridisesti, vastuussa sii

tä, mitä hänen yksikössään tehdään tai jätetään tekemättä ja tätä vastuuta ei 

saa sivuuttaa tai siirtää toiselle niin houkuttelevaa kuin se usein olisikin. Mut

ta myös näihin luottamustehtäviin on yliopiston kontrollin ulotuttava ja kol

legiaalinen yhteisvastuun mukaisesti yliopiston on valvottava sitä, ettei luot

tamustehtäviä laiminlyödä, käytetä väärin tai yliopiston edun vastaisesti 

esim. henkilökohtaisten valtapyrkimysten tai yliopiston ulkopuolisten etu

ryhmien ja poliittisten pyyteitten hyväksi. On varsin todennäköistä, että tu

levien uusien hallintosäädösten mukaan yliopiston kaikki hallinnolliset luot

tamushenkilöt valitaan vaalein määräajaksi. Tämä järjestely parantaa yliopis

toyhteisön mahdollisuuksia valvoa luottamushenkilöittensä toimintaa, mut

ta vain jos vaaleissa valitsijat todella käyttävät kontrollimahdollisuuttaan ja 

antavat reilusti luottamuksensa henkilöille, joiden uskovat toimivan parhai-
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ten yliopiston, tiedekunnan tai laitosten yhteisen edun mukaisesti. Vastaa

vasti yliopistoedun sitä vaatiessa valitsijoiden on oltava valrniit äänestämään 

henkilövaihdoksia [ ... ] 

Muuten olen sitä mieltä, että yliopistossa pitäisi olla mahdollisimman vä

hän tilkopllolisten etu- ja intressiryhmien väliintuloa ja mahdollisimman vähän 

myös säädösten, valtaoikeuksien ja sanktioiden avulla aikaansaatua ulkoista 

säätelyä mutta sisävastoin mahdollisimman paljon jokaisen yliopistoyh

teisön jäsenen - opiskelijoiden, opettajien ja toimihenkilöiden - omaehtois

ta käyttäytymisen itsesäätelyä yliopiston tarkoituksen ja sen yhteisen hyvän 

mukaisesti.Jos yliopistossa tämä yhteinen etu ja myös yhteisvastuu ovat elä

västi tiedostetut, itsesäätely huolehtii pääasiassa säätelyn ja järjestyksen teh

tävistä, mutta jos tämä syystä tai toisesta pettää, silloin yliopiston yleinen etu 

vaatii ulkoisen säätelyn käyttöä. (Heinilä 1983, 123-133), 

Murrosajan yliopistossa riitti sellaisia toiminnallisia häiriöitä ja ongel
mia, joiden hoitamiseen ei mikään säätely pystynyt, saati rehtorin hei
veröinen toimivalta. Kun kasvatustieteiden tiedekunnassa vasemmis
toradikalismin paineessa linnoittauduttiin siilipuolustukseen, naapu
ritiedekunnassa puolestaan liputettiin melko estoitta tälle edistykselli
selle liikkeelle. Molemmat reaktiotavat antoivat aihetta ihmettelyyn 
yliopiston yleisen edun kannalta. Näin rehtorina ainakin tulkitsin ti
lanteen ja osallistuessa vastavalittuna rehtorina yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan kokoukseen käytinkin puheoikeuttani kummastellakse
ni sitä, että tiedekunta sitoutuessaan kokeilemaan uutta edistyksellistä 
tutkinnonuudistusta ei ole suorittanut mitään kriittistä arviointia uu
den tutkintomallin myönteisistä ja kielteisistä piirteistä. Kuitenkin piti 
olla kysymys opetusministeriön toimeksiannosta tehdystä valtakun
nallisesta kokeilusta!

Kasvatustieteiden reviirinvartijat professorit Jaakko Pesosen ja 
Veikko Heinosen suostuivat kotipesässään palaveriin, jossa virka
veljinä voisimme luottamuksellisesti tuuletella yliopiston painopis
tealan lukkiutuneita kysymyksiä. Toin esille käsitykseni siitä, että yli
opiston kannalta pulmallisinta on alan valtakunnallisen tutkimuslai
toksen KTL:n ja tiedekunnan heikko yhteistoiminta tutkimuksen ja 
tutkijakoulutuksen alalla. Ihmettelin myös sitä, että yliopiston kas
vatustieteen asiantuntijat eivät osallistu aktiivisemmin maamme 
koululaitoksen ja kasvatuksen suunnasta käytävään julkiseen kes
kusteluun! En pystynyt argumenteillani ja luottamuksellisuuteen 
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vedoten virittämään kunnon keskustelua edes tässä pienpiirissä ja 
jäin ihmettelemään erityisesti Veikko Heinosen vaitonaisuutta. 
Vetoomukseni ei ilmeisesti ollut tavoittanut kummankaan arvon 
professorin pessimististä tietoisuuden tilaa, josta Veikko Heinonen 
antoi myöhemmin kirjassaan »Työmiehestä professoriksi» (Jyväsky
lä 1989) perusteellisen kuvauksen. 

Olin tehnyt arviointivirheen kuvitellessani, että avoimella kes
kustelulla saataisiin jotain aikaan kauan kestäneen lukkiutuneen ti
lanteen laukaisemiseksi. Heinonen tunsi hyvin yliopiston ihmissuh
teiden vaikeudet: 

»Ristiriidat ja tulehtuneet ihmissuhteet ovat kuuluneet osana akateemisten

yhteisöjen elämään ja suorastaan yliopiston ja tieteen maailman olemuk

seen. Niistä on parhaassa tapauksessa kirvonnut jotakin arvokasta, pahim

massa tapauksessa pelkkää tuhkaa.» (mt. s. 431)

Vuosien varrella olin saanut Veikko Heinoselta monien muiden ta
paan monistettuja kirjeitä, joissa hän vuodatti huoliaan koululaitok
sen ja yliopiston vasemmistosuuntaisista virtauksista. Olin itsekin asi
asta huolissani ja taittanut peistä julkisuudessa tieteen ja yliopiston 
poliittisen sitoutumattomuuden puolesta. Heinosen kirjeitten kate
gorisesta sanomasta olisi pitänyt jo pystyä päättelemään, että miehen 
uskoa asiansa oikeutukseen ei mikään voi horjuttaa. Veikko Heino
nen luotti enää siilipuolustukseen ja monologiaan; minä yritin luottaa 
dialogiaan ja terveen järjen voittoon ajan monissa vouhotuksissa. 

Professori Veikko Heinonen tunnustettiin yliopistossa hyväksi 
opettajaksi ja eteväksi tiedemieheksi. Laajentaakseen toimintakent
täänsä hän alkoi perustaa ns. sivutoimintapisteitä ympäri maata eri 
opistojen yhteyteen. Sivutoimintapisteissä annettiin alan perusope
tusta, ja niissä oli mahdollisuus suorittaa yksityisesti myös kasvatus
tieteen arvosanoja, lähinnä approbatur-tasolla. Tätä yliopistotoimin
nan laajenemista maaseudulle voidaan pitää avoimen yliopiston alku
vaiheena, mutta yksityisen professorin tai vaikkapa laitoksen yrittä
jyytenä, ilman tarkempia säädöksiä ja ao. tiedekuntien kontrollia, täl
lainen toiminta ei voinut jatkua aiheuttamatta häiriöitä yliopiston var
sinaiselle opetustoiminnalle ja tutkintojärjestelmälle. Koska pulmat 
olivat jo selvästi nähtävissä, rehtorinvirasto asetti pienen työryhmän 
valmistelemaan ohjesääntöä toiminnan ohjaamiseksi yliopiston ke-
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hysnormien mukaan ja kutsui mm. Heinosen sen jäseneksi. Syystä tai 
toisesta Heinonen ei kuitenkaan osallistunut työryhmän toimintaan, 
vaikka allekirjoitti itse esityksen sanoutuakseen siitä myöhemmin lrni
tenkin taas irti. Kun ei muulla tavalla asiaa saatu yliopiston kehysnor
mien mukaiseen järjestykseen rehtorinvirasto kutsui Heinosen neu
vottelemaan näistä epäselvyyksistä, mutta vastaus oli tyly ei: 

Rehtori Kalevi Heinilä' 

Rehtorinvirasto on antanut ohjeet kokousmenette!yistä. Kun ette halt1a niitå' 11ot1dat

taa, on !akittpa ainoa paikka,jossa neuvottelen kanssanne. 

»Neuvottelut» tiedän kjylläSarviha1junja Pitkå'sen tapauksista sellaisiksi, ettå' niihin

en suostu. Polvillaan ei voi elåä:

jyvå:rkylå'sså 24.8.1979 / Veikko Heinonen 

Narri 

Outo reaktio narrimaisine allekirjoituksineen ja mystillisine viittauk
sineen liikuntatieteellisen tiedekunnan jättäneisiin dosentti Sarvihar
juun ja professori Pitkäseen, joiden luopumiseen tehtävistään minulla 
ei liene vähäisintäkään osuutta - toivottavasti. Asiat olivat ajautuneet 
umpikujaan ja kun Heinonen ryhtyi vielä julkisesti moittimaan rehto
rinvirastoa asiasta (Keskisuomalainen 31.10.1981 ja 6.11.1981), ei ol
lut enää muuta mahdollisuutta asianmukaisen toimintajärjestyksen 
ylläpitämiseksi yliopistossa ja sen sivutoimintapisteissä kuin Veikko 
Heinosen vapauttaminen kasvatustieteen laitoksen esimiehen tehtä
vistä. Kun rehtorin tehtävävastuuseen kuuluu valvoa yliopiston toi
minnan asianmukaisuutta, silloin joutuu myös sellaisten hankalien ja 
ikävien asioitten kanssa tekemisiin, joissa helposti ihmissuhteet kärsi
vät. Avoimessa kirjeessäni professori Heinoselle ilmoitinkin, että 
vaikka yliopisto on iloinen asia, se ei sentään ole julkisen naurun asia 
(Keskisuomalainen 5.11.81). Tässä tapauksessa ei kuitenkaan tullut 
kutsua lakitupaan ja apulaisoikeuskansleri Antti Okkokin katsoi, ettei 
Veikko Heinosen tekemässä valituksessa ole tullut esille syitä ja pe
rusteita sen tueksi, että rehtorinvirasto olisi määräyksen peruuttaes
saan käyttänyt harkintavaltaansa väärin; myöskään kunnianloukkauk
sesta apulaisoikeuskansleri ei ollut löytänyt näyttöä. Ja kasvatustieteen 
laitos siirtyi uuden esimiehensä professori Paavo Päivänsalon luot
saamana nopeasti yliopiston normaaliin päiväjärjestykseen. 
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Lakituvalla uhkasi myös professori Antti Arstila, kun solubiologian 
laitokselta tuli rehtorinvirastoon virallinen valitus arvon professo
rin lukuisista sivutoimista, joissa tämä monilahjakas yliopiston solu
biologian professori harjoitti rahakkaampaa lääkäri-parantajan si
vuammattia ilman asianmukaista sivutoimilupaa. Professori Arsti
lan ansioksi on kuitenkin luettava se, että hän tuli kutsusta neuvotte
lemaan rehtorinvirastoon valituksen johdosta. Keskeisenä peruste
luna näihin sivuhankkeisiinsa Arstila mainitsi professorien kehnos
ta palkkauksesta johtuvan lisäansioitten tarpeen. Viitaten Helsingin 
lääketieteellisen tiedekunnan käytäntöön ja tunnetun oikeusoppi
neen käsitykseen solubiologian professorimme uhkasi syytteellä, 
jos hänen oikeutensa lääkärin ammatin harjoittamiseen evätään. 
Asian ratkaisu jäi pöydälle lisäselvityksiä varten, vaikka mielessäni 
epäilinkin Arstilan perustelujen pitävyyttä ei-lääketieteellisen oppi
tuolinsa osalta. Lakitupa oli jo professori Heinosen tapauksessa 
häämöttämässä, ja ainakin rehtorilla on muutakin tekemistä kuin 
puolustaa asiaansa ja yliopiston etua-lakituvassa. Lopulta laitoksen 
oma sisäinen protestiliike piti huolen siilä, että ao. oppituoliin kuu
luvat tehtävät eivät kohtuuttomasti kärsineet professorin sivutoi
mista. Vihdoin ehkä lisääntyneet työpaineet puolestaan aikaansaivat 
sen, että Arsi:ila luopui oppituolistaan ja keskittyi kokonaan lääkärin 
tulokkaampaan ammattiin säilyttäen yliopistourastaan kuitenkin 
muistona professori-virkanimikkeensä! Professorin tittelillä on lää
kärinammatissa oma markkina-arvonsa. Kuten huomataan, Sir 
Peter Snow löytäisi monia värikkäitä tyyppejä yliopistoromaaniensa 
henkilögalleriaan Jyväskylästäkin. 

Laajamittainen sivupistetoiminta ja sivutoimien harjoittaminen voi
vat muuttua yliopiston kannalta pulmallisiksi ennen kaikkea sen 
vuoksi, että ne voivat heikentää varsinaisten virkatehtävien hoitamis
ta yliopistossa. Tämä sama pulma nousee esille usein myös ns. matka
laukkuprofessorien kohdalla. Matkalaukkuprofessori on yliopiston 
opettaja - useimmiten professori - joka asuu vakinaisesti muualla 
kuin yliopistopaikkakunnalla. Koska professoreille on tarkoin säädet
ty vain opetusvelvollisuus, mutta ei virka-aikaa, tämä antaa suuren 
jouston työjärjestelyissä. Tällainen joustava järjestely voi käytännössä 
merkitä matkalaukkuprofessorien osalta sitä, että tuntimääräiset ope-
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tus-, ohjaus- ja kokousvelvoitteet hoidetaan yliopistopaikkakunnalla 
3-4 arkipäivän puitteissa ja muu työskentely tapahtuu kotipaikkakun
nalla. Ajanmittaan matkalaukkuprofessorina toimiminen käy ras
kaaksi ja järjestely rasittaa kaikkia osapuolia: yliopistoa, professorin
perhettä ja asianomaista itseään. Pulma on ollut tyypillistä laajeneville
maaseutukorkeakouluille, jotka ovat rekrytoineet opettajakuntansa
Etelä-Suomen vanhoista korkeakoulukeskuksista. Kun henkilö on
saanut virkanimityksen maaseutukorkeakouluun, muuttoon liittyy
usein suuria vaikeuksia - asunto- ja koulukysymykset, puolison työ
paikka jne - joiden järjestelyyn saattaa kulua vuosia. Tämä merkitsee
sitä, että yliopiston on hyväksyttävä tämä poikkeuksellinen järjestely
matkalaukkuprofessoriensa kohdalla pyrkiessään ylläpitämään ope
tuksensa ja tutkimuksensa tieteellistä tasoa. Mutta rajansa täytyy täl
laisella joustavuudellakin olla.

Sattui niin ikävästi, että tällainen rajan ylitys tapahtui juuri rehtori
kauteni aikana - kuinkas muuten - ja vieläpä kun oli kysymys erittäin 
etevästä ja kaikkien arvostamasta romaanisten kielten professorista. 
Professori Leena Löfstedtin kohtalon kysymykseksi tuli neljälapsisen 
perheen äitiys ja perheen kotipaikka - toisella puolen maapalloa eli 
Los Angelesissa aviomiehen toimiessa siellä yliopiston latinan pro
fessorina. Leena Löfstedt sai nimityksen Jyväskylän yliopiston ro
maanisten kielten professoriksi kesällä 1978. Vuoden 1980 loppuun 
mennessä hän ehti hoitaa virkavapauksiensa vuoksi virkaansa vain 
kaksi syyslukukautta asuen Helsingissä ja viipyen Jyväskylässä kahte
na tai kolmena päivänä viikossa. Sovittamattomassa ristipaineessaan 
hän oli pakotettu esittämään osin tekaistuja perusteita virkavapaus
anomuksilleen ja antamaan tiedekunnalle ristiriitaisia tietoja aikeis
taan. Tilanne kehittyi kestämättömäksi laitoksen esimiehenä toimi
neen Leena Löfstedtin laiminlyötyä tehtävänsä pidentäessään joulu
lomaansa tammikuun loppuun saakka 1981 ilman asianmukaista vir
kavapautta. Murheellisinta asiassa oli se, että tämä etevä tutkija ja 
opettaja ei itse kokenut ristiriitatilannettaan sovittamattomaksi, vaan 
ahdistuneena ryhtyi uutisoimaan asiaansa julkisuudessa ja syyllistä
mään dekaania ja hallintotoimistoa (Keskisuomalainen 1.3.1981). 
Rehtorina kirjoitin välittömästi vastineen kiinnittäen huomiota synty
neen ristiriidan todellisiin syihin ja yliopistohallinnon menettelyn 
asianmukaisuuteen. Jatkoin vielä: 
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Hyvän hallintotavan mukaista ei sitä vastoin ole saattaa näitä asioita aina

kaan kesken käsittelyn julkisuuteen yleisön kummasteltavaksi. Hyvä lehti

miestapa olisi edellyttänyt muidenkin asianomaisten kuulemista - samassa 

yhteydessä. Mutta käsityksessäni hyvästä lehtimiestavasta olen myös aikai

semmin ollut väärässä (5.3.1981). 

Murheellisella asialla oli murheellinen loppunsa: rehtorinvirasto an
toi 4.3.1981 säädösten edellyttämän virallisen muistutuksen ja pro
fessori Löfstedt anoi »henkilökohtaisista syistä» eroa virastaan alka
en 31.3.1981. 

Tapaus Löfstedt osoitti myös, miten hankalaa yliopistovi
ranomaisten - vaaleilla valittujen dekaanien ja rehtoreiden yhdessä 
hallintovirkamiesten kanssa - on valvoa säädösten mukaista järjes
tystä ja tehtävien hoitoa yliopistossa silloin, kun viranhaltijoiden 
vastuuntunto ja itsesäätely pettävät. Miten paljon neuvonpitoa, so
vittelua ja kirjeenvaihtoa tarvittiin, miten paljon häiriöitä aiheutet
tiin ihmissuhteisiin ja miten ikävää yrityskuvaa yliopistosta viestitet
tiin tämänkin asian yhteydessä julkisuuteen. Silti kaikki eivät tajun
neet sitä yksinkertaista tosiasiaa, että yliopiston professorin ja lai
toksen esimiehen tehtäviä ei kukaan pysty asianmukaisesti hoita
maan etätehtävinä Helsingistä tai Los Angelesista käsin. 

Näin kuitenkin kuvitteli Helsingin yliopiston tunnettu emeritus
professori Veikko Väänänen, joka seikkaperäisessä kirjoituksessaan 
Keskisuomalaisessa 25.5.1981 puolusti entisen etevän oppilaansa 
toimia ja samalla moitti Jyväskylän yliopistoa epähumaanisuudesta, 
jäykästä ja yksioikoisesta virkavaltaisuudesta sekä keskinäisen ym
märtämyksen puutteesta. Tällainen ulkopuolisen väärä todistus sai 
kynästäni napakan vastineen: 

Professori Veikko Väänänen (emeritus) toteaa kirjoituksessaan, että J yväs

kylän yliopiston osaksi on laajentumisen seurauksena tullut kasvuvaivoja: 

opettajiston riittämättömyys ja vaihtuvuus, lukuisat virkavapaudet, muual

la kuin Jyväskylässä asuvien »matkalaukkuprofessorien» taipumus viipyä 

liian vähän aikaa virkapaikalla. Näitä vaivoja on täällä kuten muissakin 

maaseutukorkeakouluissa, ja Helsingin yliopistoon verrattuna me jou

dumme Jyväskylässä monilla aloilla selviytymään paljon heikommilla re

sursseilla samoista tehtävistä. Sellaisessa tilanteessa yliopiston ja opiskeli

joiden etu vaatii, että me itsekukin yliopiston ja »yhteiskunnan palveluk-
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seen asetettuina» hoidamme leiviskämme hyvin ja annamme täyden pa

noksen yliopistotyöhön. 

Tässä tarkoituksessa yliopiston keskushallinto on joutunut tehtävävas

tuunsa mukaisesti kiinnittämään huomiota eräiden opettajiensa »matkai

luongelmiin» ja puuttumaan toistuviin, pitkäaikaisiin virkavapaustapauk

siin ja niiden tuottamiin häiriöihin yliopiston toiminnassa. Jos professori 

Väänänen olisi vaivautunut kuulemaan myös toista osapuolta kyseisessä 

asiassa ja tutustumaan koko asia-aineistoon hänen yksioikoiset johtopää

töksensä yliopiston menettelystä olisivat ehkä olleet toiset. Yliopistomie

heltä on lupa odottaa, että hän tietää jo tieteellisen koulutuksensa perus

teella, miten suhteellinen ja moniehtoinen totuus voi olla ja miten se on 

harvoin niin yksioikoinen kuin miltä se näyttää tai mihin yhden lähteen tie

dot viittaavat. 

Olen käynyt professori Leena Löfstedtin virkahuoneessa ja keskustellut 

pitkään virkaveljellisesti, »ilman sarvia ja hampaita», näistä hänen henkilö

kohtaisista, professorinviran säännöllisen hoitamisen vaikeuksista. Mitä 

professori Löfstedt kirjeissään ja suullisesti todistajienkin läsnäollessa on 

kertonut suhtautumisestani asiaan on vallan muunlaista »virkavaltaisuut

ta» kuin mitä professori Väänänen antaa ymmärtää. 

Muuten olen sitä mieltä ko. kirjoittelun johdosta, että professori Veikko 

Väänäsellä olisi paljon paremmat edellytykset selvittää ja julkistaa Helsin

gin yliopiston »jäykkyyttä, virkavaltaisuutta ja keskinäisen ymmärryksen 

puutteita», ja aihetta varmasti löytyy jos vain löytyy kanttia! 

Professorikunnan akateemisella vapaudella on toki omat asialliset 
perustelunsa, mutta toisaalta on myös kiistatonta, että uudistuvan ja 
laajenevan yliopiston virkatehtävät edellyttävät erityisesti professo
rikunnalta suurta työpanosta yliopiston suunnittelu-, hallinto- ja ke
hittämistehtävissä. Yliopiston hallintokollegiossa käydyn keskuste
lun pohjalta rehtorinvirasto kiinnitti kirjeellään opettajakunnan 
huomiota siihen, että nämä lisääntyvät tehtävät ja myös yliopiston 
ympäristösuhteiden hoitaminen vaativat opettajakunnalta riittävää 
virkapaikalla ja - paikkakunnalla olemista. Pääsääntönä on pidettä
vä sitä, että »opettaja on syys- ja kevätlukukausien aikana viikoittain 
virkapaikalla vähintään neljän päivän ajan, jollei virkamatka tai muu 
hyväksyttävä syy muuta edellytä». 

Vaikka tässä vapauden rajaamisessa on pyritty noudattamaan oi
keutta ja kohtuutta eräiden matkalaukkuprofessorien mielestä sään-
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tö ei sovellu yhtä hyvin kaikille tieteenaloilla ja on muutenkin liian 
holhoava ja sellaisena epädiplomaattinen (Keskisuomalainen 
9.4.1981). Tällä arvostelulla on toki oikeutuksensa, mutta laadipa 
sääntö, joka kattaa kaikki erityistapaukset ja poikkeusolosuhteet -
siinä pulman ydin. Nyt oli sentään saatu aikaan yksiselitteinen nor
mi - ellei muuta niin tavoitteeksi, johon opettajien tulisi pyrkiä vi
ranhoidossaan. Jotain epäilyttävää tähän viranhoidon säätelyyn kui
tenkin jäi, koska päätoimittaja Erkki Laatikainenkin antoi siitä leh
dessään vastoin tapojaan »ruusuja Jyväskylän yliopiston rehtorinvi
rastoon» (12.4.1981). 
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Kädenvääntö UKK-instituutista 

Olin saanut elämäni aikana usein kokea, mitä merkitsee itsensä li
koon paneminen, miltä tuntuu asettua poikkiteloin sovinnaisajatte
lun tai vastahankaan vallanpitäjien kanssa. 

Olin unohtanut Dale Carnegien opetukset puolustaessani hallin
nonuudistuksessa yliopiston asiaa vapaan ajattelun ja tieteen kes
kuksena poliittisia markkinavoimia vastaan. Luulin jo tämän riittä
vän, mutta toisin kävi: jouduin vielä yllättävästi kädenvääntöön kor
keimman valtaeliitin kanssa puolustaessani yliopiston etuja presi
dentti Urho Kaleva Kekkosen 80-vuotispäivän kansalaislahjaksi 
tarkoitetun UKK-instituutin liikuntatieteellisen tiedekunnan kehit
tämiselle aiheuttamaa uhkaa vastaan. 

Vasta merkkipäivän aattona presidentin lähiystäväpiirissä syntyi 
ajatus UI<I<:-instituutin perustamisesta lahjana »Suomen kansalta ja 
elinkeinoelämältä». Kauppaneuvos Kalle Kaihari kertoi idean synty
neen Alvin Tofflerin kirjan »Hätkähdyttävä tulevaisuus» pohjalta ja 
es1ttaneensä lahjaidean presidentille välittömästi kirjeessään 
20.1.1980 (HS 8.1.1984). Suostumuksen saatuaan suoran toiminnan 
miehinä tunnetut ministeri Olavi J. Mattila ja Kalle Kaihari ryhtyivät 
aikapulassaan välittömästi tuumasta toimeen: Urho Kekkosen Kun
toinstituuttisäätiö syntyi 10.4.1980 perustajinaan Urho Kekkonen, 
Olavi J. Mattila, Kalle Kaihari ja urheilujärjestöjen nokkamiehet Juk
ka Uunila, Erkki Kivelä, Matti Ahde ja Nils-Erik Nyman. Säätiön hal
litus, jonka jäsenyydestä »kukaan ei pannut vastaan, vaikkei mukaan
tulo pakollista ollutkaan» edusti vuoden 1982 kokoonpanossaan yh
teiskuntamme valtaeliitin huippua (HS 8.8.1982): 

Olavi J. Mattila (puh.joht.) 

Kalle Kaihari ja Matti Ahde (vrapj.) 

Paavo Aitio, Arne Berner, Gay Ehrnrooth, Aatos Erkko, Nils G. Groten

felt, Heikki Haavisto, Helge Haavisto, Kaarlo Hartiala, Stig H. Hästö,Jor-
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ma Järvi, Erkki Kivelä, Tapio Koski, Jaakko Lassila, Jouko Loikkanen, 

Veikko Makkonen, Nils-Erik Nyman, Pekka Paavola,] aakko Pajula, Kau

ko Rastas, Matti Ruokola, Aarne Saarinen, Ossi Sjöman, Kalevi Sorsa, Per 

Stenbäck, Ilkka Suominen, Lauri Sutela, Mika Tiivola,] ukka Uunila ja Paa

vo Väyrynen. 

Kun takana on tällainen valtakeskitys lahjahankkeen, »perässähiihtäji
en monumentin» (HS 8.8.1982), yhteiskunnallisen tarkoituksenmu
kaisuuden pohdinta jätettiin sivuasiaksi ja Säätiön nimeämä laajapoh
jainen professoritoimikunta, jolla olisi ollut riittävä asiantuntemus 
myös tällaiseen harkintaan, sai selkeän toimeksiannon ryhtyä suun
nittelemaan välittömästi uuden UK.I<-instituutin toimintaohjelmaa ja 
sen henkilöstö-, tila- ja tutkimusedellytyksiä. Kauppaneuvos Kalle 
Kaihari täsmensi Säätiön toimeksiannon seuraaviin puitteisiin: 

- instituutin tarkoituksena on tuottaa tietoa ihmisen työ- ja toiminta

kunnon ennenaikaisen rappeutumisen ehkäisemiseksi ja kokonais

kunnon säilyttämiseksi,

- instituutin rakentamiseen on käytettävissä noin 20 miljoonaa markkaa,

- instituutin tulee olla itsenäinen rakenteellinen ja toiminnallinen

kokonaisuus ja

- instituutin tulee sijaita Tampereella, jossa sille on varattu tontti Kaupin

kaupunginosasta.

Kansleri Kaarlo Hartialan puheenjohdolla toiminut työryhmä täs
mensi instituutin toiminta-alueeksi työikäisen väestön terveyteen 
vaikuttavien elintapojen ja tottumusten, erityisesti kuntoliikunnan 
vaikutusten, sovellutusmahdollisuuksien ja edistämisen tutkimuk
sen ja tämän tutkimustiedon välittämisen mm. koulutus- ja julkaisu
toiminnan avulla. Toimikunta suoritti pikavauhdilla tehtävänsä, ja 
Säätiön hallitus hyväksyi toimikunnan esityksen 18.8.1980. 

Mutta tällä välin Säätiön perustamisesta ja sen lahjasuunnitelmis
ta oli tihkunut tietoa jo julkisuuteen herättäen mm. kehittämisensä 
resurssipulmien kanssa painiskelevassa Jyväskylän yliopistossa 
kummastusta: Miten on mahdollista, että valtakuntaan perustetaan 
noin vain »longalta vetäisten» uusi liikunta-alan tutkimuslaitos, kun 
samanaikaisesti alan valtakunnalliseksi keskukseksi tarkoitettu lii
kuntatieteellinen tiedekunta on vielä resurssipulan vuoksi pahasti 
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keskentekoinen! Koska kyse oli lahjahankkeesta, tietojen saanti oli 
luonnollisesti vaikeaa. Lopulta asiassa ilmeni sellainenkin kumma
jainen, että liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Eino Heikkinen 
ja varadekaani professori Paavo Komi olivat osallistuneet kutsuttui
na asiantuntijoina Tampereen instituuttihankkeen suunnitteluun. 
Tämä oli tapahtunut ilman tiedekunnan tai yliopiston informointia, 
vaikka hankkeessa oli selvästi kysymys myös yliopiston etujen val
vonnasta! Mutta jotain heräämistä alkoi tapahtua ja 14.6.1980 lii
kuntatieteellisen tiedekunnan laitosten esimiehet (Eino Heikkinen, 
Paavo Komi, Risto Telama ja Pauli Vuolle) antoivat asiasta yhteisen 
julkilausuman, jossa todetaan »tiedekunnan piirissä seuratun suurel
la mielenkiinnolla UKK-instituuttisäätiön perustamista ja Tampe
reelle rakennettavaksi kaavaillun tutkimuslaitoksen suunnittelua» ja 
mainitaan dekaanin ja varadekaanin osallistuneen tähän suunnitte
luun. Julkilausuman kanta hankkeeseen on kuitenkin myönteinen 
joskin varauksellinen: 

Vaikka UKK-instituutin toiminta-ajatusta on pidettävä perusteltuna, sisäl

tyy toiminnan rahoitukseen ja instituutin sijoitukseen sekä asemaan valta

kunnallisessa kokonaissuunnittelussa monia avoimia kysymyksiä, jonka 

takia on aiheellista jatkaa liikuntatieteiden eri osapuolet huomioon ottavaa 

keskustelua instituuttihankkeesta. 

Itse tiedekunta oli oudolla tavalla asiassa vaitonainen. Vaikka tiede
kunta oli terveysrintamansa aluelaajennuspyrkimyksissä ja METELI
tutkimuksissaan menettänyt etulyöntiasemiaan, yliopiston etujen yli
kaitsijana en voinut jäädä sivusta seuraamaan uuden tutkimuslaitok
sen perustamista tiedekunnan keskeiselle liikunnan ja terveyden re
viirialueelle. Valtaeliitti ja UKK:n perässähiihtäjät saivat Suomen 
Kuvalehdessä 3.10.1980 suoran toimintansa jatkoksi tutustua myös 
suoraan arviointiin hankkeensa yhteiskunnallisesta tarkoituksenmu
kaisuudesta. Kiistakirjoitukseni lähtökohdaksi lainasin UKK:n omia 
ajatuksia kuulusta »sporttipuheesta» vuodelta 1971: 

Kukaan ei ole asiaperustein pystynyt osoittamaan, että maassamme tarvit

taisiin tällä alalla useampia yliopistollisia oppilaitoksia. Tuskin meillä on 

myöskään tuhlaukseen saakka voimavaroja korkeakoululaitoksemme ke

hittämiseksi. Parempi pyrki yhteen ajanmukaiseen ja toimintakykyiseen 
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laitokseen kuin tyytyä kahteen vajaatehoiseen ja toimintaedellytyksiltään 

puutteelliseen. 

Tämä lausuma todennäköisesti sinetöi aikanaan vanhan voimistelu
laitoksen lopettamisen, mutta siinä esitetty kehittämistavoite: uuden 
tiedekunnan ajanmukaisuuden ja toimintakyvyn turvaaminen, oli 
unohdettu. Tästä oli hyvä jatkaa: 

Erityisen kipeästi voimavarojen puute on koettu tutkimuksen alalla, kuuluu

han tiedekunnan tehtävävastuuseen juuri tieteellisen tutkimuksen käynnis 

täminen ja sen jälkeenjääneisyyden korjaaminen, joka oli syntynyt vuosi

kymmenien aikana voimistelulaitoksen kehnojen tutkimusedellytysten seu

rauksena. Uusi opintosuunta kiinnitti jo vuonna 1965 huomiota tutkimus

toiminnan vaatimiin erityistoimenpiteisiin ja ehdotti liikuntatieteellisen tut

kimusinstituutin perustamista Jyväskylään opintosuunnan yhteyteen. 

Tämän tutkimustarpeen pohjalle perustettiin v. 1970 Liikunnan ja kan

santerveyden edistämissäätiön tutkimuslaitos päätehtiivänään liikuntatie

teellisen tutkimuksen harjoittaminen. Lisäksi tutkimuslaitos ohjelmansa 

mukaisesti osallistuu tutkijakoulutukseen, harjoittaa tiedonvälitystä ja yllä

pitää urheilu- ja kuntotutkimusasemaa. Näitä tehtäviään tutkimuslaitos on 

toteuttanut läheisessä yhteistoiminnassa erityisesti Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Ohjelmassa liikunnan ja terveyden yhteydet. Periaateohjelmansa mu

kaisesti tutkimuslaitoksen toiminta suuntautuu laaja-alaisesti liikunnan ja ur

heilun eri ilmenemismuotojen tutkimiseen. Se tähtää niitä koskevan tiedon 

edistämiseen ja liikunnan merkityksen selvittämiseen yksilön ja yhteiskun

nan kannalta erityisesti terveydenhuollossa, kasvatuksessa ja sosialisaatiossa, 

työssä ja työsuojelussa, vapaa-ajan käytössä, yhteiskuntasuunnittelussa ja 

kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Liikunnan ja terveyden välisten yh

teyksien tutkimus kohdistuu liikunnan vaikutusten selvittämiseen ja pyrkii 

edistämään tietoa elämisen iaadun ehdoista sekä sairauksien, lapaturmien ja 

elimistön ennenaikaisen rappeutumisen ehkäisystä. 

Kaiken kaikkiaan Jyväskylässä on ollut tahtoa ja yritystä toimia liikunta

tieteiden valtakunnallisena keskuksena, vaikka täällä erityisesti taloudelli

sissa toimintaedellytyksissä on ollut suuria vaikeuksia. Parannusta tilantee

seen ei ole saatu. Korkeakoulujen kehittämisresurssit on tarvittu uusien 

korkeakoulujen tarpeisiin, ja taloudellisen kasvun pysähtyminen ja lama 
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ovat myös huolehtineet siitä, että jo perustettujen vaikka keskentekoisten 

yksikköjen on ollut pakko tulla toimeen entisillään. Näin onnettomasti on 

käynyt myös liikuntatieteellisen tiedekunnan. 

Samanaikaisesti maamme liikuntakulttuurin tehtäväalue on laajentunut 

mm. kuntoutuksen, terveydenhuollon ja erityisryhmien liikunnan aloille.

Tiedekuntaan kohdistuvat odotukset ovat lisääntyneet, mutta toimintaky

ky pysynyt entisellään. Seurauksena on ollut henkilöstön kuormittuminen

ja turhautuminen.

Ministeriön työryhmä. Tiedekunnan toiminnan vaikeutuessa myös ope

tusministeriön korkeakouluneuvosto kiinnitti asiaan huomiota ja esitti 

OPM:lle erityisen toimikunnan asettamista näiden pulmien selvittämisek

si. Myös yliopisto kävi esittämässä OPM:lle samansuuntaisen toivomuk

sen [ ... ] 

Valtion tiedeneuvosto on tiedepoliittisessa ohjelmassaan suhtautunut 

kielteisin varauksin uusien erillisten tutkimuslaitosten perustamiseen. 

Yleisesti onkin korostettu sitä, että tutkimuksen ja korkeamman opetuk

sen pitää olla läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä takaa tutki

mustulosten välittömän tehokkaan hyödyntämisen ja opetustyön hedel

möittävän vaikutuksen tutkimustyöhön[ ... ] 

Ilmeisesti kovassa kiireessä ja samalla julkisuutta välttäen laadittu suun

nitelma uuden liikuntatietee.llisen tutkimuslaitoksen perustamiseksi on he

rättänyt erityisesti Jyväskylässä suurta ihmetystä. 

Miten on mahdollista, että näin suuri tutkimuslaitoshanke näin puutteelli

sesti valmisteltuna ja ilman mitään virallisia neuvotteluja esim. Jyväskylän 

yliopiston ja tehtäväalueella uraauurtavasti toimineen Liikunnan ja kan

santerveyden edistämissäätiön tutkimuslaitoksen kanssa, saati ilman pe

rusteellisia selvityksiä ohjelmasta ja tutkimuslaitoksen käyttökustannuksis

ta voidaan noin vain »lopullisesti lukkoon lyötynä» toteuttaa? Jos hanke ra

hoitettaisiin yksinomaan yksityisin lahjoitusvaroin, asia olisi toisin, mutta 

on ilmeistä, että tutkimuslaitoksen toiminta tulee vaatimaan huomattavaa 

tukea myös julkisista varoista. 

l\faen on mahdollista, että jokin perässähiihtäjäryhmä voi yksityisellä aloit

teellaan ohittaa ne saman alan kehittämishankkeet, joita yliopisto ja laaja

pohjainen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö ovat tuloksetta jo 

pitkään ja määrätietoisesti ajaneet? 
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Miten on mahdollista, että tutkimuslaitoksen sijoituspaikkaa ratkaistaessa 

ei ole ilmeisesti lainkaan harkittu Jyväskylän tarjoamia mahdollisuuksia? 

Myös Peurungan kuntoutumis- ja liikuntakeskus mahdollisena sijoitus

paikkana on ilmeisesti sivuutettu ( ... ] 

11iten on mahdollista, että julkisten varojen käytössä voidaan soveltaa niin 

erilaisia suunnitelmallisuuden, taloudellisuuden ja tiedepoliittisen tarkoi

tuksenmukaisuuden perusteita? Eikö olisi perustellumpaa ainakin julkis

ten varojen käytön osalta - riippumatta niiden lähteestä - huolehtia siitä, 

että jo olemassa olevat mutta keskeneräiset alan laitokset saatetaan riittä

vään toimintavalmiuteen? 

Yliopistoa kehitettävä. Maallamme on ollut vaurautta rakentaa toinen 

toistaan komeampia urheilupyhättöjä, alueellisesti kattava ja tasokas urhei

lukeskusten ja -opistojen verkosto, mutta ei ainakaan toistaiseksi riittävän 

toimintakykyistä alan yliopistollista keskusta huolehtimaan liikuntakult

tuurimme korkeimman opetuksen ja tiedon uusintamisen tarpeista. 

Helsingin yliopiston voimistelulaitos unohdettiin aikoinaan ja annettiin 

rappeutua ja Jyväskylän yliopiston toiveikkaasti käynnistynyt uusi keskus 

jätettiin keskentekoiseksi. Muka vaurauden puutteessa. Vaurautta näyttää 

löytyvän, mutta löytyykö tolkkua sen käytössä? 

Jyväskylän yliopistossa ollaan vakavasti huolestuneita sen omien, samaa 

tarkoitusta palvelevien tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel

mien toteutuksesta. Tässä tarkoituksessa Jyväskylän yliopisto pitää tärkeä

nä, että UKK-instituutin perustamissuunnitelmista voidaan vielä keskus

tella ja samalla varmistua siitä, etteivät nämä suunnitelmat vaaranna yli

opiston kehittämistä sen vastuualueella [ ... ] 

Tasavallan presidentti, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden ensim

mäinen kunniatohtori risti v. 1971 liikuntatieteellisen tiedekunnan laitos

rakennuksen »Liiteriksi» eli Liikunnan ja terveyden instituutiksi. Löytyykö 

malttia rakentaa tämä UKK:n arvokasta elämäntyötä kunnioittava insti

tuutti riittävään toimintavalmiuteen UKK;n tahdon mukaisesti; 

»Olisi onnetonta,jos tdmd tiedekunnan kehittå"mistyojä'isi 1ryt puolztiehen ... JJ 

Olin taas kerran pannut lusikkani soppaan ja aiheuttanut särön »lah
jaan Suomen kansalta». Hankkeen myöhäisheränneet puuhamiehet 
Olavi J. Mattila ja Kalle Kaihari, jolle korkea päivänsankari oli juhla-
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vuotenaan myöntänyt Suomen urheilun suuren ansioristin korkeim
pana tunnustuksena »pitkäaikaisesta erikoisen ansiokkaasta toimin
nasta Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi»(!), olivat lahja
kiireissään unohtaneet Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan ja 
sen yhteistyökumppanin Liikunnan ja kansanterveyden edistämissää
tiön tutkimuslaitoksen olemassaolon ja niiden keskeneräiset kehittä
mishankkeet. Mutta ainakin näiden puuhamiesten asiantuntijana toi
minut ja myöhemmin UKJ(-Instituutin johtajaksi nimitetty lääketie
teen tohtori Ilkka Vuori tunsi erinomaisen hyvin alan kehittä
mishankkeet Jyväskylässä. Ehkä juuri tästä syystä lahjaidea oli tavalla 
tai toisella suojattava Jyväskylän yliopiston väliintulolta, ja tämä suo
jaus järjestettiin kutsumalla liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani ja 
varadekaani Jyväskylän yliopistosta instituutin suunnittelutoimikun
taan ja samalla Säätiön »kultapossukerhon» yhteistyökumppanuu
teen? Korrekti menettely olisi edellyttänyt neuvotteluja Jyväskylän 
yliopiston ja LIKESin kanssa ja mikäli niissä olisi saavutettu osapuo
lia tyydyttävä ratkaisu, instituutin suunnittelutoimikuntaan olisi ollut 
asiallista varata paikat yliopiston ja LIKESin nimeämille edustajille. 

Mutta kun Säätiön hallituksen kaltainen valtaryhmittymä on jo
tain vaikka kiireissään päättänyt, niin kuin tapahtui tämän kansalais
lahjan kohdalla, sen toteuttaminen vyöryi eteenpäin voimalla, jota ei 
mikään yliopistorehtorin soraääni hankkeen yhteiskunnallisesta 
mielekkyydestä enää pystynyt pysähdyttämään. Sen verran tuo so
raääni tuntui kuitenkin piikkinä puuhamiesten lihassa, että jotain 
sen poisvetämiseksi oli tehtävä. 

Lahjahankkeen pyörien kiivaasta vauhdista meillä ei yliopistossa 
ollut mitään tietoa, mutta opetusministeriön korkeakoulu- ja tiede
osaston kokoamista, 1.7.1982 päivätyssä UKK-instituuttia koske
vista asiakirjoista saimme myöhemmin tietää juhlavuoden 1980 ta
pahtumista mm. seuraavaa: 

Presidentti Kekkosen syntymäpäivänä säätiö luovutti hänelle onnitteluke

räyksen tuoton ja luvatut lahjoitukset. Samassa yhteydessä pääministeri 

Koivisto ilmoitti, että valtioneuvosto on tehnyt 2.9.1980 periaatepäätök

sen, jonka mukaan 

»valtio osallistuu Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön liikunnan

terveydellisten vaikutusten tutkimusta ja tiedon hyväksikäyttöä edistä

mään perustettavan tutkimuslaitoksen rakentamisesta aiheutuviin,
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enintään noin 20 miljoonan markan kustannuksiin määrällä, joka ker

tyy tarkoitusta varten lyötävän juhlarahan nettotuottona, kuitenkin vä

hintään 5 miljoonalla markalla». 

Samassa päätöksessä todettiin vielä, että 

»tutkimuslaitoksen käyttökustannuksiin tullaan myöntämään valtion

apua valtioneuvoston tarkemmin määräämin ehdoin valtion tulo- ja

menoarviossa kansanterveyden edistämiseen käytettävissä olevista

määrärahoista. Valtionavun määrä selvitetään erikseen ottaen huomi

oon säätiön mahdollisuudet saada laitoksen käyttökustannuksiin ra

hoitusta muista lähteistä».

Päätöksen vaikutuksista arvioitiin, että juhlarahan nettotuotoksi muodos

tunee 6-8 miljoonaa markkaa. Käyttökustannuksiksi, jotka suurimmalta 

osalta tulisivat valtion kannettaviksi, arvioitiin 4-5 miljoonaa markkaa 

vuodessa. Henkilökunnan määrä oli arviossa noin 40. 

Eduskunta esitti onnittelunsa presidentti Kekkoselle lahjoittamalla 

UKK-instituuttia varten 100 000 markkaa. 

Huolimatta näistä isojen poikien runnomista päätöksistä kriittinen 
ääni alkoi Jyväskylässä voimistua ja laajentua. Tämä vastaliike järjes
täytyi yhteistoiminnaksi, johon maaherra Kauko Sipposen johdolla 
osallistui Keski-Suomen Maakuntaliitto, Jyväskylän kaupunki, yli
opisto ja sen liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Liikunnan ja kan
santerveyden edistämissäätiö. Yhteisessä kannanotossa suhtaudut
tiin kriittisesti suunnitelmaan liikuntatieteellisen tutkimuksen ja 
opetuksen käynnistämiseksi Tampereella samaan aikaan, kun esi
merkiksi liikuntatieteellinen tiedekunta on joutunut odottamaan 
toista rakennusvaihettaan ja opetus- ja tutkimushenkilöstönsä täy
dentämistä kehittämisohjelmiensa mukaisesti. Luonnollisesti myös 
Urho Kekkosen kuntoinstituurtisäätiöu e<lustajat kutsuttiin Jr,räs
kylään tutustumaan tiedekunnan ja LIKESin toimintaan sekä nii
den kehittämissuunnitelmiin, mutta tuloksetta. 

Yliopisto järjesti asiasta myös näyttävän informaatiotilaisuuden 
kansanedustajille ja muille valtiovallan edustajille eduskuntatalon 
auditoriossa Helsingissä 10.3.1981. Tilaisuuden ydinsanomaksi pel
kistyi liikuntatieteellisen tiedekunnan kehittämistarve: 
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Olisi lyhytnäköistä, jos Jyväskylässä jo perinteitä saanut ja lupaavasti käyn

nistynyt tutkimus ja koulutus jätettäisiin nyt vaille kehittymisen mahdolli

suuksia. Tästä syystä tiedekunta on laatinut kehittämisohjelman, jonka to

teuttamista se pitää välttämättömänä tämän vuosikymmenen kuluessa. 

Ohjelmassa esitetään yhteensä 36 opetus- ja tutkimusviran ja 15 opetuk

sen ja tutkimuksen apuviran perustamista. 

Opetuksen ja tutkimuksen lisätilojen tarve on yhteensä noin 9000 hyö

tyneliömetriä. Erityisesti tutkimus tiloista on kova puute ja monien liikun

tamuotojen opetusta haittaa tarkoituksenmukaisten tilojen vähäisyys. 

Liikunnalla on jatkuvasti kasvava merkitys ihmisten terveyden ja työky

vyn ylläpitämisessä ja parantamisessa, kuntoutuksessa, vapaa-ajan harras

tustoiminnassa ja elämisen laadun parantamisessa. Yhteiskunnan ja liikun

takulttuurin kehitys edellyttävät asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutta

mista liikunta-alalle ja terveydenhoidon eri tehtäviin. Tätä tehtävää varten 

on olemassa liikuntatieteellinen tiedekunta, jolle on turvattava tehtävän te

hokkaan suorittamisen edellyttämät voimavarat QY 24.3.1981). 

Luonnollisesti tämä protestiliike alkoi huolestuttaa myös Säätiön 
puuhamiehiä. Meitä Jyväskylän vastarintamiehiä puolestaan huoles
tutti arkaluontoinen kysymys siitä, mitä kunnioitettu juhlakalu ja lii
kuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtori UKK tuurnii protestis
tamme. Lääkintöneuvos Rikhard Sotamaa, UKK:n läheinen ystävä, 
toimi hankkeessamme kuitenkin yhdysmiehenä ja kevensi huoliam
me kertomalla UKK:n suhtautuvan asiaamme kokeneen valtiomie
hen tyyneydellä: »Niinhän niiden tuleekin pitää puoliaan» -tyyliin. 
Yliopiston lukuvuoden avajaisissa 7.9.1981 kiinnitin painokkaasti 
huomiota ko. hankkeen tiedepoliittiseen epäjohdonmukaisuuteen: 

Kun on kysymys yliopiston vaikeasta resurssitilanteesta, en voi tässäkään 

yhteydessä olla hämmästelemättä sitä, että yliopistomme liikuntatieteelli

sen tiedekunnan kehittäminen eduskunnan tahdon mukaisesti alansa kor

keakoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen keskukseksi maahamme, on jä

tetty pahasti kesken ja kuitenkin samanaikaisesti ja vastoin arvovaltaisen 

valtion tiedeneuvoston yleistä suositusta on lähdetty perustamaan alalle 

uutta, tehtäväalaltaan laajaa ja päällekkäistä tutkimuslaitosta neuvottele

matta asianmukaisesti esim. tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä ja työnja

osta yliopistomme kanssa. Tämäkö on järkevää yhteisten asioitten hoitoa 

ja julkisten varojen käyttöä nykyisessä niukkuuden ja resurssivajeen tilan-
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teessa? Kenen olisi pitänyt panna jäitä hattuun? Yliopisto oikeutetusti 
odottaa, että ennen kuin julkisia varoja liiemmälti sijoitetaan tämän uuden 
tutkimuslaitoksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen, liikunta
tieteellisen tiedekunnan kehittäminen varmistetaan ja sen toimintaedelly
tykset turvataan. Yliopisto onkin esittänyt, että yhteisymmärryksessä 
Jyväskylän kaupungin kanssa laadittu suunnitelma tiedekunnan II raken
nusvaiheen toteuttamiseksi Hippoksen urheilupuiston rakennusohjelman 
yhteydessä käsiteltäisiin kiireisenä valtakunnallisena erityishankkeena 
(Heinilä 1983, 136-137). 

Myös tiedekunnan piirissä tapahtui kriittisen kannan ja yliopiston 
yhtenäislinjan vahvistumista. Niinpä professori Eino Heikkinen sa
noutui irti instituuttikumppanuudestaan ja kirjoitti Helsingin Sano
missa otsikolla »UKK-instituutista syytä luopua hyvissä ajoin» mm. 
seuraavasti: 

Suomessa on jo riittävästi tutkimusyksiköitä, jotka toimivat UKI(-instituu
tin kaavailemalla toiminta-alueella. On järkevämpää tukea olemassaolevien, 
niukkuudesta kärsivien yksiköiden toimintaa kuin rakentaa uusia ... 

Rakennussuunnitelmasta luopuminen olisi sekä yhteisten varojen järke
vää käyttöä että UKK:n toimintaperiaatteiden kunnioittamista. Eikö olisi 
viisaampaa rahastoida kertyneet varat ja käyttää tuotot alan tutkimustoi
minnan kehittämiseen siellä, missä varoja eniten tarvitaan ja missä ne käy
tetään tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kriittisten kannanottojen vahvistuessa Säätiön puuhamiehet alkoi
vat vähitellen tiedostaa suoran toimintansa aiheuttamat häi
riöseuraamukset ja kypsyä neuvotteluvalmiuteen. Sovittiin ensi ta
paamisesta Enso-Gutzeitin pääkonttorissa Katajanokalla. Neuvot
telussa edustin yliopistoa ja professori Isto Ruoppila LIKESiä. 
Jyväskylän räväkkä vastalause oli synnyttänyt »kutseitin» pää
miehessä mielikuvan, että Jyväskylästä oli tulossa neuvotteluun 
»persuksiin potkittuja» vihaisia miehiä. Ministeri Mattila oli selvästi
huojentunut kohdatessaan meidät eteisaulassa ja testattuaan jolla
kin sutkauksella huumorintajuamme. Jo kokoushuoneen ovelta hän
kiirehti esittelemään meidät Säätiön muille edustajille Matti Ahteel
le ja Ilkka Vuorelle huomauttamalla: »Eivät nämä kovin vihaisia ole
kaan». Entisen ulkoministerin ja diplomaatin taitavuudella Mattila
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johti neuvotteluita, jossa ei enää voitu puuttua UKI( Instituutin pe
rustamiseen, vaan keskityttiin kysymykseen liikuntatieteellisen tie
dekunnan kehittämiseksi täyteen toimintavalmiuteensa rinnan valti
on takaaman UKK Instituutin. Säätiön vahvojen taustavoimien 
avulla tämä pyrkimys tuottikin tuloksen, joka valtioneuvoston peri
aatepäätöksenä 2.9.1982 takasi tiedekunnan jatkokehittämisen uu
sien opetusvirkojen ja toimintatilojen suhteen. Suunnitelman mu
kaan tiedekunnan uudet toimitilat, mm. suuri liikuntahalli-tutki
muslaboratorio, rakennetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 
kanssa Hippoksen urheilupuiston yhteyteen kaupungin ja valtion 
huolehtiessa yhdessä rakennuskustannuksista. Valtion takeet saatu
aan kaupunki lähtikin ripeästi toteuttamaan suunnitelmaa ja uusi la
boratoriorakennus valmistui vuonna 1989 tiedekunnan käyttöön ja 
ajanmukainen, 63 miljoonaa markkaa maksanut »hehtaarihalli» val
mistui vuonna 1992. Kun kaikki tämä kuuluu tavallaan samaan lah
japakettiin UKK Instituutin kanssa, on vain todettava, että »terveys 
on kultaakin kalliimpi» - sananmukaisesti! 

Kunnioitettu presidentti Kekkonen on varmaan suuretkin kan
salaislahjansa ansainnut, mutta silti UKK Instituutti jää historiaan 
esimerkkinä yhteiskunnallisen vallan kontrolloimattomasta ellei pe
räti holtittomasta käytöstä. Uusi tutkimuslaitos runnottiin pystyyn 
valtaeliitin voimin piittaamatta valtakunnallisista kehysohjelmista 
tai saman toimialan aikaisemmista kehittämissuunnitelmista. Sen 
perustaminen oli sananmukaisesti suoraa toimintaa ilman sen kum
mempia taustase1vityksiä. 

Tänään arvioituna UKK Instituutti on määrätietoisella toimin
nallaan ja keskittyen nimenomaan liikunnan ja terveyden monien 
tärkeiden yhteyksien selvittämiseen ja tätä koskevaan valistus- ja 
koulutustoimintaan hankkinut itselleen, ei vain kansallisesti vaan 
myös kansainvälisesti tunnetun ja tunnustetun aseman. Mutta onko 
Jyväskylä etulyöntiasemassaan pystynyt vastaamaan UKK Instituu
tin tarjoamaan haasteeseen tuloksellisesti tällä kansanterveydenkin 
kannalta tärkeällä, liikunnan ja terveyden toimialueellaan vai ovatko 
linjaristiriidat ja metelit kantaneet veronsa? 
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Kunniantekoa 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta antoi korkeim
man akateemisen tunnustuksen presidentti Urho Kekkosen ansiok
kaalle toiminnalle suomalaisen liikuntakulttuurin hyväksi jo vuonna 
1968 vihkiessään hänet juhlallisessa promootiossa liikuntatieteiden 
kunniatohtoriksi. Samassa promootiossa myös professorit h.c. Kaa
rina Kari ja Lauri »Tahko» Pihkala vihittiin kunniatohtoreiksi. 

Yliopiston tehtävään korkeimman hengenviljelyn alalla kuuluu 
myös menneisyyden tuntemus ja tähän perustuva menneitten suku
polvien työn kunnioittaminen ja arvokkaiden perinteiden vaalimi
nen. Nuoressa, edistykseen ja tulevaisuuteen tähtäävässä tiedekun
nassa tämä menneisyyden tuntemus ja kunnioitus helposti unohtu
vat nykyhetken tärkeämmiksi koettujen opetus- ja tutkimustavoit
teiden paineessa. Tästä osoituksena on se tosiasia, ettei tiedekun
taan ole kehittämisohjelmistaan huolimatta perustettu vielä yhtään 
oppituolia liikuntahistoriaa varten. 

Perinnekasvatuksen edistämiseksi tein jo aikaisemmin maini
tun aloitteen Helsingin yliopiston voimistelulaitosta koskevan 
museoaineiston saamiseksi Jyväskylään ja liikunnanopettajien yli
opistollisen valmistuksen 100-vuotishistoriikin kirjoittamisesta. 
Molemmat hankkeet ovat toteutuneet. 

Kunnioittaaksemme liikuntakulttuurimme grand old man Tahko 
Pihkalan elämäntyötä suurena oivaltajana ja käytännön kehittäjänä 
tein vuonna 1978 tiedekunnalle esityksen erityisestä Tahko Pihkala 
-luennosta, joka järjestettäisiin vuosittain avoimena tilaisuutena ja
jonka pitäjäksi kutsutaan joku merkittävä liikuntakulttuurimme ke
hittäjä tai vaikuttaja. Esitykseni hyväksyttiin ja itse Tahko Pihkala
käynnisti 18.4.1978 tämän hänen mittavalle elämäntyölleen omiste
tun Tahko Pihkala -luentoperinteen. Puhelimitse keskustelin Tah
kon kanssa aihevaihtoehdoista. Eräänä vaihtoehtona oli esillä mm.
kansalaissodan seuraamukset maamme urheiluliikkeen kehityksen
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kannalta. Tahko ei kuitenkaan syttynyt aiheesta, vaikka esittikin asi
asta jälkiviisaan väitteen, ettei TUL:n seurojen erottamista olisi ta
pahtunut, jos hän olisi voinut osallistua tuohon SVUL:n päättävään 
kokoukseen! 

Avasin tiedekunnan puolesta ensimmäisen Tahko Pihkala -luen
non seuraavin sanoin: 

Herra Professori Lauri Pihkala, 

»Nuoruusaikanne kilpailu- ja valmennustoiminta on laskenut empiirisen

perustan sille käänteentekevälle elämäntyö!Je, jonka olette maamme lii

kuntakulttuurin ja liikunnan teorian alalla yleensä suorittanut. Keskeinen

ja kantava tavoitteenne on ollut koko kansan kattavan kuntoliikuntajärjes

telmän luominen. Sen saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman in

nostavaa, mukaansatempaavaa persoonallisuuttanne, joka ilmenee niin

kirjallisessa tyylissänne kuin julkisissa esiintymisessänne. Innoituksen toi

mintaanne olette saanut näkemyksestänne liikunnan syvällisestä yhteydes

tä muuhun kulttuuriin, sanalla sanoen liikunnan filosofiastanne»

Näillä sanoilla vihki promoottori vuonna 1969 professori Lauri Pihka

lan liikuntatieteiden kunniatohtoriksi yliopistossamme. Professori Pihka

la, jos kukaan, on »legenda jo eläessään»: luova ajattelija, kriittinen häm

mästelijä, tosi edistyksellinen ilman jäsenkirjaa, ikuinen idealisti ja verraton 

liikunnan puolestapuhuja. »Urheilemalla ihmiset osaavat paremmin elää 

ihmisiksi». 

Kunnioittaakseen professori Pihkalan mittavaa elämäntyötä suomalai

sen liikuntakulttuurin kehittämisessä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteel

linen tiedekunta on tänään päättänyt perustaa Lauri Pihkalan nimeä kanta

van vierailuluennon, jonka pitäjäksi tiedekunta kutsuu vuosittain jonkun 

alan tutkijana tai kehittäjänä ansioituneen henkilön. Tähän merkittävään 

päätökseen kuuluva kunniatehtävä, ensimmäisen Lauri Pihkala -luennon 

pitäminen, kuuluu itseoikeutetusti professori Pihkalalle. 

Jyväskylän yliopiston puolesta pyydän Teitä, professori Pihkala, vas

taanottamaan tämän yliopistomme liikuntatieteellisen tiedekunnan sym

bolisen kunnianosoituksen ja pitämään yliopistomme ensimmäisen Lauri 

Pihkala -luennon aiheesta »Biologisia näkökohtia urheilun kehityksestä». 

Lauri Pihkalan lähentyessä jo 90 ikävuottaan kävin häntä tervehti
mässä Kampinkadun kodissaan, josta käynnistä jäivät mieleeni ko
din hyllytilat täyttävät kirjat ja muut kirjalliset tuotteet sekä suuret 
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järjestämättömät paperipinot ja valokuvamateriaalit. Tästä muisti
kuvasta ilmeisesti kehkeytyi ajatus tunnustella Tahkon omia tuntoja 
näiden arvokkaiden kokoelmien tulevasta sijoituspaikasta. Puhuin 
asiasta ensin Tahkon läheisille ystäville kirjailija Erkki Palolammelle 
ja sosiaalineuvos Esko Palmiolle, jotka innostuivat ajatuksesta. 
Yhdessä menimmekin tapaamaan Tahkoa ja otimme asian hienova
raisesti esille tähdentämällä samalla sitä, että kokoelmat tarjoavat 
Jyväskylän yliopistoon sijoitettuina ainutlaatuisen aineiston Tahkon 
arvokkaan elämäntyön tutkijoille ja ehtymättömän virikelähteen lii
kuntakulttuurimme tuleville kehittäjille. Tahkolle asia oli ilmeisen 
vaikea, ja hänen päätöksentekonsa alkoi lykkääntyä. Lähiystävien 
suostuttelu alkoi kuitenkin kypsyttää Tahkon ratkaisua, ja erään ta
paamisen yhteydessä rohkeninkin esittää ehdotukseni luovutuskir
jaksi, jonka Lauri Pihkala 19.03.1979 allekirjoituksellaan vahvisti to
distajinaan Erkki Palolampi ja fil. maisteri Eija-Leena Wuolio. 

Luopumisen aika olikin lähellä ja 20.5.1981 Lauri Pihkalan tytär 
Raili Rintala ja testamentin valvoja Erkki Palolampi luovuttivat ar
vokkaat kokoelmat yliopiston edustajille »edellyttäen, että Jyväsky
län yliopisto järjestää kokoelmat ja esineet asianmukaisesti ja huo
lehtii niiden hyvästä säilyttämisestä sekä kirjallisen aineiston asialli
sesta tutkimustyöstä» (Keskisuomalainen 20.1.1981). 

Näiden aloitteiden ansiosta yliopistoon oli saatu arvokas kulttuuri
perintö ja -aineisto, jonka luettelointi ja arkistointi käynnistyi ripeästi. 
Tilanpuutteen vuoksi tiedekunta ja yliopistomuseo eivät kuitenkaan 
pystyneet järjestämään mitään pysyvää perinnenäyttelyä voimistelu
laitoksen ja Tahko Pihkalan kokoelmien pohjalta, mikä antoi minulle 
aihetta muistuttaa asiasta vielä ennen eläkkeelle siirtymistäni: 

[ ... ] Olen osaltani vikapää näiden kulttuurihistoriallisesti merkittävien ko

koelmien ja esineistöjen saamiseksi yliopistomme museoon ja siksi tunnen 

huolta niiden asianmukaisesta hoidosta ja hyödyntämisestä esimerkiksi lii

kuntatieteellisen tiedekunnan sivistystehtävässä. Varastoituna yliupisLon 

kellareihin ne eivät puhuttele ketään. Omana osastonaan Jyväskylän yli

opiston museossa ne voisivat vielä arvokkaalla tavalla kertoa uusille suku

polville siitä perustavanlaatuisesta työstä. jota nämä vaikuttajat ovat teh

neet kansamme kunnon ja maamme liikuntakulttuurin hyväksi. 

Tämä kulttuurihistoriallinen tarkoitus olisi mahdollista toteuttaa tiede

kunnan laajennuksen ja uuden tilaohjelman puitteissa. Osastoon olisi 
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mahdollista liittää myös pysyvä näyttely Jyväskylästä ja sen kehityksestä 

yliopisto- ja liikuntakaupunkina. Sellaisena uusi museo-osasto kertoisi lii

kunnan opiskelijoille alan kansallisesta kulttuuriperinnöstä, siitä voisivat 

tiedekunnan opettajat ammentaa innoitusta tärkeässä tehtävässään ja se 

kertoisi museovieraille ja vaikkapa tulevien kongressien sadoille ulkomaa

laisille osanottajille suomalaisen liikuntakulttuurin perinnöstä. 

Tiedekunnan päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä vuonna 
1998 vanha Jumppa ja »Tahko» Pihkala saivatkin omat näyttävät vit
riininsä kertomaan uusille opiskelijapolville näiden liikuntakulttuu
rimme suurten kehittäjien työstä. 
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Dynaaminen yliopisto 

Yliopiston toiminta voi kaavoittua ja näivettyä koulutus- ja tutki
mustehtävässään tavalla, että se kuivettuneen hedelmäpuun lailla ei 
enää pysty tuottamaan kunnon satoa. Dynaamisuuden ylläpitämi
nen onkin yliopistolle ja jokaiselle sen yksityiselle toimintasolulle 
pysyvä haaste. Helpommin sanottu kuin tehty. 

Yliopisto säilytti näennäisen dynaamisuutensa 1970- ja -80-lu
vuilla sisäisten jännitteiden ja konfliktien ansiosta. Hegeliläinen 
kaava: teesi-antiteesi-synteesi ja vastaava dahrendoifilainen konflikti
teoria kehityksen liikevoimana tuottivat »elämää ja elämöintiä» lai
toksiin, tiedekuntiin ja koko yliopistoyhtcisöön, mutta tuskin sitä 
dynaamisuutta, joka olisi edistänyt yliopiston tieteellistä sivistys teh
tävää yhteiskunnassa. 

Laadukkaampaa vireyttä yliopistotoimintaan onkin etsittävä 
koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen uusista haasteista. Tämä 
merkitsee yliopiston avoimuutta ja herkkyyttä vastata ympäröivän 
yhteiskunnan suuriin haasteisiin, kuten lukuvuoden avajaispuhees
sani vuonna 1981 korostin: 

Yliopistokaan ei voi jäädä ulkopuoliseksi, kun yhteiskunta kamppailee 

kasvavien ongelmien kanssa. Yliopisto ei voi jäädä ulkopuoliseksi rauhan 

ja turvallisuuden, nälänhädän ja kehitysavun, energian ja luonnonvarojen 

riittävyyden, ympäristösuojelun ja ihmisoikeuksien suurissa kysymyksissä. 

Uusi laki velvoittaa yliopistoa kehittämään opiskelevaa nuorisoa »ky

keneväksi palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa». jotta tähän pysryisim

me, meidän on opettajinakin kasvettava yhteisvastuuseen, eikä vain yli

opistomme, lähiympäristömme tai maamme asioissa, vaan myös ylikansal

lisissa kysymyksissä. Viisas filosofimme, akateemikko G. H. von Wright 

ilmaisi äskettäin huolestumisensa tämän solidaarisuuden heikkoudesta. 

Sitä todella tarvitaan etsittäessä ratkaisuja nykypäivän moniin maailman

rauhaa ja hyvinvointia uhkaaviin globaalisiin ongelmiin. 
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Tämä kasvatus- ja tehtävävastuu kuuluu myös yliopistoille ja sitä me 

voimme toteuttaa mm. tunnustamalla yhteiskunnan ongelmat myös yli

opiston ongelmiksi ja nykypäivän elämänhaasteet myös yliopiston haas

teiksi ja myötäelämällä yliopistossa herkästi ihmisen ja yhteiskunnan arkea 

ja sen pulmia. Maailmankuulu Nobel-taloustieteilijä professori J. Tinber

gen varoittaa yliopistoja kouluttamasta yhteiskunnan tehtäviin väestön ar

kiongelmista vieraantunutta eliittiä ja tämän vaaran torjumiseksi hän suo

sittaa yliopistoille elävää yhteyttä yhteiskunnan todellisuuteen ja kansan 

elintapoihin. Suomalainen korkeakoululaitos on kehittynyt hieman vitkai

sesti tähän yhteisvastuuseen. Yliopiston ääni on kuulunut usein turhan 

vaimeasti, kun yhteiskunnassa on ratkottu vaikeita suuntakysymyksiä 

(Heinilä 1983, 139-140). 

Sanotaan, että henki tekee eläväksi. Sotien ja jälleenrakennuksen 
raskaina vuosina yhteinen tahto elää ja puolustaa suomalaista elä
mänmuotoa ja kansallista itsenäisyyttä oli se »henki», joka auttoi sel
viytymään noista koettelemuksista. 

Hyvinvointi-Suomessa aatteet ja ihanteet maallistuivat, ja elämä 
menetti niissä suolansa ja pelkistyi pragmaattiseksi aineellisen hy
vinvoinnin tavoitteluksi. Aatteet ja ihanteet kuihtuivat myös yliopis
tokulttuurista: osakuntatoiminnan ohittivat ainejärjestöt, ja aattei
den tilalle tuli puoluepolitiikka ja valtakamppailu. Jos aatteet ja ihan
teet kuolevat, mistä sitten »henkeä» yliopiston dynaamisuuden voi
manlähteeksi? 

Yliopiston opetus- ja tutkimustyö, mutta myös opiskelu voivat 
parhaimmillaan olla kuin jännittävää seikkailua, etsintä- ja löytöret
keilyä ja sellaisina i 1 o i s i a asioita. Tässä pyrkimyksessä esimerkiksi 
luonnontieteilijät ovat onnistuneet erinomaisesti ja pystyneet anta
maan tieteenalalleen kiinnostusta herättävän, iloisen tavaramerkin. 
Tämä on hyvä haaste kaikelle yliopisto-opetukselle ja tutkimukselle; 
itse asiassa koko yliopiston pitäisi olla i l o i n e n  a s i a .  

Yliopisto tarvitsee dynaamisuutensa polttoaineeksi luovuutta, 
uusia virikkeitä, ideoita ja uuden kokeilua. Tällaista luovuutta pitäisi 
kaikin keinoin edistää; liian kritiikittömästi koulutuksessa ja tutki
muksessa kuljemme vanhoja, toisten avaamia latuja tai seuraamme 
muotivirtoja ja toistamme vain tieteen auktoriteetteja. Tieteen teh
tävänä on luoda uutta ja yliopistonkin pitäisi kasvattaa luovuuteen ja 
edistää inhimillisen kulttuurin uusiutumista ja rikastumista. 
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Yliopiston keskushallinnon tasolla oli toiminut jo pitkään ns. 
suunnitteluneuvosto, joka tavallisesti vararehtorin puheenjohdolla 
valmistelee yliopiston kehittämiseen liittyviä asioita. Kokemuksista
ni suunnitteluneuvostossa on jäänyt sellainen mielikuva, että sen 
rooli nimenomaan uusien toimintaideoiden ja kehittämishankkei
den tuottamisessa on jäänyt suhteellisen vaatimattomaksi. Suunnit
teluneuvostossa asiat käsitellään esityslistan mukaisesti, kun taas 
uudet ideat ovat lähtöisin yksilöiden luovuudesta, jonka virittymi
nen tapahtuu paremminkin vapaamuotoisessa aivoriihi-työskente
lyssä - ilman esityslistoja. Laitosten kahvituokiot, tutkimusryhmät 
ja pienoisseminaarit lienevätkin uusien virikkeiden lähteinä arvaa
mattoman tärkeitä yliopiston dynaamisuuden ylläpitämiseksi. 

Dynaamisen yliopiston yhtenä tunnusmerkkinä on se, että se ky
kenee nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan uusiin haasteisiin. Tämä 
on tietysti paljossa myös resurssi- ja autonomisuuskysymys. Valtion 
budjetin ja säädösten sitoma Jyväskylän yliopisto ei 1970- tai 80-lu
vulla pystynyt näistäkään syistä kyllin nopeasti vastaamaan uusiin 
koulutus- ja tutkimushaasteisiin. Parhaiten Lässä onnistuttiin ehkä 
ympäristötieteiden, ydinfysiikan, tietoteknologian ja taloustieteiden 
aloilla. Mutta yliopiston kypsyminen toimintavalmiuteen sellaisten 
suurten haasteiden edessä kuin tulevaisuuden tutkimus, sukupuol
ten tasa-arvo, Lyöttömyys, nuoriso-ongelmat, markkinoiden vapau
tumisen ja globalisoitumisen seuraukset yms. on ollut kovin vitkais
ta ja jälkijunamaista. 

Tulevaisuuden asiaa 

Näin on asianlaita esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksen osalta. 
Kun ns. Rooman klubi ja »Kasvun rajab> -teos (D. Meadows ym., 
Tammi 1972) sai luonnonvarojen ehtymistä koskevine uhkakuvi
neen hälytyskellot soimaan teollistuneessa maaiimassa, heräsi laaja 
kiinnostus ihmiskunnan tulevaisuudesta ja ns. kestävän kehityksen 
turvaamisesta. Tästä lähtökohdasta syntyi myös uusi tieteenala, jota 
ruvettiin kutsumaan tulevaisuuden tutkimukseksi. Rooman klubin 
jäsenen professori Pentti Malaskan aloitteesta perustettiin vuonna 
1980 myös valtakunnallinen Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura ry 
edistämään alan tutkimusta maassamme. Jyväskylän yliopisto kuu-
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lui perustajajäseniin. Rooman klubin sanoma kestävän kehityksen 
uhkatekijöistä on ollut kuitenkin luonnon ja ympäristön tutkijoiden 
arkea Jyväskylän yliopistossa, ja vuonna 1982 kymmenen vuoden 
odotuksen jälkeen saatu Konneveden ajanmukainen biologinen 
tutkimuskeskus on avannut uusia mahdollisuuksia tämän sananmu
kaisesti elintärkeän alan tutkimus- ja kehitystyölle (KS 18.6.82). 

Vaikka tieteen mahdollisuudet lähestyä tulevaisuuden kysymyk
siä ovat rajalliset ja jäävät usein lähinnä skenaarioitten, ennusteiden 
ja todennäköisyyksien tasolle, käsitin asian tärkeäksi. Myös yliopis
ton velvollisuutena on pyrkiä vastaamaan sellaisiin suuriin tulevai
suuden haasteisiin kuin taloudellisen kasvun jatkuvuus, koveneva 
kilpailu, luonnonvarojen riittävyys, luonnon diversiteetin säilymi
nen, ympäristön saastuminen ilmastomuutoksineen, maapallon yli
kansoitus, kulutuksen kasvu yms., joilla kaikilla on suuri merkitys 
uusien sukupolvien elämisen ehtojen kannalta. Meillä on tänään 
vastuu myös huomisen elämän mahdollisuuksista. 

Olin itse kokenut tämän herätyksen ja yritin herättää siihen myös 
yliopistoyhteisöä lukuvuoden 1979 avajaispuheessani: 

Koko yhteiskunta elää ja toimii tyypillisesti ajankohtaisten »tässä ja nyt» 

-tehtävä- ja tilannevaatimusten mukaan. Poliittinen toiminta ja päätöksen

teko ovat taipuvaisia lyhytjänteisiin, väestön ja kannattajaryhmien välittö

mien tarpeiden, puolueitten valtakilpailun ja ajankohtaisten etunäkökoh

tien ohjaamiin ratkaisuihin yhteisten asioitten hoidossa. Jos vanha yliopis

tolaitos oli perinteinen ja ajastaan jäljessä, uusi »edistyksellinem> yliopisto

laitos ja koko julkinen korkeakoulu- ja tiedepolitiikka ovat taipuvaisia toi

mimaan lyhyen polttovälin viitekehyksen ja lyhytjänteisesti tulkittujen yh

teiskunnallisten tarpeitten varassa. Elämme tietysti tässä ja nyt, mutta vas

tuumme hyvän elämisen mahdollisuuksista, humanismin ja kulttuurin ke

hittämisestä ulottuu yli monien sukupolvien tulevaisuuteen. Luonnonva

rojen ja energian kulutus, ympäristön saastumisongelmat, ylikansoittumi

nen, joukkotuhoaseiden tuotanto ja asekehitysavun mielettömyys ovat

omiaan korostamaan tulevaisuuden ongelmien tärkeyttä ja niiden ratkai

sujen etsimisen välttämättömyyttä jo tänään.

Vastuu elämisen ja kulttuurikehityksen tulevaisuudesta on erinomaisen 

vakava asia - jo tänään. Kuitenkin poliittisen ja myös taloudellisen päätök

senteon on vaikea kummankin alan lyhytjänteisten markkinavoimien 

vuoksi asettaa kehitystavoitteitaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Sitä-
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vastoin tämä tulevaisuuden tehtävä: kasvatus tulevaisuutta varten, kult

tuurin kehittäminen ja hyvän elämisen mahdollisuuksien turvaaminen, so

pii hyvin yliopiston tehtäväluonteeseen. Ellei näin toimita tänään, huo

menna voi olla jo liian myöhäistä tai ainakin ongelmat voivat silloin olla 

monin verroin vaikeammat. 

Meidän olisi yliopiston toiminnassa pyrittävä pitämään tämä tulevai

suuden näkökulma elävänä viitekehyksenä. Se tavallaan jo kuuluu tieteen 

luonteeseen: tiede ei tunnusta mitään lopullista totuutta, se on alati uudis

tuvaa, kehittyvää, etsivää ja siten tulevaisuuteen projisoituvaa. Samalla on 

tällä tieteellä ja myös tieteellisellä koulutuksella yhteiskunnallinen vastuun

sa tulevaisuuden elämisen mahdollisuuksista, ihmisen hyvän toteutumi

sesta, luonnon tasapainon, rikkauksien ja kauneusarvojen säilyttämisestä 

sekä kulttuurin rikastuttamisesta. Tämä vastuu ja tämä haaste takaa yli

opistolle tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän samalla turvaten sen oman 

tulevaisuuden »yhteiskunnan luovana ja eteenpäinvievänä voimana. (Hei

nilä 1983, 125-126) 

Vaikka olisin pystynyt puhumaan enkelien kielellä, sanomani olisi 
tuskin kantanut kummemmin perille. Tiede ja yliopisto elävät nyky
hetkessä, joka tarjoaa yllin kyllin tutkittavaa ja koulutettavaa. Tie
teen menetelmät purevat menneisyyden tutkimiseen, mutta eivät 
pure samalla Lavalla tulevaisuuden tutkimiseen. Ja kuitenkin me jo 
tänään tekemisillämme ja tekemättä jättämisillä vaikutamme elämi
sen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa; tulevaisuus kätkeytyy jo ny
kyhetkeen, tämän päivän pyrkimyksiimme ja tämän päivän mark
kinavoimiin. Ei edes tänään, vuosituhannen vaihteessa, yliopisto 
ole vielä herännyt täyteen tietoisuuteen kysymyksen tärkeydestä. 
Kuitenkin koko ajan tiimalasissa valuu hiekka. 

Naisasiaa 

Taloudellisen kasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan rattaita voitelee ja 
pitää liikkeessä väestön kulutustason jatkuva nousu, jonka turvaami
seksi myös naiset ja aviovaimot enentyvästi hakeutuvat kotilieden ää
reltä työmarkkinoille. Tätä muuttoliikettä on vauhdittanut myös tyt
töjen koulutusväylien avautuminen ja monipuolistuminen. Koulutus
pätevyyden lisääntyessä vaatimukset vastaavasta työstä parempine 
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palkkaetuuksineen saavat yhteiskunnallisen oikeutuksensa. Mutta 
vastassa ovat yhteiskunnan kaikilla sektoreilla perinteiset miesten hal
litsemat valtarakenteet. Näiden murtamiseksi alkoi jo 1960-luvulta al
kaen syntyä erilaisia naisasialiikkeitä, joille yhteisenä pyrkimyksenä on 
ollut sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhteiskunnassa. 

Toimiessani virkaurallani liikunta- ja urheiluelämässä olen pitä
nyt lähtökohtana aina sitä, että liikunta on tarkoitettu yhtälailla ty
töille kuin pojille ja yhtälailla naisille kuin miehille. Liikuntakulttuu
rin alalla muuten naisten oma järjestö, vuonna 1896 perustettu Suo
men Naisten Voimisteluliitto, on tehnyt arvokasta työtään tyttöjen 
ja naisten liikunnan hyväksi, ja eräs sen suurista uranuurtajista, kou
luneuvos Anni Collan, muisti aina miesvaltaisen Liikuntatieteellisen 
seuran vuosikokouksessa puolustaa naisten asiaa: Ehdotan N. N. 
Naista johtokunnan jäseneksi! 

Mutta myös liikuntakulttuurissa yhteiskunnan päätöksenteon eri 
portaat ovat olleet miesten käsissä ja kansallinen liikuntakulttuurim
me on ollut vastaavasti miehisen voimankoetuksen, kilpaurheilun, 
hallitsema tarjoten tytöille ja naisille varsin puutteelliset osallistu
mismahdollisuudet. Ryhdyin jo 1960-luvulla kiinnittämään huo
miota urheiluelämän valtarakenteiden uudistamisen välttämättö
myyteen liikuntakulttuurimme erilaistumisen ja monipuolistumisen 
tärkeänä edellytyksenä. 

Tässä tarkoituksessa ja YK:n naisten vuoden 197 5 tarkoituksen 
toteuttamiseksi käynnistin myös peruskartoituksen naisten asemas
ta suomalaisessa liikuntaelämässä, mikä varsin ainutlaatuisena ko
konaisvaltaisena tilannekuvauksena »Nainen suomalaisessa liikun
takulttuurissa» valmistui vuonna 1977. Tämä selvitys oli myös sikäli 
poikkeuksellinen, että siinä käytettiin pääasiassa hyväksi järjestöjen 
toimintakertomuksista, arkistolähteistä ja tilastoista saatavia tietoja. 
Tehty selvitys toi vakuuttavasti näkyviin sukupuolten eriarvoisuu
den suomalaisessa liikuntakulttuurissa antaen aihetta kirjoittajan 
johtopäätöksiin: 

Tyttöjen ja naisten liikunta-asia on nykyhetken suomalaisen liikuntakult

tuurin keskeisiä kysymyksiä. Ongelman juuret johtavat pitkälle mennei

syyden maaperään, joka edelleenkin ruokkii voimallisesti nyky-yhteiskun

nan kulttuurin syvärakenteita. Naisten liikuntavapautuminen ei olekaan 

hetkessä toteutettavissa; sen ehtona ovat perustavanlaatuiset muutokset 
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yhteiskunnan kehysrakenteissa ja vastaavat muutokset myös liikuntakult

tuurin eri toimintajärjestelmissä. Yhteiskunnallinen tajunta näyttää vähi

tellen kuitenkin kypsyvän tällaisiin muutoksiin tai ainakin naisten ongelmi

en tiedostamiseen liikuntakulttuurinkin alalla. 

Tyttöjen ja naisten asian edistäminen liikunnan alalla ei kuitenkaan saa 

jäädä odottamaan yhteiskunnan syvärakenteissa tapahtuvia muutoksia, 

uudistaminen voi lähteä myös liikuntakulttuurin omista toimintajärjestel

mistä käsin, sillä yhteiskunnassa osa säätelee myös kokonaisuutta eikä ko

konaisuus säätele vain osiaan. Tähän tarvitaan kokonaisvaltaista toiminta

ohjelmaa tavoitteenaan maamme liikuntakulttuurin kehittäminen eri toi

mintajärjestelmiltään sellaiseksi, että se tarjoaisi tytöille ja naisille nykyistä 

tasavertaisemmat osallistumisen ehdot ja mahdollisuudet. Tällaisen kehit

tämisohjelman valmistamista ja edelleen sen toteuttamista varten opetus

ministeriön ja/ tai valtioneuvoston tasa-arvoasian neuvottelukunnan olisi 

asetettava pysyvä liikunnan naisasiatoimikunta (25-26). 

Jatkohankkeena syntyi sittemmin naistutkijoiden oma tutkimusyh
teistyö, joka tunnetaan LIINA-projektina (Liikunta ja nainen) ja joka 
käynnisti useita uusia tutkimushankkeita ja ylempiä opinnäytetutki
muksia. Mainittakoon vielä, että yli kaksikymmentä vuotta myöhem
min eli vuonna 1998 uuden liikuntalakiesityksen eduskuntakäsittelyn 
yhteydessä kuultuna asiantuntijana ehdotin pysyvän tasa-arvoasiain 
toimikunnan nimittämistä valtion liikuntaneuvoston yhteyteen. 

Tasa-arvoasialle annoimme liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 
myös kansainvälistä pontta järjestämällä vuonna 1987 Jyväskylässä 
suuren kansainvälisen kongressin »Liikunta naisten elämässä» 
◊>Movement and sport in women's life»). Kongressin runsas tieteelli
nen anti lähes 1000-sivuisena koosteena tarjoaa edelleenkin alan tut
kijoille perustietoa ja tärkeitä virikkeitä. Kongressin tieteellisen va
liokunnan puheenjohtajana panin hyvillä mielin merkille naistutkijoi
den erinomaisen yhteistyöhengen, joka lupaa myönteistä tulevaisuut
ta alan tutkimukselle. Mielenkiintoista oli panna merkille myös
LIINA-projektin tutkijoiden aktiivinen panos ja yhteistyössä kohon
nut itsetunto, jonka isäntätiedekuntakin sai tuta kritiikin muodossa.
Mutta miesten ääntä ei kongressissa vaiennettu, ja naisten kritiikkiin
apulaisprofessori Kalevi Olin vastasi retorisella kysymyksellä: »Onko
unohdettu, kenen aloitteesta koko tasa-arvoasia ja tätä koskeva tutki
mustyö on käynnistynyt tiedekunnassa?»
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Kritiikissä oli kuitenkin sikäli perää, että vaikka tiedekunnan 
opiskelijakunnassa sukupuolten voimasuhteet olivat sisäänottokiin
tiöiden mukaan yhdenvertaiset, opettajakunnassa naiset olivat vä
hemmistönä etenkin ylempien oppituolien kohdalla. Mutta tähän 
tuskin oli syynä tiedekunnan harjoittama naisten syrjintä, vaan pi
kemminkin perinnetekijät, jotka yhdessä naisten biologisen tehtä
vän kanssa ovat toimineet ammattiuralla etenemisen esteinä. 

Sanotaan, että naisilta vaaditaan suurempia ponnistuksia ja ete
vämmyyden näyttöjä kuin miehiltä ammattiuralla etenemisessä. 
Toisaalta nykyinen taloudellista kasvua korostavassa yhteiskuntajär
jestyksessä on tärkeää, että naisväestöön sisältyvä suuri työvoimaka
pasiteetti pystytään tehokkaasti ohjaamaan tuotantoelämän käyt
töön, minkä pitäisi merkitä myös naisten ammattiuralla olevien es
teiden eliminointia ja sukupuolten urakehityksen yhdenvertaista
mista ainakin edellytysten osalta. Naisten laajeneva vapautuminen 
kotilieden äärestä näkyy selvästi myös korkeakoulujen opiskelijati
lastoissa. Niinpä Jyväskylän yliopiston opiskelijakunnassa naiset 
ovat olleet jo kymmeniä vuosia enemmistönä. 

Vastaava trendi näkyy myös opettajakunnassa ja hallinnossa, 
mutta selvimmin virkahierarkian alemmilla tasoilla edeten kuiten
kin hitaasti mutta varmasti myös ylemmille tasoille. Jotta naisten 
urakehitystä yliopiston kaikilla toimialoilla voitaisiin edistää ja sa
malla varmistaa naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet, hallintavi
rastoon perustettiin aloitteestani erityinen tasa-arvoasiain toimi
kunta. Onko toimikunnalla riittänyt töitä ja miten se on mahdolli
sesti onnistunut tehtävässään jäi kuitenkin uusien rehtorien arvioi
tavaksi siirryttyäni vuoden 1982 rehtorin vaalien jälkeen riviprofes
sorin tehtäviin. 

Yliopistourani aikana vain muutaman kerran naisasia erityisenä on
gelmana tuli esityslistalle. 

Edellä on jo viitattu naisprofessorien Leena Löfstedtin ja Faina 
Jyrkilän poikkeaviin ja samalla ahdistaviin roolikokemuksiin. Har
mittomimmillaan jouduin naisasian kanssa tekemisiin joskus 
1970-luvulla päättäessäni luentoani tavakseni tulleella keskustelu
tuokiolla. Naisopiskelija pyysi puheenvuoron ja kysyi yllättävästi: 
»Miksi olen ainoa opettaja tiedekunnassa, jota vielä teititellään?».
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Ajan hengen mukaisesti tiedekunnassa oli vähitellen liu'uttu sinut
teluun: opettajien alkaessa sinutella opiskelijoita, nämä katsoivat 
olevansa oikeutettuja sinuttelemaan myös opettajiaan. Vastasin ky
symykseen viittaamalla vanhaan tapakulttuuriin, jossa sinuttelun 
edellytyksenä on läheinen ihmissuhde ja kokonaisvaltainen toisen 
ihmisen tuntemus: »Minä tunnen teistä vain pienen liikuntasosiolo
gisen siivun ja te tunnette samoin minusta». Myöhemmin aloin ope
tella tuota sinuttelua, mutta aina tilanteen mukaan ja silloinkin se 
tuntui vieraalta. Mutta naisopiskelijat tuntuvat tavoittelevan yhden
vertaisuutta miesopiskelijoiden kanssa myös arjen tapakulttuuris
saan. Liikunnan opiskelijat ovat tunnetusti äänekkäitä ja estottomia. 
Tämän poikkeavuuden huomaa helposti, kun vertaa opiskelijoiden 
käyttäytymistä yliopiston eri kahvioissa. Rehtorikauden aikana pis
täydyin Liikunnan kahviossa ja puikkelehdin äänekkään naisopiske
lijaryhmän ohi, ja minkälaista kielenkäyttöä kuulinkaan naispöydäs
tä! Oli vaikea uskoa korviani. Tätäkö on nykypäivän akateeminen 
vapaus ja sen tuottama sivistyneisyys, vai onko sekin jotain yhden
vertaisuuden tavoittelua? 

Hankalin virallinen naisasiani liittyi kuitenkin Kasvatustieteiden 
tutkimuslaitoksen (KTL) johtajan valintaan vuonna 1980.Tutkimus
laitoksella oli aktiivinen rooli suomalaisen koululaitoksen uudistami
sessa, mutta uusvasemmistolaisine virtauksineen samalla kiistanalai
nen. Poliittisten jännitteidensä vuoksi KTL oli tuolloin varsin kon
fliktiherkkä laitos. Sen johtajaprofessorin tärkeästä virasta kilpailivat 
kasvatustieteiden tohtori Jouko Kari ja filosofian tohtori Lea Pulkki
nen. Rehtorina jouduin vaikean ratkaisun eteen, jota konsistorin 
niukka äänestyspäätös (14-12) tohtori Pulkkisen valituksen aiheelli
suudesta ei lainkaan helpottanut. Kannanotossani nousi etualalle 
KTL:n riittävän kiinteyden turvaaminen sen toiminnan perusedelly
tyksenä ja tähän Jouko Karilla KTL:n pitkäaikaisena tutkijana arvelin 
olevan paremmat edellytykset kuin ulkopuolisemmalla Lea Pulkkisel
la. Tiesin kannanottoni loukkaavan Lea Pulkkista, joka sittemmin tut

kimussaavutuksillaan on yltänyt akatemiaprofessorin asemaan ja 
osoittanut kuuluvansa suomalaisten tieteenharjoittajien eturiviin. 
Professori Jouko Kari onnistui puolestaan KTL:n johtajana luotsaa
maan laitoksensa ajan karikkoisilta väyliltä väljemmille vesille. 

Vaikean ratkaisun tekeminen jäi vaivaamaan mieltäni pitkäksi ai
kaa: olinko päätöksellä syrjinyt toista hakijaa hänen sukupuolensa 
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takia? Toisaalta tiedostin naisten ylenmääräiset vaikeudet yliopiston 
virkauralla etenemisessä. Ehkä kaikki tämä vaikutti siihen, että vii
meisiin tekemisiini ennen rehtorikauteni päättymistä kuului jo mai
nitun tasa-arvotoimikunnan asettaminen. 
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Presidenttipeliä 

Yliopiston yhteiskunnallisen roolin määritteleminen on lopulta hy
vin monisäikeinen kysymys. Suppeimmillaan yliopisto voidaan kä
sittää tieteelliseksi koulutus- ja tutkimustehtäväksi ja laajimmillaan 
yhteiskunnan sivistyskeskukseksi, joka huolehtii korkeimman hen
genviljelyn alalla yhteiskunnan sivistystarpeista. Avoin ja kriittinen 
yliopisto edustavat tällaista laajaa yliopistokäsitystä. Avoimuus viit
taa vuorovaikutukseen ympäristön kanssa ja kriittisyys puolestaan 
siihen, että yliopistolla puolueettoman tieteellisen tutkimuksen kes
kuksena on poikkeukselliset edellytykset toimia myös yhteiskunnan 
tilan ja sen kehityksen kriittisenä tarkkailijana ja suunnannäyttäjänä. 
Maamme korkeakoululaitoksessa 1960-luvulta käynnistynyt muu
tosprosessi on merkinnyt sekä avoimuuden että kriittisyyden lisään
tymistä. Usein kuitenkin tieteen asiantuntijoiden kriittinen analyysi 
on ollut jälkiviisautta; asiantuntijat ovat vaienneet silloin, kun en
simmäiset hälytysmerkit jo näkyvät ja kehityksenkulkuun olisi vielä 
voitu vaikuttaa. Takavuosien pankkikriisinkin oireitten ilmaantues
sa taloustieteen edustajat väittävät tiedostaneensa virhepäätökset 
mutta kertovat vaienneensa välttääkseen joutumasta julkisuuden 
hampaisiin. Professori Jukka Pekkarisen mukaan henki oli sitä luok
kaa, että toisinajattelijat olisi naurettu ulos: »Siinä olisi saanut kylä
hullun leiman. Mielipideilmasto ei Suomessa rohkaise monipuoli
seen keskusteluun» (HS 26.11.1996). Kysymys on siis ollut kansa
laisrohkeuden puutteesta. Siitäkö myös johtuu, että korkeakoulujen 
asiantuntijat ovat usein hiljaa, vaikka yhteiskunnan monilla aloilla 
kohdataan nykyisin suuria, kasautuvia ongelmia? 

Ainakin politiikan tutkijoiden odottaisi olevan äänessä ja niin he 
ovatkin, mutta lähinnä vain vaalien aikoina ja joko tulkitsemassa 
suosittuja Gallup-esivaaleja tai vaalien lopullisia tuloksia. Poliittisen 
järjestelmämme ja demokratiamme toimivuuden puutteet ja häiriöt 
tuntuvat usein jäävän politologiemme kiinnostuksen ja kritiikin ul-
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kopuolelle? Johtuuko tämä hampaattomuus monien politologien 
tunnetusta puoluesidonnaisuudesta? Miten demokratia voi toimia 
maassa kunnolla, jos se ei toimi puoluejärjestöissäkään? 

Demokratia yhteiskuntajärjestelmänä ei taida koskaan eikä mis
sään toimia moitteettomasti, mutta silti se tunnustetaan ainakin ke
hittyneissä maissa parhaaksi vallankäytön järjestelmäksi. Jotta se 
sellaisena myös pysyisi ja jos mahdollista vielä kehittyisi itse järjes
telmä kaikilla toteuttamistasoillaan kaipaa jatkuvaa kriittistä arvi
ointia, aktiivista osallistumista, kansalaiskeskustelua ja -kontrollia. 
Vain tämä pystyy takamaan järjestelmän toimivuuden ja torjumaan 
väärinkäytökset ja oman edun tavoittelut yhteiskunnallisen vallan 
käytössä. 

Nykypäivän ns. valistuneen kansalaisen tapaan seuraan yhteis
kunnan tapahtumia, otan osaa julkisestikin yhteiskunnalliseen kes
kusteluun ja käytän kansalaisoikeuttani vaaleissa ns. liikkuvana ää
nestäjänä. Yhteiskunnallista vallankäyttöä olen itsekin harjoittanut 
yliopiston hallinnossa ja erityisesti käyttäessäni rehtorin toimival
tuuksia - toivon mukaan yleisen edun mukaisesti. Politisoituneessa 
yliopistossa ja hallinnonuudistuksessa sain tuntuman myös yhteis
kunnallisen vallankäytön puutteisiin ja väärinkäytön mahdollisuuk
siin. Kun olen luonteeltani toivoton maailmanparantaja ja kun vielä 
sosiologikollega Mauno Koivisto nousi tavallaan puolueitten nomen
k/ahtUrin ulkopuolelta presidenttiehdokkaaksi, sain kuin uutta uskoa 
suomalaisen demokratian tulevaisuuteen. Niinpä monien muiden 
mukana olin vetoamassa äänestäjiin Mauno Koiviston valinnan 
puolesta »ME SUOMALAISET OLEMME HARKINNEET» 
-otsikoin (HS 14.1.1982):

Mauno Koivisto on toiminnallaan ja henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan 

saavuttanut suomalaisten luottamuksen yli puoluerajojen. Me allekirjoitta
neet edustamme erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä tai olemme poliitti

sesti sitoutumattomia. Katsomme, että asetetuista ehdokkaista Mauno 

Koivisto parhaiten täyttää tasavallan presidentille asetettavat vaatimukset. 
[ ... ]Tarvitsemme presidentiksi henkilön, joka ei valtiollista ihmistä mutta
inhimillistää valtion. Suomi saa Mauno Koivistosta inhimillisen presiden

tin, jolla on sekä malttia että edellytyksiä harkita. [ ... ] Mieti vielä tätä!
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Tartuin myös omaan kynään ja kirjoitin »oodin» Manu Koivistosta 
uskoen uuden aikakauden alkuun ja uuteen poliittiseen kulttuuriin! 

Koivisto-ilmiöstä on hyvä alkaa - lukijan kiinnostus virittyy. 

Ilmiön pintaselityksiä löytyy vaalitilastoista, mutta juuret löytyvät vasta 

Mauno Koiviston kannattajien yhteiskunnallisista tunnoista ja kokemuk

sista. Professori Kuusi ilmaisi vaalien edellä omat tuntonsa railakkaalla ta

vallaan: 

»Tässä ei liikuta juridiikan, vaan kansallisen mielenterveyden alalla. Kysy

mys on siitä, tunteeko suomalainen jokamies voivansa vaikuttaa oman

maan asioihin, vai tunteeko hän joutuneensa huijareiden kelkkaan. Tällä

kertaa me sitoutumattomat koivistolaiset aiomme maksaa potut pottuina.

Aiomme pelata puoluetoimistot syrjään ja valita presidentin ensimmäisellä

kierroksella» (HS 22.12.1981).

Arvaan monen suomalaisen, niin kansanmiehen kuin lukeneistoonkin 

kuuluvan kokeneen samoin, ehkä kuitenkin vaistonvaraisemmin kuin suo

malaisen yhteiskunnan etupiirin tapahtumia läheltä ja pitkään seurannut ja 

siihen osallistunut Matti Kuusi. Puoluepolitiikan ja sen latuja myötäilevän 

muun eturyhmäpolitiikan karsinuima ja holhoama kansa etsi vapautusta ja 

potki puolueitten e t u  aisojen yli. 

Kansa antoi varauksettoman luottamuksensa henkilölle, joka ei ole jul

kisissa tehtävissään luontunut kansan silmissä mihinkään puoluevaljaisiin, 

vaan on pystynyt säilyttämään itsenäisen harkintakykynsä ja ottamaan 

huomioon kokonaisuuden edut. Ehkä Koiviston sosiologinen koulutus

tausta ja toiminta talouselämän johtotehtävissä on antanut hänelle sellaista 

tervettä kokonaisuuden ja realiteettien tajua, jolle on vierasta poliittisen 

käytännön katteettomat lupaukset ja summittaiset yhteiskunnalliset refor

mit puutteellisine kustannus- ja hyötyselvityksineen. 

Suomalaisen kansanvallan nykytilassa Mauno Koiviston edellytykset oli

vat kansalaissovun rakentajana ylivertaiset muiden puolueiden luottohen

kilöittensä parista valitsemiin ehdokkaisiin verrattuna. Koivisto-ilmiö oli 

samalla protesti ja epäluottamuslause itsekkäälle puoluetoiminnalle, joka 

ehdokasasettelussakin etsi enemmän puolueen kuin koko maan etua. Ter

veesti ajatteleva kansanenemmistö halusi luonnollisesti itselleen yhden ja 
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yhteisen luottomiehen, jolla olisi »taitoa, kykyä ja koeteltua kansalaiskun

toa» valvoa kansan yhteistä hyvää eturyhmäkiistojen hallitsemassa poliitti

sessa todellisuudessa. Kansa sai mitä se halusi - monien puolueitten petty

mykseksi (Heinilä 1983, 43-44). 

Kansan valitsema Manu luotsasi maan Euroopan Unionin turvasa
tamaan ja oli myötävaikuttamassa rahamarkkinoiden vapautumi
seen ja - pankkikriisiin. Koiviston bernsteinilainen toiminta-ajatus: 
»liike on tärkeitä», toteutui ainakin rahamarkkinoilla onnettomin
seurauksin. Valtakunta koki Koiviston aikana vuosisadan merkittä
vimmät muutokset. Miten ha!Jittt!)'a ja miten perusteltuja ne olivat
maamme hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta, jääköön parem
pien asiantuntijoiden arvioitavaksi. Sitä poliittisen kulttuurin ja yh
teiskunnallisen moraalin tervehtymistä, jota monien muiden tavoin
odotin, ei tapahtunut. Pikemminkin itsekkyys ja ennennäkemätön
kähmintä saivat vallan, josta seurauksena yhteiskunnallinen solidaa
risuus ja moraali alkoivat hälyttävästi murentua ja sen häiriöseuraa
muksia esiintyä yhteiskuntaelämän monilla aloilla. Presidenttinä
Koivisto näytti toimineen pikemminkin markkinavoimien kuin
kansantuntojen tulkkina, toki monien piirien kannattamana mutta
myös monien pettymykseksi. Poliittinen todellisuus tuntui etäänty
vän entistä enemmän omasta käsityksestäni yhteisten asioitten hoi
dosta ja hyvästä poliittisesta kulttuurista. Mutta ehkä vika löytyy täs
säkin omissa käsityksissäni?
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luottamus lopussa 

Mutta myös itse olin rehtorikauteni aikana onnistunut tuottamaan 
valitsijoilleni enemmän pettymyksiä kuin tyytyväisyyLLä. Kukaan ei 
tuntunut olevan tyytyväinen esimerkiksi hallintoratkaisuun, mutta ih
mekös tuo, koska ratkaisu oli sovittelun tulos eikä sellaisena ollut 
minkään osapuolen etujen mukainen. Kritiikkiä tuli joka puolelta. 
Varsinkin ylioppilaskunta ja nuorempi opettajakunta olivat pettynei
tä. Assistenttikunnan edustajana Pekka Lilja - nykyisin kirjallisuuden 
professori - katsoi rehtorin puolustaneen lähinnä vanhaa professori
hallintoa antaen kuitenkin kirjoittajalle tunnustusta omien näkemys
ten vilpittömästä puolustamisesta ilman »pelin politiikkaa» ja lopetti 
arviointinsa tavalla, jossa kerrankin itse tunnistin jotain itsestäni: 

Joutuessani aikoinaan assistenttikunnan edustajana viemään läpi uutta as

sistenttiohjesääntöä Jyväskylän yliopistossa sain Heinilästä käsityksen 

joustavana hallintomiehenä. Hän ei asettanut uudistuksen tielle esteitä, 

vaan antoi tilaisuuden esittää asiaa koskevat argumentit tuolloisessa hallin

tokollegiossa. Tämäkin on syytä muistaa arvioitaessa Heinilän rehtorikau

sia, jotka sattuivat Jyväskylän yliopiston tähän asti myrskyisimpään kau

teen (Assistentti 3/1984). 

Kaikesta päätellen edistykselliset yhdessä uuden merkittävän ääni
ryhmittymän, opiskelijain, kanssa saivat kiistattoman vaalivoiton. 
Professori Martti Takalan tulo vaihdevuosien jälkeen uudelleen 
rehtoriksi merkitsi samalla suurten yliopistomuutosten päättymistä 
ja siirtymistä yksinkertaiseen päiväjärjestykseen. Oma kannatukseni 
oli supistunut muutamaan hajaääneen. 

Kymmenen vuotta rehtorikunnassa: viisi vuotta vararehtorina ja 
viisi vuotta rehtorina, riitti kuluttamaan sekä omat voimani että 
muiden luottamuksen. Rehtorikauteni osui yliopiston pahimpaan 
murroskauteen. Suomalainen yliopistolaitos oli ajautunut kriisiin ja 
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joutunut aluksi uusvasemmistolaisen liikkeen ja sittemmin poliitti
sen keskushallintonsa murjottavaksi. Yliopiston pitkäaikainen ar
vostettu rehtori Ilppo Simo Louhivaara oli ilmeisesti tuntenut nou
sevan myrskyn merkit ja luopui yliopiston peräsimestä oikeaan ai
kaan. Olin saanut myrskystä esimakua jo liikuntatieteellisen tiede
kunnan suuntakiistoissa, mutta dahrendorfilaisena sosiologina pi
din ristiriitoja yliopistoyhteisössäkin asiaankuuluvina kehitysilmiöi
nä. Mutta kohtuus tässäkin olisi riittänyt turvaamaan yliopiston uu
distumisen; yliannostus ristipaineita teki rehtorinkaudestani koh
tuuttoman raskaan. Tunsin olevani kuin palomies, jonka voimiensa 
rajoissa on keskityttävä vain pahimpiin palopesäkkeisiin ja yritettävä 
pelastaa vain se tärkein asia, mikä yliopistosta tieteellisenä yhteisönä 
oli tuossa murroksessa enää pelastettavissa. 

Yliopisto selviytyi kriisistään ja säilytti tieteellisen vapautensa ja 
tehtävänsä yhteiskunnassa. 

Kun myräkkä oli ohi ja yliopisto oli toimintakykyisenä järjestäy
tynyt uusien säädösten mukaisesti eräs kollega yhteiskuntatieteelli
sen tiedekunnan palopesäkkeestä hämmästeli kirjoittajalle yliopis
ton hyvää selviytymiskykyä, johon huomautin tämän kyvyn perus
tuvan lähinnä meidän yliopiston opettajien uskoon vapaaseen tie
teeseen ja meidän kyvykkyyteemme tiedemiehinä ja opettajina! 
Jyväskylän yliopistossa löytyi riittävästi tätä uskoa ja tieteellistä vah
vuutta. Yliopisto säilyi yliopistona. 

Ihminen oppii tekemistään virheistä, mutta myös oikeista ratkai
suistaan. Kun olin kuluttanut annetun luottamuksen loppuun, tämä 
osoitti, että virhetilini rehtorina oli täyttynyt ja vaahlautakunta pas
sitti sen vuoksi miehen suihkuun. Kuten oikeassa pelissäkin, tässä
kin pelaajan on vaikea itse tunnistaa ja tunnustaa tekemiään virheitä. 
En edes näin jälkiarvioinnin yhteydessä tekisi mitään merkittävästi 
toisin noissa vaikeissa tilanteissa, joissa jouduin valvomaan yliopis
ton toimintajärjestystä, virkatehtävien ja -velvollisuuksien asianmu
kaista suorittamista tai puolustamaan yliopiston tieteellistä toimin
tavalmiutta tutkinnon- ja hallinnonuudistuksen vaikeissa kysymyk
sissä. Pyrin olemaan rehellinen tekemisissäni ja tekemättä jättämi
sissäni ja parhaan, mutta varmasti puutteellisen kykyni mukaan etsi
mään yliopiston edun mukaisia ratkaisuja. 
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Rehtorin tehtävä yliopiston edusmiehenä suurten muutosten ai
kana ja yliopiston toiminnan laillisuuden ja asianmukaisuuden ylim
pänä valvojana on raskas tehtävä. Murrosaikana tuo tehtävä tuottaa 
vähän iloa ja paljon murhetta. Hyvän työn ja työympäristön elemen
tit ovat voittopuolisesti merkityssisällöltään myönteisiä. Murrosajan 
rehtorin toimenkuva ja koko symbolinen työympäristö sävyttyi lrni
tenkin pääosin kielteisistä elementeistä: ristiriidoista, valituksista, 
vaikeista päätöstilanteista, syytöksistä, poliittisista painostamisesta, 
julkisuuden vääristymistä, valvontatehtävistä, resurssipulasta jne. 
Vanha opiskelu toverini ja sittemmin Tampereen yliopiston rehlori
na pitkään toiminut Paavo Koli luonnehti rehtorin roolia tylysti 
»koiran kusitolppana olemiseksi». Ainakin rakkikoirien haukuntaa
sain kuulla riittämiin. Mielihyvän kokemiset työstä jäivät vähäisiksi;
aina joku osapuoli oli tyytymätön ja katsoi suureen ääneen etunsa
loukatun. Jonkun kuitenkin piti hoitaa tuon murrosajan likaiset
työt. Tehtävä osui minun kontolleni. Kuorman kantajan ääni kuului
hyvin myös jäähyväissanoissani 30.6.1982 Jyväskylän yliopistoväel
le, mikä välittyi Kanava-lehden toimituksen aloitteena laajemmalle
kin kuulijakunnalle (Kanava 6/82):

Kymmenen vuotta »Alman» tähden - edistyksellisyyden puhureissa ja 

mainingeissa. Viisi vuotta keisarin määräyksestä keisarin uusia vaatteita 

räätälöimässä; satoja uusia pykäliä tutkinnon- ja hallinnonuudistuksesta. 

Sääntöjen karttuessa epäilys vahvistuu: Pyhä Byrokratius korjaa jälleen 

parhaan sadon. Kokeilu ei ollutkaan kokeilua. Aitoja piti kaataa, mutta mi

ten kävikään: nousivat entistäkin korkeammiksi. Reviirejä piti lientää ja 

monitieteisyyttä vahvistaa, mutta miten kävikään? 

Tämä on ollut yliopistoa - murroksessaan. Myötäjuoksua suhdanteissa, 

ajan virrassa - vaan ei akanvirrassa - vielä. Yliopistollakin on omat peräs

sähiihtäjänsä, tuulen haistajansa. Monet uskoivat löytäneensä jo totuuden 

ja järjestäytyivät killoiksi varjellakseen aarrettaan joukon voimalla. Tämä 

oli edistyksellisyyttä, taistelua yliopistosta, vallasta ja valtaan alistamisesta 

vaikka - valtauksen avulla. l\'1ikä rieha! Mikä tutkimuksen aihe! 

Toinen edistyksellisyyden aalto tavoitti yliopiston. Samaa juurta kuin en

simmäinenkin, mutta nyt täyskääntyneenä etsimässä totuutta yliopistosta ja 

yliopistossa. Vailla jäljittelyn makua ja kauko-ohjausta. Aitoa itsetutkiskelua ja 

yliopistokritiikkiä, aitoa pyrkimystä kehittää yliopistoa perustarkoituksensa 

hengessä ja suunnassa - inhimillisen kasvun ja humanismin hyväksi. Sitä pyr-
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kimystä on ollut mieluista myötäelää. Siinä on lupausta yliopiston vapautumi

sesta ja sen uudistavasta tehtävästä yhteiskunnassa. 

Sain kokea yliopiston hallinnossa kaikki nämä vuoksen ja luoteen vaih

telut. Sain kokea yliopistomurroksen monet vaikeudet ja harvat riemut. 

Muistot palautuvat omaan assistenttikauteen Helsingin yliopiston sosiolo

gian laitoksessa: aitoa yliopistotyötä - vuorotta. Vaikeinta ja vieraannutta

vinta oli rehtorikausi - työvuoroineenkin. Nuorena koettelemattomana 

uskoo kykyihinsä, koeteltuna oppii tuntemaan niiden armottomat rajat. 

Yhteiskunnan laitoksena yliopisto edustaa julki- ja juhla-asussaan kor

keinta oppineisuutta ja hengen viljelyä, tieteellistä objektiivisuutta ja totuu

den etsintää. Mutta julkiasuansa alla sillä on myös nuhruinen arkiasunsa. 

Kuinkas muuten, sillä onhan sekin »vain» ihmisestä ja ihmisten laitos. Sel

laisena vaikea kuin mikä, ehkä vaikeampi kuin mikään muu? Ehkä sen pi

tääkin olla juuri sellainen täyttääkseen tehtävänsä ja pysyäkseen elävänä ja 

uudistusvoimaisena: »anarkistinen», jännitteinen, ristivetoinen, hankala 

hallinnoltaan. Rajaehtojaan ei se saa tässäkään ylittää, muuten u n i  v e r s i -

t a  s hajoaa ja sen mukana koko yliopiston perusidea. 

Kun entinen Manu koki pankinjohtajana saaneensa pysyvän vamman 

sieluunsa, itse luulen selvinneeni traumoitta. Toteutin periaatteitani ja yli

opistokäsitystäni, omaa totuuttani yliopistosta mahdollisuuksien mukaan. 

Tiesin ja sain myös tuta, että muillakin on näitä käsityksiä ja totuuksia, jopa 

killoissa vaalittuja ja valvottuja. Pyrkyryyttä vierastan, tuulen haistajaksi en 

rupea - siispä parasta pysyä lestissään ja sovussa itsensä kanssa. 

Asettaa alttiiksi - ilman tukijoukkoja, uskonveljiä ja ismejä - yhden asi

an eli yliopiston luovuttamattoman ajattelunvapauden ja totuuden etsin

nän puolesta. Eikö tämäkin ole yliopistoa. Suhdanteet vaihtelevat, mutta 

totuuden etsintä pysyy. Tämä on yliopiston kulmakivi ja sen tulevaisuuden 

tae. »Olinhan siellä minäkin». Tästä olen kiitollinen. Se oli huolineen ja 

murheineenkin rikas kokemus. Uskon sen opettaneen ihmistä minussa ja 

ihmisestä muissa. 

I<iitän kaikkia opiskelijoita, yliopiston hallinnon myllynkiven pyörittäjiä 

ja sen rattaiston huoltajia hyvästä yhteistyöstä. Kiitän lukuisia yliopiston 

opettajia ja tutkijoita hyvästä rinnantyöstä ja monia toisinajattelijoita rei

lusta ja avoimesta kritiikistä. Kun tavataan, niin hymyillään. Yliopistohan 

on iloinen asia. Kiitän oivallista aisapariani, vararehtoreita Mikko Raati

kaista ja Timo Mäkistä rehdistä yhteistyöstä ja lojaalista tuesta. 

Yliopiston uusi hallintoratkaisu avaa yliopiston kehitykselle uusia mah

dollisuuksia. Se on haaste uusille hallintoelimille ja luottamushenkilöille. 
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Toivotan uudelle rehtorille ja hänen aisaparilleen parasta menestystä. 

Valitsijoiden laaja luottamus on hyvä kannuste tärkeässä tehtävässänne 

hyvän Jyväskylän yliopiston kehittämiseksi vieläkin paremmaksi. 
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Yliopistouran jäähdyttelykausi 

Ei muuta kuin pillit pussiin ja takaisin professorin työjärjestykseen. 
Takana oli viisi täystoimista vuotta yliopiston hallinnossa ja edessä oli 
vielä viiden vuoden työrupeama ennen eläkkeelle siirtymistä. Tunsin 
jääneeni pahasti jälkeen ei vain oman tieteenalani, vaan koko liikun
ta-alan kehityksestä ja esimerkiksi kaikki vanhat luentoni tuntuivat 
pahasti väljähtyneiltä ja sellaisina kaipasivat kipeästi perusteellista päi
vittämistä. Olin tilanteesta lievästi sanottuna kiusaantunut ellen peräti 
turhautunut. Tuntui suoraan sanottuna kohtuuttomalta, että uhrattu
ani viisi vuotta ja parhaan toimintakykyni yliopiston yhteisten asioit
ten hoidossa, joudun vielä nyt maksamaan siitä ylimääräistä veroa 
joutuessani päivittämään itseni ajan tasalle ilman mitään erivapauksia. 
Olenkin muuten sitä mieltä, että näissä tapauksissa, joissa rehtori ei 
toimikautensa jälkeen siirry eläkkeelle tai kanslerin hallintotehtäviin, 
kuten pääsääntöisesti esimerkiksi Helsingin yliopistossa tapahtuu, 
entiselle rehtorille olisi hänen tieteellisen pätevyytensä päivittämisek
si myönnettävä määräaikainen vapaus opetusvelvollisuudesta. 

Yritin itse löytää lisäaikaa uudelleenpätevöitymiseen ja tässä mie
lessä pyysin vapautusta hallinnon luottamustehtävistä. En ihmetellyt, 
että tähän pyyntööni kernaasti suostuttiinkin. Arvioin tilanteeni sel
laiseksi, että lähinnä tutkimustyö voisi antaa parhaan tuotoksen jäljel
lä olevien virkavuosien käytössä. Tässä tarkoituksessa hain Suomen 
Akatemian tutkijaprofessorin määrävuotista virkaa voidakseni syven
tää aikaisempia tutkimuksiani »kilpailusta sosiaalisena toimintajärjes
telmänä». IGpailu sosiaalisena toimintajärjesteln1änä on ri_iin k11n
teästi soluttautunut erityisesti länsimaisen suoritusyhteiskunnan insti
tuutioihin, että siitä on tullut ikään kuin yhteiskuntajärjestyksen erot
tamaton rakenneosa. Tällaisena todellisuuden elimellisenä osana kil
pailu eri muotoineen, sääntöineen ja moraaleineen, kustannuksineen 
ja hyötyineen, tarkoitettuine ja tarkoittamattomine tuotoksineen on 
yllättävän hyvin välttänyt tutkijoiden kriittisen huomion etenkin 
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muilla yhteiskuntaelämän aloilla kuin talouselämässä. Jyväskylän ke
sän kongressissa vuonna 1981 olin kiinnittänyt huomiota kilpailun 
merkittävään asemaan länsimaisessa yhteiskunnassa ja samalla sen 
järjestelmäkustannusten ja -hyötyjen tutkimuksen tärkeyteen tilan
teessa, jossa jatkuvasti kiristyvän kilpailun tuloksena kilpailun kustan
nukset ja häiriöseuraamukset näyttävät uhkaavasti lisääntyvän. Mai
nittakoon, että Helsingin Sanomat julkaisi esitelmästäni laajan kohu
kirjoituksen »Kilpailun kauhunkierre on päättymätön» (HS 
19.7.1981). Tein Suomen Akatemialle vaadittavat asianmukaiset ja sa
malla työläät tutkimussuunnitelmat ja työohjelmat, mutta huomasin 
itse joutuneeni ankaraan kilpailuun nuorempien hakijoiden kanssa 
ko. virasta ja sain kokea kilpailukykyni riittämättömyyden, jota eivät 
ainakaan rehtorikauden vuodet olleet parantaneet. 

Häviöni tuntui tuossa tilanteessa aika kitkerältä etenkin kun us
koin kilpailevani yhteiskunnallisesti erittäin tärkeän ja laiminlyödyn 
tutkimushankkeen puolesta. Mutta tämänkin häviän pystyin no
peasti nielemään olihan minulla jo kokemusta akateemisesta tuoma
ripelistä. Tunsin myös asiantuntijamenettelyn heikkoudet ja sen to
siasian, että usein kilpahakijoiden tieteelliset ansiot ja työohjelmat 
ovat yhteismitattomia, jolloin mikä tahansa sivuseikka - koulukun
ta, tuttavuus, yhteinen yliopisto, sukupuoli, puoluekanta, vahva 
suosija jne. - voi ratkaista kilpailun. Olinko tiukasti sitoutumatto
mana joutunut tällaisen tuomaripelin uhriksi aikaisemmin vahvasti 
politisoituneessa Suomen Akatemiassa? Tuskinpa vain. Tieteen 
harjoittamisessa usein paras luovuuden kausi osuu varhaiskes
ki-ikään. Olin jo ajat sitten sivuuttanut tuon kauden ja luovuuteni 
oli auttamatta ehtymässä - vanhan märehtimiseksi. 

Mutta yllättävästi apua pulmaani löytyi - vieraan valtion tuesta. 
Kun vuonna 1954 USA:n hallituksen Asla-stipendirahasto auttoi mi
nua ratkaisevasti yliopistouran alkuun, saman valtion Fulbright-ra
hasto auttoi minua vuonna 1982 lopettamaan yliopistourani - pa
hemmitta traumoitta. Molemmista tunnen syvää kiitollisuutta. 

Vierailuohjelmaani kuuluivat länsirannikon kuulut yliopistot Los 
Angelesissa, Berkeleyssä ja Scattlessa. Tapasin tuttuja kollegoja ja 
tutustuin uusiin. Vierailin seminaareissa, joissa selostin omia tutki
rnuksiani ja tutustuin isäntieni tutkimushankkeisiin. Kävin myös 
tervehtimässä vanhoja, Asla-vuosien takaisia amerikansuomalaisia 
ystäviä. Los Angelesissa sain seurata olympiavoimistelijoiden letke-

] 341 [ 



ää ja taiturimaista harjoittelua ja Seattlessa urheilujohtajan kirjalli
sella luvalla yliopiston kuulun jalkapallojoukkueen tarkoin ulkopuo
lisilta tarkkailijoilta varjeltua harjoittelua. Totista touhua, mutta ei
vät siinä yliopistojoukkueen salaiset kuviot suuressa vaarassa minun 
suhteeni olleet. Sykähdyttävintä oli käynti entisessä opinahjossani 
Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä. Opettajakunta oli täysin vaih
tunut ja omat opettajani sosiologiassa ja liikuntakasvatuksessa olivat 
täysinpalvelleina enää nykyopettajien muistoissa. Merkillisesti kui
tenkin nuo vanhat laitokset vielä puhuttelivat ja muistuttivat suuris
ta innostavista opettajistaan. 

Kielteisenä kehityspiirteenä oli havaittavissa turvariskien lisään
tyminen eritoten näissä lännen suurkaupungeissa jättäen jälkensä 
myös yliopistojen ympäristökuvaan. Los Angelesissa olin tavannut 
mm. tutun sosiologikollegan tohtori Joan Dudan. Olin sopinut hä
nen kanssaan tennisottelusta, mutta häntäpä ei kuulunutkaan ken
tälle. Ennen lähtöäni Berkeleyiin kuulin hänen joutuneen kotiovel
laan ryöstön kohteeksi ja tästä järkyttyneenä hän oli sulkeutunut ko
tiinsa uskaltamatta lähteä mihinkään. Kun saavuin Berkeleyiin me
nin ensimmäiseksi tutustumaan liikuntakasvatuksen laitokseen, jos
sa tapasin laitoksen johtajan professori Roberta Parkin niinikään
järkyttyneessä tilassa, koska saman varhaisaamun uintitreenauksen
yhteydessä laitoksen naisopiskelija oli joutunut raiskauksen uhriksi!
Vaikka sama riski ei uhannutkaan, sain vakavat ohjeet välttää yksin
kävelyä etenkin syrjäkaduilla.

Vierailevana professorina minulle oli varattu huone ja ruokailu
mahdollisuus yliopiston vierastiloissa. Mieleni teki kuitenkin vieres
sä sijaitsevan ja upealle San Fransisco -lahdelle avautuvan opiskelija
hotellin International Housen elävämpään ympäristöön, jossa olin 
viettänyt itse 11 muistorikasta kuukautta. Muutto International 
Housen vierashuoneeseen järjestyikin ja minut toivotettiin talon 
entisenä asukkaana sydämellisesti tervetulleeksi. Sain myötäelää uu-

, 11 1 • 1 • 
. 1 1" . 1 • 1 1 ae11ee11 la1oi1 a1nut1aatu1sta, nuorten op1s�{e..1J01(1en Ja <an1aa <:an-

sainvälisyyttä. Tunsin itsekin piristyväni ja nuortuvani. Talon tutun 
cafeterian kahvijonossa äkkäsin julkisuudesta tutut kasvot. Voiko 
olla totta, että ne kuuluvat professori Olli V. Lounasmaalle? Kuului
vat hyvinkin, sillä tämä tunnettu kylmän olotilan tutkijamme oli tul
lut tänne tavatakseen kuulun aivotutkijan, jonka vastaanotolle pää
syä hänenkin piti odottaa pari päivää. 
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Mutta vielä suurempi yllätystapaaminen oli odottamassa. Olin 
vuosien saatossa menettänyt yhteyden amerikkalaiseen opiskelijays
tävääni William Elvenholliin, joka aikoinaan, niinikään Interna
tional Housen opiskelijana, oli auttanut meitä muukalaisopiskelijoi
ta vieraan maan vieraissa olosuhteissa maan tavoille - aina ystäväl
lisenä ja palvelualttiina. 

Bill oli valmistunut yliopistosta diplomi-insinööriksi ja löytänyt 
työuransa avaruustutkimuksen alalta Silicon Valleystä. Olisiko tämä 
veikko vielä mukana International Housen Alumni-toiminnassa? 
Alumnin jäsenrekisteristä löytyikin osoite ja puhelinnumero, ja rie
mukas jälleentapaaminen Billin ja hänen vaimonsa Lavernen kanssa 
oli tosiasia! Ystävyyssuhteemme käynnistyi uudelleen tästä tapaami
sesta, mutta päättyi sittemmin traagisesti Billin ja Lavernen ensim
mäisellä matkalla Eurooppaan, jolloin heidän piti saapua myös Suo
meen. Tulopäivän aattona 8.7.1994 sain kesämökille Asikkalaan 
Lavernen järkyttävän puhelinsoiton: Bill oli pyöräretkellä Itävallan 
vuoristossa menehtynyt massiiviseen sydänkohtaukseen. Riemukas 
tapaamisen odotus vaihtui samalla murheelliseksi muistoksi hyväs
tä, pyyteettömästä ystävästä, jolle olin jäänyt paljossa kiitollisuuden 
velkaa. 

Berkeleystä kierrokseni jatkui Washingtonin yliopistoon Seatt
leen. Koska sieltä on enää lyhyt merimatka Kanadan puolelle, pää
tin käydä rajan takana Vancouverin saarella tervehtimässä Jyväsky
lässäkin vieraillutta Victorian yliopiston vararehtoria professori 
John J. Jacksonia. Saaren pääkaupunki Victoria, kuten myös sen yli
opisto, ovat kuuluja kauniista ympäristöstään. Amerikan suur
kaupunkien suuryliopistojen kiireinen ja jännitteinen elämänrytmi 
oli täällä rajan takana vaihtunut rauhallisempaan ja letkeämpään 
menoon tuntuen suorastaan kotoisalta. Ilmankos saaren lähivedet
kin ovat mahtavien miekkavalaitten suosimia »kutupaikkoja»! 

Viihdyin ympäristössä ja myös tutkijaseminaarissa, jossa sain se
lostaa tutkimuksiani urheilun moraalikäsityksistä. Viihtymystäni 
täydensi kotoinen asuminen yliopiston vierastiloiksi muutetussa 
rehtorin virka-asunnossa, mutta myös riemukkaat nelinpelit tennis
kerholla pelikumppanina Mrs. Enid Jackson, Kanadan monivuoti
nen seniorimestari! 

Vierailuni päätteeksi ja isäntieni lämpimästä suosituksesta päätin 
mennä Victorian kaupungin sinfoniaorkesterin konserttiin yliopis-
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ton musiikkisalissa. En tiennyt ennalta konsertin ohjelmasta, mutta 
kollegani kehottivat minua varaamaan nenäliinan matkaan! Tarpeen 
olikin, sillä konsertti huipentui mustan kapellimestarin johtamaan 
Sibeliuksen Finlandiaan, jonka upean lauluosan esitti 500-jäseninen 
koulukuoroyhtymä! Samoin kuin lähes 30 vuotta aikaisemminkin 
Suomi-poika sai nytkin lähteä kotimatkalleen Finlandian mahtavan 
säveldraaman saattamana! Elämään voi sisältyä tällaisia ihmeellisiä 
sattumuksiakin. 

Tämä vieraan valtion rahoittama täydennyskoulutus suuren län
nen suurissa yliopistoissa auttoi minua merkittävästi pyrkimykses
säni virittyä uudelleen tieteenalani aaltopituudelle. Vieraalla maalla 
esiintyessään jokainen yrittää parastaan ja pyrkii antamaan itsestään 
tutkijana mahdollisimman vakuuttavan kuvan. Ei silloin jäädä muis
telemaan enää yliopiston hallinnon pulmia ja menneitä raskaita ai
koja; on keskityttävä jokaiseen uuteen vaihtuvaan tilanteeseen, vaih
tuviin kollegoihin ja opiskelijoihin sekä vaihtuviin teemoihin. Oli 
kannustavaa havaita, miten hyvin suomalainen liikuntasosiologinen 
tutkimus ja ajattelu oli ajan tasalla, jos mittapuuna pidetään alan 
amerikkalaista tutkimusta. Ja tietysti nämä vierailut, seminaarit ja 
keskustelut kollegojen kanssa antoivat paljon uusia virikkeitä vir
kaansa palaavan ikääntyneen professorin työmotivaation sytyk
keeksi. 

] 344 [ 



Vanheneva opettaja 

Liikunnan sosiaalitieteiden laitoksella opiskelijakunta oli poissaoloni 
aikana täysin vaihtunut. Puolin ja toisin tilanne oli ikään kuin avoin: 
opiskelijat varmaan ihmettelivät, mitä tuoretta tuollainen vanha jäärä 
enää pystyy heille nykypäivän opiskelijoille antamaan ja minä puoles
tani ihmettelin, miten tämän päivän nuoret tiedostavat yhteiskunnal
lisen todellisuuden ympärillään ja liikunnan sen osa-alueena. Huoma
sin pian, että liikuntahallinnon koulutusohjelmaan oli valiutunut 
opiskelijaryhmä, joka oli hyvin motivoitunut opintoihinsa ja pystyi 
oppimishalussaan sytyttämään myös ikääntyvän opettajansa. 

Missä tahansa koululaitoksessa ja niinmuodoin myös yliopistos
sa opettaja-oppilas-suhde on tärkein tuotannontekijä. Tuo suhde 
voi perinteisessä luentotilanteessa jäädä varsin etäiseksi ja yksisuun
taiseksi tuottamatta opettajalle muuta palautetta kuin - heikkoja 
tenttivastauksia osoituksena viestin heikosta perillemenosta. Perin
teinen seminaarityyppinen opetustilanne sisävastoin muuttaa opet
taja-oppilas-suhteen läheisemmäksi ja samalla kaksisuuntaiseksi 
opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseksi. Seminaarityyppinen ope
tustilanne antaa luentoa paremmat edellytykset todelliseen oppimi
seen, mutta oppimisen syvyystasoa säätelee kuitenkin aina sen läh
tötaso eli opiskelijoiden tiedollinen perusta: mitä parempi on tämä 
lähtötaso, sitä enemmän seminaari pystyy myös antamaan. Loista
van näytteen seminaariopiskelun tuloksellisuudesta antoi englanti
lainen professori Peter C. Mclntosh johtaessaan Liikunnan sosiaali
tieteiden laitoksella seminaaria, jossa käsiteltiin liikunnan kehittämi
sen problematiikkaa erityisesti tarpeiden ja kysynnän (needs vs. 
1vants) suhteen. Tämä vanha herra kykeni sympaattisella tavalla akti
voimaan jokaisen osanottajan keskusteluun puhutellen kaikkia 
muistinvaraisesti etunimeltä ja rohkaisten yksilöllistä ajattelua ja sen 
ilmaisua - vieraan englanninkielen avulla. Oli varmasti unohtuma
ton oppimistapahtuma mukana olleille opiskelijoille. 
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Olin tuntenut samaisen vanhemman kollegani jo vuodesta 1963, 
josta alkoi kansainvälinen yhteistyö liikuntasosiologian alalla. Erityi
sesti liikunnan kulttuurihistorian tutkijana ja valppaana kansainväli
sen urheilun muutosilmiöiden havainnoitsijana Peter Mclntosh al
koi huolestua urheilun rappeutumisilmiöiden yleistymisestä ja pe
rusmoraalin murenemisesta. Tästä hän sai kimmokkeen ryhtyä sel
vittämään urheilumoraalin perusteita. Pohdiskelun tuloksena syntyi 
vuonna 1979 ensimmäinen nykyurheilun eettistä perustaa luotaava 
kirja »Fair Play», joka toi tämän tärkeän kysymyksen yleisempään 
tietoisuuteen ja käynnisti jatkotutkimuksia ja -keskusteluja asiasta. 
Kirjaansa varten hän joutui vanhoilla päivillään vielä perehtymään 
moraalifilosofiaan, mutta uskoen asiansa tärkeyteen vei vaikean teh
tävänsä päätökseen. Liioittelisin luontaista vaatimattomuuttani (!) 
jos jättäisin mainitsematta, että kirjan yksi luku koostuu lähinnä 
oman fair play -tutkimukseni tuloksista (s. 128-139). Kirja herätti 
laajan kiinnostuksen, ja se käännettiin mm. japaniksi. 

Yliopisto-opettajan ammatillinen viehätys perustuu paljossa teh
tävän tarjoamiin moninaisiin haasteisiin. Jokainen tieteenala sinäl
lään tarjoaa omat metodologiset ja teoreettiset haasteensa, jokaisen 
tieteenalan tutkimuskohde tarjoaa tutkijalle haasteita ja jokainen 
alan opiskelija on tai pitäisi olla haasteena opettajalle: miten saada 
opiskelija kiinnostumaan oppimisesta tavalla, joka kannustaisi itse
opiskeluun, asioitten problematisointiin ja pohdiskeluun, mutta 
myös ihmisenä kasvamiseen. Yliopiston tehtävänä on jo lain mu
kaan kasvattaa opiskelevaa nuorisoa kykeneväksi palvelemaan isän
maata ja ihmiskuntaa. 
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Viimeinen tutkimushanke 

Sanotaan, että yliopiston opetus on parhaimmillaan kulkiessaan rin
ta rinnan tutkimuksen kanssa. Sanonta korostaa tutkitun tiedon tär
keää osuutta opetuksessa. Koska liikuntatieteellinen tutkimus on 
maassamme nuorta ja on käynnistynyt varsinaisesti vasta 1960-lu
vulla Jyväskylän opintosuunnan perustamisesta alan käyttäytymis
ja yhteiskuntatieteellisen opetuksen suuria pulmia on ollut juuri tut
kimustiedon puute. Tämän puutteen korjaamiseksi olen professo
rin tehtävässäni panostanut enemmän tutkimustyöhön kuin ope
tukseen siinä uskossa, että vähänkin pidemmällä tähtäyksellä tutki
mustiedon karttuminen vaikuttaa myönteisesti myös opetussisältöi
hin ja opintotuloksiin. 

Tutkijana olen ollut jokapaikan höylä käynnistäen ja suorittaen 
eksploratiivista esitutkimusta monista eri aiheista liikuntasosiolo
gian alalta. Eräs tärkeä kohdealue oli kuitenkin jäänyt vielä koske
mattomaksi - suomalaisen liikunta- ja urheilutoiminnan perusyk
sikkö, voimistelu- ja urheiluseura ry. Koulujen liikuntakasvatuk
sen lisäksi tuhannet, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustu
vat liikuntaseurat huolehtivat käytännön liikuntatoiminnasta, ja 
niiden toimintakyvyn varassa elää liikunnan ja urheilun harrasta
minen maassamme. Tämä perustotuus unohtuu helposti me
diajulkisuudessa, mutta myös valtakunnallisissa lajijärjestöissä, 
joista byrokratisoitumisen myötä kehittyy helposti ikään kuin itse
tarkoituksia. Näin tapahtuessa niiden alkuperäinen tarkoitus edis
tää seurojen toimintaa ja niiden yhteistä etua on päässyt hämärty
mään. 

Paavo Seppänen, Pekka Kiviaho ja myöhemmin Kalevi Olin 
yhdessä Esko Rannon kanssa olivat tehneet Gallup- ja kuntatieto
jen pohjalta mielenkiintoisia selvityksiä järjestöjäsenistön väestöl
lisestä ja poliittisesta rakenteesta ja alueellisesta jakaantumisesta, 
mutta itse seurayhteisöä sosiaalisena organisaationa oli toistaisek-
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si tutkittu vähän ja lähinnä yksittäisinä tapauksina ja kulttuurihis
toriallisina kohteina ( esim. seurahistoriat). 

Tutkimuksen ajankohtana 1980-luvun puolessa välissä maassa 
toimi noin 6000 liikuntaseuraa, joiden joukosta löytyy tuskin kahta 
samanlaista. 

Liikuntaseura sosiaalisena organisaationa, erilaisten ihmisten 
yhteisönä, on yhtä kompleksinen ja moniehtoinen kuin ihmisen 
persoonallisuus. Tämä kompleksisuus viittaa samalla siihen, että 
myös seurojen toimintakyky, valmius toteuttaa tuloksellisesti tar
koitustaan, on varsin moniehtuinen ilmiö. Siten toimintakyvyssä 
ei voi olla yksin kysymys vain seuratoiminnan vetäjistä, rahasta tai 
jäsenten passiivisuudesta, kuten tuohon aikaan oli tapana väittää, 
vaan paljon kompleksisemmasta asiasta. Tähän sosiaalisten orga
nisaatioiden kompleksisuuteen olin jo käytännössä tutustunut toi
miessani vuosia SVUL:n osastopäällikön tehtävissä ja sittemmin 
yliopiston hallinnossa, mutta myös teoriassa opiskellessani v. 
1954-1955 organisaatioteoriaa Kalifornian yliopistossa alan tun
nettujen tutkijoiden Philip Selznickin ja Reinhard Bendixin opas
tuksella. Kirjoitin muuten kummallekin professorille luentotut
kielman suomalaisen liikuntaorganisaation kompleksisuudesta. 

Liikuntaseurojen erilaisuuden pulman edessä tutkija joutuu kysy
mään, miten tätä moninaisuuden rikkautta voitaisiin pelkistää taval
la, jossa säilyvät sen olennaisimmat piirteet, ja onko näin pelkiste
tyistä seuratyypeistä löydettävissä yleisiä, useille seuroille tun
nusomaisia toimintakyvyn ehtoja. Tämä kysymysasettelu määrää 
myös käytetyn deduktiivisen tutkimusstrategian: edetään yleisestä 
yksityiseen eli suuresta seurajoukosta pyritään pelkistämään seuro
jen toiminnalliset perustyypit ja määrittelemään alustavasti niiden 
toimintakyvyn vaihtelua aiheuttavat yhteydet. Vasta tämän perus
kartoituksen jälkeen on tarkoituksenmukaista siirtyä esimerkiksi 
tyyppiseurojen osalta todentamaan ja syventämään peruskartoituk
sen antamia alustavia tuloksia. 

Avustajakseni sain lupaavan nuoren tutkijan, LitK Pasi Kosken, 
joka kerätyn seura-aineiston pohjalta teki liscnsiaattitutkimuksensa 
ja toteutti itsenäisesti sen syventävän jatkovaiheen, joka sittemmin 
hyväksyttiin väitöskirjana »Liikuntaseura toimintaympäristössään» 
(Jyväskylä 1994). 
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Tutkimus on paljossa riippuvainen myös käytettävissä olevista resursseis

ta. Koska resurssit olivat niukat, tutkimus ja sen aineiston keräys oli to

teutettava halvimman mukaan. Erityistä painoa pantiin tutkimuksen suun

nitteluun ja muihin ennakkovalmisteluihin. Ennakkovalmisteluihin kuului 

mm. Jyväskylässä 3.-4.6.1985 järjestetty seuratoimintaseminaari, jossa jär

jestöjen seura-asiantuntijat kertoivat havainnoistaan ja kokemuksistaan

seurojen toimivuuden ongelmista antaen lisäksi asiallista palautetta esite

tystä tutkimussuunnitelmasta. Edelleen ennakkovalmisteluihin kuului

suomalaista seuratoimintaa koskevan tutkimustiedon kokoaminen (Pasi

Koski, Suomalainen liikuntaseura - Mitä seuroistamme tiedetään?, 1987)

ja tekijän laatima kattava toimintamalli liikuntaseurasta sosiaalisena orga

nisaationa (Kalevi Heinilä, Liikuntaseura sosiaalisena organisaationa, no

38, 1986, 134 s.). Tästä toimintamallista pelkistin tutkimusta varten viite

mallin, jonka peruskomponentit näkyvät seuraavassa kaaviossa

LIIKUNTASEURAN TOIMINTAPOTENTIAALIN LÄHTEET 

TULEVAISUUS 

PERUSTAMINEN 

Liikuntaseuran toimintapotentiaalin lähteet ankkuroituvat käytetys
sä viitemallissa kuviossa esitettyihin peruskomponentteihin ja nii
den keskinäiseen vuorovaikutukseen: 
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Tämän järjestelmän toimivuutta säätelevät yhtäältä »ympäristö», jonka kans

sa seura on - enemmän tai vähemmän - vuorovaikutuksessa, ja toisaalta 

»aika>>, joka toimintaperinteenä on muovannut sen rakenneosia ja joka ke

hittämistavoitteina voi ohjata näiden rakenneosien toimintapotentiaalin

muutoksia tulevaisuuden näkökulmasta. Kun »toimintaperinne» selittää esi

merkiksi seuran resurssitilaa, hallintomallia ja ohjelmaa nykyhetkellä, »kehit

tämistavoitteet» vuorostaan ennakoivat niiden muutoksia huomispäivän ti

lanteessa. Kaikkien tällaisten muutosten perustarkoituksena on edistää seu

ran toimivuutta muuttuvassa ja ennakoitavassa ympäristötilanteessa. Tämä

tapahtuu kehittämällä seuran erilaista toimintapotcntiaalia. Vaikka tietyn

seuran toimintapotentiaali »tässä ja nyt>> -tilanteessa on rajallinen suure, ke

hittämistoimenpiteiden avulla on mahdollista ensinnäkin aktivoida seuran

käyttämätöntä potentiaalia ja toisaalta hankkia uutta toimintapotentiaalia -

lähinnä ympäristöstä. (Heinilä-Koski, 1991, 113-114)

Tutkimukseen poimittiin järjestökohtaisella - SVUL, TUL, CIF, 
SPL ja Suomen Latu - otannalla 1642 seuraa käsittävä otos. Tutki
mustiedot kerättiin postikyselyn avulla soveltamalla asiantuntija
menettelyä. Seuroista 51 % (n 836) palautti lomakkeen asianmukai
sesti täytettynä. Seurat jakaantuivat toiminnan päätarkoituksen mu
kaan kilpaseuroihin (29%), kuntoseuroihin (31 % ) ja monialaseuroi
hin eli kilpa- ja kuntoseuroihin (40%). Tutkimushavainnot antoivat 
selvästi tukea viitemallin käyttökelpoisuudesta etsittäessä selitystä 
seurojen toimintakyvyn vaihtelulle ja viittasivat samalla siihen, että 
viitemallin eri komponenttien osuus seuran toimivuuden vaih
telussa myös seuratyypin mukaan eli sen mukaan onko kysymykses
sä kilpa-, kunto- vai monialaseura. 

Suomalaisen seuraverkoston peruskartoitus oli suoritettu. Teh
tävän vaikeuden ja tutkimusresurssien niukkuuden asettamat rajoi
tukset huomioonottaen tutkimus oli tuottanut ainutlaatuisen koko
naiskuvan liikuntaseuroistamme ja niiden toimintaedellytyksistä. 
Tutkimusraportin loppusanoissa saatoinkin todeta mm. seuraavaa: 

Tutkimus lähti siitä perusnäkemyksestä, että liikuntaseuran toimivuus sosiaa

lisena organisaationa on moniehtoinen ja monenlaisia voimavaroja vaativa. 

Voimavaransa liikuntaseura ammentaa omista lähteistään - aatteistaan, asian

tuntemuksestaan, jäsentensä aktiivisuudesta, yhteisvastuullisuudesta ja toi

mintaperinteistään - mutta enentyvästi myös ympäristöstään. Tutkimusha-
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vaintojen mukaan seurojen toimivuus ankkuroituu usein hyvään ympäris

töyhteistyöhön. On ilmeistä, että toiminnan laajentaminen ja sen laatutason 

kohottaminen edellyttävät yleensä myös voimavarojen lisäystä. Seurojen voi

mavarahuollossa ympäristöyhteistyön merkitys todennäköisesti lisääntyy. 

Kehittyäkseen liikuntaseurojen on siten lisättävä avoimuuttaan, ympäristöyh

teyksiään [ ... ] 

Liikuntaseura edustaa perinteisesti ns. keskinäisen hyödyn organisaa

tiotyyppiä, koska sen toiminta tähtää jäsenistön hyvään ja sen toiminnasta 

vastaa jäsenistö. Tutkimushavainnot viittaavat kuitenkin siihen, että liikunta

ohjelman tason eriytymiskehitys on tapahtunut osin riippumatta jäsenistön lii

kuntaintressien ja -edellytysten erilaisuudesta. Käytännössä tämä merkitsee 

sitä, että seurat eivät erikoistuvilla liikuntaohjelmillaan tavoita tehokkaasti jä

senryhmiensä erilaista liikuntakysyntää. Tämä merkitsee myös sitä, että seuro

jen pitäisi nykyistä paremmin jäsentää jäsenistönsä erityisryhmät ja niiden eri

laiset jäsenyys- ja liikuntaintressit sekä käyttää hyväksi tätä tietoa seuratoimin

nassa ja sen kehittämisessä. Ellei näin tehdä, jäsenryhmiin sisältyvää toiminta

potentiaalia jää passiiviseksi ja seuran toimivuudessa hyödyntämättä. 

Muuttuvassa yhteiskunnassa myös seurojen toimenkuva muuttuu. Liikun

taseura keskinäisen hyödyn organisaationa on saamassa myös palveluorgani

saation toimenkuvan piirteitä: tuotetaan liikuntapalveluja ullmpuolisia asiakas

ryhmiä varten. Asiakkaan suhde liikuntaseuraan jää jäsenen totaalisempaan 

suhteeseen verrattuna kapea-alaiseksi ja hyötykorosteiseksi [ ... ] Mutta toisaal

ta on niin, että kaikki eivät haluakaan liikuntaseurojen 'totaaliseen' jäsenyy

teen ja sen tunne- ja arvositoumuksiin, koska heillä on niitä mahdollisesti jo 

muutenkin riittävästi. Heitä kiinnostavat lähinnä vain nämä seurojen ulko

puolisille tarkoitetut liikuntapalvelut. Hyvä niinkin. 

lisääntyvät haasteet ja muutospaineet kohdistuvat liikuntascuroihin. Kil

pascurojen haasteena on markkinoiden koveneva kilpailu, jossa menestymi

nen vaatii lisääntyviä panoksia ja lisääntyvät panokset nostavat kustannuspai

neita. JJikuntaharrastuksen laajeneminen uusien väestöryhmien pariin mer

kitsee haastetta erityisesti kunto- ja monialaseuroille. Haaste kohdistuu niiden 

ohjehnatarjonnan monipuolisuuteen ja toimintakapasiteetin riittävyyteen. 

Monialaseura edustaa perinteistä seuratyyppiä, joka erikoistumiskehityksen 

myötä voi menettää hallitsevan asemansa. Toiminnan laatu- ja tehokkuusvaa

timusten lisääntyessä monialayrityksen on vaikea eriyttää riittävästi toiminta

organisaatiotaan ja hankkia erilaista toimintapotentiaalia eri toiminta tarkoitus

ten toteuttamiseksi. Tämä lienee niiden keskeinen haaste (Heinilä & Koski 

1991, 129-131). 
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nldistyksellinenn palaute 

Tutkimus oli suoritettu yhteistoiminnassa keskusjärjestöjen SVUL, 
TUL, CIF sekä Suomen Palloliiton ja Suomen Ladun kanssa. 
Yhteistyökumppaneille toimitetun tutkimusraportin lähetekirjeessä 
ilmoitin olevani valmis esittelemään tutkimustuloksia järjestöväelle. 
Yhtään pyyntöä en koskaan saanut. Näin vähän järjestöissä löytyi 
kiinnostusta tutkimusta kohtaan, joka selvitti niiden jäsenseurojen 
toimivuutta nykyajassa. Ja kuitenkin järjestöjenkin olemassaolon oi
keutus lopulta perustuu näiden perusyksikköjen toimintaan, koska 
juuri näissä toteutuu liikunnan ja urheilun tarkoitus tai jää toteutu
matta. 

Mutta eipä tämä »ainutlaatuinen tutkimushanke» saanut ns. tieteen 
asiantuntijoiltakaan mainesanoja. Tässä viittaan opetusministeriön 
asettamaan asiantuntijaryhmään, joka suoritti vuosina 1989-1990 
suomalaisesta liikuntatieteellisestä tutkimuksesta yleisen arvioinnin 
toimenpidesuosituksineen (Evaluation of Finnish Research in Sport 
Sciences, OPM:n työryhmien muistioita 1991 :20). Tuolloin vielä kes
keneräinen seuratutkimukseni oli valittu myös arvioinnin kohteeksi 
asiantuntijana Turun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Timo 
Toivonen. 

Periaatteessa tämänkaltainen ulkopuolinen arviointi on hyvin 
tarpeellinen jo yksin tieteen kehityksen kannalta. Tunnetusti kriitti
nen keskustelu tieteen tilasta on maassamme vähäistä tai puuttuu 
tyystin. Mutta kun on kysymys oikein opetusministeriön toimek
siannosta suoritettavasta virallisesta tutkimuksen arvioinnista, on 
sentään lupa odottaa tieteellisesti perusteltua ja huolellista työtä. 
Sitä paitsi arvioinnin pätevyys riippuu täysin arvioitsijoiden omasta 
tieteellisestä pätevyydestä ja kyseisen tutkimusalan hallinnasta. 

Alustava arviointi yllätti ylimalkaisuudellaan ja kritiikillään, jonka 
kärki oli suunnattu lähinnä tutkimuksen suunnittelun perusteelli
suuteen ja muka käytetyn viitekehyksen testaamisen laiminlyöntiin! 
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Tuo laiminlyöntiväite antoi jo sinällään oivan todisteen itse arvioin
nin pätevyydestä, koska tutkimuksen keskeneräisyyden vuoksi tämä 
osa analyysia oli arvioinnin ajankohtana vielä suorittamatta! Arvi
ointiryhmän järjestämässä kommenttikokouksessa ihmettelin 
asiantuntijan outoja 'hattutemppuja' saamatta kuitenkaan mitään 
selitystä. Tutkimusraporttini valmistuttua esitin toivomuksen, että 
apulaisprofessori Toivonen suorittaisi nyt uudelleen, tutkimustu
losten ollessa käytettävissä, tutkimuksen arvioinnin. Mutta jälleen 
yllätyin: vastaavan asiantuntijan Toivosen sijasta assistentti, dosentti 
Martti Siisiäinen oli pantu asialle opettamaan »edistyksellistä» orga
nisaatiotutkimusta vanhakantaiselle professorille, joka muka on kä
sittänyt tutkimuskohteena olevat liikuntaseurat täysin väärin eli 
»taylorilaiseksi koneeksi». Olen tietysti juridisesti jäävi arvioimaan
tällaista asiantuntija-arviointia omasta tutkimuksestani. Tutkijana
kuitenkin tunnen tutkimukseni ja sen jatko-ohjelman ja pystyn tut
kijaveteraanina arvioimaan myös tällaisten asiantuntijoiden tehtävä
pätevyyttä ja heidän arvostelujensa asiallisuutta. En voinut muuta
kuin hämmästellä tällaista tieteellistä edistyksellisyyttä ja virallisen
arviointimenettelyn epäpätevyyttä! (OPM:n muistio 1991 :20,
58-59, Liikunta ja tiede 3/1992, 50-52, 5/1992, 58-59)

Tähän päivään mennessä en ole näiden tieteen yliasiantuntijoi
den kommenteista löytänyt mitään viitettä jostain tieteellisestä pe
rustellummasta vaihtoehdosta tai lähestymistavasta, joka olisi tuot
tanut annettujen resurssien puitteissa paremman yleiskuvan urhei
luseurojemme toimintatilasta ja toiminnan perusedellytyksistä kuin 
käyttämäni viitemalli ja sen käyttösovellutus asiantuntijamenettelyi
neen ja postikyselyineen. On kovin edistyksellistä kieltää kaikki po
sitivismin käyttöarvo käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisessä tutki
muksessa, mutta näin tehtäessä seurataan lähinnä vain muotivir
tauksia, jossa lapsi lentää helposti pesuveden mukana ulos. 

»Hyvässä seurassa» eli seuratutkimuksen parissa työskennellen
yliopistourani virkavuodet täyttyivät, ja liu'uin ikäänkuin portaatto
masti 63-vuotiaana kansaneläkelaitoksen kirjoihin. Itse en keksinyt 
mitään kunnon syytä tehdä asiasta sen kummempaa julkisuutta, ja 
koska tiedekuntakaan ei halunnut sen johdosta julkisesti iloita, siir
ryin vähin puhein yliopiston kauniin muistomitalin kera yliopiston 
tartanilta katsomoon. Olin ollut monien muiden tapaan vain yhtenä 
rattaana mukana muuttuvan yliopiston kiertokulussa. Onnekkaasti 
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pääsin kuitenkin sen historiaan ensimmå'isenå' liikuntapedagogiikan, 
ensimmå'isenå' liikuntasosiologian ja ensimmå'isenå' täysin palvelleena lii
kunta-alan professorina. Historiassa tämäkin luetaan ansioksi. 
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Virkauran päätteeksi Moskovaan 

Virkauran päätteeksi sain kokea sosialistista edistyksellisyyttä myös 
itse paikan päällä, kun sain yllättävän luottamustehtävän opetusmi
nisteriöstä: 

Esitys, että professori Kalevi Heinilä valtuuskunnan johtajana, professori 

Paavo Seppänen ja tutkija Aki Hietanen valtuuskunnan jäseninä voisivat 

virkamatkaoikeuksin matkustaa Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liit

toon 9.-14.6.1986 tutustumaan tutkimustoimintaan aiheesta »urheilu ja 

kansainvälinen rauhanliike». 

Vierailu tapahtuu SNTL:n ministerineuvoston alaisen liikuntakulttuuri

ja urheilukomitean ja Suomen valtion urheiluneuvoston välillä 29.11.1985 

allekirjoitetun yhteistyöohjelman mukaisesti [ ... ] 

Helsingissä, opetusministeriössä, toukokuun 2 päivänä 1986 

Opetusministeri Kaarina Suonio 

Kansliapäällikkö Jaakko Numminen 

Osastopäälllikkö Heikki Klemola 

Toimistopäällikkö Timo Haukilahti 

Esittelijä Raija Mattila 

Allekirjoittajista päätellen koko opetusministeriö oli meidän pienen 
hyvän tahdon lähettiläsryhmämme taustatukena, josta takeena 
saimme matkaamme ison kollin isännille tarkoitettuja virallisia lah
japaketteja. Edustusjoukkueellemme oli yhteistä se, että olimme 
kaikki kolme esittäneet aktiivista roolia vuoden 1982 urheilun 
ETY-kongressissa »Urheilu ja kansainvälinen yhteisymmärrys» Fin
landia-talossa: Paavo Seppänen tunnettuna olympiamenestyksen ja 
kansainvälisen urheilun tarkoitettujen ja tarkoittamattomien seu
rausten tutkijana, Aki Hietanen Rauhan ja konfliktin tutkimuslai-

] 355 [ 



toksen tutkijana oli kartoittanut puolestaan urheilun kansainvälistä 
yhteistoiminnan verkostoja ja kirjoittaja oli perehtynyt kansainväli
sen urheilun kehitysilmiöihin. Olimme valmiit kohtaamaan ison 
naapurin tietäjät YYA-sopimuksen hengessä. 

Vaikka olimme rauhan ja virallisen yhteistyön asialla, vaikeudet al
koivat jo tullissa: jouduimme tarkoin selvittämään matkamme tarkoi
tuksen ja kaikki matkatavaramme ja erityisesti Paavo Seppänen jou
tuivat tarkkaan syyniin. Aki Hietanen kummeksui jälkeenpäin tätä 
menettelyä virallisen valtuuskuntamme osalta kertoen SAK:n val
tuuskunnasta, jossa hän oli äskettäin ollut rnukana ja joka muitta mut
kitta oli ohjattu tullin ohi ilman mitään tarkastuksia. Mutta me olim
mekin urheilun ja rauhan asialla, ja se olikin jo jotain vakavampaa, jo
hon ilmeisesti tullinkin piti suhtautua tosissaan. 

Yhteistyösopimuksen mukaisesti meitä piti olla vastassa suomen
kielinen tulkki. Vastassa olikin tulkkineitonen - yksin ja mykkänä, 
mitä tulee virallisen sopimuksen mukaiseen suomenkielen taitoon! 
Yhteiseksi kieleksi tulikin englanti - silloin kun tällaista kom
munikointivälinettä yleensä tarvittiin. Tosiasiassa suurin osa virallisen 
valtuuskuntamme ajasta kului Olympia Hotellissa, omissa oloissam
me ja jalkapallon MM-otteluita TV:stä katsellen. 

Urheilijat puhuvat »hotellikuolemasta». Nyt tiedän mitä se mer
kitsee. Olympia Hotelli sijaitsee kaukana Moskovan liepeillä ja ym
päristössä, jossa ei ole mitään mielenkiintoista nähtävää. Suurim
man osan ajasta vietimme hotellimme täysihoidossa nauttien vakio
ateriat vakiopöydässä vakiomehuineen. Kun havaitsimme alakerran 
ravintolan tarjoiluoikeuksiin sisältyvän myös oluen, rohkenimme 
poiketa kaavasta ja tilata äitelän mehun tilalle ruokajuomaksi olutta, 
mutta saimme kielteisen vastauksen - ei edes maksua vastaan! 

Toki päiväohjelmaan kuului myös vierailukohteita: olympiainsti
tuutteja, urheilumuseoita, urheilulaitoksia, lehdistöinstituutteja jne. 
mutta ne olivat järjestään kaikki pikakäyntejä ja muodollisuuksia, jot
ka sovitun ohjeiman ja aikataulun mukaisesti hoidettiin pyrkimättä
kään mihinkään läheisempään ajatustenvaihtoon. Aamulla »Mosse» 
tulkkeineen nouti meidän hotellista ja sananmukaisesti heitti meidät 
vierailukohteeseen. Täällä meidät ohjattiin johtajan luo, joka ru
tiininomaisesti kertoi instituuttinsa toiminnasta ja rutiininomaisesti 
lopetti selostuksensa: »Jos on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni ». 
Mutta isännän elekieli kertoi toista, ja tavallisesti parin muodollisen 
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kysymyksen jälkeen vierailu päättyi kiitospuheenvuoroomme ja lah
jan luovuttamiseen! Olympiainstituutissa johtaja ei ollut edes vaivau
tunut paikan päälle ja siellä vierailu päättyikin jo aulassa, jossa luovu
timme lahjamme instituutin vahtimestarille! 

Herttainen tulkkimme taisi tuntea olonsa näissä tilanteissa vaivau
tuneeksi ja joutui hämmentyneenä panemaan merkille delegaatiom
me hilpeyden, joka tuntui vaan syventyvän tällaisten vierailujen jäl
keen. Ehkä hän aavisti, mistä hyvä tuulemme sai virikkeensä. Tämä 
saattoi paljastua juuri tuon epäonnistuneen Olympiainstituutti-vierai
lun yhteydessä. Odotellessamme instituutin ulkopuolella Mossea 
tulkkimme innostui osoittamaan meille kädellään mieshenkilöä, joka 
etäällä nousi mustaan edustusautoonsa: »Tuo tuolla on Neuvostolii
ton olympiakomitean puheenjohtaja Vitali Smirnov!». Eli olimme 
saaneet nähdä suuren urheilujohtajan »livenä» ja siten tämäkin vierai
lu sai tarkoituksensa ja hilpeytemme -uutta virikettä! 

Mutta vierailun aikana ei oltu vielä puhuttu sanakaan matkamme 
virallisesta tarkoituksesta: »urheilu ja kansainvälinen rauhanliike». 
Koska isäntämme eivät ottaneet asiaa esille, me teimme aloitteen. 
Tähän tuli tilaisuus, kun tuttu kollega professori W Stoliarov pistäy
tyi meitä tervehtimässä hotellissa. Viritellen keskustelua aiheesta 
vaihdoin Paavo Seppäsen kanssa jonkun kriittisen kommentin kan
sainvälisestä urheilusta, mutta luovuimme pian yrityksestä huomat
tuamme keskustelun jäävän kahdenkeskeiseksi; professori Stoliarov 
oli tullut vain tervehtimään vanhoja tuttujaan. Mutta tulipa ainakin 
tehtyä yritys virallisen asiamme hyväksi. 

Lahjat oli jaettu. Koska meidän ohjelmaan ei kuulunut lainkaan 
järjestettyä täyteohjelmaa - kulttuuria tai viihdettä - saimme itse 
huolehtia ajankulustamme, josta pääosan käytimme paremman 
puutteessa MM-jalkapalloilun katseluun TV:stä. 

Olisihan sitä voinut kotona Suomessakin katsella. Pyynnöstäm
me pääsimme pistäytymään lisäksi Kremlin museossa -liput tietysti 
itse maksaen. Paras anti koko virallisesta valtuuskunnan matkasta 
oli kuitenkin pyynnöstämme toteutunut vierailu kuorostaankin 
kuulussa Zagorskin luostarissa. 

Koska ohjelmamme oli riisuttu myös kaikista tervetuliais-, vie
raanvaraisuus- tai lähtöseremonioista lähtömme kotimatkalle ta
pahtui ikään kuin vaivihkaa mutta hilpeytemme säilyttäen -tulliin 
saakka. Nyt joutui delegaation johtaja vuorostaan tarkkaan lähtösel-
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vitykseen. Tarkastuksessa minulta löytyikin vanha Zenith-merkki
nen taskukello, »nauris», josta ei löytynyt mainintaa maahan tullessa 
tehdystä »arvoesineluettelosta». Tullin tuntui olevan mahdotonta 
uskoa selitystäni siitä, että tuota taskukelloa käytän matkoilla juuri 
sen arvottomuuden vuoksi ja että paremman käyttökelloni jätän ko
tiin tällaiselle matkalle lähtiessäni. Onneksi ainoa saattajamme, tulk
kineitonen, oli vielä paikalla. Hänen apuaan tarvittiin vielä siinä, 
kun matkalaukkuni läpivalaisussa löytyi tohveliparini, joihin kum
paankin oli kätketty jokin pieni pyöreä metallilevy. Minulle näytet
tiin läpivalaisukuvaa, jossa nuo, luultavasti tossuille Larpeellista jous
tojäykkyyttä antavat metallilevyt näkyivätkin selvästi ja pyydettiin -
selitystä! Mitään selitystä en ruvennut sepittämään, mutta tulli
vaikeutemme takasivat hilpeän mielen kotimatkallakin. Oli hoidettu 
virallisesti tärkeitä kulttuurisuhteita ja Suomi-pojat veivät tehtävän 
loppuun - hymyssä suin. 

Virallinen »valtiovierailumme» oli päättynyt. Olimme lähteneet 
matkalle vakain tuumin hoitaa meille uskottu tehtävä asianmukai
sesti. Siihen ei kuitenkaan paikan päällä Moskovassa tarjoutunut 
mitään mahdollisuutta. Jo delegaatiomme vastaanotosta alkaen 
tämä isäntiemme yliolkaisuus vierailuamme kohtaan oli havaittavis
sa, mutta emme antaneet sen järkyttää mielenrauhaamme. Annoin 
opetusministeriölle välittömästi pikaraportin meidän lilliputtien 
merkillisistä kokemuksista jättiläisten maassa hämmästellen tällai
sen yhteistyön ja kulttuurivaihdon tarkoituksenmukaisuutta. Vai 
oliko väärät miehet pantu asialle? Ehkä »edistykselliset» olisivat on
nistuneet tässä rauhantehtävässä paremmin - ainakin tullimuodolli
suuksien osalta? Mutta matkasta jäi hauskat muistot- huumorimie
hiä kun ollaan! 

Vaikka Moskova ei tuolloin osoittanutkaan kovin suurta kiinnos
tusta asiaamme kohtaan, se ei kuitenkaan lopullisesti kääntänyt sel
käänsä suomalaiselle urheilusosiologialle. Kului vuosikymmen ja pere

stroika ja glasnost olivat vapauttaneet naapurimaan mielipideilmaston. 
Yllättävästi sain Moskovasta kirjeen, jossa minulta toivottiin asian
tuntijakirjoitusta urheilun ammattilaistumisesta olympialiikkeen 
100-vuotisjuhlajulkaisuun. Suostuin pyyntöön luottaen ao. kustan
nusyhtiön asiantuntijan professori Oleg Milsteinin kirjoittajavalintoi
hin; hän oli kansainvälisissä kongresseissa oppinut tuntemaan ainakin
kirjoittajan kriittisenä ja sitoutumattomana tutkijana.
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I(riittinen analyysini kansainvälisen huippu-urheilun muutoksis
ta ei sisältänyt olympialiikkeen hymistystä. Huippu-urheilu on itse 
asiassa muuttumassa viihdeteollisuudeksi, jossa tuotteeksi muuttu
neet huippusuoritukset ohjaavat kysynnän ja tarjonnan markkina
voimia. Etevämmyydestään maailmankuulu Sergei Bubka osoittaa 
etevämmyyttään myös urheilun kaupallistuneilla markkinoilla koo
ten omaisuuksia rikkomalla seiväshypyn ennätyksiä - sentti kerral
laan. Ennätysten rikkominen nykymarkkinoilla on kuin lehmän lyp
sämistä: kannattaa lypsää niin kauan kuin mahdollista! Päätin kirjoi
tukseni olympialiikkeen tunnuksiin Citius -A!tius - Fortius:

Tämä koko kilpaurheilun perusidea on yhteydessä urheilun kansainväli

seen asevarusteluun ja urheilun totaalistumiseen kansallisten järjestelmien 

väliseksi kilpailuksi mutta se on myös määräävä tekijä urheilun ammatti

laistumiskehityksessä. 

Annettu aikataulu oli tiukka. Jouduin jälkikäteen vielä korjaamaan 
kirjoitustani. Jäin kaipaamaan korjausvedoksia, joita ei koskaan tul
lut. Jäin odottamaan kirjanäytettä tai eripainosta kirjoituksestani -
turhaan. Ihmettelin vastausviivettä ja myöhään saamaani ilmoitusta 
siitä, ettei kirjasta lähetetä mitään »tekijänkappaletta» tai edes eripai
nosta kirjoittajille. Kirjeessäni hämmästelin tällaista poikkeuksellis
ta käytäntöä. Protestini tuotti tuloksen: faksilla ilmoitettiin, että mi
nun kohdallani tehdään poikkeus ja kirja on tulossa. Posti ilmoitti
kin jonkin ajan kuluttua, että S kilon kirjalähetys Moskovasta on 
odottamassa. Aukaisin paketin enkä enää ihmetellyt »tekijänkappa
leen» epäämistä kirjoittajilta: juhlateos typografisena huipputuot
teena, kansainvälisine kirjoittajineen ja upeine värikuvineen olym
pialiikkeen historiasta oli liitteen läheteluettelosta päätellen tarkoi
tettu lähinnä valtioiden päämiehille. Kirjasta oli jo yksin kustannus
syistä otettu vain varsin rajoitettu painos! Kiitin kirjasta ja mainitsin 
nyt ymmärtäväni heidän vastahakoisuutensa syyt paremmin, mutta 
hämmästelin tällaista julkaisutoimintaa puhtaasti »elitistiseen tar
koitukseen» - maailman valtaeliitin kirjahyllyjen koristeeksi. Onko
han presidentti Martti Ahtisaari joutanut lukemaan kirjaansa? 
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Professorin roolipaineet 

Kun ikäluokat 1917-1920 joutuivat kantamaan raskaimman taakan 
sotiemme ponnistuksissa, kuuluin vuorostani ikäluokkiin, joiden 
yliopiston virkaura osui pahimpaan yhteiskunta- ja yliopistomur
roksen ajankohtaan. Jo 1960-luvulla alkanut rauhankumppanuus 
ison naapurin kanssa suomettumisilmiöineen ja siihen läheisesti 
kytkeytynyt uusvasemmistolainen kumousliike aiheuttivat kaikkine 
lieveilmiöineen suomalaisessa yliopistolaitoksessa vuosikymmeniä 
kestäneen poikkeustilan, jonka aiheuttamat paineet kohdistuivat 
voimakkaimmillaan näiden ikäluokkien edustajiin. 

Tämän poikkeustilan vuoksi olin yliopistourani aikana kuin syy
tetyn penkillä: ensinnä kunniattomana sotaveteraanina ja sittemmin 
vielä taantumuksellista yliopisto- ja tiedekäsitystä edustavana, po
liittisesti sitoutumattomana professorina. Ei ihme, että vitsit olivat 
usein vähissä, vaikka yritinkin markkinoida yliopistoa iloisena asia
na. Syystä pidänkin ylityöllistett1iä assistenttivuosiani Helsingin yli
opiston sosiologian laitoksella vuosina 1955-1960 yliopistourani 
antoisimpana aikana. Silloin yliopiston kehittämisessä uskottiinkin 
enemmän tieteen edistykseen kuin poliittiseen edistyksellisyyteen. 

Mitä sitten tulee näihin opetusministeriön toimeksiannosta teh
tyihin suuriin yliopiston hallinnon- ja tutkinnonuudistuksiin, niissä 
pätee sanonta »paljon porua - vähän villoja». Molemmat toteutet
tiin merkillisen taitamattomasti, korkeakoulujen rajallisia voimava
roja harkitsemattomasti tuhlaten ja suuria häiriöitä toiminnalle ja ih
missuhteille aiheuttaen. Kaikki nämä suuret keskushallinnon mah
tikäskyllä käynnistetyt muutokset vaativat tavattoman suuren työ
panoksen yliopiston kaikilta toimintayksiköiltä yksityisestä opetta
jasta ylimpään päättävään elimeen. Kuitenkin ne toteutettiin ikään 
kuin yliopistolla olisi ollut näihin käytettävissä ylijäämävoimavaroja. 
Tosiasiassa näihin käytetyt voimavarat- energia, aika, luova ajattelu 
- oli otettava siitä yhteisestä rajallisesta kiintiöstä, josta kaikki yli-
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opiston toiminta ammensi voimavaransa. Uudistuksessa pelattiin
kin poliittisella mahtikäskyllä kovaa nollasummapeliä: uudistukset 
toteutettiin paljossa yliopistojen opetus- ja tutkimustoiminnan ke
hittämisen kustannuksella ja voimavarat, jotka jouduttiin panosta
maan suuriin muutoksiin, oli otettava pääasiassa opetuksen ja tutki
muksen kiintiöstä. Lisämäärärahat suunnittelusihteerien palkkaa
miseksi lievittivät jonkin verran tilannetta, mutta viulut vuosisadan 
uudistuksista maksoi pääosin yliopiston opetus- ja tutkimustoimin
ta ja - henkilösuhteet. 

Professorin roolikuva on myös näiden vuosikymmenien aikana ko
kenut suuria muutoksia. Vielä sotien jälkeen yliopistokulttuuriin 
kuuluivat kertomukset originellien opettajien merkillisistä tekemi
sistä ja tekemättä jättämisistä. Eräs tällainen originelli persoonalli
suus oli professori Waldemar Lojander, joka opetti hygieniaa Hel
singin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja vv. 1930-1953

vanhalla Jumpalla. Hän oli edellä kävijöitä mm. ympäristöasioissa ja 
hänen mielilauseensa olisi sopinut vaikka liikuntatieteellisen tiede
kunnan toimintaideaksi: Onnellinen ei ole se kansa, jolla on komeimmat 
sairaalaty vaan se,joka ei niitd tarvitse. 

Nyt näitä tarinoita ei enää kuule; ainakin ne ovat selvästi vähenty
neet nykyajan opettajien osalta. Lisääntyneen sosiaalisen kontrollin 
ansiosta simputukset ovat hävinneet armeijasta ja professorien ori
ginellisyys ja poikkeava käyttäytyminen yliopistoista. Vaikka olen 
näissäkin asioissa kohtuuden ystävä pelkään, että tässäkin pesuve
den heittämisessä on voitu menettää ainakin yliopistojen osalta jo
tain arvokasta kulttuuripääomaa! 

Yhteiskunta muuttuu tietoyhteiskunnaksi ja entistä kompleksi
semmaksi, ja tätä kehitystä ruokkii kansainvälistyminen ja avoimien 
markkinoiden kiihdyttämä kilpailu. 

Kehitys synnyttää uusia ja kasvavia paineita myös tiedeyhteisöis
sä. mikä näkyy ehkä selvimmin juuri professorin roolissa. Seuraa
vaan professorin toimenkuvaan olenkin listannut ne roolivaatimuk
set, jotka eri yhteyksissä on esitetty: 
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PROFESSORIN TOIMENKUVA 

1. Edustaa alansa korkeinta oppineisuutta
- alan korkein tutkinto
- tieteenalan kehityksen seuranta

2. Osallistuminen kansainväliseen tiedevaihtoon
- oma kansainvälinen julkaisutoiminta

- osallistuminen kansainvälisen tiedeyhteisön
toimintaan

3. Osallistuminen tieteelliseen tutkimustyöhön
- toiminta »kärkitutkijana»
- toiminta tutkimusryhmän vetäjänä

4. Opetus- ja koulutustyö

- toiminta tieteenalan johtavana opettajana

- osallistuminen tutkijakoulutukseen

- nuorten tutkijoiden ohjaus
- oppikirjojen valmistaminen

5. Tieteenalan hallintoon osallistuminen
- tieteenalan kehillämisohjelmien suunnittelu

- tieteenalan edustaminen yliopistohallinnossa
- tieteenalan edustaminen tiedeyhteisössä

6. Tutkimuksen ja koulutuksen tukitoiminta
- tutkimusrahoituksen järjestäminen
- tutkijain jatkokoulutuksen järjestäminen

7. Tieteenalan yhteiskuntasuhteiden hoitaminen
- tieteenalan tutkimustulosten popularisointi 
- tutkimusyhteistyön järjestäminen
- osallistuminen alansa julkiseen keskusteluun
- osallistuminen alansa asiantuntijatehtäviin

-yhteiskuntakehityksen seuranta

VALMIUSV AA TIMUKSET 

Lukeneisuus 
Kielitaito 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito 

Esiintymiskyky 

Tieteenalan teoreettinen hallinta 
Tieteenalan metodologinen hallinta 

Pedagogiset ja didaktiset valmiudet 

Hallinnolliset valmiudet 

Suhdetoiminnan valmiudet 

Yhteistyövalmiudet 
Kansalaisrohkeus 

Ylläpiirretty professorin toimenkuva tuntuu kohtuuttomalta ja joku 
voisi väittää, ettei sellaista ihmistä ole vielä syntynytkään, joka pys
tyisi täyttämään kunnolla esitetyt roolivaatimukset. Kuitenkin ja 
kaikitenkin professorilta odotelaan enemmän tai vähemmän pai
nokkaasti osallistumista kaikkiin toimenkuvan osatehtäviin. Usein 
tällaiset odotukset ovat kohtuuttomia, jos ja kun muistetaan, että 
professorillakin on käytössään oma rajallinen voimavaransa, jonka 
puitteissa tuo rooli on hoidettava. 
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Jo yksin tuo ensimmäinen ja käsitykseni mukaan tärkein rooli
vaatimus: »edustaa tieteenalansa korkeinta oppineisuutta», vaatii tie
teen nopean kehityksen ja laajenemisen myötä enentyvästi panos
tusta - ellei tätä vaatimusta jätetä tietokoneitten laajenevan muistin 
varaan. Myös voimakkaasti korostetut pedagogiset ja didaktiset val
miudet jopa keskeisinä virkapätevyyden perusteina tuntuvat koh
tuuttomilta ja luonteeltaan ekstroverttisinä käyttäytymisvalmiuksi
na saattavat olla osin ristiriidassa tieteen harjoittamisen introvertti
sen luonteen kanssa. Hyvä opettaja on luonteeltaan ulospäinsuun
tautunut, kun taas hyvä tiedemies usein sisäänpäin eli tieteensä 
substanssiasioihin suuntautunut. Ei kaikista tutkijoista saada opet
tamallaan hyviä opettajia, mutta silti heillä on keskeinen tehtävä yli
opiston tiedeyhteisössä ja heidän tuottamistaan tieteen helmistä voi 
hyvin motivoitunut opiskelija ja nuori tutkija aina oppia, vaikka nuo 
helmet olisi tarjottu didaktisesti vähän puutteellisinkin keinoin. 
Sisävastoin on tärkeää, että yleensä yliopiston perusopetuksesta 
vastaavat lehtorit ovat pedagogisesti ja didaktisesti mahdollisimman 
päteviä! 

Professorin toimenkuvan ja toimenkuvan reaalisten toteuttamis
mahdollisuuksien välillä on vaikea ristiriita. Vaikka professorien 
keskimääräinen työviikko venyykin tehtyjen selvitysten mukaan 
jopa 50-tuntiseksi, tuokaan työaika energiamäärineen ei takaa koko 
toimenkuvan hyvää toteuttamista. Näin oli asianlaita ainakin omalla 
kohdallani. Pyrin virkaurani aikana toteuttamaan kuvattua toimen
kuvan mallia laidasta laitaan kokien aina voimavarojeni ja kykyjeni 
riittämättömyyden: koskaan ei ollut riittävästi aikaa tutkimukseen 
keskittymiseen, opetuksen valmisteluun, alan kirjallisuuden seuran
taan, tutkimustöiden ohjaukseen, julkiseen keskusteluun osallistu
miseen, kieliharjoitteluun, kansainvälisten yhteyksien hoitamiseen 
jne. Selvä merkki väärästä ammatinvalinnasta! Tämä merkitsi samal
la sitä, että ani harvoin sain kokea hyvin suoritetun työn antamaa 
tyydytystä; sen sijaan turhautuneisuus oli tavallisin elämys käytän
nön toimenkuvassa! 

Mutta professorin roolipulmaan on toki muunkinlaisia ratkaisu
ja. Joku voi ratkaista sen sulkeutumalla yliopiston norsunluutorniin 
ja keskittymällä vain viran opetus- ja tutkimustehtäviin. Toinen voi 
sivuuttaa tutkimustyön lähes kokonaan, joku taas jättää tieteenalan
sa hallinnolliset velvoitteet toisten käsiin. Toiset taas keskittyvät lä-

] 365 [ 



hes kokonaan tieteenalansa kotimarkkinoihin jättäen yhteydet kan
sainväliseen tiedeyhteisöön kesannolle, kun jotkut näyttävät viihty
vän paremmin kansainvälisen tiedeyhteisön PR-tehtävissä kuin tie
teen arkipuurtamisen kotimarkkinoilla. Löytyy myös professoreita, 
jotka saadakseen voimavaransa jotenkuten riittämään tekevät sen 
valitettavasti toimenkuvan ensimmäisen kohdan eli oppineisuuten
sa ylläpitämisen ja kehittämisen kustannuksella! Tässä kuitenkin tin
kimisen vara on pienin, jos mietitään ylläpitää yliopistotoiminnan 
tieteellistä laatutasoa. Joillekin professorin virka voi olla jopa aka
teeminen suojatyöpaikka: 

On myös sellaisia viran- ja toimenhaltijoita - ei monta, mutta jokainen on 

liikaa - jotka käsittävät virkavelvollisuudekseen vain välttämättömän ope

tuksen ja tenttikuulustelun ja joiden tieteellinen tuottavuus näyttää no

peasti tyrehtyvän, kun nimityskirja on varmistanut lopullisen »suojatyöpai

kan (HS 22.10.1987). 

Lähes kymmenen vuotta myöhemmin neljä tunnellua professoria 
kiinnitti julkista huomiota näihin »tieteen vapaamatkustajiin» ai
kaansaaden asiasta ärhäkän keskustelun (HS 21.10.1995). 

Professorin toimenkuvan ja suorituskapasiteetin välinen ristiriita 
on kuitenkin se keskeisempi pulma, johon on toistaiseksi yllättävän 
vähän kiinnitetty huomiota. Tuo dilemma on todellinen ja se koros
tuu, jos otetaan huomioon vielä se tosiasia, että professorilla on yh
täläinen kansalaisoikeus kuin muillakin myös yksityis- ja perhe-elä
mään. Usein kuitenkin yliopisto-opettajien yleensä ja professorien 
erityisesti pitää joustaa yksityiselämässään ja säästää siinä voimava
rojaan selviytyäkseen toimenkuvansa tehtävistä. Ja mitä ylimääräisiä 
sopeutumispaineita tämä usein asettaakaan muille perheenjäsenille! 

Yliopiston myönteisen kehityksen kannalta on kuitenkin erittäin 
tärkeää, että myös tulevaisuudessa tieteestä kiinnostuneet ja tieteel
lisesti lahjakkaat nuoret hakeutuvat yliopistouralle. Tästä syystä olisi 
myös tärkeää, että dilemmaan yliopisto-opettajan toimenkuvan ja 
reaalimahdollisuuksien välillä löytyisi nykyistä parempia ratkaisuja. 
»Yliopisto on niin vahva kuin sen professorikunnan tieteellinen
vahvuus».
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nMinun yliopistonin 

En pitänyt virkaurani päätteeksi perinteistä jäähyväisluentoa. Pää
tesanoiksi riitti Jyväskylän ylioppilaslehden pyynnöstä kirjoittamani 
mietelmä »Minun yliopistoni» (17.2.1982): 

Yliopisto - universitas-yhteisyys. Yliopisto on yhteinen ja yhteisvastuun 

asia. 

Puolue synnyttää puolueen, eturyhmä eturyhmän, barrikadi barrikadin. 

Ja vielä ihmetellään yhteisyyden vähäisyyttä. 

Kenelle valta yliopistossa? Taistellaan kiintiöistä ja kiintiömääristä. 

Ryhmä ja joukkovoima vallanlähteinä yliopistossa! 

Paras tunnustus: »yliopisto opetti ajattelemaan». Yliopistossa valta on 

pikemminkin ajattelun kuin kiintiön asia. 

Ajattelun ahjona yliopisto on ihmette!Jln, kyselemisen ja uuden etsimi

sen tilaisuus. 

Yliopisto on etsimistä, ei tietämistä varten: yliopisto on henkistä kas

vua, ei sen tukahduttamista varten. Yliopisto ei ole oikeaoppisuutta, vaan 

toisinajattelua. Yliopisto ei ole yhden- vaan monen asian liike. Yliopisto ei 

ole dogmi, ei totuus, ei puolue. Yliopisto on kriittisyyttä ja etsimistä. 

Yliopisto ei ole oikotie. Henkinen kasvu ei tunne oikotietä. Se on itse

kasvamista ja itsetiedostamista ponnistelujen, nöyrtymisen ja erehtymisen 

tietä. Opettaja on vain herättäjä, kannustaja ja opastaja, ei oikotie tai puo

lesta-ajattelija. 

Professorit ovat parhaimmillaan: ajattelun ja tieteen eturyhmä yliopis

totoiminnassa. 

Professorit pahimmillaan: puhdasoppisuuden ja intrigoinnin eturyhmä. 

Yliopisto ei ole naisten ja miesten tasa-arvoasia. Ylioppilaskunta on 

tasa-arvoasia - mutta vain paperilla. 

] 367 [ 



Parempi yliopisto: opettajat opettavat paremmin, tutkijat tutkivat parem

min, opiskelijat opiskelevat paremmin, eikä hallinto hallitse pahemmin. 

Kriittisyys uudistumisen ja kehityksen ehtona: 

-tiede on kriittinen lähtökohtiaan, menetelmiään ja tuloksiaan kohtaan;

-tieteellinen opetus on niin muodoin myös kriittistä, ongelmasuuntais-

ta ja 

-vain kriittinen yliopisto on elävä, kehittyvä ja yhteiskuntaa uudistava.

Kriittisyys, henkinen kasvu ja luovuus viihtyvät vain vapauden tilassa ja il

mapiirissä. Akateeminen vapaus on tätä varten, ei opiskelun eikä virkavas

tuun laiminlyöntiä varten. 

Henkinen kasvu ei ole vain tietämisen kasvua; se on ihmisenä ihmisyy

teen kasvamista. »Tiedekin on elämää varten». 

Yliopisto on avoin: se elää aikaansa, sen haasteissa ja haasteista. Ihmisen ja 

ihmisyyden, elämisen ja sen tulevaisuuden ongelmat ovat myös yliopiston 

ongelmia. 

Yliopisto on iloinen asia. Ihmetellä, tutkia. kehittyä, luoda - iloisia ja jän

nittäviä asioita. :Missä ilo? Nuoruus on iloinen asia eikä vain opintovelkoja,

työttömyyden pelkoa ja tulevaisuuden ahdistusta. 

Yliopisto on elämää: opiskelu, oppiminen on työtä -toisinaan vuorotta 

- mutta opiskelija ei elä eikä kasva vain tiedosta ja siksi yliopisto on par

haimmillaan »täyttä elämää» kaikkine rikkaine mahdollisuuksineen.

Yliopisto on haaste niille, jotka tietävät etteivät tiedä mutta haluaisivat 

tietää, mutta pettymys niille, jotka tietävät että he jo tietävät. 

Yliopisto on parhaimmillaan poliittinen ja pahimmillaan puoluepoliit

tinen 

Ja yliopiston tiedotuslehden nurkkapalstalla hy-västclin työnantajaaflJ: 

Takana ovat uuden liikuntatieteellisen tiedekunnan »edistyksellisyydem> tyrskytja 

myrskyt sekci'yliopiston vmrroskauden »kå'sittå111åftiimå'n viisaab> tmdistusope

raatiot ja edessä' sivustatarkkailijan ja maailmanmenon ihmettelijåii ihan jå1mit

tå'vån tuntuiset mahdollisuudet. 
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Siir1yttyåi1i tijysi11 palvelleena elå111åi2 sivuraiteille haluan esittåä. liimpimåiz 

kiitokseni lltoni!!e )'liopisto1JJ1J1e vilpittiimi!!e )'Stå"villeja tyiJtoverei!le lyvå"ståjhteis

tyoståja toivottaa )'liopistolle parasta menestystå· sen tåi'keå'.rsä tot1111den etsinnå"sså· 

ja tyossä ihmisyyden sekä kauniin suomalaisen luonnon säilyttä111ise11 hyvåksi. 
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lopulliselle vapaalle 

Merkitessään suurta elämänmuutosta siirtyminen eläkkeelle voi olla 
monissa ammateissa varsin traumaattinen kokemus. Tässä(kin) 
suhteessa yliopistotutkija on etuoikeutetussa asemassa, koska halu
tessaan hän voi jatkaa aivovoimisteluaan ja kirjallista julkaisutoimin
taa tieteenalansa kysymysten parissa. Näin hän voi varmistaa itsel
leen pehmeän laskun ja siirtyä täysin palvelleena työmaailmasta »lo
pulliselle palkalliselle lomalle», kuten opettajani Heikki Waris tätä 
elämänmuutosta runolliseen englantilaiseen tapaan luonnehti-ftnal 
holiday 1vith pay. 

Ja haluja on tuntunut riittävän ainakin toistaiseksi. Elämä ympärillä 
tarjoaa nykyaikana loputtomasti ihmettelyn aiheita eikä tuo ihmettely 
ole mikään nuorempien etuoikeus. On yhteiskunnankin kannalta tär
keää, että tähän ihmettelyyn osallistuvat aktiivisesti myös ne ikäluo
kat, joilla on eniten elämässä »koeteltua kansalaiskuntoa». 

Vanhempien ikäluokkien elämänkokemusta on aikaisemmin 
osattu arvostaa, mutta nopeasti muuttuvassa ja teknillistyvässä yh
teiskunnassa ikääntyminen tuntuu merkitsevän lähinnä jälkeenjää
mistä ja yhteiskunnalle kasvavaa menoerää. Elämänkokemus on ke
hityksen mukana menettänyt käyttöarvonsa; se on muuttunut pi
kemminkin kehityksen jarruksi! 

Yliopisto ei tee tässä suhteessa mitään poikkeusta. Kun täysin
palvelleena siirryt katsomoon, ei kokemuksillasi ja tietämisilläsi ole 
enää mitään sellaista käyttöarvoa, jota yliopisto voisi käyttää hy
väksi. Mutta mikään ei voi estää meitä nyt katsomosta käsin ihmet
telemästä maailman menoa tai jopa yliopiston ja tieteen tekemisiä ja 
tekemättä jättämisiä-vaikka vain omaksi iloksemme. Ja kun tuo lii
kunnan ja urheilun maailmakin on nykypäivänä täynnä näitä ihmet
telyn aiheita, joita kuitenkin vain harvat yliopistossakin - puhumat
takaan urheilujärjestöistä ja olympiakomiteoista -ehtivät oravan
pyörissään ihmetellä. 
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Nyky-yhteiskunnan monet ilmiöt ovat luonteeltaan niin komp
leksisia, että niitä on erittäin vaikea kokonaisvaltaisesti hahmottaa, 
saati käsitteellisesti ja tieteellisesti hallita. Tällaiseksi kompleksiseksi 
ilmiöksi on kehittynyt mm. huippu-urheilu, joka on markkinavoi
miensa ansiosta luisumassa jopa urheilujärjestöjen hallinnasta 
enentyvästi yhteiskunnan järjestysviranomaisten toimialaan. Yleen
sä me tutkijat tutkimme vain suhteellisen kapeita osa-alueita koh
deilmiöistä ja tutkimusten tuloksena opimme tietämään entistä 
enemmän entistä pienemmistä asioista. Tämä merkitsee samalla 
sitä, että vasta laajan tieto- ja havaintoaineiston karttumisen ja pit
kän tulkinta- ja pohdiskeluprosessin jälkeen alkaa - jos on alkaak
seen -hahmottua kokonaiskuva itse järjestelmästä, sen toiminnasta 
ja kehityksen taustalla olevista tuotannontekijöistä ja markkinavoi
mista. Tuo kypsymisprosessi voi kestää vuosikymmeniä ja saattaa 
tuottaa hedelmiä vasta kypsyysiässä, eläkevuosina. Miten monet yh
teiskuntatieteiden klassikot onkaan kirjoitettu vasta kypsässä iässä? 

Tunsin itsekin vasta eläkevuosina saaneeni käsitteelliseen hallin
taan kansainvälisen urheilun suuret muutosprosessit. Tutkijan urani 
aikana olen tehnyt siitä lukuisia osa-analyysejä, mutta itse järjestel
män ja sen muutosprosessien jäsentäminen on jäänyt odottamaan 
tiedostamiskykyni kypsymistä. Nyt aloin tuntea, että kaikki järjes
telmän osat alkavat loksahtaa paikoilleen ja voin yrittää ensimmäise
nä kokonaisvaltaista analyysia tästä maailmanlaajuisesta ilmiöstä. 
Valmistin työsuunnitelman ja tein asianmukaisen apuraha-anomuk
sen opetusministeriöön. Mutta luottamus myös tutkijan kykyihini 
oli loppunut; apurahaa ei tullut. Sen sijaan kielteisen päätöksen teh
nyt jaosto pyysi hakijaa pysyväksi asiantuntijakseen arvioimaan lii
kuntasosiologian alan apuraha-anomuksia. Näin veikeästi kulkee 
nuorempien kollegojen looginen ajattelu. 
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KIHUn perustaminen 

Mutta kun on kysymys Suomen kansan lempilapsesta huippu-ur
heilusta, sen hyväksi ollaan valmiit tekemään kaikki mahdollinen. 
Kaikki mahdollinen on tehtäväkin, jos kansainvälisessä kilpailussa 
mielitään menestyä »asevarustelun» nostaessa jatkuvasti menesty
misen kynnystä. Tämä varustelukierre tunnettiin hyvin myös liikun
tatieteellisessä tiedekunnassa, jossa niinikään jotain loksahti paikoil
leen tiedekunnan hyväksyessä 14.2.1989 suunnitelman Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) perustamiseksi Jyväs
kylään yhteistyössä opetusministeriön, olympiakomitean, LIKESin 
ja Jyväskylän kaupungin kanssa. 

Tutkimuskeskuksen perusteluissa kiinnitetään asiallisesti huo
miota siihen, että monissa maissa on menestyksen turvaamiseksi li
sääntyvästi panostettu urheilutieteisiin ja perustettu tutkimuslaitok
sia. Säilyttääkseen kilpailukykynsä tässä kilpavarustelussa pienen 
maan pitäisi panostaa tavallistakin enemmän juuri laatuun: 

Huippu-urheilija on yleensä poikkeuksellisen lahjakas ja sovelias harras

tamaansa lajiin. Väkirikkailla kansoilla on näin ollen etuna laajat massat, 

joista poikkeuksellisen lahjakkaita urheilijoita on runsaammin löydettä

vissä. Toisaalta nykyurheilussa eivät pelkät urheilijan lahjat sinänsä takaa 

huipputuloksia, vaan harjoittelulle on tiedon ja taidon lisääntymisen 

myötä tullut enenevässä määrin painoarvoa. Varsinkin väkiluvultaan 

pienten maiden on tärkeää panostaa valmennustietouteen ja harjoittelun 

laatuun, jotta määrällisesti vähäisistä urheilulahjakkuuksista saadaan esil

le paras mahdollinen tulos. Kansainvälisen kilpaurheilun suuri merkitys 

ja kilpailun kiristyminen on johtanut tieteellisten menetelmien käyt

töönottoon urheilun johtavissa maissa pyrittäessä optimoimaan urheili

joiden valmentautumista [ ... ] 

Mikäli Suomen halutaan säilyttävän asemansa kansainvälisessä kilpa

ja huippu-urheilussa ja menestyvän siinä myös tulevaisuudessa, on valttii-
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måtiintå·pemstaa St1omee11 erit)'isesti kilpa-ja ht1ippt1-11rheil1111 taipeita palveleva 

tutkimt1syksikkö'. (Perustamissuunnitelma, 7-8) 

Olin jo 1960-luvulla ennakoinut tätä kehitystä ja tieteeseen panosta
misen tärkeyttä menestymisen edellytyksenä kiristyvässä kansainvä
lisessä kilpailussa. Itse asiassa tuo toimintaidea on johdonmukainen 
seuraus jatkuvan kilpailuprosessin nostattamasta vaatimustasosta ja 
siihen kytkeytyvästä urheilun asevarustelusta. Surkuhupaisinta kai
kessa huippu-urheilua koskevassa kotimaisessa yrittäjyydessä on 
sen myöhäisheränneisyys kehityksen kärkimaiden kerätessä suurim
mat saaliit ja jättäen muruset kehityksen peesaajille. 

Arveluttavinta tässä hankkeessa yliopiston kannalta oli kuitenkin 
mielestäni se, ettei siihen liittynyt mitään yhteiskunnallisia pohdin
toja huippu-urheilun asemasta ja merkityksestä suomalaisessa yh
teiskunnassa ja sen liikuntakulttuurin osa-alueena, saati huippu-ur
heilun tulevaisuuden pohdintaa lisääntyvien tuotantokustannusten, 
ongelmallisten lieveilmiöiden ja kestävän kehityksen valossa. 
Mukaan vain urheilun kilpavarusteluun - maksoi mitä maksoi! 

Jyväskylän yliopisto oli menettänyt etsikkoaikansa ja mark
kinajohtajuuden UKK-instituutille liikunnan ja terveyden valtakun
nallisena tutkimuskeskuksena ja nyt tilalle tiedekunnan yritysku
vaan oli noussut yleisöviihde - huippu-urheilu! Hälytyskellot alkoi
vat soida mielessäni ja hiljainen Liikunta ja tiede -lehti julkaisikin hä
tähuutoni »Jälleenkö uusi urheilun tutkimuslaitos?» (3/1989, 
162-163), josta seuraavassa otteita:

Maahamme puuhataan jälleen uutta valtakunnallista urheilun tutkimuslai

tosta - huippu-urheilun edistämiseksi. Tutkimuslaitoksen perustaminen 

vaatii yleensä perusteellisia selvityksiä tarpeellisuudestaan ja tarpeistaan. 

Tosin urheilun alalla tutkimuslaitos voidaan perustaa hetken mielijohtees

takin - syntymäpäivälahjaksi! Urheilussa ja eritoten huippu-urheilussa 

tunneuho syrjäyttää helposti järjen äänen. Käykö näin tässä hankkeessa 

vaikka järjen eli tieteellisen tutkimuksen asiasta onkin kysymys? 

Kilpailukyvyn säilyttäminen. Liikuntakulttuurin laajenevalla kentällä on 

runsaasti tiedon ja tutkimuksen tarvetta; tämä on ilmeinen myös kilpaur

heilun alalla. Maamme kilpailumenestyksen turvaaminen tieteellisen tutki

muksen ja »tuotekehittelyn» avulla näyttää olevan tutkimuslaitoksen pe-
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rustamisen johtoajatus. Toiminta-ajatus muistuttaa siten talouselämän tut

tua doktriinia kilpailukyvyn säilyttämisestä. Kansainvälinen urheilu lähen

tyy kehityspiirteissään muutenkin talouselämää tuotekehittelyineen, lii

kesalaisuuksineen, kynnysrahoineen, konsultteineen, keinottelijoineen ja 

ylikansallisine valtakeskuksineen! Näistä yhtäläisyyksistäkö johtuen huip

pu-urheilun ja talouselämän intressitkin näyttävät entistä enemmän nivou

tuvan toisiinsa? 

Perinteisen urheilukäsit:yksen mukaan kilpailun tarkoituksena on testata 

osanottajien urheilullista paremmuutta »samojen ehtojen» mukaisessa kil

pailutilanteessa. Kansainviilinen urheilu on kuitenkin muuttumassa ta

louselämän tapaan »tuotantojärjestelmien» väliseksi kilpailuksi, jossa pa

remmuus määräytyy urheilijoiden/urheilujoukkueiden suorituskyvystä 

vastaavien järjestelmien tehokkuuden mukaan. Järjestelmien tehokkuus ja 

urheilijoiden jalostusprosessin tuloksellisuus riippuvat vuorostaan enenty

västi paitsi »urheilija-raaka-aineen» laadusta, myös prosessissa sovelletta

van tietotaidon pätevyydestä. Kun pienen maan väestöpohja merkitsee 

aina hyvän raaka-aineen niukkuutta, tämä vaje on korvattava mahdollisim

man pätevällä tietotaidolla mm. urheilijain valmennuksessa. Siksi puuha 

taan tutkimuslaitosta. 

Huippu-urheilun ongelma. Kehityksen suunta huippu-urheilussa on 

vääjäämätön: jos mielitään menestyä kansainvälisessä kilpailussa, sitä enem

män on vuosi vuodelta panostettava suorituskyvyn nostamiseen, ja sitä 

korkeampi on menestyksen hinta. Paavo Nurmi oivalsi ehkä tämän eikä 

suostunut sijoittamaan 'ylijäämiään' urheilun tukemiseen, »johon ne uppo

aisivat kuin pohjattomaan suohorm. Hän perustikin rahaston sydäntautitut

kimuksen edistämiseksi. Panostusten lisääntyessä huippu-urheiluun on loi

siintunut ilmiöitä, jotka ovat jäytäneet sen eettistä perustaa ja yhteiskunnal

lista hyväksyttävyyttä. Kansainväliseen huippu-urheiluun ei koskaan aikai

semmin olekaan kohdistunut niin voimakasta ja niin monelta taholta kritiik

kiä kuin kuluvan vuosikymmenen aikana. Urheilulääketieteen kansainväli

sen järjestön FlMS'n presidenttikin, professori W. I Iollmann arvosteli äs

kettäin järjestönsä äänenkannattajassa tylysti olympiaurheilua hyötytavoit

teisuudesta ja terveydellisestä ja moraalisesta piittaamattomuudesta. Kehi

tyksen suunta on hänen mukaansa hälyttävä senkin vuoksi, että urheilulää

ketieteen voimavaroja joudutaan enentyvästi ohjaamaan urheilun ja tervey

den yhteyksiä selvittävästä »positiivisesta tutkimuksesta» doping-ongelma

vyyhden aiheuttamaan »kielteiseen tutkimukseen». 
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Huippu-urheilun korkean vaatimustason seurauksena urheileminen on 

muuth1massa ammattimaiseksi ja valmentautuminen sillä tavalla totaalisek

si, että urheilijan on sopeutettava elämänsä urheilun vaatimuksiin. Kun 

omistaudutaan täysin urheilemiseen ammattiin valmistautuminen ja toi

meenh1loturva pulmallistuvat. Elämäntyyliltään poikkeava urheilu-ura voi 

aiheuttaa sopeutumisongelmia siirryttäessä arjen elämänmenoon. Näitä ur

heilijan rooliriskejä on pyritty erilaisin tukitoimenpitein lievittämään. Tällöin 

kuitenkin helposti unohdetaan urheilijat, jotka »kaikkensa yrittäneinäkääm> 

eivät ole yltäneet tavoitteeseen eli suureen menestykseen. Heidän kohdal

laan urheilu-uran panos/h1otos-suhde voikin olla kaikkein epäedullisin. 

Ympärivuotinen tuotekehittely, suorituskyvyn jalostaminen, asettaa 

kasvavia vaatimuksia myös harjoitteluympäristölle, ja lajivaatimusten mu

kaisia suotuisia olosuhteita joudutaan etsimään sananmukaisesti ympäri 

maapalloa. Vaikka on kysymys edustusurheilun tarpeista usein esimerkiksi 

kuntia painostetaan verovaroista rakentamaan kalliita erikoislaitoksia mm. 

talvilajien kesäharjoittelua tai kesälajien talviharjoittelua varten. Huip

pu-urheilun vaatimustason nousukierteessä ympäristöedellytyksiin koh

distuu lisääntyviä vaatimuksia; päättymätön kilpailu ja huippu-urheilun 

»asevarustelu» eivät tunne mitään vaatimusten kattoa.

Yhteiskunnallinen ilmiö. Suunnitteilla olevan tutkimuslaitoksen toi

minta-ajatuksen rajaaminen urheilijoiden/urheilujoukkueiden suoritusky

vyn alueelle voi olla perustajayhteisöjen eli edustusurheilusta huolehtivien 

yhteisöjen kannalta mielekästä, mutta tuskin yhteiskunnallisesti tai tieteel

lisesti perusteltua. Huippu-urheilun käsittäminen vain biomekaaniseksi, 

psyyken säätelemäksi urheilusuoritukseksi jättää huomioonottamatta sen 

perustavanlaatuisen tosiasian, että se on ennen kaikkea yhteiskunnallinen 

ilmiö ja instituutio. Huippu-urheilun kehit:yskuvaankin iskostuneet myö

tä- ja lieveilmiöt vahvistavat sen yhteiskunnallista luonnetta ja riippuvuut

ta. Huippu-urheilu on irtaantumassa urheilun perinteisistä kasvatuksel

lis-humanistisista aatteista ja on muuttunut selvästi suuren yleisön viih

teeksi. Huippu-urheilu elää yleisöstään ja sitä palvelevasta urheilujourna

lismista - ei niinkään enää vain urheilemisen tarkoituksesta sinällään. 

Huippu-urheilu on yleisöä varten; ilman yleisöä, ilman arvostajia, kannus

tajia ja myötäeläjiä, ei olisi huippu-urheilua. 

Tutkijan vastuu. Yhteiskunnan panostaessa voimavarojaan huippu-ur

heilun tutkimiseen on tärkeää, että sitä tutkitaan moniulotteisesti totali-
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teettina eikä vain arvosidonnaisesti urheilijain/urheilujoukkueiden me

nestymisen ilmiönä. Siksi tutkimuslaitoksen toiminnan on oltava monitie

teistä ja kriittistä. Tutkimuslaitoksella ja sen tutkijoilla on eettinen vastuu 

myös urheilun terveestä kehityksestä. Edistäessään urheilun vaatimus

tason jatkuvaa nousukierrettä tutkijat voivat olla myötävaikuttamassa 

myös urheilun terveys- ja vammautumisriskien lisääntymiseen, urheilun 

vieraantumiseen perusolemuksestaan, sen tuotekustannusten ja panostus

ten jatkuvaan nousuun, ja ehkä laittomuusilmiöidenkin, tuloskeinottelun, 

lisääntymiseen! 

Tieteen ja tutkimuksen tehtävänä ei urheilussakaan voi olla vain »aseva

rustelun» lisääminen. Ilkka Niiniluoto varoitti hiljattain tällaisesta tieteen 

suuntauksesta: 

[ ... ]tiede on yhä suuremmassa määrin valjastettu tuotannon, taloudel

lisen kasvun, kulutuksen ja sotilaallisen varustautumisen vauhtipyöräk

si, joka on lisännyt tekniikan haittavaikutuksia luonnonympäristölle, 

ihmismielelle ja yhteiskunnalle. Keinoihin yksipuolisesti suuntautunut 

soveltava tiede, tutkimuksen redusointi pelkäksi »teknisen järjen» mah

din paisuttelijaksi, tiedon muuttuminen tuotantovoimaksi ja salassa pi

dettäväksi kauppatavaraksi, ovat riistäneet tieteeltä sen valistavaa ja si

vistävää maailmankatsomuksellista tehtävää [ ... ] 

Turhaa ruudin haaskausta, kun on kysymys huippu-urheilusta: 
»Suomi voittoon - maksoi mitä maksoi!» Suuren velkataakkansa
alla huokaileva valtiovalta löysi välittömästi rahat hankkeeseen, tie
dekunta lainasi liikuntabiologian laitoksen johtavat professorit teh
tävään ja tutkimuslaitos aloitti välittömästi toimintansa maan urhei
lumaineen puolustamiseksi kovenevilla kansainvälisillä markkinoil
la. Eniten minua hämmästyttää se, että liikuntatieteellinen tiedekun
ta yliopiston toimintayksikkönä on mukana tutkimus- ja kehittämis
työssä, josta näyttää puuttuvan lähes täysin kriittinen ja yhteiskun
nallinen ote. Kuitenkin huippu-urheilu on nyky-yhteiskunnassa en
nen muuta yhteiskunnallinen ilmiö.

Mutta vanhakantaisena olen ottanut siihen kantaa ja kuultuna 
Eduskunnan sivistysvaliokunnassa uuden liikuntalakiesityksen joh
dosta 17.9.1998 lausuin mm. seuraavaa: 
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Luonnonvarojen estoton 'ylikäyttö' näyttää lisääntyvän erityisesti nyky

päivän huippu-urheilussa, jossa vaatimustason jatkuva nousu asettaa en

tistä suurempia vaatimuksia harjoittelu- ja kilpailuympäristölle, mutta 

myös penkkiurheiluyleisön viihtymykselle. Varsinkin kansainvälinen 

huippu-urheilu totaalistuvana kilpailuna, kiihtyvänä »asevarusteluna» li

sääntyvine kustannuksineen käy vuosi vuodelta kestävän kehityksen kan

nalta yhä problemaattisemmaksi, mihin kehityssuuntaan myös opetusmi

nisteriön ja valtion liikuntaneuvoston tulisi kiinnittää nykyistä vakavam

paa huomiota. 

Huippu-urheilun kehitykseen nykymaailmassa liittyy myös lisääntyvästi 

lieveilmiöitä, jotka vaarantavat urheilun terveen kehityksen ja ovat ristirii

dassa yhteiskunnan etujen kanssa. Huolestuttavasti yleistynyt tuloskeinot

telu dopingin avulla on tästä hälyttävin osoitus, johon lain perustelussakin 

kiinnitetään huomiota. Mutta tämän epäterveen tuloskeinottelun rinnalla 

monet muutkin »laittomuudeb> ja väärinkäytökset ovat yleistymässä, mikä 

kehitys on vaatinut yhteiskunnan järjestys- ja oikeusviranomaisten lisään

tyvää väliintuloa samalla kun tämä kehitys on heikentänyt koko huip

pu-urheilun asemaa ja legitimiteettiä yhteiskunnassa. 

Kilpa- ja huippu-urheilun terveen kehityksen varmistamiseksi ja yhteis

kunnan etujen turvaamiseksi tarvitaan välttämättä julkisen vallan entistä 

tiukempia valvonta- ja säätelytoimenpiteitä. Tähän mahdollisuuteen viita

taan ohimennen lain perusteluissa dopingin, päihdeongelmien ja väkival

lan torjumiseksi, mutta, kuten lahjonta-, sopuottelu- ja verokeinottelu-uu

tiset osoittavat, julkisen vallan valvontatoimenpiteiden tulisi kattaa myös 

»muut vakavat väärinkäytökset». Mutta mikä tärkeintä: urheilun terveen

kehityksen valvontatehtävä olisi mainittava nimenomaisesti lain tarkoitus

pykälässä ja se olisi lisättävä valtion liikuntaneuvoston toimenkuvaan.

Huippu-urheilusta on tullut nykypäivänä yhteiskunnan oikeus- ja 
järjestysviranomaisten uusi laajeneva työkenttä. Eikö tämänkin 
huolestuttavan kehitysilmiön pitäisi kuulua KIHUn keskeiseen tut
kimusohjelmaan? 
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Jäähyväiset yliopistolle 

Raha on nyky-yhteiskunnan tärkeä tuotannontekijä, joka säätelee 
kehityksen suuntaa. Raha on taloudellisen kasvun ja yritystoimin
nan tärkein ponnin, raha antaa kilpailukykyä kovenevassa taloudel
lisessa kilpailussa, raha antaa kulutuskykyä ja samalla ruokkii ta
loudellista kasvua, raha tuottaa hyvinvointipalveluja, raha säätelee 
menestystä jopa urheilussa, raha saa Hornet-lentäjät siirtymään 
Finnairiin ja hyvin palkatut lennonjohtajat lakkoon lisärahan toivos
sa, raha ruokkii kerskakulutus ta ja aiheuttaa korjaamattomia(?) ym
päristövaurioista, mutta raha voi materialisoida myös yhteiskunnan 
korkeinta hengenviljelyä - yliopistoa. Rahalla on yliopistotoimin
nassa kuitenkin monet ulottuvuutensa. Rahan käytössä voi esiintyä 
epätarkoituksenmukaista tasajakoa, jossa ei oteta huomioon esi
merkiksi eri laitosten ja tutkijoiden tieteellisen työn tuottavuuden ja 
laadun erilaisuutta. Tästä aiheesta »Korkeakouluissa tehotonta tasa
jakoa» kirjoitin mm. seuraavaa (HS 22.10.1987): 

On tietysti oikein ja kohtuullista, että jokaiselle tutkijalle ja tutkimustyötä 

tekevälle laitokselle turvataan tieteenalan mukaiset, välttämättömät aineel

liset toimintaedellytykset. Mutta tutkimuksen painoaloille tai laadukkaim

paan kärkitutkimukseen olisi voitava panostaa tavanomaista enemmän. 

Tasajako lähtee käsityksestä, että kaikki tieteellinen puurtaminen on ta

savertaista ja yhtä tärkeää yhteiskunnan, yliopiston tai tieteen kannalta. 

Toki jokainen tutkijan pätevyyden ja tohtorinarvon saanut pystyykin teke

mään ns. tieteellistä tutkimusta. Hän kyllä pystyy selvittämään seiiaisia yh

teiskunnal1isestikin mielenkiintoisia kysymyksiä kuin kenen ehdoin läh

dettiin jatkosotaan, miten vaaleissa on käyttäydytty, miten suomalaiset liik

kuvat, mikä on vesistöjen saastuneisuus tai talouselämän kilpailukyky jne. 

Kaikel1a tiedolla, joka auttaa meitä jäsentämään itseämme tai ympäris

töämme muuttuvassa maailmassa on kysyntää, ja korkeakoulut tuottavat 

sitä liukuhihnalta laskentakeskuksiensa tehokkaiden tietokoneiden avul1a. 
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Tämä on normaalia tutkimusta, jota me »normaalit» tutkijat ja professorit 

korkeakouluissa teemme. Mutta meidän rinnallamme tai oikeastaan edel

lämme tieteen parissa puurtaa myös sellainen vähemmistö tutkijoita, joka 

ei tyydy tähän normaaliin tehtävänasetteluun, vaan asettaa tavoitteekseen 

pikemminkin edistää tiedettä kuin tyydyttää yhteiskunnallista tiedon

kysyntää. Tämä vähemmistö edustaa kärkitutkimusta ja samalla sellaista 

poikkeuksellista ja ylivertaista tieteellistä luovuutta, jonka pitäisi olla val

tiovallan ja korkeakoulujen »erityisessä suojelussa». Yhdenvertaisuutta ja 

samalla usein keskinkertaisuutta suosiva korkeakouludemokratia syrjäyt

tää helposti tällaisen poikkeuksellisen etevämmyyden. 

Rehtorin tehtävävastuun määrää yliopiston etu. On sekä yliopiston että 

tieteen edun mukaista tukea poikkeuksellista tieteellistä luovuutta, ja siksi 

lisäresursseja on perusteltua sijoittaa sinne, missä tehdään tieteellistä kär

ki- ja riskitutkimusta. Tällaisista resursseista päättäminen sopiikin mieles

täni paremmin rehtorin kuin monijäsenisen, opiskelijoista, maallikoista, 

opettajista ja tutkijoista koostuvan korkeakouluhallituksen toimenku

vaan.» 

Uuden vuosituhannen vaihteessa tilanne on jo toinen ja tieteellinen 
luovuus ja etevämmyys otetaan entistä tiukemmin huomioon Suo
men Akatemian ja korkeakoulujen voimavaroista päätettäessä. 

Yhteiskunta muuttuu ja sen mukana myös yliopiston pitää muut
tua voidakseen asianmukaisesti palvella yhteiskuntaansa. Mutta yh
teiskuntakehityksen kritiikitön myötäily näissä muutoksissa epäilyt
tää. Näistä epäilyistä kirjoitin Kanavassa (4/1988) aiheena »Yliopis
ton yhteiskunnallistuminen - Hallittu rakennemuutos?» mm. seu
raavaa: 

Yliopiston takavuosien hallinto- ja tutkintouudistukset edustivat jotain 

muuta kuin hallittua rakennemuutosta. Valtiovallan mahtikäskyllä toteute

tuissa muutoksissa ei riittävästi ennakoitu niiden seuraamuksia yliopiston 

perustehtävän kannalta eikä liioin huolehdittu resurssien riittävyydestä uu

distusten täytäntöönpanossa. Sitoessaan opettaja- ja tutkijakunnan ka

pasiteettia lisääntyvään hallintobyrokratiaan uudistukset verottivat samal

la yliopiston toimivuutta tieteellisessä perustehtävässään. 

Yliopiston avautuminen. Tulostase toteutetuista rakennemuutoksista 

jäi kiistanalaiseksi. Toki tarkkailija voi löytää niistä myönteistäkin. Uudis-
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tusten myötä yliopisto on avautunut yhteiskuntaan ja tiedostanut parem

min yhteiskunnallisen tehtävävastuunsa. Yliopisto ei ole tarkoitettu vain 

tiedettä varten, vaan tieteellisen sivistyksen vaalijana yhteiskuntaa tai »elä

mää varten», kuten edesmennyt akateemikko Tauno Nurmela luonnehti 

tieteen tehtävää. Yliopiston avautumista osoittavat mm. avoimen yliopis

ton toiminta, täydennyskoulutuksen laajeneminen., soveltavan tutkimuk

sen ja kehitystyön painotus tutkimustyössä, yhteistoiminta elinkeinoelä

män kanssa, koulutuksen ammattisuuntaisuuden vahvistuminen ja am

mattitieteitä edustavien oppituolien lisääntyminen. Avautuminen on lä

hentänyt yliopistoa ympäristöönsä, muuhun yhteiskuntaan ja tästä syysLä 

myös poliittisiin päättäjiin. Tieto ja tiede tunnustetaan nyt tärkeäksi tuo

tantovoimaksi ja yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijäksi. Yhteiskunta 

panostaakin enemmän kuin koskaan aikaisemmin yliopiston kehittämi

seen. Yliopisto näyttää siis selvinneen hyvin vaikeasta murroksestaan ja 

katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. 

Tietotaito-markkinat. Mutta aina löytyy epäilijöitä. Olli Tammilehto 

kantaa huolta kehityksen suunnasta, talouselämän tavoitteiden sisäistymi

sestä yliopistossa ja tiedemaailman kaupallistumisesta »kovaa vauhtia» (HS 

14.10.1987). Yliopiston liepeille nouseekin yritystoimintaa, tietotaajamia 

ja teknologiakyliä. Yliopiston tietotaito hakeutuu markkinoille myös muu

ta tietä asianajona, konsultti toimintana, veroneuvontana tai vaikkapa kieli

ja mainostoimistojen, lääketieteellisten laboratorioiden tai kasinotalouden 

välityksellä. Yliopiston tiedotuslehti perää uusia tuoteideoita ja haastaa 

tutkijat seulomaan tutkimuksiaan kaupallisesti hyödynnettävien ideoiden 

löytämiseksi [ ... ] 

Kun tietotaidolla on taloudellisen kasvun ja kilpailun yhteiskunnassa li

sääntyvää kysyntää, se muuttuu yhteiskunnan markkinoilla helposti kovaksi 

valuutaksi, rahaksi ja/ tai vallaksi. Yliopiston tietotaito, joka aikaisemmin vä

littyi markkinoille etupäässä epäsuorasti, yliopisto-opetuksen välityksellä, 

hakeutuu tänään sinne suoraan erilaisten asiantuntijatehtävien, aatteellisten 

ja kaupallisten luottamustehtävien sekä tuotekehittelyn ja liiketoimintaan 

osallistumisen kautta tuottaen samalla 'haltijalleen' elintasoa ja »ystäviä, me

nestystä ja vaikutusvaltaa». Näiden uusien markkinointiväyliensä ansiosta 

yliopisto on tänään yhteiskuntasuuntaisempi kuin aikaisemmin ja yliopiston 

professoreilla on enemmän kuin ehkä koskaan yhteiskunnallisia sivu- ja 

luottamustoimia. Opetusministeriön itsensä vauhdittama yhteistoiminta 

elinkeinoelämän kanssa on tuottanut tulosta. Professorikunnan edunvalvo-
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ja Professoriliitto r.y. puolestaan siunasi tämän yhteistyön korottaessaan ja

lustalle ja »VUODEN PROFESSORIKSI» professorin virasta luopuneen 

ja liike-elämän palvelukseen siirtyneen pääjohtajan [ ... ] 

Häiriöseuraamuksia. Perinteisesti yliopisto on hoitanut yhteiskunnallis

ta tehtäväänsä tuottamalla ja välittämällä uutta tietoa, huolehtimalla kor

keammasta tieteellisestä opetuksesta ja »kasvattamalla opiskelevaa nuoriso 

kykeneväksi palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa» sekä harjoittamalla 

yhteiskuntakritiikkiä. Tätä taustaa vasten yliopiston uudet osallistumis

muodot merkitsevät rakennemuutosta. Hallittuako? Ilkka Niiniluoto ky

syy: Jääkö taloudellisten ja poliittisten etulaskelmien hallitsemaan yhteis

kuntaan jäljelle yhtään sellaista instituutiota, joka vapaasti saa tavoitella ai

toa, hyvin perusteltua tietoa? Jopa opetusministeriössäkin Ilkka Turunen 

on säikähtänyt: »Olisi kohtalokasta, jos tiedepolitiikasta tulisi äänetön yh

tiömies ja yliopistosta tietoteollisuuden rahasta heiluva häntä». 

Yliopiston yhteiskuntasuhteen muutosta on arvioitava ennen muuta 

yliopiston tieteellisen perustehtävän kannalta. Monet uusista osallistumis

muodoista aikaansaavat yliopiston sitoutumista kilpailevien aatteellisten, 

poliittisten ja taloudellisten eturyhmien kilpaileviin intresseihin ja ideolo

gioihin. Yksityisten tutkijoiden sitoutuessa sitoutuu myös yliopisto. Pro

fessorien kompromettoidessa tieteellistä totuutta ja etsiessä omaa ja sidos

ryhmiensä etua kilpailun markkinoilla, myös yliopisto kompromettoi to

tuutta ja sitä yleistä etua, jota se on tarkoitettu edistämään. Emme voi osal

listua ikään kuin yksityisesti. Osallistuessamme yhteiskunnalliseen toimin

taan, osallistumme siihen yliopiston ja tieteen edustajina tahdoimmepa 

sitä tai ei. Kilpailuyhteiskunnan markkinat haluaa puolestaan nimenomaan 

hyödyntää meitä tieteen asiantuntijoina eikä yksityisinä henkilöinä. 

Ajankäyttöongelma. Yhteiskunnallinen osallistuminen on osallistuvan 

henkilön kannalta myös voimavarojen käytön ongelma. Professorin toi

menkuvaan kuuluu vastuu tieteenalan opetuksesta ja kehityksestä. Käy

tännössä tämä merkitsee omakohtaista tieteen harjoittamista, tieteenalan 

kansainvälisen kehityksen seuraamista, vastavuoroista osallistumista kan

sainvälisen tiedeyhteisön toimintaan, opetuksen suunnittelua, opettamista 

ja oppimistulosten arviointia, täydennyskoulutukseen ja tutkijankoulutuk

sen osallistumista, tiedeyhteisön ja julkisen sektorin erilaisia asiantuntija

tehtäviä, opetus-, tutkinto- ja yleishallinnon tehtäviä sekä monenlaista kir

jallista toimintaa. Onnistuakseen näissä tehtävissä on seurattava myös tie-
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teenfilosofista ja tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua, on kehitettä

vä kielitaitoa, tieteen erilaisten apuvälineiden käyttövalmiutta ja pedagogi

sia taitoja. Kaikki nämä tehtävät ja valmiudet palautuvat yliopiston perus

tehtävään ja samalla professorin toimenkuvaan. Tieteen merkityksen ja 

sen vaatimustason kasvaessa yliopisto tarvitsee tutkija- ja professorikun

nan, joka on täysin omistautunut työhönsä yliopistossa. Laaja-alainen 

osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan merkitsee väistämättä yli

opiston tehtävistä ja velvollisuuksista tinkimistä. Professorin »sivutoimin

ta» näkyy poissaolona ja peilautuu helposti häiriönä laitoksen työmoraalis

sa, tutkimus- ja opetusyhteistyössä sekä opettaja-opiskelijasuhteissa. 

Yliopiston identiteetti. Yliopisto ei voi eristäytyä yhteiskunnasta. Kehit

tyäkseen ja pystyäkseen vastaamaan ajan haasteisiin yliopisto tarvitsee ul

koisia yhteyksiä. Edellä näitä yhteyksiä on problematisoitu [ ... ] 

Yliopiston ja sen edustajien osallistuminen laajenevassa määrässä yh

teiskunnan arjen toimintaan merkitsee rakennemuutosta. Tähän muutok

seen sisältyy piirteitä ja sellaista hyötylaskelmointia, joka on omiaan hä

märryttämään yliopiston identiteettiä ja mitätöimään sen tehtävää tieteelli

sen sivistyksen keskuksena. On valitettu, ettei yliopiston kriittinen ääni 

kuulu yhteiskunnassa, joka itse kamppailee rakennemuutoksissa. Onko 

yliopisto menettänyt kriittisyytensä lisääntyvän osallistumisen ja sitoutu

misen seurauksena? Onko yliopiston yhteiskunnallistumisen rakenne

muutos yliopiston, tieteen tai edes yhteiskunnan etujen mukaista? 

Toimiessani yliopiston eri hallintotehtävissä jouduin tämän tästä te
kemisiin juuri yliopiston yhteiskuntasuhteeseen liittyvien kysymys
ten kanssa. Tämä onkin yliopiston tehtävän kannalta keskeinen. 
Vaikka puhutaan yliopiston autonomiasta tieteen harjoittamisen 
perusedellytyksenä, se ei voi kuitenkaan tarkoittaa tuon suhteen 
kieltämistä. Tuo suhde on aina olemassa ja kysymys onkin lähinnä 
siitä, minkälainen suhdemalli on tarkoituksenmukaisin. Professori 
Heikki Wariksella oli tapana havainnollistaa kyselylomakkeen laa
dinnan vaikeuksia esimerkillä ensimmäisestä väestönlaskennasta 
vuodelta 1950: lomakkeessa oli kohta »Suhde ruokakunnan pää
mieheen», johon entinen kotiapulainen kirjoitti vastaukseksi »kyllä» 
oikean vastauksen »kotiapulainen» sijasta. Myös yliopistolla on tuo 
suhde, mutta minkälainen se on ja minkälaisen sen pitäisi olla pysyy 
aina tärkeänä ja ajankohtaisena kysymyksenä. Tätä kysymystä jou-
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<luin vielä kerran kokemusteni valossa pohtimaan saadessani 
31.10.1994 yliopistolta kutsun esitelmöimään aiheesta »Avoliitto: 
yliopisto - yhteiskunta». Eräitä otteita esitelmästäni: 

Kysymys yliopiston suhteesta yhteiskuntaan on ollut usein monisäikeisyy

tensä ja pulmallisuutensakin vuoksi julkisen mielenkiinnon ja keskustelun 

kohteena. Yliopisto on osa yhteiskuntaansa ja yhteiskunnan kehityspai

neet ja »markkinavoimat» synnyttävät muutospaineita myös yliopistossa. 

Poliittisen radikalismin vuosina yliopisto koettiin »norsunluutorniksi», 

jossa todellisuudesta vieraantuneet professorit tekivät tiedettä tieteen 

vuoksi ja tuottivat entistä erikoistuneempaa tietoa entistä pienemmistä il

miöistä. Mutta sittemmin myös avoimen yliopiston koulutusohjelmia ja 

kohderyhmiä on arvosteltu niiden kaiken kattavuudesta ja on perätty yli

opiston tehtävien rajaamista ja priorisointia. Yhteiskunnan painiessa suur

ten ongelmien ja kehityksensä linjakysymysten parissa on kuultu myös 

moitteita yliopiston piittaamattomuudesta: yliopiston ääni kuuluu yhteis

kunnassa vain rehtorien lukuvuoden avajaispuheissa. On ihmetelty, miksi 

yliopiston asiantuntijat ovat vaiti, vaikka yhteiskunnassa on paljon hätää ja 

ahdistusta ja monet suuret ongelmat odottavat ratkaisuaan? Miksi yliopis

ton asiantuntijat heräävät kovin myöhään ja tulevat mukaan vasta, kun va

hinko on jo sattunut? Onko jälkiviisaus parasta viisautta myös yliopistos

sa? Tämä viive ja yleensäkin yliopiston asiantuntemuksen tehokas hyväk

sikäyttö yhteiskunnan kehittämistyössä on siksi tärkeä kysymys, että sitä 

kannattaisi perusteellisemminkin tutkiskella. 

Elämme informaatio- ja koulutusyhteiskunnassa. Siksi yliopistolla tie

dollisen sivistyksen keskuksena on tärkeä palvelutehtävänsä. Mutta suhde 

yliopiston ja yhteiskunnan välillä on vastavuoroinen: 

YHTEISKUNNAN ANTI > 

Voimavarat 

Toimintavirikkeet ja haasteet 

Tieteen autonomia 

Julkinen arvostus 

< YLIOPISTON ANTI 

Tietovarannon kehittäminen 
- tiedontuotto, -välitys ja -sovellutus 

Sivistysperinnön vaaliminen 

Yliopistokoulutus 

- tieteellinen ajattelu, ongelmien hallinta 

Yhteiskuntatilan ja -kehityksen arviointi 

Vaikka tieteen ja tiedon merkitys tuotannontekijänä on nyky-yhteiskun

nassa korostunut, tiede ei ole mikään tarujen runsaudensarvi, joka tuottaa 

vain hyvää. Tieteen sovellutuksilla on - ikävä kyllä - usein myös oclotta-
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mattomia ja haitallisia seurannaisvaikutuksia. Tästä syystä tutkijan vastuu

seen kuuluu myös tieteen sovellutusten tuottamien hyötyjen ja haittojen 

kriittinen, usein monitieteellisen seuranta. Markkinataloudessa kilpailu li

sää tunnetusti tehokkuutta, kannustaa innovaatioihin, nostaa laatua ja las

kee hintatasoa, mutta kilpailun yhteiskunta edistää myös turhaa kulutusta, 

jopa kerskakulutus ta, kasvattaa jätevuoria, tuhlaa ja kuluttaa luonnonvaro

ja ja tuottaa menestyvien ohessa myös - häviäjiä, joita varten tarvitaan kal

liita sosiaaliturvan järjestelyjä. Kilpailun yhteiskunnassa monet putoavat 

»keräilyeriin» ja huollon tarpeeseen[ ... ]

Tiedeyliopiston pitää näin ollen olla myös ns. kriittinen yliopisto, joka

valppaasti seuraa yhteiskunnan tapahtumia, sen kehitystä ja kehittämis

suunnitelmia ammentaen niistä virikkeitä tutkimuksiinsa ja käyttäen asian

tuntemustaan ja osaamistaan yhteiskunnan häiriöiden ja toimivuuspuhni

en ratkaisemiseksi. Kaikki yhteiskunnallinen toiminta tarvitsee kriittistä

arviointia ja palautteita myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Puolueet

tomalla yliopistolla on tähän tehtävään yhteiskunnassa parhaat edellytyk

set. Yleisen edun mukaista onkin, että yliopiston tutkijat entistä aktiivi

semmin osallistuvat yhteiskunnan yhteisten asioitten ja pulmien »käsitte

lyyn» ja mieluummin niiden akuuttivaiheessa kuin jälkitilanteessa, jossa jo

kaikki on tapahtunut ja on enää »jälkiviisauden» ja »jälkipyykin» aika ...

Kaikella yliopiston tekemisellä ja tekemättä jättämisellä on yhteiskun

nallinen merkityksensä. Yliopiston arvostus yhteiskunnassa riippuu pal

jossa siitä, miten hyvin me yliopistossa pystymme vastaamaan tieteen ja 

yhteiskunnan haasteisiin. Mutta asemansa ja roolinsa vahvistamiseksi yh

teiskunnassa yliopiston on pyrittävä selkeyttämään myös toimintaperiaat

teensa ja valvomaan niiden noudattamista kaikessa toiminnassaan. 

Kaiken tieteellisen toiminnan tarkoituksena on totuuden etsintä ja to

tuuteen pyrkiminen. Rehellisyys ja totuudellisuus ovat tieteellisen toimin

nan perusarvoja, joita yliopistossa on tiukasti vaalittava. Totuus ja totuu

dellisuus hämärtyvät helposti kilpailun, itsekkään kähminnän, tuloskeinot

telun, valtataistelun ja eturyhmien eduntavoittelun yhteiskunnassa. Ylio

piston vaikuttajuutta tarvitaan myös totuudellisuuden kunnioittamiseksi ja 

yleisen edun vaalimiseksi nyky-yhteiskunnassa. 

Yliopisto ei saa jäädä yhteiskuntakehityksen sivustaseuraajaksi tai sen 

passiiviseksi myötäilijäksi ja vallanpitäjien äänettömiksi yhtiökumppaneik

si. Etsiessään totuutta ja vain totuutta se ei voi sitoutua mihinkään intressi

tai valtaryhmittymään. Sillä on oma aktiivinen roolinsa ja tehtävävastuun

sa. Yliopiston tehtävästä ja toimintaperiaatteista johtuen sen ja yhteiskun-
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nan välillä on ja pitää aina olla jännitettä. Tämä jännite ruokkii yhteiskun

nan uudistumisprosessia mutta se on omiaan pitämään myös yliopiston 

elinvoimaisena ja aktiivisena vaikuttajana. 

Tieteessä riittää tutkittavaa ja yliopistossa hämmästelyn aiheita. 
Näin pitääkin olla. Ne eivät voi koskaan olla valmiit ja siksi »tärkein
tä on liike», joka pitää ne elävinä, kehittyvinä. Mutta liikkeen ohessa 
on kuitenkin tärkeää myös säilyttää niiden aito identiteetti: mitä on 
tiede ja mitä on yliopisto? Kaiken elämisen muuttuessa yhä komp
leksisemmaksi ja kaaosmaisemmaksi sellaisetkin osa-alueet kuin tai
de ja tiede voivat eksyä harhateille ja niiden identiteetit hämärtyä. 
Asiantuntijatkin joutuvat kiistelemään siitä, mikä on taidetta ja mikä 
ei, puhumattakaan taiteen sisäisen arvottamisen vaikeutumisesta. 
Samanlainen alkaa olla tilanne myös tieteen osalta ja tieteen identi
teetin hämärtyminen näyttää saavan lisävauhtia yliopistoille asete
tusta tulosohjauksesta. 

On luonnollista, että tiedekin muuttuu. Se muuttuu karttuvan 
tiedon ja uusien paradigmojensa pohjalta, mutta se muuttuu myös 
tieteen muotivirtausten ja uusien auktoriteettien mukana. Tieteen 
gurujen ympärille syntyvät uudet koulukunnat, jotka syrjäyttävät 
vanhat, ja näin liike jatkuu. Myös vanhat auktoriteetit saattavat 
nousta uuteen kukoistukseen uusissa historialJisissa tilanteissa. 
Näin tapahtui erityisesti yhteiskuntatieteissä 1970-luvulla uusva
semmistolaisen kumousliikkeen nostaessa Karl Marxin johtavaksi 
tieteen auktoriteetiksi ja marxismi-leninismin ainoaksi hyväksyttä
väksi yhteiskuntakäsitykseksi. Karl Marx kuuluu kiistatta historian 
suuriin ajattelijoihin ja hänen yhteiskuntateorioillaan on edelJeenkin 
tieteellistä käyttöarvoa, mutta merkillisintä tässä suomalaisten yh
teiskuntatieteilijöiden pitkälle 1980-luvulle jatkuneessa ja enemmän 
hmnustuksellisessa kuin tieteellisessä sitoutumisessa marxismi-le
ninismiin onkin se, että se päättyi kuin sirpilJä katkaistuna Neuvos
toliiton hajoamiseen! Tämä viittaa selvästi siihen, että tuo marxilai
suuden nousu yhteiskuntatieteissä oli luonteeltaan suomettumisil
miö, joka sikisi epäsäätyisesti pikemminkin poliittisista intohimois
ta ja toveruussiteistä suureen naapuriin kuin tieteellisen totuuden 
etsinnästä. 

Monia kiinnostaisi muuten tietää, miten suurella innolla perus
tettu marxilais-lcninistinen Tutkijaliitto toimii tänään? Vieläkö sil-
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loiset tunnetut avain- ja tukijäsenet ovat mukana tässä etujoukossa 
tai kenen nimeen he tänään vannovat valitessaan tieteensä para
digmoja? 

Mutta suomettumatonkin tiede muuttuu ja sen pitääkin muuttua 
säilyttääkseen elinvoimansa. Seuratessani nykypäivän tulosvastuul
lista opinnäytteiden tuotantoa on helposti havaittavissa tiedekäsi
tyksen laventuminen. Kun tästä diversiteetistä yrittää löytää tieteen 
yhteisiä, yleisiä tunnusmerkkejä, tehtävä tuntuu kovin vaikealta. 
Perustavanlaatuiset kysymykset: Mitä on tiede ja mitä on yliopisto, 
ovat tulleet tänään entistä ajankohtaisemmiksi ja odottavat täsmen
täviä määrittelyjä myönteisen kehityksensä opasteiksi. Mitä enem
män tiede ja yliopisto avautuvat ja rakentavat yhteistyön siltoja yh
teiskuntaan, sitä tärkeämpää on niiden identiteettien selkeys ja erot
tavuus. Yliopiston ja tieteen kehitys edellyttävät, että rajalinjat nii
den ja yhteiskunnan välillä eivät hämärry liikaa. 
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Hämä vastavirtaan 

Elämä on valintojen tekemistä. Yksityishenkilöinä, yhteiskunnan 
kansalaisina ja työyhteisön jäseninä joudumme päivittäin tekemään 
monia valintoja, jotka määräävät elämänkulkuamme. 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävissä, julkisessa keskustelus
sa, liikunta- ja korkeakoulu politiikassa ja yliopiston hallintotehtävis
sä olen pyrkinyt tekemään omat valintani asiallisin perustein ja vir
kamiesvastuun mukaisesti etsien niissä yleisen edun toteutumista. 
Näin tehdessäni olen joutunut kulkemaan usein myös vastavirtaan. 
Tämä vastavirtaan kulkeminen oli tosiasiassa ainoa vaihtoehto tut
kijalle, kun oli kysymys suomalaisesta urheilukulttuurista. Tuskin 
mikään muu elämänalue yhteiskunnassa on ollut niin perinteiden 
mukaan ohjautuvaa kuin maamme urheiluelämä: 

»Se valtava kehitys, joka yhteiskuntamme kaikilla muilla kaistoilla on ta
pahtunut, on liukunut urheilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä. Urheilum
me elää menneisyyttään nykyhetkessä. Urheilumme on ohjautunut ensisi
jaisesti perinteiden mukaan ja perinteille uskollisena». (Presidentti U. K.
Kekkosen sporttipuhe 28.19.1971).

Paljon myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut ja urheilun 
tehtäväalue on laajentunut ja monipuolistunut koko kansan liikun
takulttuuriksi. Mutta vielä tänään siinä on etenkin huippu-urheilun 
osalta sokeaa kansainvälisen kehityksen myötäilyä vailla riittävää 
harkintaa sen suhteen, mikä tässä jatkuvasti nousevien kustannus
ten kilpavarustelussa on enää Suomen etujen mukaista ja huip
pu-urheilun kestävän kehityksen kannalta perusteltua. Mutta mi
tään tällaista arvokeskustelua ei ole syntynyt, koska urheilun valta
eliitti rekrytoituu urheilun suuren julkisuusarvon vuoksi enentyväs
ti politiikan ja liike-elämän taitajista - ei urheilun tai liikuntakasva
tuksen asiantuntijoista. 
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Yliopistourallani oli kuitenkin yllättävintä joutuminen tutkijana 
ja hallintomiehenä vastavirtaan ja puolustamaan tieteen ja yliopis
ton perusarvoja poliittisia valtavirtoja ja uusvasemmistolaisia val
tausyrityksiä vastaan. Tässä ei ollutkaan mistään vähemmästä kysy
mys kuin tieteen ja yliopiston vapaudesta. Se oli yliopistourani ras
kainta, kovien ristipaineiden aikaa. Tuon ajan monet »metelit» ovat 
enää vain tallennettuina jäänteinä muistuttamassa siitä, että yliopis
to ja tiede ovat haavoittuvia, jos ne alistetaan poliittisen valtapelin 
välineiksi. Näin tapahtuessa suurin häviäjä on itse yliopisto ja lopul
ta yhteiskunta. 

Tuskin liioittelen jos totean, että olin koko tuon murrosajan 
myrskynsilmässä, josta myräkästä kuitenkin selvisin mustelmin ja 
kutakuinkin tolkussa täysinpalvelleena eläkkeelle. Pyrin etsimään 
»totuutta» ei vain tieteellisissä puuhissani, vaan myös tieteen ja y li
opiston hallinnollisissa ratkaisuissa. Sain kuitenkin havaita, että
näissä asioissa virkaveljilläni oli usein toisenlaisia totuuskäsityksiä.
Näissä ristiriitatilanteissa tahdoin olla rehellinen itselleni. Se ei ollut
suinkaan helppoa, mutta uskon sen auttaneen minua kestämään
tuon murrosajan monet kolhut ja tölväisyt. Sain usein maistaa myös
tappion karvasta kalkkia. Mutta kilpailun yhteiskunnassakaan ei
aina voittaminen ole tärkeintä. Sitä voi olla myös totuuden etsintä
Amica Veritas. 
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