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ESIPUHE 

Nykyaikainen liikuntakulttuuri on nuori, teollistumisen myötä synty
nyt ilmiö. Voimistelu- ja urheilutoiminta löysi myös maassamme hy
vän kasvupohjan. Tuota kasvua edisti osaltaan toiminnan kytkeminen 
mitä erilaisimpiin yhteiskunnallisiin aatteisiin ja uudistuspyrkimyk
siin. Tuskin löytyy toista sellaista yhteiskunnallisen toiminnan alaa, 
joka olisi ollut valjastettuna niin moniin erilaisiin tarkoituksiin kuin 
juuri liikuntatoiminta. Tämä on vauhdittanut sen kehitystä todellisek
si kansanliikkeeksi, jossa kaikki väestöryhmät ovat tavalla tai toisella 
olleet mukana. Liikunnan ja urheilun poikkeuksellista läpäisevyyttä 
osoittaa sekin, ettei liene yhtään sellaista yhteiskunnallista instituu
tiota, johon se ei olisi soluttautunut edistämään niiden tarkoituksia. 
Liikunta on löytänyt tiensä perheisiin, kouluihin, tieteeseen, talous
elämään, politiikkaan, terveydenhuoltoon, puolustusvoimiin ja jopa 
taiteiden ja uskonnon piiriin. Tämä monisisältöisyys on samalla ruok
kinut käsityksiä liikunnan ja urheilun ylivertaisesta kyvystä tuottaa 
moninaista hyvää kansalaisten ja yhteiskunnan onneksi. Syntyi myyt
ti liikunnasta ja urheilusta runsauden sarvena. Tämä myytti elää vah
vana vielä nykypäivänkin urheilutoiminnassa. 

Mutta liikunta ja urheilu ihmisen toimintana sisältää aina mah
dollisuuden sekä hyvään että pahaan. Tutkimuksen ja lieteen saatua 
jalansijaa myös liikuntakulttuurin alalla vanhat uskomukset ovat al
kaneet tarkentua ja lieto uutena tuotannontekijänä on vähitellen 
päässyt vaikuttamaan perinteisiin käsityksiin ja alan kehitykseen. 

Kirjoittaja on alan tutkimuspioneereihin kuuluvana ollut mukana 
1950-luvun alusta alkaen murtamassa näitä liikuntakulttuurimme 
»sovinnaisviisauksia ja jäykkiä uskomuksia», kuten otsikoin erään
varhaisen kirjoitukseni, jossa suosittelin myös kulttuurialan esikuvi
en tapaan liikuntapoliittisten neuvottelupäivien järjestämistä. Tämä
aloite toteutuikin jo vuonna 1967 ja siitä on tullut määrävuotinen ja
tärkeä perinne ja samalla alan tutkijoiden ja käytännön vastuuhenki
löiden yhteinen foorumi.

Yhteiskunnan elämänrytmi on muuttunut entistä kiivaammaksi. 
Kiire ja tehokkuus ovat päivän tunnuksia. Liikunta ja urheilu edusta
vat yhteiskunnassa toimintakulttuuria, jossa koko ajan valmistaudu-
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taan johonkin tai tapahtuu jotain. Ei ole aikaa pysähtyä suorittamaan 
mitään tilannearviointeja saati kustannus-hyöty-analyysejä. On toi
mittava tässä ja nyt. Tällainen toimintakulttuuri ei paljon perää toi
mintansa arvoperusteita tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. Nykypäi
vän kaupallistunut huippu-urheilu edustaa puhtaimmillaan toimin
takulttuuria, jossa kaikki rakentuu lähinnä menestyksen ja yleisö
kiinnostuksen varaan. 

Liikunnan ja urheilun toimintakulttuuri on teknokraattiselta si
sällöltään äärettömän rikas. Päivälehtien urheiluosastot ovat tästä 
rikkaudesta hyviä näyttöjä. Urheiluhan on täynnä erilaisia suorittei
ta, saavutuksia ja ennätyksiä, mutta myös sääntöjä, taktiikkaa, suori
tustekniikkaa sekä normeja siitä, miten temput tehdään ja miten suo
ritustehoja kehitetään. Tämä urheiluteknokratia tarjoaa rajattomasti 
myös aiheita alan ammatti- ja järjestölehdille, urheiluteknokraattisel
le tutkimukselle - ja penkkiurheilijoiden kapakkakeskusteluille. 

Mutta liikunnassa ja urheilussa on aina kysymys myös ihmisestä, 
ihmisenä olemisesta, ihmisyyden toteuttamisesta ja aina myös yhteis
kunnasta ja sen hyvinvoinnista. Jos tältä kannalta arvioidaan suoma
laisen liikunnan ja urheilun toimintakulttuurin sisältöjä, rikkauden si
jasta on puhuttava pikemminkin köyhyydestä. Jos verrataan aikaisem
pien liikuntakulttuurimme suurten vaikuttajien julkisia kannanottoja 
tai puheita nykypäivän urheilujohtajien vastaaviin, tämä sisältöjen 
köyhtyminen on varsin ilmeistä. Näyttääkin siltä, että nykypäivän toi
mintakulttuurin johtajille on urheilu muuttunut itsetarkoitukseksi, 
joka pyhittää itse itsensä piittaamatta paljonkaan sen merkityksestä ih
misen ja hänen yhteiskuntansa hyvinvoinnille. 

Olen liikunnan ammattilainen, jolle yhteiskunta on suonut oikeu
den ja samalla myös velvollisuuden pohtia liikuntakulttuurimme ti
laa ja sen kehittämisen monia pulmakysymyksiä. Olen ahkeroinut 
enemmän tai vähemmän tuloksellisesti myös tutkimuksen parissa 
edistääkseni uuden tiedon kartuntaa tällä uskomusten ja sovinnais
käsitysten sävyttämällä alalla. Mutta tutkimuksen tie ei ole ainoa kei
no liikuntakulttuurimme uudistamisprosessissa. Sen rinnalla tarvi
taan myös avointa kriittistä keskustelua, käytännön problematisoin
tia, toimintakäsitysten reflektoimista eli lyhyesti liikuntafilosofista 
pohdiskelua ja keskustelua. Liikuntakulttuurimme grand old man
Lauri »Tahko» Pihkala loi hvvän perustan tälle keskustelulle, UKK 
jatkoi sitä oivallisella sporttipuheellaan, virikkeitä on antanut Liikun
ta ja tiede -lehti sekä Tampereelle perustettu vireä liikuntafilosofinen 
tutkimusyksikkö. 

Julkista ääneen ajattelua olen itsekin harrastanut yrittäessäni sel
vittää itselleni näitä asioita tai jäsentääkseni niihin sisältyviä ongel
mia. Varhaisemmat pohdinnot on julkaistu kirjassani »Urheilu - ih
minen -yhteiskunta» (Gummerus, 1974). Oheiseen kokoelmaan olen 
valinnut joitakin sellaisia näytteitä varhaisemmasta tuotannostani, 

8 ESIPUHE 



joiden arvelen säilyttäneen jotain ajankohtaisuudestaan, kun taas 
eräät kirjoitukset on julkaistu aikaisemmin muissa kuin liikunta-alan 
lehdissä ja osa kuuluu eläkevuosien satoon ja jää aikakirjoihin näyt
teeksi täysinpalvelleen yliopistomiehen elämäntyöstä suomalaisen 
liikuntakulttuurin murroksen aikana. 

Liikunta ja urheilu ovat vahvasti myös yhteiskunnallisia ilmiöitä, 
jotka kehityksessään ovat sidoksissa yhteiskunnallisiin edellytyk
siinsä. Nämä yhteiskunnalliset reunaehdot ovat myös erityisesti yh
teiskuntatieteellisesti suuntautuneen tutkijan mielenkiinnon kohtee
na. Kirjoitusten joukkoon olen kelpuuttanut muutamia näytteitä 
myös sellaisista yhteiskunnallisista tilannearvioinneistani, joilla si
nällään on vain välillinen yhteytensä maamme liikuntakulttuurin 
kehitykseen. Ja ikään kuin piristeeksi olen joukkoon sijoittanut myös 
mielipidekirjoituksia, joiden puitteissa olen osallistunut julkiseen 
keskusteluun lähinnä ajankohtaisista liikuntapoliitlisista aiheista. 

Jyväskylässä marraskuun 1 päivänä vuonna 2000 

Kalevi Heinilä 
liikuntasosiologian emeritusprofessori 
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YHTEISKUNTA 
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KEHYSYMPARISTONA 



KILPAILUN YHTEISKUNTA 

Jyväskylän Kesä, Kilpailu ja voitto 
-kongressi {29.-30.6.1981}

»Koko kulttuuriamme - ja niinpä myös sielunelämäämme - leimaa
miltei kaikkialle ulottuva ja syvästi asioihin vaikuttava kilpailuhen
ki. Olemme siihen niin tottuneet hamasta lapsuudestamme saakka
ja sitä ovat sekä maalliset että hengelliset arvovallat niin tuhansin
tavoin meissä vahvistaneet, että meidän on erittäin vaikeata edes
tiedostaa sitä. Tarkoitan, että on perin vaikea herätä tajuamaan ja
näkemään se eräänä perinteenä, eräänä tottumuksena, eräänä usko

na, eräänä asiantilana ja ymmärtää, että elämä saattaisi ja saattaa -
olla eheämpää, terveempää, harmonisempaa ilman tuota perinnet
tä, tuota uskomusta, ja että voi olla asiantila sellainenkin, josta kil
pailu sanan varsinaisessa merkityksessä on eliminoitu.

[ ... )kilpailu sanan varsinaisessa merkityksessä, siis tahtona voit
taa, saada toinen häviämään, päästä toisen niskanpäälle, kuuluu sii
hen kokonaispahaan, siihen kiroukseen, siihen synnillisyyteen, 
joka kylvää ihmiselämään kärsimystä, joka kollektivisoituu eturyh
mien kamppailuksi, kasaantuu sodan syiksi ja sodaksi.» 

Näin kirjoitti arvostettu ajattelija ja ihmisen hyvää etsivä Yrjö Kalli
nen kilpailusta ja kilpailemisesta vuonna 1961. Varsin kerettiläisiä 
ajatuksia nykypäivän maailmassa, joka arvostaa yli kaiken kilpaile
mista ja kilpailun voittajia. On vaikea löytää sellaista elämänalaa, jo
hon kilpailu ei olisi tunkeutunut ja jossa ei noteeratlaisi voittajia ja 
myös - häviäjiä. 

Koska kilpailu on kaikille tuttu, nykypäivän elämänkuvaan kuu
luva ilmiö, me emme juuri tule ihmetelleeksi sen olemassaoloa, saali 
sen mielekkyyttä tai epämielekkyyllä ja kaikkialle tunkeutumisen 
perustella. Kilpailu on ikään kuin meille annettu tai periytynyt. 
Usein puhutaankin ihmisen lajityypillisestä kilpailuvietistä, ja kil
pailun levinneisyyttä pidetään tämän vietin ilmauksena. 

1. Kilpailun toimintamalli

Sosiobiologinen selitys kilpailun levinneisyydestä ei tyydyttänyt 
Margaret Meadia, kun hän 1930-luvulla laajan kulttuurianlropologi-
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sen aineiston pohjalta lähti selvittämään, minkä tyyppisten toiminta
järjestelmien avulla primitiiviset yhteisöt pyrkivät ratkaisemaan toi
meentulonsa perusongelmat. Havaintojensa perusteella hän luokitte
li yhteisöt kilpailullisiin, yhteistoiminnallisiin ja yksilökeskeisiin 
yhteisöihin. Yhteisöt olivat aikojen kuluessa päätyneet näihin eri
tyyppisiin ratkaisuihin, ja toimintajärjestelmän valinta on siten kult
tuuriperäinen asia. 

Biologinen perimä ei sitä säädä, vaan antaa mahdollisuuden eri
laisiin valintoihin. Meistä itsestämme periaatteessa riippuu haluam
meko kilpailla vai pyrimmekö pääasiassa esim. yhteistoiminnan 
avulla ratkaisemaan toimeentulomme pulmat. 

Yhteiskunnallinen käytäntö, sen hallitseva toimintamalli, voi kui
tenkin vahvasti rajoittaa valintamahdollisuuksiamme. Niinpä yhteis
kunnan eri toiminta-alueet voivat olla niin kilpailujärjestelmän kyl
lästämät, ettemme edes pysty tiedostamaan muita toimintavaihtoeh
toja. Näin oli asianlaita yleisesti vielä pari vuosikymmentä sitten 
esim. maamme liikuntakulttuurin alalla. Äskettäin edesmennyt lii
kuntakulttuurimme suuri kehittäjä professori Lauri Pihkala kirjoitti 
vuonna 1951 kuulun pamflettinsa »Kansan urheilun käynnistämisek
si kiireimmiten ennen Helsingin olympiakisoja», koska Tahko pelkä
si, että Suomen kansa humaltuu olympiakisamenestyksestä eikä sii
nä tilassa jaksaisi enää kiinnostua kansanurheilusta. Kerrotaan, että 
Japanissa kilpailu yliopistoon pääsystä on tavattoman kovaa ja että 
epäonnistuminen pääsykokeissa voi viedä nuoret äärimmäiseen epä
toivoon ja elämänuskon lopulliseen romahtamiseen. Kilpailu on si
ten kärjistynyt darwinistiseksi olemassaolon kamppailuksi. Massoit
tuvassa maailmassa kilpailu on omiaan kiristymään ja voi kärjistyä 
yleisemminkin tällaiseksi epätoivoiseksi taisteluksi olemassaolosta. 

2. Kilpailu ja faustinen kulttuuri

Ihmisen keksimänä ja kehittämänä ilmiönä kilpailu voi esiintyä mitä 
monimuotoisimpana. Pelkistyneimpänä se näkyy urheilussa. mutta 
siinäkin sen »aatteet ja vaatteet» voivat suuresti vaihdella. Urheilussa 
voimme ehkä helpoimmin tutkia kilpailun ilmiöitä, mutta toistaisek
si tutkimuksia on tehty yllättävän vähän. Konfliktin ja rauhan tutki
jatkaan eivät syystä tai toisesta ole olleet kiinnostuneita kilpailuilmi
öiden tutkimisesta urheilussa, vaikka juuri siinä rauhan ja riidan ai
heet ovat vahvasti mukana. 

Sosiologisessa kirjallisuudessa kilpailu käsitetään usein konflik
ti-ilmiöksi, koska kilpailussa on kysymys eturistiriidasta eli sellaisen 
edun tavoittelusta, jota ei riitä kaikille halukkaille. Kilpailu on toi
mintamalli ja prosessi, jonka avulla jokin haluttu yhteinen etu jae
taan suorituskyvyn perusteella menestyksekkäimpien osanottajien 
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kesken. Tällainen haluttu etu voi periaatteessa olla mikä tahansa sel
lainen aineellinen tai aineeton arvostuskohde, josta on luonnostaan 
tai keinotekoisesti aikaansaatua niukkuutta. Siten voidaan kilpailla 
»julkisuudesta», sosiaalisesta asemasta, virka-asemasta, vallasta tai
vaikkapa ulkonäöstä, lihasvoimasta tai -komeudesta, mutta myös tai
doista, vaikkapa soitto- tai lypsytaidosta. Yhteisöt voivat hyvinkin
omaperäisesti määritellä kilpailun kohteensa ja niin muodoin nämä
kohteet ja niiden arvostukset voivat eri yhteisöissä ja kulttuureissa
paljonkin vaihdella.

Kun joku Yrjö Kallinen ihmettelee sitä, mitä arvokasta on siinä, että 
juoksee silmänräpäyksen nopeammin kuin toinen tai hyppää pari mil
liä pidemmälle, monet urheilijat ovat valmiit »uhraamaan» tällaisiin 
pyrkimyksiin parhaat kehitysvuotensa, jotkut vieläpä terveytensä. 

Kun yleensä länsimaisen kulttuurin piirissä menestyminen sta
tuskilpailussa määräytyy usein maallisen mammonan paljouden pe
rusteella, kwakiutlien kovan kilpailun intiaaniyhteisössä statuskil
pailun voittaa se, joka pystyy lahjottamaan muille eniten »kuparia» ja 
muita kwakiutlien arvostamaa tavaraa. Heillä korkea status saavute
taan siis antamalla, meillä taas pikemminkin ottamalla. Mielenkiin
toista poikkeusta kwakiutlien suuntaan edustavat kuitenkin suurlah
joitukset ja -hyväntekeväisyys, jotka tuottavat arvostuslisää myös 
länsimaisessa statuskilpailussa. 

Kilpailu näyttää luontuvan hyvin juuri länsimaiseen faustiseen 
kulttuuriin, joka korostaa enemmän suorituksia ja saavutuksia kuin 
elämisen harmoniaa, enemmän erilaisuutta kuin yhtäläisyyttä, 
enemmän eri- kuin tasa-arvoisuutta, enemmän oma- kuin yhteisvas
tuuta ja samalla enemmän itsekkyyttä kuin epäitsekkyyttä. Sanoma
lehtien palstat yli osastorajojen peilaavat sattuvasti tätä kulttuurim
me eetosta, ja kilpailu sointuu hyvin kuvaan ja toteuttaa osaltaan 
kulttuurimme faustista mieltä. Yrjö Kallinen kirjoittaa: 
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»Tavallista normaalia elämää ei noteerata. Se ei näy lehdissä. Jos
mies tekee työtä rakennuksella, kaivaa ojaa tai kuorii pöllejä, on
tehtaassa tai konttorissa tai opettajana tai minä tahansa, hänen
kuvansa ei tule lehteen, häntä ei kukaan huomaa. Hänen työllään
ei ole julkisuusarvoa. Mutta annapas, kun lyö toisen tainnoksiin
tni h
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see elokuvaan tai kummittelee mitä tahansa erikoista, sitten koko
maailma on lääpällään! Aina pitää voittaa toinen, päästä ensim
mäiseksi, olla parempi kuin toinen - noteerataan! Ja mikä on seu
raus? Nuoren sieluun painautuu elämäntaju, joka on täynnä kil
pailuvelvoitusta. Näytä, että pystyt! Ellet pysty, se on häpeä! Sinä
olet epäonnistunut!»
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3. Kilpailu paremmuudesta

Kilpailuyhteiskunnassa ihmisen minuus, identiteetti, määräytyy rat
kaisevasti sen mukaan, minkälaisiin suorituksiin ja saavutuksiin 
henkilö pystyy. Kilpailun yhteiskunta on aina myös suoritusten yh
teiskunta, the Achieving Society. Suoritukset eivät kuitenkaan sinäl
lään ja absoluuttisina tekoina ole tässä ratkaisevia, vaan niiden suh
teellinen arvo toisten suorituksiin verrattuna. Koululaitoksessakin 
oppilaan suoritus ei välttämättä sellaisenaan anna minätyydytystä, 
vaan vasta jos se on parempi kuin toisten tai ainakin joidenkin tois
ten. Kilpailuyhteisössä saavutettu arvostus perustuu juuri suhteelli
seen paremmuuteen. Sosiologi James Coleman, laajoihin koulututki
muksiinsa viitaten, väittääkin. että nuorten yhteisössä urheilussakin 
kilpaillaan enemmän asemasta ja arvostuksesta kuin voitosta. 

Hän suosittelee muuten kilpailun soveltamista urheilun tapaan 
myös lukuaineisiin koulujen vaatimustason kohottamiseksi. Tämä 
tapahtui siihen aikaan, kun Sputnikin tuottama häviö avaruuden val
loittamiskilpailussa aikaansai Yhdysvalloissa voimakkaan kritiikin 
maan koululaitosta kohtaan. 

Kilpailu korostaa suorituksia, saavutuksia ja ennätyksiä. Kilpailu 
kannustaa yrittämään, kehittämään ja kasvamaan. Tieteen saavutuk
setkin voivat osaltaan perustua kilpailuun tutkijoiden ja tutkimuslai
tosten välillä. Yliopiston maine tieteen ahjona voi riippua ratkaise
vasti tutkijoiden pätevyydestä ja siksi yliopistot esim. Yhdysvalloissa 
kilpailevat huippu tutkijoista ja »nobelistien» määristä. 

Asevarustelukilpailun »ansiosta» suurvallat kykenevät tänään en
tistä pienemmällä asemäärällä tuhoamaan entistä enemmän elämää 
ja koko arsenaalillaan tosiasiassa jo monin verroin enemmän kuin 
sitä maapallolta löytyykään! Tämä kilpailu jatkuu, koska tuhoamisen 
ylärajaa ei ole vielä keksitty ja koska kauhun tasapainolla on taipu
mus järkkyä uusien asekeksintöjen seurauksena. Asevarustelu on 
hyvä esimerkki ns. päättymättömästä kilpailusta. Kilpailu jatkuu 
eikä sitä näytä pysähdyttävän mitkään SALT-sopimukset. Ne ehkä 
pysähdyttävät kilpailun tietyntyyppisten aseiden osalta, mutta ovat 
omiaan kiihdyttämään kilpailua uusien, sopimusten ulkopuolella 
olevien aseiden suhteen. Kun tuhoaseiden kehittäminen ja tuottami
nen edustaa päättymätöntä kilpailua, niiden käytäntöön soveltami
nen - ydinasesota - johtaa todennäköisesti kaiken tuhoavaan ja sa
malla lopullisesti päättyvään kilpailuun. 

4. Totaalistuva kilpailu

Inhimilliseen toimintaan sisältyy mahdollisuus hyvään ja pahaan. 
Tämä aksiooma pitää hyvin paikkansa myös urheilussa, jota perintei-
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sesti on totuttu pitämään erityisen hyvänä ja suositeltavana harras
tuksena. Vaikea onkin keksiä mitään sellaista hyvää, jota ei löytyisi 
urheilun puolestapuhujien julistuksista. Päättymätön kilpailu on ko
hottanut kuitenkin urheilussa vaatimustason sellaiseksi, että urheili
jat joutuvat kilpailemaan voitosta kestokykynsä ylärajoilla. Suurkil
pailuja ei enää voida järjestää luottamalla vain urheilijoiden ja urhei
lujohtajien juhlallisiin valoihin reilusta pelistä ja sääntöjen kunnioit
tamisesta, vaan kilpailijat on alistettava lääketieteellisiin valheenpal
jastuskokeisiin. Tämäkään sairaan urheilun jälkihoito ei pysty taka
maan sitä, että voitto kilpailussa määräytyisi ehdottomasti urheilulli
sin perustein. Urheilun päättymätön asevarustelu lääketieteen ja far
makologian alalla etsii uusia pillereitä ja tehoruiskeita uusien sanka
ritekojen pontimiksi. 

Suorituskyky ja tehokkuus ovat kilpailumenestyksen tärkeimmät 
ehdot. Kilpailu on voiman ja tehon järjestelmä ja sellaisena suosii 
suuria yksiköitä. Tutkiessaan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä 
pidemmän aikavälin puitteissa professori Paavo Seppänen on toden
nut, että tunnusomaisin piirre on ollut organisaatioiden kasvu. Suu
ruus merkitsee suorituskykyä ja voimavaroja, joita tarvitaan tehok
kuuden kaikkien osatekijöiden hyväksikäyttöön. Suuruus takaa par
haiten menestyksen kiristyvässä kilpailussa. 

Talouselämän yrityskuvaa hallitsevat suuryritykset ja kansainvä
lisiä kovan kilpailun markkinoita ylikansalliset suuryritykset. Urhei
lu on ollut joskus lähinnä vain yksilöiden ja joukkueiden välistä pa
remmuuden koetusta. Nykypäivän huippu-urheilun tasolla se on 
enemmän järjestelmien välistä, totaalistuvaa kilpailua, jossa menes
tyminen riippuu entistä ratkaisevammin siitä, miten tehokkaasti jo
kin kansallinen järjestelmä pystyy mobilisoimaan kansalliset voima
varat- urheilijalahjakkuudet, urheilutieteen ja teknologian tarjoamat 
mahdollisuudet- palvelemaan edustusurheilun menestyspyrkimyk
siä. Kilpailun totaalistuessa järjestelmien väliseksi kilpailuksi so
sialististen maiden keskitetty voimavarojen mobilisointikyky näyttää 
takaavan parhaat menestymisen mahdollisuudet ja parhaan iskuvoi
man, kuten juuri äskettäin Tampereella nyrkkeilyn EM-kilpailussa 
voitiin todeta. Kilpailun kiristyessä tehokkaammat suurorganisaatiot 
ja -yritykset syrjäyttävät pienet, jotka ovat tuomitut häviöön tai tyyty
mään lilaslollisiin satunnaisvoittoihin ja pistesijamenestyksiin. 

Suuryritys ja jokainen muukin kompleksinen organisaatio voi olla 
tehokas vain, jos se pystyy yhdensuuntaistamaan toimintapotentiaa
linsa menestystavoitteen hyväksi, ja tämä edellyttää usein keskitet
tyä vallankäyttöä ja tiukkaa linjaorganisaatiota. Voidaankin sanoa, 
että johtajistaan nykypäivän menestyvä yritys tunnetaan. Kovenevan 
kilpailun markkinoille kansanvalta, työpaikka- ja järjestödemokratia, 
soveltuu huonosti. Totaalistuva kilpailu muistuttaa sotaa ilman asei
ta ja ilman verenvuodatusta, ja tehokkuus on siinäkin kansanvaltaa 
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tärkeämpi menestymisen ja säilymisen ehto. Raadet, mattilat, suomi
set, saariset, reinit, somertot ja uunilat eivät ole kansanvallan esitais
telijoita, vaan kovan kilpailun vastuullisia yritysjohtajia. Vaikka puo
lueet vaativat ohjelmissaan kansanvallan laajentamista yhteiskun
nassa, mikään puolue ei ole vielä kutsunut tutkijoita selvittämään 
kansanvallan toimivuutta ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia nii
den omissa järjestöissä. 

5. Kilpailun hinta

Kilpailu ruokkii yrittämistä ja kehitystä. Samalla se nostaa jatkuvasti 
vaatimustasoa, mikä edellyttää lisääntyviä panostuksia menestyksen 
turvaamiseksi. Ilman tätä jatkuvaa panostuslisää tämän päivän me
nestyvä kilpailija voi olla jo huomenna häviäjä. 

Tämänkaltaisen kehityksen seurauksena esim. olympiamitalin 
hinta on kohonnut miljoonaluokkaan puhumattakaan siitä, että sen 
hintana voi olla myös rahassa korvaamaton terveyden menetys ja 
elinikäinen psyykkinen ja/tai fyysinen vammautuminen. Kovenevan 
kilpailun ja nousevan vaatimustason aiheuttama olympiamitalin maa
ilmanmarkkinahinnan nousu on lisännyt urheilujärjestöjen riippu
vuutta valtiovallasta. Ilman kasvavaa valtion taloudellista tukea, ilman 
valtion kustantamaa urheilutiedettä ja -teknologiaa, ilman tieteellistä 
valmentajakoulutusta ja urheilun erityisluokkia ja puolustusvoimien 
erityisyksikköjä edustusurheilusta huolehtivien järjestöjen ja olym
piakomitean mahdollisuudet turvata kilpailumenestys olisivat varsin 
heikot. Subventioiden varaan näyttävät myös politiikan ja talouselä
män yrittäjätkin rakentavan usein kilpailumenestyksensä. 

Kiristyvässä kilpailussa urheilija sijoittaa parhaitten kehitys
vuosiensa aikana lähes totaalisesti voimavaransa valmentautumi
seen kohottaakseen suorituskykynsä menestyksen takaavalle tasolle. 
Käyttökustannuksista piittaamatta yhteiskunta rakentaa enentyvästi 
kalliita urheilulaitoksia varmistaakseen urheilijoilleen mahdollisim
man edulliset harjoittelumahdollisuudet. Koveneva kilpailu kaikilla 
elämänaloilla kuluttaa yhteiskunnan ja luonnon pääomia kiihtyvällä 
vauhdilla. Kilpailun ehtojen mukaan bensakauppiaat sijoittavat 
myyntipisleensä vierekkäin, pankit konttorinsa lähekkäin ja super
marketit kasautuvat yhteen. Onko parempaa näyttöä kansallisten 
pääomien tuhlauksesta ja samalla kansallisen yhteisvastuun ja 
-suunnittelun puutteista? Kilpailun markkinat houkuttelevat voiton
tavoitteluun myös yrittäjiä, jotka luonnonvarojen tuhlauksesta piit
taamatta täyttävät kaupan »kirpputorit» turha-, muoti- ja kerskatuot
teilla. Turhuuden markkinoilla, kilpailun kirpputorilla, vallitsee
Greshamin laki: huono raha voittaa hyvän rahan eli arvoton voittaa
arvokkaan.
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Kilpailun markkinat tuottaa enemmän kuin mikään muu järjestel
mä, mutta se myös kuluttaa enemmän, tuhlaa enemmän muolioikku
jen ja mainonnan kierteessä ja jättää jälkeensä kasautuvia - jäte
vuoria ja ongelmajätteitä. Kilpailu voi olla paremmuuden näyttö niin 
hyvässä kuin pahassakin. Se voi olla tehokas tuotoksissaan, mutta sa
malla ahne kulutuksessaan ja pulmallinen jäämissään. Kilpailu kuu
luu kovaan teknologiaan. Teknokraatit ovat syrjäyttäneet aatejohtajat 
kilpailun markkinoilta - myös urheilussa. 

6. Kilpailun rappeutuminen

Ranskalainen tutkija Roger Caillois käsittelee kuulussa kirjassaan 
»Man, Play and Games» (1961) mm. eri leikkimuotojen rappeutu
misilmiöitä.

Urheilussa kilpailu voi rappeutua mm. sääntöjen kiertelyn, vä
linekeinottelun, väkivallan ja dopingin yleistyessä ja paremmuuden 
määräytyessä pikemminkin tällaisten anomaalien kuin urheilullis
ten avujen perusteella. Kilpailun kiristyessä ja vaatimustason nous
tessa peli panokset kasvavat, ja sellainen tilanne edistää laittomien ja 
usein myös vaarallisten keinojen käyttöä menestyspyrkimyksissä. 
Urheilun kaupallistuessa itse urheilija muuttuu kauppatavaraksi, 
jota ostetaan ja myydään urheilun »siirtomarkkinoilla». 

Demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen kuuluu erottamatto
mana osana kilpailu vallasta. Vaikka vaaleissa tämä tapahtuu pää
asiassa ehdokkaiden välillä henkilökohtaisena kilpailuna, se on 
muuttunut kovenevassa valtakilpailussa entistä selvemmin 'joukku
eiden, eli puolueiden väliseksi. Jo yksin ehdokasasettelussa puolue 
vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että vain »oikeat» ihmiset ja »oikeat» 
ääniharavat osallistuvat tähän valtakilpailuun. 

Päättymätön kilpailu on kaiketi osasyynä siihen, että puoluekeskei
syys on korostunut poliittisessa päätöksenteossa ja aikaansaanut päät
täjien vieraantumista kansalaisten tahdosta. Sama ilmiö on havaitta
vissa kaikissa keskitettyä vallankäyttöä korostavissa kilpailun järjes
telmissä. Kilpailun kiristyessä tasaväkisten voimasuhteiden tilantees
sa poliittinen päätöksenteko on omiaan keskittymään puoluetoimis
toon, puolueet ovat taipuvaisia vaatimaan edustajiltaan yhde11mukai
suutta ja solidaarisuutta kannanotoissaan sekä tinkimään asiallisuu
desta päätöksenteossa puolueen valtaetujen hyväksi. Näin tapahtues
sa poliittinen päätöksenteko on valtakilpailun seurauksena vieraantu
nut alkuperäisestä tarkoituksestaan, ja yhteisten asioitten hoitaminen 
on muuttunut valtakilpailuksi vallan itsensä vuoksi. Vetäytyminen 
politiikasta, mutta osaltaan myös lisääntyvät puoluevaihdokset voivat 
olla oireita tästä poliittisesta vieraantuneisuudesta tai rappeutumises
ta päättymättömän, kovenevan kilpailun seurauksena. 
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Poliittinen valtakilpailu korruptoituu myös, jos kaikki kansalais
toiminta ja yhteisten asioiden hoito puoluepolitisoidaan sitoutumat
tomien kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen syrjinnän ja sitoutunei
den suosimisen muodossa ja jos kilpailumenestystä vaaleissa tavoi
tellaan suuren rahan, mainonnan ja »julkkisten» avulla. 

Taloudellisen kilpailun epäterveitä muotoja puolestaan edustavat 
mm. harhaanjohtava mainonta ja virheellinen tuoteinformaatio, lah
jonta tarjouskilpailussa, teollisuusvakoilu ja tuotejäljittely sekä veron
kierto. Merkit viittaavat siihen, että tällaiset sairausilmiöt ovat yleisty
mässä talouselämässä. Kovenevan kilpailun seurausilmiöinäkö?

7. Kilpailun säätelyongelma

On sanottu, että kilpailu säätelemättömänä johtaa itsetuhoonsa. On 
myös sanottu, että yritysten kilpailu markkinatalousjärjestelmässä 
luo pohjan koko yhteiskunnan taloudelliselle ja muulle hyvinvoin
nille kilpailuhan suosii yrittäjiä, jotka osaavat parhaiten ja edullisim
min hankkia, käyttää ja suunnata voimavaroja ja huolehtia siten kor
kea-asteisesta tuottavuudesta. 

Tämä markkinatalouden perusidea ei näytä kuitenkaan toteutu
van itsestään, vaan kilpailun edistämiseksi on tarvittu ja tarvitaan 
myös yhteiskunnan toimenpiteitä, jopa lainsäädännön (esim. kilpai
lunedistämislaki vuodelta 1958) ja kilpailuasiamiesinstituutin apua. 
Kokemuksistaan kilpailuasiamies Olavi Väyrynen sanookin hiljan 
Kauppalehden haastattelussa mm. seuraavaa: 

»[ ... ]en ole vielä koskaan tavannut yrittäjää, joka väittäisi ryhty
vänsä kilpailuun sen itsensä vuoksi, pelkän aatteen takia ... Kil
pailu on rasittavaa ja repivää eikä sitä koskaan tiedä, kuinka siinä
lopuksi käy. Mukavaahan olisi rnesoa rnonopolistina, olla osalli
nen oligopolissa tai kaverina kartellissa.»

Kilpailuun sisältyy riskejä, jonka vuoksi yritykset saattavat pidättyä 
yhteisedun nimissä kilpailusta ja sopia sen rajoittamisesta sellaisella 
tavalla, joka ei uhkaa niiden olemassaoloa. Tällaista säätelyä harjoit
tavat ilmeisesti mm. pankit, vakuutusyhtiöt ja öljy-yhtiöt, jotka tyyty
vät kilpailemaan keskenään lähinnä vain asiakaspalvelun hymypuo
lella. Itsesäätelyyn perustuva kilpailun rajoittaminen ja tappion ris
kin välttäminen onkin tyypillistä sellaisilla talouselämän aloilla, joil
la markkinoita hallitsevat suhteellisen harvat, reviireiltään jo vakiin
tuneet yritykset. Tällainen oligopoli on taipuvainen yhteisedun ni
missä ja yhteisvoimin torjumaan ainakin sellaiset uudet kilpailijat, 
jotka voisivat uhata niiden »saavutettuja etuja» ja perinteisiä mark
kinaosuuksia. 
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Kilpailun markkinoilla tarvitaan varsinkin talouselämässä näin 
ollen sellaisia institutionaalisia järjestelyjä, jotka huolehtivat taval
laan yleisen edun nimissä kilpailun elvyttämisestä ja sen säilyllämi
sestä sekä torjuvat oligopolisen ja monopolisen markkinakehityksen. 
Ja kun kilpailua syntyy, tarvitaan puolestaan toimenpiteitä kilpailun 
pitämiseksi terveenä ja oikeudenmukaisena. Voittoon pyrittäessä 
unohdetaan helposti oikeudenmukaisuus ja pidetään kilpailua kei
nona heikompien hyväksikäyttöön ja pienempien sortamiseen. Kil
pailussa tarvitaan turvatoimia, ei vain itse kilpailijoiden suojaami
seksi väärältä kilpailulta ja »vääriltä otteilta», vaan myös »penkkiur
heilijoiden» eli kuluttajien etujen vaalimiseksi kovan kilpailun hai
toilta. Näitä turvajärjestelyjä on viime vuosina tuntuvasti vahvistettu 
ja tässä tarkoituksessa on perustettu mm. kuluttajaneuvosto ja kulut
taja-asiamiesverkosto huolehtimaan kuluttajavalistuksesta ja kulut
tajien suojasta. 

Olavi Väyrynen kirjoitti jo vuonna 1967 kuluttajavalistuksen ja 
-suojan tarpeellisuudesta mm. seuraavaa:

»Yksityisen kansalaisen on vaikeaa välttyä tekemästä epäta
loudellisia hankintoja (tässä) hyödyketulvassa, varsinkin kun
tuon runsauden pulan edessä epäröivän kuluttajan kimppuun
käy tehokas myyntikoneista koko voimallaan. Se turvautuu tie
toisesti keinotekoiseen tuotteiden erilaistamiseen, jatkuviin laa
dun muutoksiin, vaikeasti tarkistettaviin hinnanalennuksiin
sekä tunteisiin vetoavaan mainontaan, joka monasti vain vähäi
sessä määrin sisältää ostajalle merkitseviä asiatietoja. Kuluttajalla
on niinikään vaara joutua sitoumuksiin, jotka liian yksipuolisesti
suojaavat myyjän etua ja jotka jättävät ostajan vaille riittävää tur
vaa tavaran virheitä, viivästyksiä, vahinkoja jne. vastaan.»

Turvajärjestelyyn kuuluvista tehtävistä huolehtii osaltaan myös 
Kauppakamari ja pankkitarkaslusvirasto. On vaikea sanoa, ovatko 
nämä yhteiskunnan lisääntyvät kilpailun ohjausvoimat osoituksia 
vapaan ja kiristyvän kilpailun kasvavista häiriövaikutuksista vaiko 
yhteiskunnallisen tiedostuneisuuden heräämisestä ko. asiassa. 

8. Kilpailun monet kasvot

Kilpailun yhteiskunnalla on monet kasvonsa. Me tunnemme ehkä 
parhaiten sen aineellista hyvinvointia peilaavat kasvot, kilpailun 
markkinoiden runsauden sarven. Me tunnemme sen demokraattisen 
yhteiskuntajärjestyksen perustana, poliittisena kilpailuna kansalais
ten luottamuksesta ja toimivaltuuksista. Me tunnemme kilpailun 
yrittämisen ja itsensä kehittämisen oivana kannusteena. Mutta kil-
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pailulla on toisetkin kasvot, jotka kilpailun kiristyessä ja sen vaati
mustason noustessa entistä selvemmin paljastuvat. Kilpailu päätty
mättömänä prosessina, esim. suurvaltojen asevarustelussa ja kan
sainvälisessä huippu-urheilussa, näyttää vievän mielettömyyteen. Ja 
tämä voi olla pääosaltaan seurausta kilpailun luonteesta, päättymät
tömän kilpailukierleen paineesta! 

Kilpailun järjestelmä perustuu tehokkuuteen ja se luo tehokkuut
ta; se tuottaa tehokkaasti mutta myös kuluttaa ahneesti yhteiskun
nan, luonnon ja ihmisen voimavaroja. Kilpailu ei säästä työmiestä 
eikä johtajaa. Ihminenkin pelkistyy kovenevassa kilpailussa helposti 
pelkäksi tuotantovälineeksi. Kilpailu lisää työtahtia, stressiä ja epä
viihtymystä. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on sopeuduttava kiihty
vän teknologian vaatimuksiin. Tarvitaan mm. työvoiman uudelleen
kouluttamista ja -sijoittamista, mikä aiheuttaa vanhemmille työnte
kijöille helposti stressiä ja turvattomuutta sekä ennenaikaiselle eläk
keelle siirreltyinä turhautumia ja hyödyttömyyden kokemuksia. 

Laajeneva ja kiristyvä kilpailu kuluttaa myös yhteiskunnan ja 
luonnon voimavaroja kiihtyvässä määrässä. Kilpailun markkinoilla 
kilpaillaan menestyksestä ja voitosta tässä ja nyt; tiede pitäköön huo
len huomisesta ja lieteen uudet saavutukset turvatkoon luonnonva
rojen ja toimeentulon riittävyyden huomispäivänä, tulevien sukupol
vien osalta. Tiede voi pystyä tähän, mutta pystyykö se palauttamaan 
raiskatun ja riistetyn luonnon takaisin e 1 ä m ä  11 e? Siinäpä pulma. 
Kilpailu perustuu usein itsekkäisiin etuihin: 

»Kilpailussa huolehditaan pääasiassa omasta olemisesta; paa
määränä on lisätä oman olemassaolon arvoa jonkun toisen kus
tannuksella.» (William A. Sadler)

Globaalisten ongelmien kärjistyminen edellyttää yhteisvastuun, soli
daarisuuden, ja siihen lukeutuvan ylikansallisen yhteistoiminnan 
vahvistumista. Itsekkyydestä ja yksin kansallisista eduista voimansa 
ammentava kilpailun järjestelmä on pikemminkin antiteesi solidaari
suuden ja globaalisen yhteistoiminnan vaatimukselle. 

Kilpailu luottaa harvoja voittajia multa monia häviäjiä: 

»Enemmistö ei menesty kilpailussa tai on kykenemätön kilpaile
maan ja turhautuu. Jokainen haluaisi kuitenkin olla ensimmäi
nen ja kaikilla on tähän myös oikeus. Kuitenkin kaikki tietävät tai
epäilevät, ettei se ole mahdollista siitä yksinkertaisesta syystä,
että jo määritelmän mukaan vain yksi voi olla ensimmäinen. Täl
lainen henkilö voi voittaa vain epäsuorasti - samaistumalla voit
tajan kanssa. Tämä on ainoa keino, jonka avulla kaikki voivat me
nestyä samanaikaisesti vieläpä ilman omaa yrittämistä tai epäon
nistumisen riskiä._» (Roger Caillois)
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Kilpailun nostama vaatimustaso aikaansaa sen, että yhä harvemmilla 
on mahdollisuus päästä menestymisen makuun. Kilpailu erottelee 
entistä jyrkemmin voittajat häviäjistä, väkevät heikommista, parem
piosaiset huonompiosaisista. Hyvinvoinnissaan kilpailun yhteiskun
ta on myös sivustaseuraajien, eristäytyneiden, vetääntyneiden ja tur
vattomien yhteiskunta. Markkinatalouden saavutuksillaan kilpailun 
yhteiskunta on kuitenkin pystynyt rakentamaan kattavan sosiaalipo
liittisen turvaverkoston huolehtimaan niistä, jotka eivät siihen omin 
voimin pysty tai jotka hävinneinä ovat joutuneet siirtymään yhteis
kunnan »keräilyeriin» tai peräti sen »katsomoon». 

Sitoutuessaan entistä laajemmin ja entistä tiukemmin kilpailun 
kansainvälisiin markkinoihin, joissa suurten yksikköjen parempi kil
pailukyky usein ratkaisee menestymisen mahdollisuudet, yhteiskun
tamme altistuu entistä enemmän myös kansainvälisen kilpailun ris
keille ja häiriöille. Kilpailukykymme säilyttäminen näillä kiristyvillä 
markkinoilla vaatii voimavarojemme entistä totaalisempaa suuntaa
mista yritystemme menestyksen turvaamiseksi, mikä väistämättä 
merkitsee talous- ja kulttuurielämän aloilla kansallisen omavarai
suuden ja omaleimaisuuden supistumista kansainvälisyyden hyväk
si. Olympiamenestyksen turvaamiseksi on vaadittu jo luopumista 
kansallisista liikuntalajeista, mm. pesäpallosta, ja keskittymistä yk
sinomaan kansainvälisiin lajeihin. Kilpailun yhteiskunta, sitoutues
saan kansainvälisen kilpailun koveneviin ja riskiherkkiin markkinoi
hin, on entistä haavoittuvampi ja häiriöalttiimpi. Onko tämä suoma
laisen yhteiskunnan tulevaisuuden tie? Totaalistuvassa, suurten pa
nosten kilpailussa säilymisen takaa vain voitto ja menestys - ei pelk
kä coubertiniläinen osanotto. 
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KILPAILUN YHTEISKUNTA 
JA DEMOKRAATTINEN 
KONTROLLI 

Yhteiskuntamoraalin mureneminen 
panee hälytyskellot soimaan {28.3.1994} 

Kilpailun yhteiskunta on itsekkään voitontavoittelun yhteiskunta, 
jossa omanedun pyyteet syrjäyttävät helposti yleisen edun vaatimuk
set ja murentavat yhleiskuntamoraalin. Terveen kehityksen tueksi 
tarvitaan nykyistä tehokkaampaa demokraattista kontrollia. Tässä 
ovat avainasemassa kansalaisaktiivisuus, valpas julkinen sana ja 
kriittinen yliopisto. 

Kilpailun yhteiskunta on eturyhmien, ryhmäetujen ja itsekkään 
kähminnän yhteiskunta. Kilpailun yhteiskunta tarjoaa omanedun ta
voittelulle hyvän kasvupohjan. Tästä on merkkejä monilla aloilta. 
Politiikan alalta ovat tuttuja poliittiset virkanimitykset ja mandaatit, 
kansanedustajien poikkeukselliset kulukorvaukset ja eläke-edut, 
puolueitten hämärät rahoituslähteet ja tukiaiset. Talouselämän pe
rusteita ravistelee pankkien hulvaton rahankäyttö, »toisten » rahoilla 
pyörinyt kasinopeli ja suurten yritysten kerskakulutus lomahotellei
neen, edustustiloineen ja johdon superpalkkoineen ja -eläkkeineen. 
Tehtävissään epäonnistunut johtaja voi »kultaisten» sopimusten tur
vin irtisanottunakin viettää huoletonta loiselämää entisen yrityksen
sä kustannuksella. Yleisestä edusta piittaamaton voitonkähmintä on 
syöpäsairauden tavoin levittäytynyt kaikkialle ja vanhastaan aatteel
lisessa urheiluliikkeessä kilpailumenestystä tavoitellaan »hinnalla 
millä hyvänsä» ja tuloskeinottelu mm. dopingin avulla on ollut myös 
monen suomalaisurheilijan sankaritarinan taustalla. 

1. Kehysmoraalin mureneminen

Yleinen yhteiskuntamoraali on keskeinen sosiaalisen käyttäytymi
sen opastin. Kehysmoraalin tärkeitä normeja ovat mm. kansalaisten 
perusoikeuksien kunnioittaminen, yleisen edun huomioonottami
nen yhteiskunnallisessa vallankäytössä, lain kunnioitus ja kansalais
velvollisuuksien täyttäminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pe
riaatteen kunnioittaminen kansantulon jakamisessa ja heikompiosai
sista huolehtiminen, mutta myös rehellisyys sitoumusten noudatta-
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misessa ja omavastuun tunnustamisessa. Vaikka yhteiskuntaelämän 
tarkkailijoilla onkin taipumus kaunistella mennyttä, yhteiskuntamo
raalissa näyttää tapahtuneen parin vuosikymmenen aikana todellista 
murenemista. Kovan kilpailun ja itsekkään voitontavoittelun yhteis
kunnassa yhteishyvän ja -vastuun normit ovat väljähtyneet ja menet
täneet arvolataustaan käyttäytymisen säätelyssä. 

Suuret peli panokset, raha, valta ja tehokkuus sanelevat uuden yh
teiskuntamoraalin: »oikein tai väärin, kokoon käärin». Kilpailun yh
teiskunta on vahvojen, mutta myös pelureitten yhteiskunta. 

2. Demokraattinen kontrolli ei toimi

Yhteiskunnan kehitys ei pysy terveenä ilman demokraattista kontrol
lia. Tämä tunnettu väite perustunee siihen, että ihminen on luonnos
taan itsekäs, omaa etuaan vaikka toisten kustannuksella tavoitteleva. 
Vallan ja rahan kähmintä eivät tunne mitään kattoa ja niistä tulee hel
posti itsetarkoituksia. On täysin paikallaan ihmetellä, mihin yhteis
kunnan »kultapossukerhon» jäsenet tarvitsevat ylimitoitettuja eläke
tulojaan elämänsä loppusuoralla, kun maailman korska ei jaksa enää 
kiinnostaa eivätkä voimatkaan kestä kerskakulutusta? 

Yhteiskunnan kehitys pysyy terveenä vain, jos julkisessa yhteis
ten asioitten hoidossa yleinen etu on toiminnan johtonuora ja jos yk
sityiselläkin sektorilla kunnioitetaan demokraattisen yhteiskunnan 
kehysmoraalia, rehtiä toimintaperiaatteita ja hoidetaan asioita »niin 
kuin huolellinen mies hoitaa», kuten vanhan yhdistyslain peruste
luissa kuvataan yhdistyksen johtokunnan tehtävävastuuta. 

3. Yleisen edun valvonta

Kilpailun yhteiskunnassa yleinen ja yhteinen etu toiminnan oh
jenuorana hämärtyy helposti. Yleisen edun valvomiseksi yhteiskun
ta onkin ryhtynyt moniin erityistoimenpiteisiin. Itse perustuslakia 
pyritään uudistamaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi. 
Kansalaisten oikeusturva on keskeinen yleisen edun periaatteeseen 
tukeutuva normi oikeusvaltiossa. Sen toteutumisesta huolehtivat 
paitsi oikeusviranomaiset myös sellaiset uudet yhteiskunnallisen 
kontrollin järjestelyt kuin kuluttajaviranomaiset ja sukupuolten ta
sa-arvoa valvovat erityisviranomaiset. Näillä järjestelyillä pyritään 
turvaamaan oikeudenmukaisuuden toteutuminen liiketoiminnan 
asiakassuhteissa ja eri sukupuolten yhteiskunnallisessa vaikuttajuu
dessa. Voitontavoittelun yhteiskunta tarvitsee myös erityisen kilpai-
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luviraston, jonka tehtävänä on valvoa yleisen edun ja kilpailusäädös
ten toteutumista liike-elämän kilpailussa ja samalla sitä, että itse kil
pailu säilyy markkinoilla eikä näivety kartellisopimusten tai yritys
kähmintöjen vuoksi. 

Taloudellisen kasvun ja kilpailun yhteiskunnassa luonnonvaro
jen käyttö lähentyy usein tuhlausta ja synnyttää kasvavia ympäristö
ongelmia saasteineen, jätevuorineen ja ongelmajätteineen. Vihreä lii
ke ja tulevaisuuden tutkimus Rooman klubeineen ovat kiinnittäneet 
julkista huomiota jatkuvan talouskasvun myötä syntyviin vakaviin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin, joiden tiedostuessa julkinenkin valta 
on ryhtynyt ympäristöviranomaisineen valvomaan yleisen edun to
teutumista luonnonvarojen käytössä ja ympäristöasioissa. 

Kaikki edellä viitatut valvontajärjestelyt osoittavat, että voitonta
voittelun ja markkinavoimien sävyttämässä yhteiskunnassa yleinen 
etu ei toteudu itsestään, vaan se tarvitsee tuekseen säädöksiä ja val
pasta kontrollia. 

Liikennöinti olisi mahdotonta ilman liikenneturvan säädöksiä, 
mutta itsekkään etuilun ja hevosvoimien puristuksessa säädökset oli
sivat tehottomia ilman poliisiviranomaisten liikennevalvontaa. 

4. Vallankäytön kontrolli

Myös yhteiskunnallista vallankäyttöä uhkaa itsekäs eduntavoittelu ja 
yleisen edun syrjäytyminen. Poliittiseen arkeen kuuluvat poliittiset 
virkanimitykset ja puoluemandaatit. Maaherrojen valinnassa tsarisli
nen perinne jatkuu ja puoluevalta jakaa »läänitykset» kansaa kuule
matta. Jyväskylässä »kylänvanhimman» virka kuuluu mandaattisopi
musten mukaan demarille; muiden puolueiden jäsenet, puhumatta
kaan »vapaista» kansalaisista, ovat tosiasiassa virkakiellossa. Kuiten
kin ja kaikitenkin tässä ja kaikissa julkisissa tehtävissä yleinen etu ja 
tehtäväpätevyys pitäisi olla valinnan perusteena. Ansiottomat vir
kanimitykset aiheuttavat helposti velkasuhteen puolueeseen, mikä 
herkästi vinouttaa julkisen viran hoitoa sidosryhmän etujen hyväksi. 
Sitävastoin tehtäväpätevyyden mukainen virantäyttö on omiaan vah
vistamaan yleisen edun tärkeyttä toimintaopasteena, virastojen työ
moraalia sekä tervettä virkajärjestystä, jossa jokaisella pitäisi olla 
mahdollisuus edetä ansioittensa ja kykyjensä mukaan aina kärkivir
koihin saakka. 

Julkisen vallankäytön laillisuuden ylimmät valvojat ovat oikeus
kansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Toisinaan maallikosta tun
tuu, että pikemminkin poliittinen tarkoituksenmukaisuus kuin sää-
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dökset määrittelevät sen, mikä vallankäytössä on hyväksyttävää mikä 
ei. Hallitusmuoto turvaa kansanedustajan vapauden, mutta kuiten
kin puolue ja sen eduskuntaryhmä voivat sanktioiden uhalla pakot
taa kansanedustajia yhtymään puolue-edun nimessä ryhmäpäätök
siin. On aihetta epäillä täyttääkö suomalainen nomenklatuurikaan eli 
poliittinen virkainjakojärjestelmä tarkasti lain säädökset, ei ainakaan 
lainsäätäjän tarkoitusta! 

5. Kriittiset valitsijat

Poliittinen valta kuuluu hallitusmuodon mukaan kansalle, joka vaa
leissa valitsee edustajansa päättämään valtiopäivillä ja kuntien val
tuustoissa yhteisistä asioista. Jokaisen valitsijan mutta samalla ylei
sen edun mukaista on, että me valitsijoina valppaasti valvomme, mi
ten edustajamme käyttävät valtakirjaansa. Tätä valtuussuhdetta oh
jaa kuitenkin usein merkittävällä tavalla väliintuleva valtaryhmitty
mä, puolue, joka päivänpolitiikassa määrittelee - usein pienessä sisä
piirissä? - puoluetahdon, valitsee sopivat vaali- ja virkaehdokkaat, 
huolehtii puolueen edunvalvonnasta ja tukikähminnöistä sekä osal
listuu puolueitten yhteiseen edunvalvontaan kabinettineuvotteluis
sa ja hyvä veli -verkostoissa. Poliittinen sisäpiiri huolehtii siitä, että 
puoluekuri säilyy ja jäsenet pysyvät ruodussa. Jos haluat ystäviä, me
nestystä ja vaikutusvaltaa politiikassa tai edetä virkamiesuralla on 
opittava myötäilyn ja perässähiihdon taito, on otettava puoluejäsen
kirja ja vältettävä itsenäistä ajattelua - varsinkin »toisinajattelua». 

Yleisen edun valvonta yhteiskunnan vallankäytössä toimii hei
kosti. Kansalaiset ovat alistuneet nykyiseen puolueisännyyteen po
liittisessa vallankäytössä ja enintään ihmettelevät itsekseen ympäril
lä riehuvaa itsekästä eduntavoittelua ja yhteisen kansantulon hä
viämistä keinottelijoiden ja Neitsytsaaren pelureitten taskuihin. 

Puolueuskollisuus takaa sen, että isänmaan parturit saavat rau
hassa jatkaa kähmintäänsä joutumatta tilille tekemisistään tai teke
mättä jättämisistään. Aika ajoin Suomen Pankin toimenpiteitä häm
mästellään, mutta harvemmin sitä, onko entisillä puoluejohtajilla 
sitä korkeaa ammatillista pätevyyttä, jota pankin johtokunnan tehtä
vävastuu edellyttäisi. Julkisen hallinnon, valtion yhtiöiden, Suomen 
Pankin, Kelan yms. julkisten yhteisöjen tehtävävastuu koko yhteis
kunnankin kannalta on niin tärkeä, että niiden johtajien tehtäväpäte
vyydestä ei voida tinkiä; tinkimisen ja toimintavirheen laskut mak
saa yhteinen kansa. Jotain voitaisiin pankkikriisistäkin oppia. 

Poliittisen vallankäytön kontrollissa vaaleilla on ainakin periaat
teessa tärkeä merkityksensä. Jotta tämä kontrolli toimisi käytännössä 
valitsijoiden olisi valppaasti seurattava poliittista vallankäyttöä ja käy
tettävä kriittisesti äänioikeuttaan. Poliittisesti sitoutumattomia kansa-
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laisia on kutsuttu demokratian ritareiksi, koska he puolueuskollisuu
desta vapaina edustavat ns. liikkuvia äänestäjiä ja sillä tavoin pystyvät 
vaikuttamaan jopa puolueiden välisiin voimasuhteisiin ja samalla 
kontrolloimaan poliittista vallankäyttöä. Puoluejäsenet ovat puolueel
leen uskollisia ja heidän kontrollimahdollisuutensa rajoittuvatkin lä
hinnä oman puolueen sisäisiin henkilövalintoihin. 

Pankkikriisi on osoittanut, että taloudellisen vallan kontrolli raha
liikenteen osalta on ollut monin tavoin puutteellista kaikilla tasoilla 
- Suomen Pankki, pankkitarkastus, pankit ja vakuutuslaitokset. Löy
sä kontrolli on luonut keinottelijoiden markkinat, josta laskut jäävät
»iloisten veronmaksajien» maksettaviksi. Liike-elämän sääntömää
räiset kontrolli järjestelyt ovat niinikään toimineet heikosti: yhtiöiden
hallintoneuvostot operatiivisen johdon äänettöminä yhtiökump
paneina eivät kykene tehokkaaseen valvontaan, lojaalil tilintarkasta
jat pikemminkin verhoavat kuin paljastavat liiketuloksen eikä esi
merkiksi pankkien valitsemilla »valvojilla» ole juuri mitään tekemis
tä varsinaisen pankkitoiminnan valvonnan kanssa.

6. Julkisen sanan rooli

Demokraattisen yhteiskunnan tehokkain sosiaalisen kontrollin väli
ne on kuitenkin vapaa ja valpas tiedonvälitys. Joukkoviestinnän an
siosta yhteiskunnan kehysmoraalin loukkaukset, vallan väärinkäytöt 
ja vinosuuntaukset tulevat julkisuuteen. Vilpillisten eduntavoitteli
joiden ja hämärämiesten menettelyt poliittisessa kähminnässä, ka
sinopelin »nurkanvaltauksissa», veronkierrossa tai vaikkapa urhei
lun tuloskeinottelussa ovat tulleet päivänvaloon ja kansan hämmäs
teltäviksi. Kuitenkin laajalle levinneet poliittisen ja taloudellisen val
lan väärinkäytökset ja vinoutumat viittaavat siihen, että julkinen 
sana ei ole pystynyt riittävän tehokkaasti valvomaan yhteiskunnalli
sen vallan käyttöä. 

Ylipolitisoituneessa yhteiskunnassa puolueiden yhteinen etu voi 
olla määräävämpi kuin kokonaisuuden etu, ja poliittisesti sitoutunut 
joukkoviestintä voi edistää enemmän oman puolueen tai puolueiden 
yhteisetua kuin yleistä etua. 

Poliittinen riippumattomuus onkin keskeinen edellytys joukko
viestinnän tehokkuudelle yhteiskunnallisen kontrollin välineenä. 
Mutta syynä julkisen sanan tehottomuuteen voi olla myös sisällön 
journalistinen pinnallisuus ja viihteellisyys. Väärinkäytökset ja käh
minnät tapahtuvat pääsääntöisesti hämärässä ja rehellisyyden kaa
puun kätkettyinä. Tämän vuoksi näiden tekemisten jäljittäminen ja 
niiden tunnistaminen vaalii toimittajilta tavallista suurempaa työ
panosta, ammattitaitoa ja jopa kansalaisrohkeutta. Myös ns. tutkivan 
journalismin panosta tarvitaan nykyistä enemmän. Kun taannoin 
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olympiajoukkueen entinen ylilääkäri tunnusti merkkipäivähaastatte
lussa suorittaneensa useita veritankkauksia ao. lehden urheiluosasto 
ei vaivautunut selvittämään, ketkä juoksijat olivat turvautuneet täl
laiseen urheiluhengen vastaiseen tuloskeinotteluun. 

Nykypäivän tehokkaalla medialla on yhteiskunnan tiedonvälityk
sessä vaikutusvaltansa mutta myös vastuunsa. Julkisen sanan neu
vosto valvoo osaltaan tätä vastuullisuutta ja hyvän journalistisen ta
van noudattamista mutta vain tehtyjen yksilöityjen valitusten pohjal
ta. Julkisuuteen voi liittyä- asian luonteesta riippuen sellaisia sivu
vaikutuksia, jotka ovat asianomaisen henkilön tai yhteisön kannalta 
kielteisiä, niiden mainetta tai toimintasuhteita vahingoittavia. Siksi 
oikeusturvan kannalta on tärkeää. että kaikki uutisointi perustuu 
asiatietoihin. Näin siis tiedotusvaltakin tukeutuu yhteiskunnan ke
hysmoraaliin; tiedotusvaltaa ei saa käyttää ilman vastuuta ja yhteis
kunnallista kontrollia. 

7. Kriittisen yliopiston rooli

Yliopiston sisäinen autonomia on tieteenharjoittamisen perusedelly
tys. Tämä autonomia ja yliopiston tieteellinen tehtävä antavat hyvän 
perustan myös yliopiston osallistumiselle yhteiskunnan kehittämis
työhön asiantuntijapanoksellaan, jota tarvitaan tilannearvioinneissa, 
erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien selvitystyössä ja kehitysvaih
toehtojen jäsentämisessä. Olisi outoa, jos yliopisto tieteellisen hengen
viljelyn ja asiantuntemuksen keskuksena jäisi sivusta seuraamaan, 
mitä sen ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu. Yliopiston asiantunte
musta on jo yleisen edun mukaisesti hyödynnettävä yhteiskuntaelä
mässä. Tässä ei ole kysymys vain uuden tiedon tai teknologian sovelta
misesta käytäntöön, vaan myös yliopiston vastuusta yhteiskuntakehi
tyksen kriittisenä valvojana eli kehitysvinoutumien paikallistajana, 
vallankäytön ongelmien esiinvetäjänä, sosiaali- ja oikeusturvan sekä 
ympäristöongelmien tunnistajana ja yhteiskunnallisten jännitteiden 
jäsentäjänä- sanalla sanoen yhteiskuntakehityksen valppaana »vahti
koirana». Yliopiston ääni on kuitenkin julkisessa keskustelussa jäänyt 
vaimeaksi ja kuuluessaankin se on ollut etenkin poliittisen ja taloudel
lisen vallankäytön aloilla jokseenkin hampaaton. 

Vasta talouskriisi herätti yliopiston asiantuntijat ihmettelemään 
ääneen aikaisemmin tehtyjä, ilmeisen virheellisiä talouspoliittisia 
ratkaisuja. Poliittisen vallankäytön tutkijat näyttävät ahkeroivan 
mieluummin vaaligallupien kuin vallankäytön todellisten ongelmi
en parissa. 

Puoluelaitos on keskeinen elementti poliittisessa järjestelmäs
sämme, mutta sen roolista demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen 
osana tarvittaisiin kriittistä selvitystä ja uudelleenarviointia. Miche-
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lin »rautainen laki» - »sano järjestö - sanot oligarkia» - näyttää pitä
vän myös puoluejäsenistön ja -demokratian aisoissa. 

Monet politiikan tutkijatkin ovat oivaltaneet, miten saada ystäviä, 
menestystä ja vaikutusvaltaa. Puoluejäsenkirja avaa vaikutus
kanavia, tuo asiantuntija- ja luottamustehtäviä. Pääpuolueilla onkin 
omat uskotut asiantuntijansa ja edunvalvojansa sellaisissa keskeisis
sä yhteiskuntatieteissä kuin taloustieteet, valtio-oppi ja oikeustieteet. 
Sitoutuessaan puoluedoktriineihin tutkija joutuu helposti julkisissa 
kannanotoissaan, tutkimusongelmien valinnassa ja kriittisyydessään 
tinkimään tutkijan vapaudestaan. Tämä näkyy mm. siinä, että puolu
eiden yhteisedun vuoksi tutkijatkin helposti vaikenevat vallankäy
tön vääristymistä ja puoluelaitoksen epäkohdista ja toisaalta puuttei
ta etsitään mieluummin muiden puolueiden tekemisistä tai tekemät
tä jättämisistä kuin oman puolueen piiristä. Poliittinen radikalismi 
1970-luvulla edisti nuorten ja varttuneempienkin tutkijoiden poliit
tista sitoutumista: toiset etsivät puoluejäsenyydestä vaikutusvaltaa 
tai »herrahissiä», loiset taas poliittista turvapaikkaa radikaaliryhmien 
painostukselta. 

Taloudellisen laman puristuksessa yliopiston toiminta on tullut 
entistä riippuvaisemmaksi valtiontuesta. Tämä yhdessä tutkijoiden 
sidonnaisuuksien kanssa on omiaan tekemään yliopistoista ja kor
keakouluista poliittisen ja taloudellisen vallan äänettömiä yh
tiökumppaneita. Näin tapahtuessa yliopisto luopuu yhteiskuntakri
tiikin ja sosiaalisen kontrollin tehtävästään. Vaikka yhteiskunnassa 
on ongelmien runsauden pula, nämä ongelmat ohittavat usein yli
opistolaitokset. Mihin ovat unohtuneet ajankohtaisia yhteiskunnalli
sia kysymyksiä pohtivat tutkijaseminaarit, aivoriihet ja tiedevers
taat? Ei edes nuorisotyöttömyyden »aikapommi» havahduta yliopis
ton tutkijoita ja opiskelijakuntaa! 

8. Sivistysvaltion ihanne

Mikään yhteisöelämä ei ole mahdollista ilman järjestystä. Kansalaisten 
vapautta ja ihmisoikeuksia arvostavassa demokraattisessa yhteiskun
nassa tämä järjestys on kuitenkin toisenlainen kuin esimerkiksi jos
sain totalitaristisessa järjestelmässä, mistä saa vavahduttavan kuvauk
sen vaikkapa Jung Changin kirjasta »Villijoutsenet - Kolmen kiinatta
ren tarina» (Otava 1993). Demokraattisessa yhteiskunnassa »järjestyk
sen» tehtävänä on turvata kansalaisten perusoikeudet ja torjua niiden 
loukkaukset sekä yleisen edun vastaiset vallan väärinkäytökset. 

Yhteiskunnan järjestyksestä huolehtii sosiaalinen kontrolli, jonka 
tärkein mekanismi on ns. käyttäytymisen itsesäätely käyttäytymisva-
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lintoja ohjaavien sisäistettyjen yhteiskunnan kehysarvojen mukaan. 
Sivistysvaltion mallissa yhteiskunnan järjestys perustuukin olennai
sesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sosiaalisen oikeudenmu
kaisuuden ja yleisen edun vaatimusten huomioonottamiseen ja vah
vaan kehysmoraaliin ilman kaiken kattavaa ulkopuolista »ison vel
jen» valvontaa. Käytännön järjestys voi kuitenkin vain enemmän tai 
vähemmän lähentyä tällaista itsesäätelyyn perustuvaa sivistysvalti
on ihannetta. 

Yhleiskurrnallisel kriisit oval omiaan murentamaan yhteiskunta
moraalia ja varsinkin silloin, jos suurten joukkojen ahdinkotilan rin
nalla esiintyy hyväosaisten itsekästä voitontavoittelua, kähmintää ja 
vallan väärinkäyttöä. Yhteiskuntamoraalin ja sen uskottavuuden 
heikkeneminen murentaa myös yhteiskuntajärjestystä ja sen pönkit
tämiseksi joudutaan tukeutumaan entistä enemmän ulkoisen kont
rollin keinoihin. Kilpailun, eduntavoittelun ja markkinavoimien hal
litsemassa yhteiskunnassa tarvitaan uusia tehokkaita sosiaalisen 
kontrollin järjestelyjä myös siitä syystä, että osin vanhat kontrolli
menetelmät ovat mukautuneet valtakoneiston säätelyyn ja menettä
neet kontrollikykynsä. Kilpailun ja itsekkään kähminnän yhteiskun
nassa yleisen edun vaatimukset helposti syrjäytyvät; paras tae ylei
sen edun puolustamiseksi lienee lopulta kuitenkin valpas ja aktiivi
nen kansalaistoiminta kaikilla yhteiskuntaelämän lohkoilla. 
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NUORISON 

SO PE UTU M ISONGE LM 1ST A 

Nuorten asialla Suomen kaupunkiliiton 
mwrisopäivillä {2.12.1963] 

1. Talouskasvun yhteiskunta.

Nykypäivän ohjatun yhteiskuntakehityksen painopiste on ollut ja tu
lee olemaan talouselämässä, taloudellisen kasvun lisäämisessä ja toi
mentulon tason kohottamisessa teollisuuden ja teknologian avaami
en uusien mahdollisuuksien avulla. Monilla muillakin kuin varsinai
silla tuotanto- ja liike-elämän instituutioilla on tärkeitä taloudellisia 
tehtäviä. Taloudellisen kehityksen edistäminen, ohjaaminen ja kan
santulon jakaminen ovat yhteiskunnan poliittisen järjestelmän kes
keisimpiä tehtäviä. Yhteiskunnan hallinnossa taloudelliset kysy
mykset ja tehtävät ovat korostuneet. Koululaitoksessa on havaittavis
sa vahvistuva ammatti- ja tuotantoelämää palveleva suuntautumi
nen: koulunkäynti merkitsee enemmän koulutusta ammattiin kuin 
kasvatusta humaanisuuteen. Vapaa-ajan käyttö on voimakkaasti »ta
loudellistumassa»: laajeneva ajanviete- ja huviteollisuus tuottaa ja 
markkinoi viihteitä, joita vapaa-ajan käyttäjät ostavat ja kuluttavat. 

2. Kohti moniarvoistumista

Nämä muutamat esimerkit viittaavat siihen, että nykypäivän yhteis
kunta on järjestäytynyt ensi sijassa taloudellisten tavoitteiden ja ar
vojen mukaan. Yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on tietysti toimen
tulon ongelmien ratkaiseminen ja vakaan talouselämän ylläpitämi
nen. Taloudellisten tehtävien ja arvojen keskeisyys yhteiskunnassa 
aikaansaa kuitenkin häiriöseuraamuksia, joista lisääntyvät sopeutu
misongelmat ovat hälyttävimpiä. Mikä tahansa monoliittisesti, yk
siarvoisesti, järjestäytynyt yhteisö rajoittaa käyttäytymisen valintoja 
ja vaikeuttaa tarpeiden tyydyttämistä muiden arvojen määrittelemil
lä elämänaloilla. Tämä vaikeutuminen voi ilmetä yhteiskunnallisina 
ongelmina, kuten rikollisuutena, alkoholismina, perheongelmina, 
nuoriso-ongelmina, sosiaalisena turvattomuutena, radikalismina jne. 
Monet nykyaikaistuvan yhteiskunnan sosiaalisista ongelmista ovat 
historiallisesti uusia ainakin laajuuteensa nähden. Monet näistä oli
vat tuntemattomia esiteollisessa, perhe- ja kirkkokeskeisessä yhteis-
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kunnassa, jossa mainitut instituutiot tyydyttivät kaikki jäsentensä 
tarpeet ja jossa jokainen tiesi tehtävänsä ja paikkansa. 

Luonnollisesti tuon ajan yhteiskunnalla oli omat pulmansa, mutta 
ne olivat toisenlaatuisia ja etupäässä toimeentulon pulmia. Elämän 
olosuhteet ovat muuttuneet, taloudellinen toimeentulo on turvatum
paa, ja vastaavasti muut elämisen tarpeet ovat korostuneet. 

Nämä muutokset merkitsevät sitä, että yhteiskunnan on nykyisin 
järjestäydyttävä entistä moniarvoisemmin pystyäkseen antamaan ih
mislen moninaisluville pyrkimyksille ja tarpeille riittävät toteutuk
sen mahdollisuudet. 

Yhteiskunnan moniarvoistuminen tulee sitä tähdellisemmäksi, 
mitä enemmän tavoitellaan hyvinvointiyhteiskunnan ihannetta. 
Muutos hyvinvointiyhteiskuntaan merkitsee elämän painopisteen 
siirtymistä enemmän vapaa-ajan puolelle. Työn yhteiskunta on 
muuttumassa paljossa vapaa-ajan yhteiskunnaksi. Tämä kehitys
suunta on omiaan voimistamaan kulttuuripalveluihin, vapaa-ajan 
harrastustoimintaan ja virkistystoimintaan kohdistuvia odotuksia. 
Taloudellisen kehityksen rinnalla palveluodotukset moninaistuvat 
yhteiskunnassa. 

Nykypäivän yhteiskunnalliset ongelmat ovat usein luonteeltaan 
sopeutumisongelmia, jotka heijastavat yksilöiden, ryhmien, yh
teisöjen ja instituutioiden vaikeuksia sopeutua muuttuvan yhteis
kunnan muuttuviin elämänehtoihin. Muutos synnyttää aina sopeu
tumispulmia, mutta nämä vaikeudet korostuvat yhteiskunnassa, joka 
on suuntautunut ja järjestäytynyt liian yksiarvoisesti. Sopeutuminen 
vaikeutuu, mitä vähemmän yhteiskunnassa on tarjolla valinta- ja toi
mintamahdollisuuksia. Tässä mielessä hallitsevasti taloudellislen ta
voitteiden mukaan järjestäytynyt yhteiskunta voi kärjistää sopeutu
misongelmia. 

Taloudellisten intressien ensisijaisuudesta johtunee sekin, ettei 
yhteiskunnan taholta ole toistaiseksi kiinnitetty vakavaa huomiota 
yhteiskunnan rakennemuutosten ja harjoitetun yhteiskuntapolitii
kan tarkoitettujen ja tarkoittamatlomien seuraamusten selvitystyö
hön. Tämä tehtävä kuuluu lähinnä sosiaalitutkimuksen alaan, jolta 
kuitenkin puuttuvat toistaiseksi valtakunnalliset laitosedellytykset 
ja tutkimusohjelmat. 

3. Nuoriso-ongelman juuret

Tutkimusten puuttuessa tietomme yhteiskunnan sopeutumisongel
mien laajuudesta ja luonteesta ovat vajavaiset. Näin on asianlaita 
myös nuoriso-ongelman kohdalla. 

Nuoriso-ongelmasta puhuttaessa väitellään usein siitä, onko nuori
so nykyisin ongelmallisempaa kuin ennen. Kysymysasettelu ei kuiten-

32 NUORISON SOPEUTUMISONGELMISTA 



kaan ole mielekäs kahdestakaan syystä. Ensinnäkään se ei juuri helpo
ta itse ongelman ratkaisemista ja toiseksi on muistettava, että nuoriso
ongelmatkin ovat sidotut omaan aikaansa ja yhteiskuntaansa. 

Tavallisesti puhutaan ongelmanuorisosta silloin, kun nuorison 
käyttäytyminen poikkeaa tietyistä aikuisten omaksumista käyttäyty
misnormeista. Tämä määrittely on sikäli puutteellinen, ettei se anna 
mitään viitteitä ongelman luonteesta. Sitä paitsi tällainen määrittely 
edellyttää yksimielisyyttä »hyvän käyttäytymisen» perusteista. 

Sellainen yksimielisyys puuttuu ja siitä johtuu, että jokin käyttäy
tyminen voi toisista aikuisista olla pahantapaista, kun taas toiset voi
vat pitää samaa käyttäytymistä normaalina ja hyväksyttävänä. Sosio
logisesti voikin olla perustellumpaa määritellä nuoriso-ongelma yh
teiskunnalliseksi sopeutumisongelmaksi, joka juontaa juurensa nuo
rison käyttäytymisopasteena olevien toimintasääntöjen häiriöistä. 

Toimintasäännöt voidaan luokitella yhtäältä tavoitteita ja pyrki
myksiä ja toisaalta menetelmiä ja keinoja koskeviin sääntöihin. 
Yleensä käyttäytymisen tavoitteita koskevat toimintasäännöt ovat 
luonteeltaan suosituksia tai ihanteita, kun taas niiden toteuttamista 
säätelevät menetelmiä ja keinoja koskevat toimintasäännöt voivat 
vaihdella sallivuudessaan ja pakottavuudessaan. Pakottavien ja kiel
tävien toimintasääntöjen osalta on kysymys varsinaisista sosiaalisis

ta normeista, sillä niiden rikkomisesta uhkaa rangaistus. Toimin
tasääntöjen häiriöt voivat olla hyvinkin erilaisia: esimerkiksi sääntö
jä ei tunneta tai ne tyystin puuttuvat, ne voivat olla ristiriitaiset tai so
vinnaisista säännöistä poikkeavia jne. 

Nuorison toimintasäännöissä olevat häiriöt voivat ilmetä ongel
makäyltäytymisenä, josta hälyttävimpiä muotoja edustavat nuo
risorikollisuus, alkoholismi ja irtolaisuus ja lievempiä muotoja häi
riökäyttäytyminen, sakilaisuus, vetelehtiminen, apaattisuus ja vetäy
tyneisyys. Käytetty sosiologinen määritelmä ei peitä kaikkea nuo
rison poikkeavaa käyttäytymistä, vaan lähinnä sen osan, joka juontaa 
toimintasääntöjen häiriöistä. 

Nuorison apaattisuus ja vetäytyneisyys, mutta myös aggressiiviset 
käyttäytymisreaktiot voivat olla yhteydessä myös psyykkisiin häiri
öihin tai vaikeisiin kotiolosuhteisiin. 

Nuoriso-ongelmien ymmärtäminen on ensi askel niiden ratkaise
misen tiellä. Jos nämä ongelmat juontavat toimintasääntöjen häiriöis
tä, silloin on tärkeää tutkia niitä sosiaalisen ympäristön tilanteita, jot
ka aiheuttavat häiriöitä toimintasäännöissä. Seuraavassa keskitytään 
tarkastelemaan lähinnä niitä tilanteita, jotka liittyvät yhteiskunnan 
teollistumis- ja kaupungistumiskehitykseen. Tarkastelun ulkopuo
lelle jätetään mm. nuorisokasvatus, vaikka kodilla ja koululla on nuo
rison sosialisaatiossa ja niin muodoin myös yhteiskunnan toimin
tasääntöjen oppimisessa tärkeä merkityksensä. 
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4. Sosiaalinen liikkuvuus

Nyky-yhteiskunnalle on tunnusomaista suuri liikkuvuus, jonka pää
suunnat ovat maantieteellisessä liikkuvuudessa maaseudulta kau
punkeihin ja sosiaalisessa liikkuvuudessa alhaalta ylöspäin. Sosiaa
linen liikkuvuus merkitsee irtaantumista entisestä elämänympäris
töstä ja asettumista uuteen, jossa vallitsevat osin uudet arvot ja toi
mintasäännöt. Tämä aiheuttaa sopeutumisongelmia: entiset tutut toi
rninlasäännöl osoillauluval riillämättömiksi tai epäasiallisiksi uu
dessa ympäristössä. 

Ystävyyssiteiden puutteet vaikeuttavat uusien sääntöjen oppimis
ta ja kaupunkiympäristön lukuisat, osin ristiriitaiset säännöt aikaan
saavat hämmennystä ja vetäytyneisyyttä, kuten maamme nuorison 
harrastuksia koskevassa tutkimuksessa Faina Jyrkiläkin on todennut: 

»Jos muuttaminen tapahtuu erilaista normijärjestelmää edusta
valle paikkakunnalle, kuten maaseudulta kaupunkiin tai kauppa
laan, niin tämä ero vaikuttaa sosiaalisista toiminnoista eristävästi
niihin nuoriin, joiden omat normijärjestelmät poikkeavat eniten
uuden ympäristön normijärjestelmistä. Maaseudulta kaupunkiin
tai kauppalaan muuttaneista jäävät sosiaalisesti eristyneiksi var

sinkin ammattitaidottomat työläis- ja talonpoikaisnuoret [ ... ]

Suomen nuorison kohdalla näyttää sopeutumisaika olevan 
noin viisi vuotta [ ... ] Viisi vuotta tai kauemmin uudella paikka
kunnallaan asuneet nuoret ovat osallistumiseltaan yhtä aktiivisia 

kuin paikkakunnalla aina asuneet, kun taas eristyneisyys vähem
män kuin viisi vuotta paikkakunnalla asuneiden parissa on sitä 

jyrkempää mitä lyhyempi aika muutosta on kulunut.» 

(Allardt ym. 1958, 204-205) 

5. Massoittuminen

Kaupunkien kerros- ja tornilaloasutus johtaa väestö- ja samalla nuo
risotiheyden lisääntymiseen. Nuorison tiheytymislä on omiaan edis
tämään vielä niukkuus nuorison kokoonlumis- ja harrastuspaikoista. 
Tämänkaltaiset olosuhteet luovat suotuisat edellytykset nuorison 
massoittumiselle, arvostusten ja toimintasääntöjen yhdenmukaistu
miselle. Massoittunut nuorisoyhteisö synnyttää myötäilijöitä ja vah
vistaa toisten mukaan ohjautumista. 

Tällaisessa nuorisoyhteisössä syntyy helposti myös joukkohar
haa, virhetulkintaan perustuvia toimintasääntöjä tilanteessa, jossa 
»jokainen luulee, että jokainen muukin luulee, vaikka tosiasiassa ei
kukaan luule». Pohjoismaisessa nuorten alkoholin käyttöä koskevas-
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sa tutkimuksessa kysyttiin alkoholinkäyttäjien käsitystä siitä, käyttä
vätkö he mielestään alkoholijuomia enemmän, yhtä paljon tai vä
hemmän kuin muut samanikäiset nuoret. Kaikkien pääkaupunkien 
kohdalla oli todettavissa yhtäpitävästi, että nuoret alkoholinkäyttäjät 
luulivat muiden ryyppäävän enemmän. Realistisen tilannearvion 
mukaan he itse asiassa ryyppäsivät enemmän kuin toiset. Tutkijat 
joutuivat toteamaan alkoholinkäylläjien kohdalla sosiaalisen todelli
suuden vääristyneen, mihin on luultavasti vaikuttanut mm. poi
kasakeille ominainen, ryyppäämistä korostava kerskaileva puhetapa. 
Tutkijoiden mukaan tämänkaltainen todellisuuden vääristyminen 
voi aiheuttaa voimakkaan paineen käyttäytyä vääristyneen todelli
suuden virheellisten käyttäytymisodotusten mukaisesti (Bruun & 
Hauge 1963, 65-66). 

Joukkoharhal voivat näin ollen vääristää nuorten toimintasääntö
jä. On ilmeistä, että tällaiset joukkoharhan synnyttämät näennäisnor
mil ovat todennäköisempiä massoittuneissa kuin pienemmissä nuo
risoyhteisöissä ja siten yleisempiä kaupungeissa kuin maaseudulla. 

Joukkoharhat yhdenmukaistavat käyttäytymistä ja pakottavat 
nuoria käyttäytymään lavalla, jota he eivät itsekään aina hyväksy tai 
pidä suositeltavana. Vastaavasti voidaan väittää, että nuorison hajau
tuminen pienempiin toiminlayksikköihin vähentää joukkoharhan 
mahdollisuutta ja lisää nuorten arvostusten, toimintasääntöjen ja 
käyttäytymisen monimuotoisuutta. Hajautuminen pienyhteisöihin 
lisää nuorten erilaisen toimintapotenliaalin toteuttamisen mahdolli
suuksia, myötäilyn vähenemistä ja vastustaa nuorten alttiutta muoti
virtauksille ja muille joukkovaikutteille. 

6. Toimintaedellytykset

Taloudellisten ehtojen sanelema, ahdettua kerros- ja tornitaloasutus
ta suosiva asuntorakennustuotanto ja yhdyskuntasuunnittelu ovat 
omiaan edistämään nuorison massoitlumista. Tornitalo on kärjiste
tyin esimerkki taloudellisten näkökohtien ohjaamasta rakentamises
ta: mahdollisimman korkea, mahdollisimman pienelle tontille ja 
mahdollisimman paljon miniasuntoja. Ahtaissa asunnoissa ei viih
dytä. Ne eivät tarjoa nuorille kanssakäymisen eivätkä toiminnan 
mahdollisuuksia. Ne karkottavat ulos pihalle tai kadulle, jossa ovat 
vastassa usein kieltotaulut: Älä tallaa nurmikoita. Asuntojen, talojen, 
pihojen ja yhdyskuntien suunnittelua ohjaavat hallitsevasti aikuis
ten omat tarpeet ja vaatimukset; nuorten tarpeet jäävät toissijaisiksi. 

Urheilukentät ja -puistot ovat sinällään perusteltuja, mutta ne eivät 
yksin pysty ratkaisemaan nuorten harrastus- ja ajanvieteloiminnan 
pulmaa. Lasten ja nuorten luonnollinen elämänpiiri on koti ja sen lä
hiympärislö ja läheisin toimintayhteisö kodin ohessa naapurusto. 
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Nykyinen yhdyskuntasuunnittelu ei ota tätä riittävästi huomioon ja 
siksi nuorilta puuttuvat lähitoimintaedellytykset: harrastus- ja askarte
lutilat, kisakentät ja kokoontumispaikat. Naapurusto nuorten luonnol
lisena toimintayksikkönä antaa edellytykset pienryhmien toiminnalle 
ja olisi siten tehokas keino nuorten massoittumista vastaan. 

Kaupunkien elämäntyylille on usein tunnusomaista piittaamatto
muus kanssaihmisistä »jokainen vastatkaan itse itsestään» -tyyliin. 
Vanhempina olemme lähinnä kiinnostuneita vain omista lapsistam
me, mahdollisesti myös heidän tovereistaan. Toisinaan näyttää siltä, 
että talonmies on enemmän kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista ja 
opastuksesta kuin heidän vanhempansa. Naapurusto nuorten toi
mintayksikkönä olisi omiaan aktivoimaan myös vanhempia nuorten 
opastamiseen ja samalla edistämään nuorten ja vanhempien tärkeää 
yhteisosallistumista. 

Naapurusto-toimintaidean toteuttaminen voi olla jo yksin ta
loudellisista syistä vaikeaa. Yleensä yhdyskuntasuunnittelussa teh
tyjä virheitä on hankala perästäpäin korjata. 

Monia mahdollisuuksia voi kuitenkin löytyä: nurmikkopihoja 
voidaan muuttaa kisapaikoiksi ja autotalleja askartelu- ja harrastusti
loiksi. Mutta näyttää siltä, että me vanhemmat saamme itsellemme 
usein enemmän viihtymystä nurmikkopihoistamme ja autotalleis
tamme kuin kisailevista, harrastavista ja elämänmyönteisistä nuoris
tamme. Vai onko kysymys yhdyskuntasuunnittelijoiden joukkohar
hasta eli he luulevat, että vanhemmat luulevat, vaikka nämä eivät 
luulekaan? 

Nuorten harrastustoiminta nojaa maassamme vapaaehtoiseen yh
distystoimintaan. Nuorisojärjestöjen toiminnan ansiosta nuoriso-on
gelmat ovat toistaiseksi pysyneet nykyisissä rajoissaan. Järjestöjen 
toimintakapasiteetti on nykyisellään kuitenkin riittämätön huolehti
maan koko nuorisomme harrastustoiminnan ja ajanvietteen tarpeis
ta. Toiminnan suunnittelu ja ohjaus ovat pääosin vapaaehtoisen toi
minnan varassa. Voimavarojen niukkuudesta johtuen järjestöjen toi
minta on keskittynyttä ja toimintayksiköt ovat eriytymättömät ja naa
purustoyksikköihin ulottuvat toimintasolut ja -edellytykset puuttu
vat. Näistä syistä nuorten aktiivisen toiminnan mahdollisuudet ovat 
rajoitetut, mikä on omiaan lisäämään nuorten alttiutta passiivisiin 
joukkoajanvietteisiin. Kaupalliset huvit ja ajanvietteet tarjoavat tässä 
tilanteessa entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. 

Nuorten sosiaalisen osallistumisen ja harrastustoiminnan es
teet kärjistävät sopeutumisongelmaa: toimintasäännöt eivät toimi 
käytännössä, koska toimintamahdollisuudet puuttuvat. Toiminta
edellytysten puuttuminen johtaa vapaa-ajan harrastusten ja ajan
vietteiden valintamahdollisuuksien kaventumiseen, jolloin jou
tenolo, vetelehtiminen ja baareissa istuminen kaupallisten viihtei
den ohessa ovat ainoat reaaliset vaihtoehdot. 
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7. Nuorten muuttunut rooli

Nuorison sopeutumisongelmien syy-yhteydet ovat monitahoiset. 
Sopeutumisongelmat kuuluvat luonnostaan siihen kehityskauteen, 
joka erottaa nuoruuden lapsuudesta ja täysi-ikäisyydestä. Nuori ihmi
nen on marginaalinen siinä mielessä, että hän ei ole enää lapsi eikä koe 
olevansa myöskään aikuinen. Teollisessa kaupunkiympäristössä 
nuorten marginaalisuus on korostuneempi kuin maaseudulla. Yhteis
kuntakehityksen mukana siirtyminen nuorten roolista aikuisen roo
liin on ajallisesti pidentynyt ja samalla vaatimuksiltaan vaikeutunut. 
Maaseudulla nuorten siirtyminen aikuisuuteen tapahtuu vielä nykyai
kana saumaltomammin: nuori kasvaa kodin työyhteisössä luonnolli
sella lavalla aikuisen tehtäviin ja vastuuseen. Kaupunkimainen ympä
ristö tarjoaa sitä vastoin vain niukkoja mahdollisuuksia nuorten oma
vastuun kehittämiseen. Vähäiset toimintaedellytykset ja kaupunkien 
kollektiiviset omistukset ovat pikemminkin yllykkeinä holtittomuu
teen kuin tehtäväosallistumiseen ja yhteisvastuullisuuteen. 

Sellaisissakin tehtävissä, jotka tarjoaisivat edellytyksiä nuorten 
aktiiviseen osallistumiseen ja omavastuun kehittämiseen, kuten esi
merkiksi järjestöjen ja kuntien nuorisotoiminnassa, vain poikkeusta
pauksissa luotetaan nuoriin ja annetaan heille toimivaltaa. Osittain 
tästä syystä järjestöjen nuorisotoimintaa uhkaa vieraantuminen nuo
rista ja heidän pyrkimyksistään. 

8. Kilpailun yhteiskunta

Nykypäivän teollinen kaupunkiyhteiskunta arvostaa suorituksia ja 
tehokkuutta. Nuorten yhteisökin on kilpailun sävyttämä: kilpaillaan 
kouluun pääsystä, arvosanoista, menestyksestä, ystävistä, suosiosta 
yms. Harry C. Bredemeier ja Jackson Toby toteavat sattuvasti nuorten 
maailmasta: 

»Elät maailmassa, joka on täynnä kilpailijoitasi tai potentiaalisia
kilpailijoitasi, henkilöitä, jotka haluavat sinun tointasi, sinun
asemaasi yhteisössä, sinun tyttöystävääsi. .. Kilpailun yhteiskun
nassa jokainen elämänpiirre pyritään määrittelemään kilpailulli
sesti, ja jokaisen yksilön käsitys riittävyydestään, merkitykses
tään, ihmisarvostaan ja turvallisuudestaan ja vieläpä mielihyvän
kokemukset riippuvat siitä, onko hän voittaja vai häviäjä.»
(Bredemeier & Toby 1960, 105).

Kilpailun yhteiskunta antaa menestymisen mahdollisuuksia ensi si
jassa niille yksilöille, joilla on riittävä suorituskyky ja jotka pystyvät 
muita parempiin saavutuksiin. Yleensä vakavimmat sopeutumison-
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gelmat kasautuvat niiden nuorten suureen ryhmään, joiden suoritus
kyky ei ole riittävä takamaan menestyksen kilpailussa. Heidän on 
vaikeinta löytää paikkaansa yhteiskunnassa. Tavoitteita ja pyrkimyk
siä säätelevät toimintasäännöt ja ihanteet korostavat menestystä ja 
saavutuksia. 

Toimintasäännöt, jotka rajaavat keinot ja menetelmät tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ovat relevantteja vain kilpailukykyisten nuorten 
kohdalla. Muiden nuorten osalta tilanne on turhauttava ja tavoittei
den saavuttaminen estynyt. Kilpailun yhteiskunnassa nuorisojiirjos
töjenkin tavoitteet ja toimintaohjelmat korostavat usein paremmuut
ta ja saavutuksia, josta johtuen huomio kohdistuu niissä usein enem
män menestyviin kuin heikompiin nuoriin. Tämä piirre on korostu
nut erityisesti urheilujärjestöissä, joiden hallitsevin toimintamuoto, 
kilpailu, jo itsessään sisältää paremmuuden toimintaidean. 

9. Identiteetin määrittely

Yhteiskunnan jatkuva muuttuminen, nuorten korostunut marginaa
lisuus ja kilpailun ulottaminen nuorten maailmaan vaikeuttavat mo
nen nuorten kohdalla positiivisen minäkäsityksen, identiteetin, ke
hittymistä. Nuori ihminen kysyy itseltään, mitä ja mikä hän on. 

Muuttuvassa, suoritusvaatimuksia korostavassa yhteiskunnassa 
kysymykseen vastaaminen on pulmallista ja nuorten on vaikeaa luo
da itselleen vakaata tervettä itsetuntoa. Kilpailun yhteiskunnassa luo 
itsetunto riippuu usein juuri siitä, minkälaisiin saavutuksiin henkilö 
pystyy. Myönteisen itsetunnon kehittymisen kannalta tilanne on vai
kein niiden nuorten kohdalla, joiden suorituskyky on riittämätön ja 
tästä syystä joutuvat kokemaan jatkuvia epäonnistumisia ja tappioi
ta. Tällaiset identiteettihäiriöt voivat usein olla ongelmanuorison 
käyttäytymisen taustalla. Nuorisorikollisuuskin voi ilmentää pyrki
mystä minäkuvan vahvistamiseen mutta laittomin keinoin (Cohen & 
Short 1961, 98-101). James S. Colemanin koulun nuorisoyhteisöä 
koskevan tutkimuksen mukaan identiteettihäiriöt ovat yhteydessä 
myös nuorten vetäytymiseen aktiivisesta osallistumisesta passiivis
ten joukkoviihteiden pariin (Coleman 1961, 236-241). Kenneth 
Keniston tähdentää myös myönteisen identiteetin kehittymisen tär
keyttä ja vaikeutta muuttuvassa yhteiskunnassa: 

38 

»Usein nuoren on itse tehtävä oma synteesinsä näistä ristiriitai
sista malleista, monista samaistumiskohteista ja ideaaleista, joita
yhteisö tarjoaa. Mitä ristiriitaisempia ovat ne osatekijät, joista
nuoren pitää luoda identiteettinsä, ja mitä epävarmempi on se tu
levaisuus, jota varten hän yrittää rakentaa identiteettinsä, sitä
vaikeampi on hänen tehtävänsä.» (Keniston 1963, 178)
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Keniston korostaa edelleen sitä, että tuo identiteetti on nyky-yhteis
kunnassa saavutettava, toisin kuin agraarisessa yhteiskunnassa, jos
sa se ikään kuin saatiin ja annettiin. Onkin ilmeistä, että nuorten so
peutumattomuutta ilmentävä käyttäytyminen voidaan usein jäljittää 
tämänlaisiin itsetunnon ja minän määrittelyn häiriöihin: nuoren on 
vaikea löytää paikkaansa nykyisessä kilpailun yhteiskunnassa, hän 
kokee helposti riittämättömyytensä ja voimattomuutensa suorituksia 
korostavassa maailmassa. 

Yhteiskuntaelämän erilaistuminen, mikä on selvästi havaittavissa 
mm. talouselämässä tai vapaa-ajan käytössä, avaa uusia valintamah
dollisuuksia ja tarjoaa Winston Whiten mukaan entistä paremmat
edellytykset erilaisten yksilöllisten taipumusten toteuttamiselle elä
mässä (White 1961). Käytännössä voi kuitenkin tapahtua niin, että
nämä parantuneet mahdollisuudet suosivat lähinnä suorituskyvyl
tään vahvoja nuoria. Heikko suorituskyky rajoittaa myös valinnanva
pautta ja yhdellä alalla menestyvät ovat usein menestyviä myös toi
silla aloilla.

Maamme nuorison harrastustoimintaa selvittävässä tutkimukses
sa Erik Allardt on todennut nuorten aktiivisuuden olevan luonteel
taan kasautuvaa eli aktiivinen nuori on yleensä aktiivinen lähes kai
killa harrastusaloilla (Allardt ym. 1958, 73-75). Tämä havainto selit
tynee juuri suorituskyvyn paremmuuden perusteella. 

Yhteiskuntaelämän monimuotoisuus, sosiaalisten instituutioiden 
lukuisuus ja toimintasääntöjen paljous aikaansaavat sen, että yhteis
kunnan jäsentäminen mielekkääksi kokonaisuudeksi on vaikeutu
nut. Jos nuorten kuva yhteiskunnasta ja sen toiminnasta on kaootti
nen, se aiheuttaa epävarmuutta myös heidän asemansa ja toiminta
mahdollisuuksiensa määrittelyssä. Tätä jäsentymistä yhteiskuntaan 
ja oman identiteetin määrittelyä vaikeuttavat vielä yhteiskunnan mo
net kilpailevat poliittiset, taloudelliset ja ideologiset etuvastakohdat 
ja ristiriitaisuudet. Tällaisessa tilanteessa toimintasäännöt jäävät hel
posti epävarmoiksi ja moniselitteisiksi aiheuttaen normittomuutta ja 
nuorten sopeutumisongelmia. Nuorten käyttäytymiseltä puuttuvat 
selvät opasteet. 

Monien erilaisten ja ristiriitaisten ideologioiden yhteiskunnassa 
nuorten on vaikea luoda omaa elämänkatsomustaan ja maailmanku
vaansa, jolla kuitenkin Erik H. Eriksonin mukaan on tärkeä merkityk
sensä nuorten identiteetin kehityksessä. Kenneth Keniston väittää
kin, että nuoret joutuvatkin usein turvautumaan toisten mukaan oh
jautumiseen: 

»Kykenemättöminä löytämään mitään kestävää sisäistä perustaa
elämälleen nuorista tulee ylisopeutuvia: he oppivat reagoimaan

erittäin herkästi toisten toiveille ja odotuksille ja antavat ympäris

tön vaatimusten määritellä itsensä. Toisten mukaan ohjautuva
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nuori jää sisäisesti tyhjäksi ja on alistunut esittämään pelkästään 
sitä roolia, jonka toiset häneltä vaativat.» (Keniston, op cit., 179). 

Nuoriso-ongelma ei ole vain meidän yhteiskuntamme ongelma, vaan 
se on kaikkien nykyaikaistuvien yhteiskuntien rakennemuutoksiin 
liittyvä sopeutumisongelma. Vain näissä nykyaikaistuvissa yhteiskun
nissa erottuu ja korostuu erityinen nuorisokulttuuri. S. N. Eisenstadt 
toteaa samansuuntaisesti, että nuorten omat ryhmät kehittyvät vain 
niissä yhteiskunnissa, joissa perhe tai sukulaisuus eivät määrää yh
teiskunnan jäsenten sosiaalista asemaa (Eisenstadt 1963, 30). 

·10. Nuorisokysymys yhteiskuntapolitiikkana

Nuorisokulttuuri ja nuorten sopeutumisongelmat liittyvät läheisesti 
yhteiskunnan muutosilmiöihin. Nuoriso-ongelmaa ei voida ymmärtää 
eikä myöskään tyydyttävästi ratkaista ottamatta huomioon yhteiskun
nan rakennemuutoksia ja niiden aiheuttamia pulmia nuorten kehityk
sessä ja itseyden löytämisessä, toimintasäännöissä ja toimintaedelly
tyksissä. Nyky-yhteiskunnassa nuorisokysymys kuuluukin läheisesti 
yhteiskuntapolitiikkaan. Parhaimmillaan yhteiskuntapolitiikka tu
keutuu yhteiskuntaongelmien syy-yhteyksien tarkkaan analyysiin ja 
sosiaalisen käyttäytymisen hyvään ymmärtämiseen. Nuoriso-ongel
mia ei pystytä ratkaisemaan ilman pätevää tietoa näiden syy-yhteyk
sistä ja niistä sosiaalisista edellytyksistä, joista ne syntyvät. 

Mitä paremmat tietomme näistä ovat, sitä paremmin yhteiskunta
poliittisin toimenpitein niitä pystytään ratkaisemaan. Tutkimus on 
siten yhteiskuntapolitiikassa ja myös nuoriso-ongelman ratkaisussa 
tärkeä apuväline. 

Johtuen monista myötävaikuttavista epävarmuustekijöistä yhteis
kuntapolitiikka on parhaimmillaan kokeilevaa. Tietomme riittämät
tömyyden vuoksi myös nuorisokysymyksen ratkaisussa on aihetta 
edetä kokeilevasti, toiminnan ja toimenpiteiden tuloksia tarkkaillen. 
Kokeileva yhteiskuntapolitiikka on tarkoituksenmukaista myös sen 
vuoksi, että me emme pysty millään ennakoimaan kaikkia niitä seu
raamuksia, mitä jollakin yhteiskuntapoliittisella uudistuksella on. 
Tiedämme kuitenkin, että tällaisilla uudistustoimenpiteillä yleensä 
aina on tarkoitettujen seurausten ohessa myös tarkoittamattomia seu
rauksia. Pahimmillaan nämä tarkoittamattomat seuraukset voivat 
jopa mitätöidä tarkoitettujen tulosten tuottaman hyödyn. 

Parhaimmillaan yhteiskuntapolitiikka on myös pitkäjänteistä. 
Nuoriso-ongelmat ovat niin monisäikeisesti yhteydessä yhteiskun
nan rakennemuutoksiin, ellei niitä voida millään yksityisellä patent
ti uudistuksella ratkaista. Niiden merkittävämpi ratkaiseminen voi 
edellyttää mm. laaja-alaisia rakennemuutoksia yhteiskuntaorgani-
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saatioissa, yhdyskuntasuunnittelussa ja taloudellisten voimavarojen 
nykyistä voimakkaampaa kohdentamista nuorisotoimintaan ja sen 
toimintaedellytysten kehittämiseksi. Nykypäivän nuoriso tarvitsee 
myös kannustavia, suuria tehtäviä ja haasteita, joita nyky-yhteiskun
ta ei pysty tarjoamaan riittävästi kaikille: 

»Me emme tarvitse vain aikaisempien sukupolvien vitaalisten
ihanteiden uudelleenlöytämistä, vaan kykyä luoda sellaisia uusia
ihanteita, uusia arvoja, uusia myyttejä ja uusia utopioita, jotka
edistävät luovaa sopeutumista muuttuvaan maailmaan. Tällaisia
ideaaleja etsii nuoriso. Nuoret etsivät elämänperustaa, mikä liit
täisi heidät nykypäivän yhteiskuntaan, mutta samalla antaisi luo
tettavan perustan heidän tulevaisuudelleen.»
(Keniston op. cit. 186)

Nuoriso-ongelma ei ole pelkästään kasvatuskysymys, vaikka monet 
sen lähinnä sellaiseksi käsittävät. Se on nivoutunut suuressa määrin 
nuorison muuttuneeseen asemaan ja toimintaedellytysten puuttei
siin teollistuvassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Kuulu ame
rikkalainen sosiologi Talcott Parsons sanookin osuvasti ( 1963, 117): 

»VAIKKA YHTEISKUNTAMME ONKIN MONESSA SUHTEESSA HYVÄ, SE
EI OLE RIITTÄVÄN HYVÄ NUORISOLLE.»
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. . .. . . 

NUORTEN MINAETSINTM 

NYKY-YHTE ISKU N NASSA 

Nuorten asialla vielä kerran, nyt 
vanhana jääränä [2000} 

Eletään nopean kehityksen, taloudellisen kasvun, tieteen ja teknolo
gian riemuvoittojen aikaa. Multa monilla menee silti huonosti. Se on 
vakava oire siitä, että nyky-yhteiskunnan kehityksessä voi olla jotain 
myös vialla. Nuorten on usein vaikea löytää paikkaansa elämässä. 
Näyttää siltä, että nuorten minäkäsityksetkin ovat usein markkina
voimien säätelemiä; toisille nuo markkinavoimat takaavat vahvan it
setunnon, toisille ne jättävät »luuserin» minuuden. 

Kaikki tekemisemme ja tekemättä jättämiset muokkaavat minäkä
sitystämme. Tähän minuuden kehitysprosessiin vaikuttavat myös 
sosiaalisen ympäristön ja siinä erityisesti ns. merkityksellisten toisten 
(significant other) käsitykset ja arvioinnit meistä ja tekemisistämme. 
Onkin sanottu, että sosiaalinen ympäristö on kuin peili, joka kertoo, 
minkälaisia ja miten hyväksyttyjä olemme. 

Nuoriso-ongelmia koskevassa keskustelussa ja alan tutkimuksissa 
on usein kiinnitetty huomiota nuorten identiteettihäiriöihin. Näyttää
kin siltä, että nykyaikaisessa kilpailun yhteiskunnassa nuorten 
myönteinen minäkehitys on vaikeutunut, ja nuoriso-ongelmien taus
talta löytyy usein juuri terveen itsetunnon ja minuuden häiriöitä. 
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En ole koulutukseni enkä myöskään ikäni (76 v.) puolesta pätevä 
pohtimaan nykynuorten identiteettipulmia. Aihe kuuluu psyko
logian, sosiaalipsykologian ja psykiatrian alaan. Koska näiden 
alojen tutkimuksissa kuitenkin liikunnan ja urheilun merkitys 
nuorten minäkehityksessä on jäänyt marginaaliseksi, uskaltau
dun sosiologina ja maailmanmenon »ulkopuolisena havainnoitsi
jana» tarkastelemaan tätä mielestäni erittäin ajankohtaista ja tär
keää kysymystä siinä toivossa, että siihen ruvettaisiin myös lii
kuntajärjestöissä ja tutkimuksessa kiinnittämään nykyistä enem
män huomiota. 
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1. Nuorison ihanteet minän muokkaajina

Minäkäsitystämme muokkaavat myös erilaiset henkilöihanteet ja esi
kuvat. Lapsuuden henkilöihanteet löytyvät usein läheltä perhepiiris
tä, nuoruusiässä yhä laajemmista elämän piireistä ja jopa niin etäisis
tä, joista vain media välittää tietoa. Esikuvat peilaavat nuorten mi
näihanteita ja muokkaavat heidän käsityksiään toive-elämästä »iso
na». Tutkimalla näitä ihanteita ja niissä tapahtuvia muutoksia, voim
me paremmin ymmärtää myös nuorten käyttäytymistä ja sen muu
toksia häiriöilmiöineenkin. 

Tutkiessani vuonna 1959 oppikoululaisten liikuntaharrastusta 
pyrin jäljittämään sen vaihtelun lähteitä ja mahdollisia yhteyksiä 
nuorten aikuissuosikkeihin. Koululaisilta ei kuitenkaan kysytty hei
dän henkilöihanteitaan, vaan »kolmea henkilöryhmää, joiden elä
mäntapahtumia koskevat sanomalehtikirjoitukset eniten kiinnosta
vat». Kysymys mittaa siis annettujen henkilöryhmien kiinnostavuut
ta ja vain epäsuorasti nuorten henkilöihanteita ja »suurrikollisten» 
suhteen lähinnä tällaisen »pahuuden» herättämää kiinnostusta. 
Kuva neljän vuosikymmenen takaa näiden eri henkilöryhmien herät
tämästä nuorten kiinnostuksesta sisältää monia mielenkiintoisia yk
sityiskohtia ja sukupuolten ja ikäryhmien välistä vaihtelua (taulukko 
seur. sivulla). 

Tyttöjen kiinnostusta hallitsevat romanttiset henkilöryhmät: fil
mitähdet, kuninkaalliset, taiteilijat ja missit, kun taas poikia kiinnos
tavat vastaavasti enemmän reaalimaailman ja kauhun ja jännityksen 
- sarjakuvien, alamaailman ja sodan - edusmiehet. Iän mukana näyt
tää tapahtuvan suuria muutoksia eri henkilöryhmien kiinnostavuu
dessa ja siirtymistä haavekuvien virtuaalitodellisuudesta reaalimaa
ilman sankareihin. Urheilun kannalta on tietysti tärkeää todeta sen
yllättävän vahva kiinnostus tyttöjenkin ryhmässä ja selvä ylivertai
suus poikien ryhmässä.

Varsinkin tältä osin lutkimushavainnot ovat hyvin samansuuntai
set Pertti Toukomaan nuorison arvostuksia ja ihanteita selvittävän 
väitöskirjatutkimuksen kanssa vuodelta 1967. 

Nuorten sosiaalistumiskehityksessä »merkityksellisten toisten» 
myötävaikutus on erittäin tärkeä. Näitä vaikuttajia edustavat myös 

. nuorison idolit. Urheilusankarit ovat todennäköisesti edelleenkin 
tärkeitä vaikuttajia, jotka peilaavat nuorten arvostuksia ja minäihan
teila sekä tarjoavat monille käyttäytymismalleja ja esikuvia. Huippu
urheilun yhteiskunnallisessa perustelussakin viitataan usein tähän. 
Itse asiassa nykyajan koko huippu-urheilu perustuu juuri sankari
kulttiin: huippu-urheilu elää sankareistaan ja sankarikertomuksista, 
joita nykypäivän tehokas media luottaa päivittäin suuren yleisön tar
peisiin. Tätä taustaa vastaan onkin yllättävää todeta, miten vähän 
tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota urheilun sankarikulttiin glo-
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Sanomalehtien kiinnostavimmat henkilötyypit 
oppikoululaistutkimuksessa v. 1959 (%) 

Tytöt Pojat 
IV lk VII lk IV!k VII lk 

Filmitähdet 70 43 Huippu-urheilijat 76 66 
Kuninkaalliset 40 4g Sarjakuvasankarit 50 25 
Huippu-urheilijat 40 33 Suurrikolliset 39 24 
Suuret taiteilijat 17 49 Suuret tiedemiehet 23 38 
Sarjakuvasankarit 41 21 Filmi tähdet 34 24 
Missit 36 20 Valtiomiehet 14 41 
Suurrikolliset 26 21 Sotasankarit 27 20 
Suuret tiedemiehet 8 25 Suuret taiteilijat 5 22 
Tavalliset ihmiset 11 19 Tavalliset ihmiset 10 14 
Valtiomiehet 5 18 Suur liikemiehet 5 12 
Sotasankarit 3 4 Missit 10 7 
Suur liikemiehet 1 2 Kuninkaalliset 7 6 

Otoksen suuruus (n 1385) (n 1187) (n 1088) (n 956) 

Heinilä, Kalevi. Voimistelunopettajat ja liikuntakasvatus oppikoulun sosiaa
lisessa jä1jestelmässä. Helsingin yliopiston sosiologian laitos, tutkimuksia 
n:o 39, 1964. Taulukko kuuluu julkaisemattomaan luentoaineistoon. 

baalisina ilmiönä ja mm. olympialiikkeen menestyksen liikevoimana 
sekä tärkeänä osatekijänä nuorison ihanteiden muokkaajana (Vuolle 
1999, 10-17). On toivottavaa, että Kalle Virta pohjan uraauurtava väi
töskirjatutkimus median tärkeästä osuudesta urheilusankarien tuot
tamisessa käynnistää alalta syventäviä ja laajentavia jatkotutkimuk
sia (Virtapohja 1998). 

Yhteiskunta muuttuu ja sen mukana myös nuorison ihanteet voi
vat muuttua. Seurantatutkimusten puuttuessa näistä ihanteiden 
muutoksista ei ole kuitenkaan mitään varmaa tietoa. On todennä
köistä, että urheilu on menettänyt hallitsevuuttaan näillä ihanne
markkinoilla ja joutunut luovuttamaan asemiaan mm. viihteelle ja 
tietokoneitten luoman virtuaalitodellisuuden uusille sankareille! 
To�saalta on myös ilmeistä, että urheilun sankaruudessa on tapahtu
nut sisäisiä muutoksia idolien rekrytoituessa entistä enemmän moot
tori- ja joukkueurheilun sekä seikkailulajien piiristä. 

Tutkimusten puuttuessa ei myöskään ole tietoa siitä, miten syväl
le tällaiset sankari-ihanteet ulottavat vaikutuksensa nuorten esikuvi
na. Tuo vaikutus voi jäädä pelkän ilmaisullisen palvonnan ja henki-
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lökultin tasolla, josta lienee usein kysymys ns. fanien käyttäytymi
sessä. Toisten nuorten kohdalla vaikutus voi ulottua myös käyttäyty
mismalleihin tai jopa persoonallisuuden syvärakenteisiin muokaten 
nuorten minä- ja elämänkäsityksiä, jopa uravalintoja. 

Näin tärkeäksi vaikuttajaksi muuttuessaan urheilusankaruutta ja 
huippu-urheilua on aihetta arvioida myös nuorisokasvatuksen kan
nalta ja yhteiskunnallis-eettisenä kysymyksenä. Kysymys on silloin 
siitä, onko urheilusankaruus nykypäivän yhteiskunnassa sellainen 
ihanne, että huippu-urheilun elämänuraakin voidaan perustellusti 
suosittaa nuorisolle. 

Huippu-urheilu on muuttunut kilpailun ja jatkuvasti nousevan 
vaatimustason tuloksena äärimmäisen kovaksi ja samalla riskialttiik
si elämänuraksi, jossa vain entistä harvemmilla ja poikkeuksellisen 
lahjakkailla on mahdollisuus yltää »suureen menestykseen». Nyky
päivän huippu-urheilu onkin kehittymässä koko elämän nollasum
mapeliksi: mitä mahdollisesti urheilussa voitetaankin, se elämisessä 
hävitään. Huippu-urheilu on muuttunut samalla ammattiuraksi, jos
sa nuoruuden tärkeät kehilysvuodet on panostettava totaalisesti suo
rituskyvyn kehittämiseen ja jossa epäonnistumisen riskit ovat suuret 
ja palkitseva huippukausi jää usein lyhyeksi kääntyen jo muutaman 
vuoden jälkeen väistämättä lasku vaiheeseen ja - uuden ammattiuran 
etsintään. Huippu-urheilu alkaakin muistuttaa päiväperhosen elä
mänkaarta, jota sellaisena on entistä vaikeampi perustella nuorten 
uravalintana. 

2. Päteminen minän elementtinä

Kilpailun yhteiskunta arvostaa yli kaiken saavutuksia ja pätevyyttä. 
Sen sankari-ihanteetkin edustavat yleensä henkilöitä, jotka ovat yltä
neet poikkeuksellisiin saavutuksiin alallaan. Näistä yhteiskunnan ar
vostuksista johtuu, että menestyminen ja päteminen ovat myös tär
keitä myönteisen minäkäsityksen elementtejä. Ihminen arvioi itse
ään ja tämän itsearvioinnin tulos »saavuttamisen yhteiskunnassa» 
(the achieving society) riippuu paljon siitä, minkälaisiin suorituksiin 
ja osaamisnäytteisiin hän yltää (Heinilä 1964, 58-60). Suoritusten 
riittävyys ei kuitenkaan ole mikään absoluuttinen suure, vaan se 
määräytyy kilpailun yhteiskunnassa usein vertailun pohjalta eli suh
teessa jonkun vertailuviitezyhmän suorituksiin. Kilpailun yhteiskun
nassa suorituskyvyn ja pätevyyden riittävyyden arviointi tapahtuu
kin usein juuri kilpailussa ja kilpailun avulla. Kilpailu on parem
muustesti, joka erottaa jyvät akanoista, voittajat häviäjistä ja vahvat 
heikoista. 

Ei ihme, että »saavuttamisen yhteiskunnan» liikuntakulttuuria on 
hallinnut kilpaurheilu. Ei ihme, että kilpailulla on ollut myös koulu-

NUORTEN MINÄETSINTÄÄ NYKY-YHTEISKUNNASSA 45 



liikunnassa varsin keskeinen osa toimintamuotona ja opetusmenetel
mänä. Kilpailu suosii menestyviä ja aiheuttaa muille turhautumia. 
Toistuva kokemus suorituskyvyn heikommuudesta antaa kovan ope
tuksen huonommuudesta ja sellaisena vieroltaa helposti koko liikun
nasta ja urheilemisesta. Peruskoulun uudistamisen yhteydessä pyrit
tiin uudistamaan myös sen liikuntakasvatusta ja siirtymään suoritus
korosteisesta järjestelmästä oppilas- ja liikuntakeskeiseen järjestel
mään. Uudistuksen lähtökohtana oli, että liikuntakasvatus on tarkoi
tettu antamaan monipuolisia virikkeitä oppilaan koko persoonalli
suuden kehitykselle ja että liikunta on tarkoitettu kaikille - eikä vain 
lahjakkaimmille. 

Tästä syystä opetussuunnitelmat on rakennettava niin, että kaikilla 
oppilailla on mahdollisuus kokea koululiikunta mielekkääksi, myön
teisiä oppimiskokemuksia ja elämyksiä antavaksi. 

Liikunta on mahdollisuuksiltaan erinomaisen rikas kulttuuri
muoto. Vapautuminen kansainvälisen kilpaurheilun sidonnaisuuk
sista on synnyttänyt maassamme uutta liikuntakulttuuria ja uutta 
koululiikuntaa, josta jokainen voi löytää edellytystensä ja tarpeitten
sa mukaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja myönteisiä elämyksiä 
ilman kilpailullisia suorituskyvyn vaatimuksia ja paremmuuden ver
tailua! Tämä alkaa näkyä myös nuorison liikuntakulttuurissa, jossa 
uusia elementtejä edustavat erilaiset taitotemppuilut ja monet haus
kaa yhdessäoloa korostavat lajit kuten lumilautailu, skeittaaminen, 
rullaluistelu, sähly jne. Liikunnan monipuolistuminen monipuolis
taa myös liikunnallisen pätemisen vaihtoehtoja. Erityisesti poikien 
keskuudessa erilaiset fyysisen kunnon ja pätemisen näytöt ovat ar
vossaan ja sellaisina saattavat vaikuttaa positiivisesti myös minäkäsi
tyksiin, kuten mm. Taru Lintunen on seurantatutkimuksessaan 
osoittanut (Lintunen 1995, 64-65). 

Juuri myönteisen minäkehityksen kannalta kilpailuun ja kilpaur
heiluun liittyy se pulma, että niissä monet joutuvat kokemaan huo
nommuutta. Tämä pulma lievittyy kuitenkin joukkueurheilussa, jossa 
koko joukkueen suorituskyky on usein menestyksen avain ja jossa mo
net henkilökohtaiselta suorituskyvyltään heikommatkin jäsenet pää
sevät joukkueensa myötä jakamaan menestyksen riemua. Joukkueur
heilun suosion voimakas laajeneminen yksilöurheilun kustannuksella 
on samalla merkinnyt urheilullisen pätemisen mahdollisuuksien laa
jenemista! Samaan suuntaan on vaikuttanut myös urheilun lajivali
koiman nopea monipuolistuminen. Jos urheilijan suorituskyky ei riitä 
menestykseen enää korkean vaatimustason vallalajeissa, hän voi täh
dätä siihen vaikkapa tikanheitossa, potkukelkkailussa, purjelautailus
sa tai vaikkapa kädenväännössä tai saappaanheitossa. 
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3. Vertaisryhmät minän muokkaajina

Edellä on korostettu sitä, että saavuttamisen yhteiskunnassa pätemi
nen ja kunnostautuminen ovat tärkeitä edellytyksiä myönteisen mi
näkäsityksen ja vahvan itsetunnon kehitykselle. Mutta tässä on myös 
nuorten omilla vertaisryhmillä tärkeä merkityksensä. David Riesma
nin tyypittelyä soveltaen voidaan sanoa, että nykynuoret ovat entistä 
moninaisemman verkostoitumisenkin ansiosta entistä enemmän 
toisten mukaan ohjautuvia sitoutuen erilaisiin vertais- ja viiteryh
miin ja ottaen niistä käyttäytymismalleja. Arkistoituneessa oppikou
lututkimuksessani kiinnitin huomiota nuorisoyhteisön tärkeään roo
liin koko kouluyhteisön toiminnassa ja samalla nuorten keskinäises
sä kanssakäymisessä: 

»[ ... ] nuorisoyhteisön persoonalliset ystävyyssuhteet ja jäsenty
minen tähän vuorovaikutuksen verkostoon on sellaisenaan nuo
rille tärkeää ja se on oletettavasti sitä tärkeämpää, mitä ... erikois

tuneempia ja suorituskorosteisempia ovat koulun virallisen jär
jestelmän suhteet. Koulun virallisen järjestelmän suhteet muis

tuttavat suorituskorosteisessa kasvatusjärjestelmässä päämäärä
organisaation asiallisia ja erikoistuneita roolisuhteita, jossa oppi
laan identiteetti määräytyy ensi sijassa sen mukaan, minkälaisiin
suorituksiin hän pystyy [ ... ]

Oppilasyhteisön yhdessäolo-organisaation persoonalliset, ko
konaisvaltaiset ystävyyssiteet ja primaarisuhteet mahdollistavat 

ekspressiivisen käyttäytymisen koulujärjestelmän puitteissakin 
ja vuorovaikutuksen, jossa suorituskykyyn perustuvat erottelut: 
hyvä-huono, lahjakas-lahjaton, ovat toissijaisia ja tärkeintä on se 
kuka kukin on [ ... ] 

Koulun virallisessa suoritusten ja kilpailun järjestelmässä op

pilasyhteisön yhdessäolon järjestelmä on todennäköisesti jänni
tyksiä laukaiseva ja emotionaalista turvaa antava merkityksensä, 

ja tässä mielessä nuorisoyhteisö saattaa lieventää virallisen järjes

telmän tuottamien turhautumien, pettymysten ja identiteettipul

mien häiriöfunktionaalisia seuraamuksia [ ... ] (Heinilä 1964, 61) 

Olisihan tuon voinut selvemminkin sanoa! Selvittääkseni mahdolli
sia eroja koulun ja oppilasyhteisön arvostusten välillä nuorilta kysyt
tiin, mitkä kolme luokkatoverin ominaisuutta ovat tärkeimmät? 
Tulos oli seuraava (taulukko seur. sivulla): 

Tyttöjen ja poikien arvostukset ovat hyvin samansuuntaiset. Mer
kittävintä on kuitenkin todeta nuorisoyhteisön kanssakäymisessä 
tärkeiden sosiaalisten ominaisuuksien ja taitojen hallitsevuus nuor
ten arvostuksissa taulukossa alleviivattuihin, koulun »virallisiin» op
pilasodotuksiin verrattuna. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että 
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Luokkatoverin kolme tärkeintä ominaisuutta (%) 

Reilu ja vilpitön tovereita kohtaan 
Pu hrfas ja siisti 
Avulias tovereita kohtaan 
Hauska ja sukkela toveriseurassa 
Vaatimaton 
Ahkera 
Kuuliainen opettajille 
Rohkea esiintymisessä 
Hyvä kouluaineissa 
Hyvä voimistelussa ja urheilussa 
Hyvä laulu- ja soittotaito 
Hyvä tanssitaito 

Tyttöjen käsitys Poikien käsitys 
tytöistä pojista 
(n 2572) (n 2044) 

71 

52 

35 

23 

21 

15 

10 

6 

5 

2 

2 

2 

79 

23 

28 

37 

32 

17 

9 

23 

13 

16 

3 

2 

vahva sitoutuminen oppilasyhteisön erilaiseen arvo- ja normitodelli
suuteen oli yhteydessä heikompaan panostukseen varsinaisessa kou
lutyössä: luokalle jääminen yleisempää ja kotitehtäviin käytettiin vä
hemmän aikaa (emt. s. 63-65). Jos verrataan ristiin poikien arvostuk
sia tytöistä tai tyttöjen arvostuksia pojista löytyy mielenkiintoisia 
eroja. Näistä mainittakoon, että kun pojista vain 23%, niin vastaavas
ti tytöistä peräti 53% pitää »puhtautta ja siisteyttä» tärkeänä poikato
verin ominaisuutena. 

Nämä tutkimushavainnot kaipaavat kuitenkin päivittämistä. 
Yhteiskunnan muuttuessa koulut ja niiden nuorisoyhteisöt muuttu
vat. On varsin todennäköistä, että tänään myös oppilaiden arvostuk
set toveriominaisuuksista ovat toiset kuin vanhassa autoritaarisessa 
oppikoulussa, jonka kaveriporukoissakaan kielenkäyttö ei yleensä 
laskeutunut »navan alapuolelle», kuten tänään kuuluu tapahtuvan ja 
jossa opettajien ja vanhempien ihmisten kunnioitus ja tapakulttuuri 
olivat vielä arvossaan. 

Kuuluminen vertaisryhmään ja ystäväpiirin hyväksyminen ovat 
tärkeitä tekijöitä nuorten sosiaalistumisprosessissa ja sosiaalisten tai
tojen oppimisessa. Edellä esitetyn kaltaiset havainnot kertovat jotain 
tällaisten vertaisyhteisöjen erilaisesta arvomaailmasta ja niiden yh
dessäolon tyyppisistä rooliodotuksista, jotka saattavat paljonkin poi
keta »saavuttamisen yhteiskunnan» yleisistä suoritusnormeista. 
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Kerrottakoon tässä yhteydessä, että esitellessäni joskus 1960-
luvun alussa tutkimustuloksiani Kansalaiskasvatuksen Keskuk
sen järjestämässä asiantuntijaseminaarissa yliopettaja T. kiisti 

tällaisten nuorten vertaisryhmien olemassaolon koululaitokses
sa ja leimasi sellaiset väitteet käyttämäni taustatutkimuksen 

mukaan pelkäksi amerikkalaiseksi ilmiöksi! 

On huomattava, että koulun ja erityisesti oppikoulun nuorisoyh
teisöjen alakullluuri voi monessa suhteessa poiketa yleisestä nuo
rison alakulttuurista. Partiojohtaja Rafael Helangon tutkiessa 
1950-luvulla Turun poikasakkien toimintaa hän havaitsi urheilun 
hallitsevan sakkien toimintakulttuuria (Helanko 1964). Tästä syystä 
poikasakit ennakkososialisaation tapaan rekrytoivat uusia jäseniä 
paikallisiin urheiluseuroihin. Urheilemisella lienee edelleenkin si
jansa monien sakkien ja spontaanien nuorisoryhmien toiminnassa, 
multa tuskin kuitenkaan sellaista hallitsevuutta kuin 1950-luvulla. 
Urheilun rinnalle tai vieläpä sen tilalle ovat tulleet uudet harrasteet 
ja ajanvietteet sellaiset kuin bailaamiset, diskot, baarit, flipperit, tie
tokonepelit, graffiitit yms. 

Urheilullinen kisailu on saattanut muuttua ja näivettyä pelkäksi 
penkkiurheiluksi ja suosikkijoukkueiden ja -urheilijoiden myötäelä
miseksi fan-kerhoineen ja huutosakkeineen. Nuorisoyhteisöjen toi
mintakulttuurin muuttuessa muuttuvat myös näiden vertaisryhmien 
jäsenodotukset ja urheilullisten odotusten rinnalle tai niiden sijaan 
on tullut uusia pätemisen näytön vaihtoehtoja. 

Nuorison alakulttuuriin kuuluu usein myös yhteiskunnan yleisis
tä, aikuisväestön sanelemista arvoista ja normeista poikkeavia piir
teitä. Nuoruuteen kuuluu kokeileminen, yhteiskunnan sietorajojen 
testaaminen, jännityksen ja seikkailun kokemukset ja jopa kapinalli
suus aikuisten sovinnaistapoja ja -sääntöjä kohtaan. Näin on ollut ja 
näin tulee aina olemaan, koska tämä kuuluu nuoruuteen, kypsymi
seen aikuisuuteen ja nuorten minäkehitykseen. 

Nuorisokulttuurissa tapahtuneet muutokset ankkuroituvat nuo
rison muuttuneeseen asemaan nyky-yhteiskunnassa. Yhtäältä nuori
so on entistä enemmän vapautunut kotien ja koulujen sosiaalisesta 
kontrollista ja yleensä yhteiskunnan autoritaarisesta hallinnasta ja 
toisaalta saavuttamisen ja kilpailun yhteiskunnassa nuorten asema ja 
tulevaisuuden näkymät ovat usein epävarmuuden ja riskitekijöiden 
sävyttämät. Molemmilla kehityspiirteellä lienee osuutta siihen, että 
nuorisokulttuurissa näyttää esiintyvän nykypäivinä entistä enem
män sellaisia ilmiöitä, joita yhteiskunnan kannalta on pidettävä on
gelmallisina ja joita ei enää voida sivuuttaa vanhan selityskaavan 
»nuoret ovat nuoria» mukaan. Tällaisia ilmiöitä ovat mm. yleiset jär
jestyshäiriöt, katuväkivalta, koulukiusaaminen, piittaamattomuus
tapakulttuurista, ympäristövandalismi ja nuorisorikollisuus, seksu-
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aalinen holtittomuus, päihteiden väärinkäyttö yms. Näissä kasvavis
sa nuoriso-ongelmissa heijastuu kilpailun yhteiskunnan häi
riöseuraamukset protesteineen, vieraantumis- ja syrjäytymisilmiöi
neen sekä identiteettihäiriöineen, mutta varmaan myös kotien ja 
koulujen vaikeutunut kasvatustehtävä kulutusyhteiskunnan kasva
vien houkutusten, viettelysten ja viihteiden maailmassa. Nuo
risokulttuuriin näyttääkin liittyvän nykyisin monia sellaisia ilmiöitä, 
jotka voivat uhata nuorten myönteistä minäkehitystä, kasvua kyp
sään aikuisuuteen ja elämänhallintaan. 

4. Virtuaalitodellisuus ja »virtuaaliminä»

Edellä on viitattu siihen, että myönteisen minäkäsityksen taustateki
jöitä ovat mm. omakohtaisessa tekemisessä osoitettu pystyvyys ja 
osaaminen sekä »merkityksellisten toisten» ja varsinkin vertaisryh
mien hyväksyntä. Sellainen nuori, joka vaikkapa olosuhteiden tai 
suorituskyvyn puutteiden vuoksi kohtaa vaikeuksia pätemisen ja 
osaamisen alueella tai kokee nuorisoyhteisön syrjintää voi vieraan
tua yhteiskunnasta ja joutua ikään kuin sen ulkopuolelle, elämän si
vustaseuraajaksi. 

Tällainen tilanne murentaa nuoren itsetuntoa ja voi aiheuttaa va
kavia häiriöitä minäkehitykselle. On mahdollista, että juuri nämä 
nuoret ovat erityisen alttiita hakeutumaan ongelmanuorten ja sellai
sen alakulttuurin piiriin, joka edustaa kapinallisuutta yhteiskunta
järjestystä kohtaan tai tarjoaa tyhjiä, sisällyksettömiä nautintoja tai 
pakoa lumetodellisuuteen jopa päihteiden ja huumeiden avulla. 

Kilpailun ja saavuttamisen yhteiskunta on vahvojen yhteiskunta, 
jossa vieraantumisilmiöt ja mielenterveyshäiriöt ovat omiaan lisään
tymään (Heinilä 1963). Monien on vaikea löytää elämäänsä mielek
kyyttä ja tarkoitusta. Monien on turvauduttava pätemisen ja osaami
sen esteiden vuoksi tai syrjittyinä edellä kuvattuihin ongelmallisiin 
keinoihin tai sitten myötäelämisen kykyihin ja virtuaalitodellisuu
den apuun: 
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1) samastumalla voittajien kanssa voimme myötäelää heidän saa
vutuksissaan ja kokea menestymisen elämyksiä »sankareita
olemme kaikki» -tyyliin. Huippu-urheilun ja penkkiurheilun
suuri yleisönsuosio kilpailun yhteiskunnassa perustuu paljossa
tähän voittajien myötäelämiseen. Tästä syystä formula- ja ralli
kuskeista tai kumilätkän vispaajista jääkiekkokaukalossa tulee
voittajina kansallissankareita; tästä syystä 15 000-20 000 suoma
laista matkustaa kannustamaan maamiestään Mikaa Hungarorin
giin »polkemaan kaasua pohjaan»,
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2) TV ja Internet ovat luoneet joka kotiin uuden ns. viltuaalitodelli

suuden, jonka kuvitteellisessa maailmassa monet viettävät jo suu
rimman osan vapaa-ajastaan. Eläminen tässä lumetodellisimdessa

merkitsee elämistä toisten, jopa taruolentojen, kautta. Tämä keino
todellisuuden vahva vetovoima perustuu niinikään katselijan
myötäelämisen kykyyn ja virtuaalitodellisuuden moniulotteiseen
ja kaikkia ihmisen pyyteitä ja haluja vastaavaan ohjelmatarjon
taan. Sanonta »mikään inhimillinen ei ole vieras» kuvastaa hyvin
tätä uutta, joka kotiin ulottuvaa virtuaalitodellisuutta.

Elämä on virtuaalitodellisuuden kasvavan vetovoiman myötä muut
tumassa monien kohdalla eräänlaiseksi sijaiselämäksi. Ajankäyt
töselvitykset osoittavat, että nuoret käyttävät enentyvästi aikaa juuri 
näihin viihteisiin ja vähenevästi koti- ja koulutehtäviin ja - nukkumi
seen (Helsingin Sanomat 10.9.2000). 

Kilpailun yhteiskunnassa eläminen näyttää monien kohdalla vie
raantuvan reaalitodellisuudesta ja muuttuvan sivustakatsojan roolik
si tai elämiseksi tietokoneen hiiren varassa keinotodellisuudessa. 
Tähän yhteiskuntakehitykseen liittyy usein korostettujen edistyksen 
mahdollisuuksien ohessa myös uhkia tai ainakin suuria kysymyksiä. 
Elämä lienee tarkoitettu jokaisen itse elettäväksi omin neuvoin ja 
omin avuin. Vanha viisauskin sanoo: »Elämä on paras opettaja». »Tee 
se itse» on ollut niinikään vanha hyvä elämänohje. Tästä kirjoitin jo 
vuonna 1967 mm. seuraavaa: 

»Ihmisen laajan potentiaalin monipuolinen kehittäminen ja to
teuttaminen antaa juuri sitä elämänrikkautta, todellista hyvin
vointia, viihtymystä ja tasapainoa, jota jo nykypäivänä kaipaam
me ja jota tulevassa vapaa-ajan yhteiskunnassa ehkä entistä
enemmän tarvitsemme.» (Heinilä 1967, 32; vrt. Heinilä 1966,
426-433)

Kilpailun yhteiskunta, suosiessaan vahvoja ja menestyviä, vierottaa 
helposti heikompia kanssaihmisiä elämän sivustaseuraajiksi, yhteis
kunnan katsomoon tai etsimään keinoelämyksiä virtuaalitodellisuu
desta. Mitä tämä merkitsee näiden ihmisten elämänhallinnan kan
nalta ja mitä se merkitsee varsinkin nuorisomme tulevaisuuden, elä
mänhallinnan ja minäkehityksen kannalta? Virtuaalitodellisuus 
muokkaa ei vain nuorten maailmankuvaa, vaan myös heidän käsityk
siään elämisestä ja elämänhallinnasta - useimmiten niitä vääristäen. 
Miten näillä eväillä pärjätään elämässä ja luodaan hyvän elämisen 
edellytykset jää toistaiseksi tutkimusten puuttuessa vastaamatta. 
Kehityksen riskitekijät ovat kuitenkin ilmeiset. 
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Edellä olen tarkastellut erityisesti nuorison muuttunutta asemaa 
nyky-yhteiskunnassa ja vaikeuksia kasvaa myönteisen itsetunnon tu
kemana kypsään aikuisuuteen suorituksia korostavassa kilpailun yh
teiskunnassa. Tarjotessaan kaikille osallistumismahdollisuuksia ja 
myönteisiä rikkaita elämyksiä liikunnalla ja urheilulla voisi olla ny
kyistä suurempi tehtävävastuu näiden vaikeuksien voittamisessa. 
Liikunta ja urheilu voivat oikein ohjelmoituina tarjota myös erin
omaisen vastalääkkeen nykypäivän virtuaalitodellisuuden ja kaupal
listen ajanvietteiden passivoiville houkutuksille. 
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LIIKUNTA JA YHTEISKUNTA 

1. Nyky-yhteiskunnan liikuntavaje

Alussa oli leikki. Leikki muuttuu iän mukana »liikunnaksi», joka on 
yhtä tärkeä varttuneen ihmisen hyvinvoinnille kuin leikki lapsen ke
hitykselle. Yhteiskuntakehitys säätelee kuitenkin monin tavoin ih
misen luonnollisen liikunnan toteutumismahdollisuuksia. 

Kun maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa työnteko huolehti jopa 
yliannostaenkin liikunnantarpeesta, teollistunut yhteiskunta on 
muuttanut tilanteen ja synnyttänyt yleisen liikuntavajeen. Koneet, 
autot, »telet», TV:t ja »istuimet» ovat luoneet uuden urbaanin ihmis
tyypin, istuvan ihmisen, liikakiloineen ja tuki- ja liikuntaelinvaivoi
neen. Tilanteen tasapainottamiseksi nyky-yhteiskunta on kehittänyt 
erityinen liikuntakulttuurin torjumaan teknologisen elämäntavan ja 
liikuntavajeen häiriöseuraamuksia. Ihmisen perustarpeet pysyvät 
tietoyhteiskunnassakin entisen kaltaisina; hän ei elä vain tiedosta ja 
aivotoimintansa virikkeistä, vaan tarvitsee psykofyysisenä koko
naisuutena mm. liikunnan antamia tunne-elämyksiä ja toimintavi
rikkeitä. Ihmisen hyvinvointi on moniehtoinen. Siksi tietoyhteiskun
nassa liikuntakulttuurin tehtävä on korostunut ja sen kehittäminen 
kuuluu osana nykypäivän yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaan. 

2. Liikuntakulttuurin eriytyminen

Maamme liikuntakulttuurin alkukehitys kytkeytyi läheisesti 
1800-luvun yhteiskuntamurrokseen ja uudistusliikkeisiin: naisasia
liikkeeseen, työväenliikkeeseen, palokunta-, nuorisoseura- ja raittius
toimintaan mutta myös itsenäisyysliikkeeseen ja suojeluskuntatoi
mintaan, joista kaikista se ammensi yhteiskunnallisen oikeutuksensa 
ja kannusteensa. Mutta liikunnalla on aina ollut myös oma viehätyk
sensä ja itseisarvonsa: ponnistamisen riemunsa ja naisellisen esteetti
syyden tai miehisen kilpailemisen viehtymyksensä, jota erityisesti 
helleenien perinnöstä elvytetty nykyaikainen olympialiike oli omiaan 
korostamaan urheilemisen perusmielenä. Vuosisadan vaihtuessa voi
mistelu - ja urheilutoiminta alkoi nopeasti itsenäistyä omaksi järjes-
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täytyneeksi liikkeekseen. Nuori kansakunta löysi erityisesti urheilusta 
oivan kanavan »kansalaiskuntonsa» osoittamiseksi maailmalle: nuori 
Suomi urheiltiin maailmankartalle ja suomalainen sisu rikastutti maa
ilman kieliä. Pienestä Suomesta tuli urheilun suurvalta, mikä toisaalta 
sitoi kansallisen liikuntakulttuurimme lujasti kansainvälisen urheilun 
laajeneviin ja koveneviin markkinoihin. 

Tämä sidonnaisuus merkitsi käytännössä myös miesten ylivaltaa 
liikkeen päätöksenteossa, kilpaurheilun ylivaltaa koko liikuntatoi
minnassa ja nuorison ylivertaisuutta toiminnan kohderyhmänä. 

3. Liikuntakulttuurin erilaistuminen

Kilpaurheilu luontuu hyvin kilpailun yhteiskunnan arvostuksiin. 
Mutta paremmuutta ja menestystä korostavana kilpaurheilu suosii 
suorituskykyistä vähemmistöä ja syrjii toimintajärjestelmänä suurta 
väestöenemmistöä. Siksi kilpaurheilu ei sovellu ratkaisemaan tekno
logisen kehityksen synnyttämää suurten väestöryhmien liikuntava
jeen ongelmaa. Tähän tarvitaan uutta ja monipuolisempaa liikunta
kulttuuria. 

Liikuntavajeen tiedostuessa teollistuneissa maissa alkoi jo 
1950-luvulla syntyä uutta liikuntakysyntää. Tätä ovat vahvistaneet 
lääketieteellisen tutkimuksen lisääntyvät todisteet liikunnan merki
tyksestä ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden yhtenä tärkeänä 
edellytyksenä. Kaikki tämä oli myötävaikuttamassa siihen, että pe
rinteinen urheilukulttuurimme alkoi erilaistua koko kansan liikunta
kulttuuriksi. Liikunta ei ollut enää vain urheilevan nuorison asia, 
vaan sille annettiin mm. Opetusministeriön kansanurheilun kehittä
mistä pohtineessa komiteassa yleinen kansalaisoikeuden asema: 

»Kaikilla. kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja har

rastaa henkilökohtaisten edellytystensä ja taipumustensa mu

kaista kuntoliikuntaa.» (OPM:n komiteanmietintö 1969)

Liikuntakulttuurin erilaistuminen on kuitenkin hidas prosessi. Sitä 
jarruttavat paitsi perinteiset urheilukäsitykset ja järjestörakenteet, 
myös uuden kulttuurin luomiseen ja leviämiseen liittyvät ta
vanomaiset vaikeudet. Tämän uuden liikuntakulttuurin kehityshaas
teet ovat myös mittavat: väestöryhmien erilaiset liikuntaintressit ja 
liikuntaedellytykset ja liikunnan erilaiset ympäristöolosuhteet. Mää
rätietoinen kehitystyö on alkanut tuottaa kuitenkin näkyvää tulosta 
ja liikuntakulttuurimme tarjonta on saanut diversiteettiä, erilaisuut
ta, minkä ansiosta uudet väestöryhmät ovat hakeutuneet liikunnan 
pariin ja löytäneet siitä hyvinvointia ja uutta sisältöä elämäänsä. 
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4. Liikunnan rikkaus

Liikuntalakikomitea vuodelta 1990 määritteli 1990-luvun liikunta
poliittiseksi tavoitteeksi kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen lii
kunnallisesti aktiivisen elämäntavan avulla, jota varten tarvitaan eri 
väestöryhmien odotuksia ja tarpeita vastaavia liikuntapalveluja 
(Komiteanmietintö 1990:24, 6). Liikunnan rikas potentiaali antaa 
näin mittavaan kehitystehtävään toki mahdollisuuksia. Liikunnan 
peruselementti on lihastoimintaan perustuva »liike». 

Liikunta ja liikuntakulttuuri käsitteinä sulkevat siten ulkopuolel
leen mm. kaiken sellaisen urheilun, jossa liikevoimana on muu kuin 
ihmisen lihastyö. 

Liike on taiteen elementtien tavoin erinomaisen elastinen ja sel
laisena antaa rajattomia mahdollisuuksia erilaisten liikuntatapojen ja 
-järjestelmien kehittämiseen ja samalla liikuntakulttuurin erilaistu
miseen väestön erilaisia odotuksia ja tarpeita, mutta myös erilaisia
ympäristöolosuhteita varten.

Tämän kehityksen tuloksena kilpaurheilun rinnalle on syntyvät 
monimuotoista kuntoliikuntaa, liikuntakuntoutusta, ilmaisuliikuntaa 
rytmillisine voimisteluineen, tanssitaiteineen, jazzbaletteineen, taito
luisteluineen jne ja erilaisia koulutus- ja kasvatustarkoituksia palvele
va liikuntakasvatus. Tämä erilaistumiskehitys jatkuu myös kilpaur
heilun ja kuntoliikunnan piirissä. Kilpaurheilussa huippu-urheilu 
erottautuu vaatimuksillaan ja edellytyksiltään entistä selvemmin kan
sallisen tason urheilusta ja ammattiurheilu muusta huippu-urheilusta. 
Kuntoliikunnassa taas erilaistumiskehitys etenee väestöryhmien eri-
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laisten tarpeiden ja edellytysten mukaan: on syntynyt kuntourheilua, 
hyötyliikuntaa, työpaikkaliikuntaa, erilaista kuntojumppaa, perhelii
kuntaa, vammaisliikuntaa, äitiysvoimistelua, ikääntyvien kuntolii
kuntaa, ulkoilu- ja retkeilytoimintaa jne. Liikuntakulttuurin erilaistu
miskehitys peilaa hyvin myös laajenevan kysynnän taustalla olevia 
uusia intressejä, joita kuvaa kaavio (edellisellä sivulla). 

Tämän tarkoitusten ja yhteiskunnallisten tehtävien erilaistumi
sen ansiosta nykypäivän liikuntakulttuuri pystyy tarjoamaan entistä 
useammille kansalaisille osallistumismahdollisuuksia. 

5. Liikunnan ja yhteiskunnan vaihtosuhde

Liikunnan rikkaus näkyy nyky-yhteiskunnassa myös ohjelmatarjon
nan jatkuvana monipuolistumisena: markkinoille virtaa uusia lii
kuntamuotoja, -lajeja ja -järjestelmiä kohtaamaan lisääntyvää ja eri
laistuvaa kysyntää ja mukautumaan entistä paremmin erilaisiin ym
päristöolosuhteisiin. Liikunta on nyky-yhteiskunnassa kehittynyt 
kulttuurituotteeksi, jota yhteiskunta hyödyntää oman ja kansalaisten 
hyvinvointitarpeiden mukaisesti. Tätä yhteiskunnan ja liikuntakult
tuurin vaihtosuhdetta kuvaa seuraava panos-tuotos-kaavio. 

YHTEISKUNNAN JA LIIKUNNAN VAIHTOSUHDE 

Yhteiskuntaehdot ,_,__ ja -panokset ....,., Liikuntakulttuuri c:>
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LIIKUNTAHUOLLON TARPEET 

Liikunta- ja vapaa-aikarakentamisen 
seminaari Lahdessa [22.2.1991} 

1. Liikuntakulttuurin erilaistuminen

Liikunta ja urheilu kuuluvat olennaisina piirteinä suomalaiseen elä
mänmuotoon ja kulttuuriin. Liikuntakulttuurin asemaan ja sen laajen
tumiseen on myötävaikuttanut yhleiskunnan yleinen hyvinvointike
hitys, mutta myös itse liikuntakulttuurin piirissä tapahtunut kehitys, 
erityisesti sen erilaistuminen, differentioituminen. Tätä erilaistumista 
on tapahtunut sekä liikunnan tehtäväalueella että sen lajiohjelmassa. 

Kun aikaisemmin urheileminen toteutti pääasiassa kilpailemisen 
eli pätemisen ja paremmuuden osoittamisen tarkoitusta, liikunnalla 
on tänään monia muitakin tarkoituksia. Tarkoitusten erilaistumisen 
ansiosta liikunta on laajentumassa nuorisoliikkeestä koko kansan 
liikkeeksi. Erilaistumiskehityksen jatkuessa liikunta pystyy aktivoi
maan piiriinsä uusia ja entistä laajempia väestöryhmiä. 

1.1. Kilpaurheilu 

Käsitepari »kilpaurheilu» ja »kuntoliikunta» pelkistää liikuntakult
tuurin differentioitumisen kahteen pääsuuntaan. Kilpaurheilun pe
rusmieli on »paremmuus» tai »menestyminen», kun taas kuntolii
kunnan idea on liikunnan harrastaminen sinällään tai sen antaman 
mielihyvän, virkistyksen, kunnon tai , elinvoiman, vuoksi. Kilpai
luelementti voi tietysti sisältyä myös kuntoliikuntaan - sellainen on 
mukana esimerkiksi harrastustenniksessä tai -lentiksessä- mutta sen 
tehtävänä on antaa harrasluslilanteelle vain tielly muoto, kun taas 
kilpaurheilussa harrastaminen tähtää nimenomaisesti »paremmuu
teen», »saavutukseen» tai »menestykseen»! Koska kilpaurheilussa 
tämä »saavuttaminen» on aina lajikohtaista, urheilijan on menestyäk
seen sopeuduttava mahdollisimman hyvin lajinsa suoritusehtoihin. 
Urheilulaji, joka perusteiltaan on vain sopimus tai säännöstö siitä, 
miten tulee liikkua tietyssä tilassa ja mitä välineitä saa käyttää, saa 
kilpaurheilussa ikään kuin itseisarvon ja se institutionalisoituu nor
meineen, erikoisorganisaatioineen, -laitoksineen, -valmentajineen ja 
-tuomarijärjestelmineen jne. Korkean vaatimustason kilpaurheilussa
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urheilijan sopeutuminen lajiin voi olla niin totaalista, että se voi pai
naa leimansa ei vain hänen ulkoiseen olemukseensa vaan koko per
soonallisuuteen. Tealterijohtajaksi siirtynyt jääkiekkovalmentaja 
luonnehtikin äskettäin entisiä valmennetlaviaan »yksiulotteisiksi ih
misiksi», joiden tietoisuutta hallitsee lähinnä vain kumilätkän vis
paaminen jääkiekkokaukalossa. 

Multa kilpailun yhteiskunta arvostaa saavutuksia, menestystä ja 
»kilpailukykyä». Siitä elää kilpaurheilu ja kumilätkän vispaamisen
»maailman suurin pieni asia». Saavutusten arvostaminen viittaa nii
den julkisuusarvoon. Tästä »arvonoteerauksesta» huolehtii nykypäi
vän urheilujournalismi tehokkaine viestinlävälineineen ja -kanavi
neen. Urheilu journalismi nostaa myös urheilujohtajat ja -valmentajat
arvoon arvaamattomaan urheilijan menestyksen myötä; tappion het
kellä se tekee heistä yhtä herkästi syntipukkeja. Urheilujournalismi
elää saavutuksista ja menestyksestä. Urheilujournalismin, kilpaur
heilun ja urheilujärjestöjen intressit ovat siten nivoutuneet toisiinsa
ja palautuvat lopulta suuren yleisön kiinnostukseen ja kykyyn sa
maistua »oman urheilijan» tai »oman joukkueen» kilpailusaavutus
ten kanssa jopa silloin. kun tuo »oma» on isolla rahalla hankittu ja/tai
ihonväriltään poikkeava »vierasurheilija» tai »värvätty joukkue».

Kilpaurheilu edustaa kilpailun yhteiskunnassa liikunnan jul
kisivua, julkikulttuuria, joka näkyy ja kuuluu kauas ja joka täyttää 
joukkotiedotuskanavat kaavoittuneine kilpailuselostuksineen, tulos
luetteloineen, millä-nyt-tuntuu -haaslatteluineen ja pinnallisine 
näennäisuutisineen. 

1.2. Kuntoliikunta 

Kuntoliikunta edustaa taas liikunnan piilokulttuuria. Se on enemmän 
yksityistä kuin julkista ja enemmän omaehtoista kuin organisaatiove
toista. Kuntoliikunnassa »itse liike on tärkeintä» - kuten eräässä äsket
täin tunnetuksi tulleessa poliittisessa liikkeessäkin. Kuntoliikunta on 
tarkoitettu kaikille. Ihminen on luotu biologisesti aktiiviseksi, ts. ihmi
nen tarvitsee henkistä ja fyysistä aktiivisuutta säilyttääkseen kaikin
puolisen toimintakykyisyytensä. Tämä perusoivallus on kuntoliikun
nan perinteinen kasvupohja. Siihen on lukeutunut suomalainen nais
voimistelu vireisyyslavoitteineen, siihen perustuu työpaikkaliikunta, 
terveydenhuollon kuntoutustoiminta ja jatkuvasti laajeneva ikääntyvi
en ja vanhusten liikuntatoiminta. Tämä alunperin uskonvarainen 
luottamus liikunnan merkitykseen ihmisen toimintakykyisyyden ja 
terveyden ylläpitäjänä on saanut runsaasti tukea nykypäivän lääke- ja 
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terveys tieteellisestä tutkimuksesta. Liikunnan , fundamentalisteille, 
nämä tieteen ja tutkimuksen tulokset eivät ole tulleet yllätyksinä. 
Ennemminkin on hämmästyttänyt se, että lääke- ja terveystieteissä on 
vasta viime aikoina ryhdytty laajemmin ja määrätietoisemmin selvittä
mään liikunnan merkitystä ihmisen terveydelle. 

Kun kilpaurheilun perusmielenä on paremmuuden testaaminen, 
kuntoliikunnan lähtökohtana ovat ihmisten erilaiset liikunnalliset 
mieltymykset. Kun kilpaurheilussa pyritään maksimoimaan urhei
lullinen suoriluskyky tietyssä lajissa, kuntoliikunnassa liikunta ja 
laji pyritään sopeuttamaan erilaisten ihmisten ja väestöryhmien eri
laisiin suoritusedellytyksiin, mieltymyksiin ja elämänolosuhteisiin. 
Kuntoliikunnassa ja kilpaurheilussa on kysymys kahdesta erilaisesta 
liikuntakäsityksestä, joilla kummallakin on oikeutuksensa kilpailun 
ja hyvinvoinnin yhteiskunnassa. 

On luonnollista, että kilpailun yhteiskunnassa myös liikunta voi 
tarjota muiden elämänalojen tapaan - taide, tiede, koulutus, työ jne -
pätemisen ja kunnostautumisen mahdollisuuksia. Tämä vetoaa 
usein urheilullisesti lahjakkaisiin ja erityisesti niihin nuoriin, joilla 
ehkä muut kunnostautumisen edellytykset, väylät ja ympäristöolo
suhteet ovat jotenkin »tukkoiset». Tuskin on sattuma, että kansainvä
lisen urheilun tulostilastoissa juuri kehitysmaiden ja kehittyneiden 
maiden vähemmistöryhmien urheilijat ovat usein yliedustettuina. 
Mutta saavutuskorosteinen kilpaurheilu ei vetoa kaikkiin ihmisiin 
eikä edes kaikkiin nuoriin. 

Kilpaurheilu on ja todennäköisesti pysyykin nuorisovähemmis
tön harrasteena. Sitävastoin harrastuspainotleinen, ihmisten erilai
sia mieltymyksiä, liikunnallisia edellytyksiä ja elämänolosuhteita 
vastaava moni-ilmeinen kuntoliikunta voi houkutella suuria väestö
ryhmiä ja väestön erityisryhmiä liikunnan pariin. Siten kilpaurhei
lun ja kuntoliikunnan erilaiset käsitykset täydentävät toisiaan; mo
lempia tarvitaan. 

2. Liikunta ja yhteiskunta

Perinteinen käsitys urheilusta on korostanut sen yhteiskunnallista 
riippumattomuutta, autonomiaa. Kuulussa sporttipuheessaan vuon
na 1971 tasavaltamme päämies UKK kritisoi suorasukaiseen tapaan
sa tuota käsitystä korostaessaan urheilun yhteiskunnallista tehtävää 
ja vastuuta. Liikuntakulttuurin kehitys on myös monin sitein nivou
tunut yhteiskuntakehitykseen; liikuntakulttuuri on aina osa yhteis
kuntaansa peilaten sen arvostuksia ja tapoja mutta käyttäen samalla 
kehityksessään hyväksi yhteiskunnan voimavaroja ja haasteita. Yksi
puolisesta isäntä-renki-suhteesta ei siis ole kysymys vaan vaihtosuh
teesta, antamisesta ja saamisesta. Tässä vaihtosuhteessa liikuntakult-
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luurin ja yhteiskunnan välillä pätee sääntö: mitä paremmin me lii
kunnassa ja liikunnan avulla voimme palvella ihmisen ja hänen yh
teiskuntansa hyvinvointia, sitä enemmän myös yhteiskunta ja sen eri 
kansalaispiirit ovat valmiit tukemaan liikuntakulttuurin kehitystä. 

2.1. Elämäntapa 

Yhteiskunnan kehitys ja sen elämänolosuhteiden muutokset antavat 
liikuntakulttuurille uusia haasteita. Hyvinvointiyhteiskunnan elä
mäntyyli on omiaan passivoimaan ihmistä. Homo sedens, istuva ih
minen, on ihmistyyppinä yleistynyt; me vietämme suurimman osan 
valveillaoloajastamme istuen ja isluintukien varassa: istumme kou
lussa, autossa/bussissa työmatkalla, istumme työssä tai lyöpaikka
koululuksessa ja istumme vapaa-aikana TV:n ääressä tai penkkiur
heilun parissa kilpailukatsomossa jne. 

Istuvan elämäntavan vastapainoksi nykyihminen tarvitsee joka
päiväistä liikuntahuoltoa. Tätä elimistömme liikuntahuoltoa voim
me toteuttaa arkielämän eri tilanteissa, mutta erityisesti vapaa-ajan ja 
viikonlopun kuntoliikuntaharrastuksen parissa. 

Olenkin joskus määritellyt kuntoliikunta-käsitteen laveasti katta
maan kaiken liikunnallisen aktiivisuuden ja määritellyt sen yksin
kertaisesti liikunnallisesti aktiiviseksi elämäntavaksi. Elämäntapana 
se läpäisee ihmisen eri elämänvaiheet mutta samalla myös jokapäi
väisen elämänmenon. 

Hyvinvointiyhteiskunnassa eri instituutiot ovat erikoistuneet 
huolehtimaan kansalaisten monista erilaisista hyvinvointipalveluis
ta: koulut huolehtivat lasten ja nuorten kasvatuksesta, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset yhteiskunnan tiedontarpeesta, maatalous »leivän
tuotannosla», teollisuus tavaraluotannosta, kauppa ja liikenne jake
lusta, joukkoviestintä tietoliikenteestä, sairaalat sairaanhoidosta, so
siaalihuolto sosiaaliturvan tarpeista jne. 

Hyvinvointiyhteiskunta on siten myös »huoltoyhleiskunta», joka 
huoltaa kompleksisen ja kalliin laitosjärjestelmänsä avulla kansalaisi
aan kehdosta hautaan. Huoltovaltiossa ihmisen omavastuu hyvin
voinnistaan helposti unohtuu tai muuttuu ikäänkuin toissijaiseksi. 
Siirrämme helposti lastemme kasvalusvastuun kokonaan koululle 
unohtaen, että me vanhempina kannamme siitä perusvastuun; odo
tamme, että yhteiskunta huolehtii ympäristömme ja luonnon säilymi
sestä, kun usein itse olemme syypäinä sen pilaantumiseen. Kun eli
mistössämme ilmenee toimintahäiriöitä, turvaudumme tietysti yhteis
kunnan lääkintä- ja muihin huoltopalveluihin unohtaen, että syy 
huollontarpeeseen löytyy usein elämäntavoistamme, oman terveyden
hoidon ja kunnon ylläpitämisen laiminlyönnistä. Hyvinvointiyhteis
kunta totuttaa meidät helposti elimistöämme rappeuttavaan muka-
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vuuteen: mukavasti autolla, mukavasti hissillä, mukavasti laiskanlin
nassa löhöen, mukavasti katsomossa istuen tai mukavasti etelän hieti
kolla maaten. Vanha mutta nuorekas rouva huomauttikin TV:n ohjel
massa osuvasti: »On otettava itseään niskasta kiinni». Mukavuudenha
lu kun istuu meissä kaikissa. UKK ilmaisi saman asian toisin sanoin: 

»Kaikki syyt, jotka estävät liikunnan harjoittamisen, ovat tekosyitä.»

Kansalaisten terveydenhuollon painopistettä olisi pyrittävä siirtä
mään lääkintähuollosta terveydenhoitoon ja laitoshuollosta entistä 
enemmän kansalaisten omavastuiseen huolenpitoon terveydestään 
ja kunnostaan. Professori W. Lojanderilla oli tapana kiteyttää hy
gienian luennollaan tämä terveyspoliittisen perussanoman runolli
seen muotoon: 

»Onnellinen ei ole se maa, jolla on komeimmat sairaalat, vaan se,
joka ei niitä tarvitse».

Liikunnalla on hyvinvointiyhteiskunnassa erinomaisen suuri merki
tyksensä juuri kansalaisten omavastuisessa kunnon- ja terveydenhoi
dossa. Liikunnan merkitys esimerkiksi yleisten verenkierto- sekä tuki
ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisyssä mutta myös niiden 
hoidossa, on nyttemmin lääketieteenkin piirissä yleisesti tunnustettu. 

2.2. Osallistuminen 

Palaan jälleen kilpailun yhteiskuntaan. Saavutuksia ja menestymistä 
arvostava yhteiskunta on samalla tehokkuuden ja korkean vaatimus
tason yhteiskunta. Korkea vaatimustaso erottelee lahjakkaat lahjatto
mista, voittajat häviäjistä, parempiosaiset huonompiosaisista, päte
vät epäpätevistä jne. Sosiaalipoliitikot puhuvat vastaavasti A- ja 
B-luokan kansalaisista. Tehokkuutta ja pätevyyttä korostavassa kil
pailun yhteiskunnassa tavallinen ihminen helposti vieraantuu ja al
kaa epäillä omia mahdollisuuksiaan. Tällöin myös helposti yleistyy
käsitys, että yhteiskunnan asiainhoito eli politiikka kuuluu vain po
liitikoille, taiteen harjoittaminen taiteen ammattilaisille, tunneilmai
su vain kirjailijoille, ajattelu vain tutkijoille ja urheileminen vain
noille »lisenssiurheilijoille». Kilpailun yhteiskunta on tästä syystä
usein myös syrjäänvetäytyjien, mielenterveyshäiriöiden, vieraantu
misilmiöiden, »nukkuvien äänestäjien», sivustaseuraajien ja penk
kiurheilijoiden yhteiskunta. Laajenevana ilmiönä tämä syrjäänvetäy
tyminen uhkaa yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointia ja siksi
kaikilla elämänaloilla pitäisi pyrkiä edistämään kansalaisten osallis
tumista ja omaehtoista aktiivisuutta.
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Myös kokonaisvaltainen ihmiskäsitys lähtee siitä, että me kaikki 
tarvitsemme monipuolisia virikkeitä ja osallistumisen mahdolli
suuksia henkisen ja fyysisen vireisyytemme perustaksi. Passiivinen 
syrjäänvetäytyminen tai myötäeläminen TV-sankarien, mattinykäs
len tai paavoväyrysten kanssa ei riitä ihmisen ja yhteiskunnan hyvin
voinnin lähteeksi. TEE-SE-ITSE on tärkeä elämänohje. Harrastamalla 
itse -kukin kykyjensä mukaan - taiteellista ilmaisua, yhteiskunnalli
sia asioita, luonnonsuojelua, ympäristösuunnittelua, liikuntaa tai 
vaikkapa kiireisen maailmanmenomme kriittistä ihmettelyä ammen
namme vireisyyttä, ylläpidämme aktiivisuullamme ja samalla ehkä 
opimme entistä syvällisemmin arvostamaan myös todellisten mesta
rien saavutuksia -jopa poliitikkojen entistä pulmallisempaa työsar
kaa kompleksisessa nyky-yhteiskunnassa. 

Liikunta on kulttuuri-ilmiönä merkillinen: se on mahdollisuuksil
laan äärettömän rikas ja kattaa mitä moninaisimpia merkitys- ja miel
lesisältöjä. Sillä on annettavaa jokaiselle jotakin. Siksi on tärkeää, 
että liikunnan mahdollisuudet ja sen erilaiset merkityssisällöt avau
tuisivat kaikille nuorille. Liikunnan rikkaat sisältöannit opitaan sosi
aalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Yleensä opimme antamaan ym
päristömme kohteille -siten myös liikunnalle -erilaisia merkityksiä, 
joita tulkitsemme oman elämäntilanteemme, edellytystemme ja tar
peittemme mukaan. Sosiaalisen ympäristön ihanteet, sopivuuskäsi
tyksel ja tavat niinikään säätelevät sitä, mikä on hyväksyttävää, sopi
vaa ja arvostettua. Kadulla hölkkäävä ikäihminen olisi pari vuosi
kymmentä sitten joutunut »kylähullun» kirjoihin ja kuntosalilla 
»rautaa» nosteleva nainen olisi leimaantunut vähintään omituiseksi.
Näiden ajatuskaavoittumien mureneminen on ollut tärkeä edellytys
liikuntaharrastuksen laajenemiselle mm. naisten, ikääntyvien ja
vammaisryhmien piirissä. Toisaalta myös tietyt ympäristöolosuhteet
ja elämäntilanteet -työaika, vapaa-ajan puute, väsymys, perhesiteet
yms. -voivat olla osallistumisen esteenä. Asuinympäristön merkitys
on liikuntaosallistumisen kannalta niinikään suuri. Lähellä oleva lii
kuntapuisto, monitoimikenttä, kevytliikennereitti tai luontoyhteys
suorastaan houkuttelevat ulkoilun ja liikunnan pariin. Sisävastoin
keskitetty liikuntarakentaminen vierottaa etäämmällä asuvia osallis
tumisesta ja lisää liikenteen autoistumista.

3. Liikunta ja hyvinvointi

Urheilun julkikulttuuri, urheilujournalismi ja kymmenet valtakun
nalliset ja alueelliset urheiluorganisaatiot viestittävät julkisuuteen, 
että huippu-urheilu on tärkeintä. Huippu-urheilua tarvitaan ja sen 
tarjoamaa yleisöviihdettä, mutta se ei kuitenkaan ole liikunnan tär
kein anti, kuten UKK sporttipuheessaankin opetti. Samaan johtopää-
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tökseen on tullut myös viime vuonna mietintönsä valmiiksi saanut 
valtioneuvoston asettama Liikuntakomitea, joka kiteytti liikuntapo
liittisen linjansa osuvasti käsitepariin hyvinvointia liikunnasta - lii

kuntaa kaikille. Komitea määritteli 1990-luvun liikuntapolitiikan 
yleistavoitteeksi 

»[ ... ]yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen luomal
la liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan mahdollistavia, kansa
laisten odotuksia ja tarpeita vastaavia liikuntapalveluja.» (Komi
teanmietintö 1990:24)

Perinteisen työnjaon mukaisesti liikuntajärjestöt ja -seurat ovat huo
lehtineet liikuntatoiminnan järjestämisestä ja julkinen sektori eli 
kunnat valtion rakennuslainojen ja -avustusten tukemina ovat huo
lehtineet liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Kysynnän 
kasvaessa tarvitaan entistä monipuolisempia ja usein myös laaduk
kaampia liikuntapalveluja. Tämä merkitsee sekä yksityiselle että jul
kiselle sektorille kasvavia haasteita. On ilmeistä, että esimerkiksi lii
kuntaseurojen nykyinen toimintakapasiteetti on tähän riittämätön. 
Lajierikoistuneiden seurojen toiminta-ajatuskin on usein liian kapea 
vastaamaan laajojen jäsen- ja väestöryhmien erilaistuvaa kysyntää. 
Yhä useammat kunnat ovatkin ryhtyneet järjestämään erityisliikun
taa mm. vammaisryhmille ja ikääntyneille. 

Kuntien ensisijaisena tehtävänä julkisina yhdyskuntina on huo
lehtia kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista. Liikuntakomitean kanta 
liikuntapaikkarakentamisesta on sopusoinnussa kunnan perustehtä
vän kanssa sen todetessa, että 

»[ ... ] julkisen liikuntapaikkojen suunnittelu- ja avustuspolitiikan
ensisijaisena tavoitteena on luoda edellytykset kansalaisten aktii
viselle ja säännölliselle liikunnalle.»

Maamme liikuntakulttuurin »kestävän kehityksen» kannalta tämä 
linjaus on oikea ja perusteltu. Kilpaurheilun vaatimustason noustes
sa ja lajirunsauden lisääntyessä kuntiin ja niiden liikuntapaikkara
kentamiseen kohdistuu usein kohtuuttomia vaatimuksia. 

Tässä suhteessa olisin odottanut liikuntakomitealta kriittistä lin
janvetoa. Jos maan edustusurheilu tarvitsee uusia erikoislaitoksia, on 
kohtuutonta vaalia, että jonkun kunnan pitäisi niistä huolehtia. Se 
on valtakunnallisten lajijärjestöjen ja/tai valtiovallan asia. Kunnan 
veromarkkojen pitää riittää moniin muihinkin kuntalaisten hyvin
vointipalveluihin kuin vain muutaman mäkimiehen kesähyppäämi
sen turvaamiseen. Kohtuuttomilla huippu-urheilun vaatimuksilla 
tehdään karhunpalvelus liikunnan ja urheilun asialle. 

Erään maakunnan pää-äänenkannattajan yleisönosastossa arvos-
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tellaan kärkevästi tällaista rakentamista, josta seuraavassa eräitä ot
teita: 

»Menneinä aikoina harrastettiin vuodenaikaan sopivaa urheilua
tai liikuntaa. Nykyisin näyttää olevan tärkeää harrastaa moniakin
lajeja sellaisena aikana vuodesta, jolloin se luonnonolosuhteiden
kannalta on täysin mieletöntä, kallista ja energiaa tuhlaavaa.
Ennen hiihdettiin ja luisteltiin talvella, jopa järven jäälle tehtiin
luistelualueita ja jääkiekkokaukaloita. Nyt pitää pelata kiekkoa ke
sällä, hyppyrimäet pitää muovittaa ja jääladut jäädyttää kesäksi.
Pian ilmeisesti vaaditaan rullasuksihiihtäjille halleja, jotta talven
lumi ei häiritsisi hiihtoa.

Urheiluseurat olivat kylän poikia varten, jotta nämä voisivat har
rastaa liikuntaa. Nyt kylän poikien tilalle ostetaan pelurit jopa ul
komailta. Veronmaksajilla rakennutetaan pelihallit, harjoitushal
lit, tekojäät, vesiliukumäet, maksatetaan urheiluvammojen hoito, 
dopingin tutkimukset ja jopa parkkipaikat, joita myydään ammat
tipelurien palkkojen maksamiseksi.» (Keskisuomalainen 15.10.90) 

Näin kirjoitti »halvan liikunnan ystävä», ja toinen kirjoittaja jatkaa: 

»Jokohan olisi aika ottaa järki käteen [ ... ]Kun suuri osa kaupun
kilaisista juo humussekaista pintavettä, kun vesijohdot ovat le
viämistilassa, kun sairaalan potilaat eivät mahdu kuin käytäville,
kun vuokra-asunnoista on kova pula, kun koululaiset opiskelevat
kellarissa ja bussiliikenne on alkeellisempaa kuin kymmeniin
vuosiin, niin silloinko on jatkuva mielettömän urheilurakentami-
sen aika? Arvoisat valtuutetut, ajatelkaa omilla aivoillanne. Älkää
antako urheiluhullujen painostaa.» (Keskisuomalainen 15.10.90)

Ja kaupunginvaltuutettu kirjoittaa: 

»[ ... ] liikuntarakentaminen ohjautuu »urheilumiesten hallitessa»
lyhytnäköisesti ja  ahneesti kilpaurheilun suuntaan. Yltiöpäinen
liikuntapaikkarakentaminen erityishalleineen huipentuu näillä
arvoilla pelattaessa.» (Keskisuomalainen 12.11.90)

Hybris, kohtuuttomuus ja ylimielisyys, korostuu kovenevan kilpai
lun ja nousevan vaatimustason kierteessä olevassa huippu-urheilus
sa ja jäytää urheilun tervettä perustaa ja sen yhteiskunnallista hyväk
syttävyyttä. Kilpailun oravanpyörässä kilpavarustelu kiihtyy, panok
set kasvavat, menestyksen hinta nousee ja entistä harvemmat kysy
vät Johan Galtungin tapaan tämän kaiken mielekkyyttä. 

Kuitenkin kohtuus on hyve myös liikunnassa ja urheilussa. 
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KUNNAN VASTUU 

Mielipidekirjoitus, 
Keskisuomalainen 26.4.86 

Urheilun erikoisliitoilla on oikeus ja velvollisuus ajaa lajiensa etuja 
valtakunnassa. Mäkihyppy edustaa yhtä lajia sadan muun joukossa. 
Mäkihypyn lajipäälliköllä on tietysti virkansa puolesta niinikään oi
keus ja velvollisuus ajaa lajinsa etuja ja onnistuessaan siinä hän on 
myös leipänsä ja sen särpimenä tunnustuksensa ja julkisuutensa an
sainnut. Mutta kun on kysymys kunnallisen liikuntatoiminnan ke
hillämisestä ja yhteisten verovarojen käytöstä esimerkiksi juuri muo
vimäen rakentamiseksi, kunnallisilla päättäjillä ei ole vain oikeus 
vaan samalla tiukka velvollisuus ottaa ratkaisuissaan huomioon 

a) ensisijaisesti koko kunnallisen palvelutoiminnan kehittämisen
moninaiset tarpeet,

b) toissijaisesti koko kuntaväestön liikuntaosallistumisen tarpeet ja

c) vasta kolmoissijaisesti erityislajien erikoistarpeet.

Vaikka valtakunnalliset erikoisliitot kantavatkin osavastuuta eri laji
en kehittämisen tarpeista, ne eivät voi sanella kunnille ehtojaan esi
merkiksi erikoislaitosten rakentamisesta. Ehdotusten esittäminen on 
vallan toista, mutta jos jokin erikoislailos on niiden pyrkimysten kan
nalta tarpeen tai peräti välttämätön, niiden on myös itse panostettava 
tällaisiin hankkeisiin elleivät nuo hankkeet ole myös kunnallisesti 
perusteltuja! Kunnallishallinto kantaa vastuun kaikkien kuntalaisten 
»yleisestä hyvästä» liikuntatoiminnankin kehittämisessä eikä suin
kaan jonkun urheilulajin huippu-urheilun tarpeiden tyydyttämises
tä. Kyllä meidän liikunta-alan ammatti-ihmisinä on vähitellen kyp
syttävä hieman laajempaan yhteiskunnalliseen vastuuntuntoon teke
misissämme ja tekemättä jättämisissämme, jotta mahdollisimman
monen kuntalaisen - eikä vain muutamien huippu-urheilijoiden -
olisi hyvä elää tässä armaassa kotikunnassamme. On aikuistumisen
aika. Tämän pitäisi näkyä vähitellen myös lehtien urheilupalstoilla.
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MAAKUNNAN 

LIIKUNTAPOLITIIKKA 

Maakunnan kulttuuripolitiikan 
seminaari Kuopiossa 5.-10. 6.1967

Nykyihmisen maailmankuva on suuresti muuttunut ja laajentunut. 
Luonnollisesti vielä nytkin on paljon ihmisiä, joiden maailmankuva 
rajoittuu lähiympäristöön, olemassa olemiseen ja lähipäivään. Väes
tön suuren enemmistön elämänpiiri on kuitenkin tavattomasti laa
jentunut: lähi ympäristö on avartunut yhteiskunnaksi ja yhteiskunta
tietoisuudeksi, olemassa oleminen on muuttunut kulttuuri pyrkimys
ten, sosiaalisten tarpeiden ja hyvinvointitavoitteiden toteuttamisek
si, ja huomispäivästä murehtiminen on vaihtunut pitkän tähtäyksen 
suunnitteluksi. Yhteiskuntatietoisuuteen herääminen ja yhteiskun
nan eli yhteistoiminnan ja työnjaon mahdollisuuksien tiedostumi
nen ovat erinomaisen merkittäviä ajan tunnusmerkkejä ja samalla 
kaiken yhteiskuntapolitiikan välttämättömiä edellytyksiä. 

Maailmankuvan avartumista ja yhteiskuntatietoisuuden lisäänty
mistä osoittavat monet julkisessa keskustelusta arkikieleen siirty
mässä olevat uudet käsitteet ja ilmiöt sellaiset kuin esimerkiksi 

taloudellinen kasvu ja kilpailukyky, yhteiskunnan teollistumi-
nen, kehitysaluepolitiikka, kulttuuripolitiikka, tieto- ja sivistys
tason kohottaminen, koulu-uudistus, yhteiskuntasuunnittelu, 
maakuntapolitiikka jne. 

Yhteiskuntatietoisuuden herääminen liittyneenä yhteistoiminnan ja 
työnjaon mahdollisuuksien oivaltamiseen on ollut edellytyksenä laa
jenevien väestönosien elämänolosuhteiden ja elintason paranemi
seen ja sosiaalisen turvan lisääntymiseen. Tämä menestys on ollut 
omiaan rohkaisemaan yhteiskunnan suunnittelijoita ja rakentajia. 
Uskomme rationaaliseen yhteiskuntasuunnitteluun ja -politiikkaan 
on samalla vahvistunut. 

1. Ihmisen hyvä

Saavutetut menestykset eivät kuitenkaan saa tuudittaa meitä siihen 
luuloon, että taloudellisuuden ja tehokkuuden vaatimusten ohjaama 
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rationaalinen suunnittelu olisi idioottivarma keino yhteiskuntamme 
ja sen ihmisen elämänolosuhteiden kehittämiseksi terveeseen suun
taan. Tieteen, kulttuurin, talouden ja teknologian norsunluutorneis
tamme voimme suunnitella ja rakentaa myös sellaista yhteiskuntaa, 
joka näennäisessä hyvinvoinnissaan ja kukoistuksessaan kuitenkin 
antaa epäterveen tai luonnottoman ympäristön sille, jota varten se lo
pulta on olemassa, nimittäin - ihmiselle. 

Jos teknologia ja teknokratia yksin hallitsevat yhteiskunnan suun
nittelua ja yhteiskuntapolitiikkaa, silloin helposti unohtuu ihminen, 
hänen kerrostuneet tarpeensa ja moniehtoiset hyvinvoinnin ja viih
tymyksen lähteet. 

Rationaalisuutta ja tehokkuutta korostavassa yhteiskuntapolitii
kassa, kuin myös työnjaon ja erikoistumisen yhteiskunnassa helposti 
sivuutamme tärkeimmän kysymyksen: mitä tai ketä varten. Me pu
humme usein taloudellisesta kilpailukyvystä, sivistystasosta, kult
tuurista, tieteestä, koulu-uudistuksesta tai vaikkapa urheilusta ja 
olympiamenestyksestä ikään kuin ne olisivat itsetarkoituksia, ja näin 
tehdessämme olemme unohtaneet - ihmisen, joka lopulta kuitenkin, 
ainakin demokraattisessa yhteiskunnassa, on kaiken tämän tarkoitus 
ja samalla myös suunnittelumme ja yhteiskuntapolitiikkamme me
nestyksen todellinen koetinkivi. 

Koulunuudistustoiminnan mietinnössä vuodelta 1966 määritel
lään peruskoulun tavoitteeksi kulttuuri-ihmisen ideaali: 

□ kykenevä omaksumaan itselleen yleismaailmallisen henkisen

sivistyspääoman,
□ kasvanut pystyväksi yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa ja
□ kehittynyt ehjäksi, itsenäiseksi, arvostelukykyiseksi persoonal

lisuudeksi.

Ihmistä ei siis tässä ajankohtaisessa ja keskeisessä yhteiskuntapoliit
tisessa suunnitelmassa ole unohdettu, mutta tämä ihminen on luon
noton epäihminen: kulttuuri-ihmistä ei ole eikä voi olla ilman biolo
gista ihmistä. Biologinen ihminen on unohdettu, ja sen unohtaminen 
näkyy koulun liikuntaohjelman ja liikuntakasvatuksen mahdolli
suuksien jatkuvana kaventumisena. 

Samanaikaisesti liikkumattomuutta edistävä teknologinen hyvin
vointiyhteiskunta uhkaa ihmisen - kulttuuri-ihmisenkin olemista 
ja ihmisenä viihtymystä. Mitä onnea ja rikkautta sisältyy kulttuuri
ihmisenä olemiseen, jos tuo kulttuuri lepää meissä raihnaisen, tuskin 
kunnollisesti pystyssä pysyvän biologisen perustan varassa? Voi ra
tionaalisuutta - etten muuta sanoisi - jos tämä luonnoton ja vieraan
tunut ihmiskäsitys on lähtöisin siitä tosiasiasta, että yhteiskuntamme 
on nopeasti muuttumassa istumisen yhteiskunnaksi - näin työelä
mässä, liikenteessä, näin myös TV:n hallitsemassa vapaa-ajan käy-
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tössä tästä vuorostaan seuraa, että meidän pitää totuttaa lapsemme
kin koulunpenkillä tähän istumiseen ja liikkumattomuuteen. Voi yk
sinkertaisuutta ja rationaalisuutta, jos lastemme peruskoulu ohjau
tuu yksinomaan teknologisen yhteiskunnan ja sen taloudellisen kas
vuhakuisuuden vaatimusten mukaan. Jos näin käy olemme jälleen 
unohtaneet ihmisen ja vieraannuttaneet hänet ihmisenä olemisesta. 

Ei liikunta tai urheilu ole mikään itseriittoinen ratkaisu ihmisen ja 
ihmisenä olemisen pulmaan. Yksipuolinen urheilupolitiikka yksi
puolisesti määriteltyine tavoitteineen on pikemminkin varottava esi
merkki ihmisen unohtamisesta ja virheellisestä yhteiskuntasuunnit
telusta - ja se johtaa useimmat korvikeurheilemiseen, penkkiurhei
luun, eli ihmisestä vieraantuneeseen elämäntapaan. 

Kansainvälisen kilpaurheilun vaatimustason mukaan ohjautuva, 
teknologinen kilpaurheilu etäännyttää helposti harjoittajansa urhei
lemisen perusolemuksesta ja sen sisäisistä tyydytyksen lähteistä, 
»ponnistamisen riemusta», kuten Tahko Pihkala sanoo. Urheilija on
muuttumassa urheilulle vieraiden pyyteiden ja tieteistyvän valmen
nuksen maksimointi pyrkimysten välikappaleeksi. Ja kuitenkin kaiki
tenkin liikunta ja urheilu ovat ensi sijassa meitä varten. Tähän sisäl
tyy erinomaisen suuria lupauksia, mutta osaammeko käyttää niitä
hyväksemme? Norjalainen Arne Bruusgaard totesi sattuvasti Oslon
olympiakisojen aikana v. 1952 järjestetyssä »Urheilu ja terveys» -kon
gressissa:

»Urheilu on vaikuttava ja tehokas keino hyvään ja pahaan. Kaikki
riippuu siitä, miten me sitä käytämme.»

Osaammeko käyttää hyväksemme liikuntaan ja urheiluun sisältyvää 
hyvää, se riippuu liikuntakasvatuksesta ja sen asemasta peruskou
lussa, mutta myös aikuisiän tarjolla olevista mahdollisuuksista ja va
linnoista. 

2. Liikunnan kansalaisoikeus

Yhteiskuntakehityksen ja muuttuvien olosuhteiden mukana demo
kraattisen yhteiskunnan kansalaisoikeuksien piiri muuttuu. Perus
tuslaissa meille on jo turvattu mm. puhumisen, kokoontumisen ja 
yhdistymisen vapaudet ja oikeudet. 

Luonnollisina ja tärkeinä ihmisoikeuksina pidetään edelleen jo
kaisen oikeutta työntekoon, kohtuulliseen toimeentuloon ja riittä
vään sosiaaliseen turvaan. Viimeaikaisessa yhteiskuntapoliittisessa 
keskustelussa myös asuminen ja vapaa-aika ovat saamassa kansalais
oikeuksien luonteen. 
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Ennen pitkään myös liikunta liitettäneen kansalaisoikeuksien pii-
riin, ja ehkä jo vuonna 2000 säädetään, että 

»[ ... ]jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla syntyperään, va
rallisuuteen, sukupuoleen ja kotipaikkaan katsomatta oikeus lii
kunnan ja urheilun harrastamiseen vapaa-aikanaan - ellei hänel
lä siihen koneistuvassa ja automaattistuvassa työssä ole riittäviä
mahdollisuuksia liikuntaan.»

Liikunta ja urheilemisen edellytyksiä luodaan liikuntapolitiikan 
avulla. Liikuntapoliittisessa suunnittelussa maakunnalla kuntien ja 
valtion välisenä siltana on erittäin tärkeä ja osin korvaamaton tehtä
vänsä. 

Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys voi toteutua 
vain, jos suunnittelun johtoideana on » tee se itse» eikä »anna toisten 
tehdä ja katsele itse sivusta». Tee se itse -idea sopii lähtökohdaksi 
vaikka koko kulttuuripolitiikalle, sillä yksinomainen sivustaseuraa
minen ja toisten luomuksista katselijana ja kuulijana nauttiminen 
johtaa vieraantuneeseen elämäntyyliin. 

Liikuntakin on jokaista ihmistä varten. Itse asiassa urheileminen 
on vain luonnollinen aktiivinen elämäntapa, jonka merkitys jatku
vasti tärkeytyy yhteiskunnan kaupunkimaistuvan ja teknistyvän ke
hityksen myötä. Erkki Salonen määrittelee kulttuurimmekin yksin
kertaisesti vain »suomalaiseksi elämäntavaksi, yhteiseksi tavaksem
me suorittaa tehtävämme ja hoitaa kotoinen ja kansainvälinen vuoro
vaikutuksemme ... ». Luonnollinen liikunta on käsitykseni mukaan 
juuri tällainen elämäntapa. Mutta onko silti nykyinen urheilumme 
suomalaista kulttuuria? 

Tuskin on mitään toista yhteiskuntaelämän lohkoa, johon kan
sainvälisyys olisi vaikuttanut yhtä voimakkaasti kuin urheiluun. 
Urheilu- ja liikuntaelämämme - huomattavalta osalta myös liikunta
kasvatuksemme - on kansainvälistä lainakulttuuria. Urheilun valta
kunnallisen suunnittelun sidonnaisuus kansainväliseen urheiluun 
ja olympiakulltuuriin on tosiasiassa hävittänyt suomalaisen kisakult
tuurin ja muuttanut sen kansainväliseksi kilpaurheiluksi. 

Kilpaurheilu luokittelee, seuloo ja erottelee meitä suorituskykym
me mukaan: lahjakkaimmat meistä kehittyvät urheilijoiksi, suurin 
osa saa tyytyä penkkiurheiluun ja lopuista tulee välinpitämättömiä 
tai liikunnan ja urheilun vastustajia. 

3. Kansallinen liikuntakulttuuri

Kansainvälisen yhtenäiskulttuurin paineessa orastava kuntoliikunta 
etsii kuitenkin nykypäivinä sijaansa ja koulujen liikuntakasvatus va-
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pautustaan ja omaleimaisuuttaan. Nyt tarvitaan erilaistumista ja tar
vitaan omaleimaista suomalaista liikuntakulttuuria, koska vain se 
voi parhaiten palvella suomalaisen yhteiskunnan ja sen eri ihmisten 
ja väestöryhmien erilaisia tarpeita. Vaikka Erkki Salonen osoittaakin 
sanansa toisaalle, ne kuitenkin sattuvasti kuvastavat suomalaista, 
olympiakisoihin sitoutunutta ajattelutapaa: 

»Tähän 'uuteen kansainvälisyyteen' on meillä monesti liittynyt

kaiken oman, yksilöllisen, paikallisen ja kansallisen erilaisuuden
arvon ja merkityksen kieltäminen ja väheksyntä sekä kaiken ul
komaisen - toisilla kansoilla nähdyn tai kuullun - varaukseton
ihailu.»

Omaleimaisen suomalaisen liikuntakulttuurin kehittäminen suoma
laista tyttöä ja poikaa, naista ja miestä varten on suuri tehtävä, ja juuri 
tässä tehtävässä maakunnan liikuntapolitiikalla voi olla ratkaisevan 
tärkeä osuutensa. Urheilun yhtenäiskulttuurin hajottaminen erilaisia 
tarkoituksia edistäväksi erilaistuneeksi suomalaiseksi liikuntakulttuu
riksi on yhteiskuntapoliittisesti parhaiten toteutettavissa alueellisia, 
kulttuurisia, väestöllisiä ja rakenteellisia alakokonaisuuksia edusta
van maakuntahallinnon avulla. Liikunnan harrastus on suuresti si
doksissa fyysiseen ympäristöön. Maantieteellisten erityisolosuhteiden 
mukaan ohjelmoitu liikunta- ja urheiluelämä on luonnollista kehitys
politiikkaa, kun sitä vastoin kansainvälisen yhtenäiskulttuurin vaati
musten mukaan ohjattu liikunta- ja urheiluelämä on usein keinote
koista ja luonnotonta. Tästä meillä ovat pysyvinä muistomerkkeinä 
maisemakuvaa rikkovat olympiaohjelman mukaiset hyppyrimäet ja 
monet isoisten perässä tehdyt standardityyppiset urheilukentät. 

Suomalaisen luonnon tarjoamia rikkaita ja monipuolisia liikunnal
lista elämäntapaa edistäviä mahdollisuuksia on vasta viime vuosien 
aikana ruvettu tajuamaan. Tarvitaan paljon luovaa, keksivää ja kokei
levaa toimintaa ennen kuin näihin mahdollisuuksiin sopeutuva ja nii
tä hyväksi käyttävä liikunta-, urheilu-, ulkoilu- ja retkeilyohjelma on 
aikaansaatu. Tässä ohjelmoinnissa kysytään välttämättä maakuntien 
asiantuntemusta ja maakuntien liikuntakulttuurin suunnittelua. Poh
jois-Suomen tunturiseudut, Kainuun korpimaat, Keski-Suomen järvi
alueet ja rannikkoseutujen saaristot tarjoavat hyvät edellytykset eri
laistuneeseen maakuntakulttuuriin liikunnan alalla - ja näitä erilaisia 
edellytyksiä pitäisi entistä enemmän käyttää hyväksi. 

Vaikka kilpaurheilijat etsivät suotuisampia harjoittelu- ja kilpai
luolosuhteita etelän maista ja lämmöstä, heitä riittää vielä kotoisiin 
ankeisiin olosuhteisiinkin. Maakunnallisen kilpaurheilun erilaista
minen, ainakin eri lajien tehostaminen, on urheilu poliittisesti tarkoi
tuksenmukaista, koska kunkin lajin harrastusta on edistettävä erityi
sesti siellä, missä luontaiset olosuhteet ovat suotuisimmat ja lajin eri-
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tyisvaatimuksiin nähden soveliaimmat. Tämänlaatuista kilpaurhei
lun maakunnallista erilaistumista on jo nyt havaittavissa, mutta ur
heilun keskitetyn ja yhdenmukaisen ohjelmoinnin vuoksi tämä eko
loginen hakeutuminen luonnollisiin urheilumuotoihin ei ole päässyt 
riittävästi toteutumaan. Tietoisen erilaistavan urheilupolitiikan ja 
ennen kaikkea maakunnallisten piirijärjestöjen itsenäisemmän 
suunnittelun avulla tässä alueellisten erityisolosuhteiden hyväksi
käytössä voidaan päästä nykyistä paljon pidemmälle. 

Kuten edellisesti ilmenee, maakuntahallinto on tuttu käsite urhei
luelämässä. Urheilun valtakunnallinen järjestäytyminen alkoi itse 
asiassa maakunnallisten piirijärjestöjen aloitteesta 1900-luvun vaih
teessa. Nykyisin viidellä valtakunnallisella urheilun keskusjärjestöl
lä on omat maakunnalliset piirijärjestönsä. 

Urheilussa ei ole kysymys maakuntahallinnon puutteesta, vaan 
pikemminkin sen liikaorganisaaliosta ja hallinnollisten voimavaro
jen tuhlauksesta. Kaiken hyvän lisäksi on olemassa jo 1950-luvun 
alusta julkishallinnollinenkin maakunnan urheilupolitiikkaa hoita
va elin: itsensä maaherran johtama läänin urheilulautakunta. 

Urheilun ja liikunnan maakuntahallinnon heikkoutena on sen ha
janaisuus. Hajanaisuuteen on osaltaan syynä voimakkaan maakunta
keskeisen liikunta- ja urheilupolitiikan puuttuminen. Maakuntien 
urheiluelämä on sidoksissa valtakunnallisten keskusjärjestöjen yh
tenäisyyttä ja olympialaisia tavoitteita korostavaan politiikkaan. 
Urheilun maakuntapolitiikka kuvastaa enemmän seurojen ja keskus
liittojen yhteyksiä välittävää postikonttoritoimintaa kuin todellista, 
maakunnallisiin erityistarpeisiin ja -olosuhteisiin perustuvaa liikun
tapolitiikkaa. Erityisolosuhteisiin ja -tarpeisiin sopeutuvan maakun
taleimaisen liikuntakulttuurin ja sitä tietä omaleimaisen suomalai
sen liikuntakulttuurin kehittämiseen nykyinen maakuntien posti
konttorihallinto ei kykene. Tämä tehtävä edellyttää liikunnan ja ur
heilun laajempaa maakunnallista itsehallintoa. 

4. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla on omat fanaattiset puolestapu
hujansa. Urheiluun näitä julistajia ja »hihhuleita» lienee siunaantu
nut tavallista enemmän. Tästäkö osaltaan johtuu se mielestäni vali
tettava ilmiö, että urheilu on eristäytynyt tai eristetty muusta yhteis
kuntaelämästä. Sitä ei yleisesti tunnusteta yhteiskuntapolitiikan 
osa-alueeksi, sitä ei hyväksytä kulttuuripolitiikkaan, eikä sen tarpeita 
- perusteltujakaan - oteta yleensä huomioon yhteiskuntasuunnitte
lussa, ei edes koulu- ja korkeakoulusuunnittelussa. Kansa humaltuu,
kun joku suomalainen mestariurheilija juoksee sekunnin kym
menyksen nopeammin kuin toiset, mutta muuten me katsomme, että
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urheilu on noiden toisten, urheilumiesten, asia. Se on kuitenkin mei
dän kaikkien asia, se on meitä kaikkia varten - tai sellaiseksi se aina
kin olisi suunniteltava ja ohjelmoitava. 

Voi olla niinkin, että luo outo diskriminointi perustuu jäykkään 
dualistiseen ihmiskäsitykseen, joka keinotekoisesti erottaa sielun 
ruumiista. Nykyajan erikoistumista ja työnjakoa tähdentävä yhteis
kuntakäsitys on omiaan kärjistämään rajanvetoa hengen ja ruumiin 
välillä. Toisaalta kuitenkin sielun ja ruumiin jakamatonta ykseyttä 
korostava kokonaisvaltainen ihmiskäsitys on saamassa tukea ja kan
natusta - lääketieteessäkin - ja tämä jälleen löydetty vanha ihmiskä
sitys voi luoda siltoja kirjastojen ja uimahallien välille sekä aivan uu
sia hedelmällisiä yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja taloudellisesti 
entistä tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja koko kulttuuritoimin
nan ja vapaa-ajan suunnittelulle. 

Yhteiskuntapolitiikan ja erityisesti vapaa-ajan harrastustoimin
nan jyrkkä lohkominen ja erikoistaminen asumisen suunnitteluksi, 
kulltuuripolitiikaksi, liikuntapolitiikaksi, matkailupolitiikaksi, luon
nonsuojelupolitiikaksi yms. helpottaa suunnittelutyötä ja ohjelmoin
tiongelmien ratkaisua, mutta johtaa helposti harhaan ja yksipuoli
suuteen tai on ainakin taloudellisesti epätarkoituksenmukaista. 

Erikoistunut lohkottainen suunnittelu on perusajatukseltaan har
hainen tai yksipuolinen, sillä suunnittelun tarkoituksena on palvella 
ihmistä, ja hän tarvitsee kaikkea tätä tai hänessä on ainakin potenti
aalia kaikkeen tähän. Ihmisen laajan potentiaalin monipuolinen ke
hittäminen ja toteuttaminen antaa juuri sitä elämänrikkaulta, todel
lista hyvinvointia, viihtymystä ja tasapainoa, jota jo nykypäivinä kai
paamme ja jota tulevassa vapaa-aikayhteiskunnassa ehkä entistä 
enemmän tarvitsemme. Karsinoitunul ja erotteleva kulttuuripolitiik
ka suosii erikoistuneisuutta ja potentiaalimme yksipuolista kehittä
mistä, ja sen tuloksena olemme eräänlaisia joko-tai-ihmisiä: älypäitä, 
kaunosieluja, tunneihmisiä, lihasihmisiä tai penkkiurheilijoita. Mut
ta meidän olisi hyvä olla kaikkea tätä - ainakin siihen meissä on mah
dollisuuksia. Ei ole kysymys vaihtoehtoisesti uimahallista tai kirjas
tosta. Näitä molempia tarvitaan, ja onnellista olisi, jos näitä laitoksia 
käyttäisivät samat ihmiset. 

Jos tämä kokonaisvaltainen ihmiskäsitys hyväksytään lähtökoh
daksi kulttuuri- ja esimerkiksi vapaa-ajan yhteiskuntapoliittiselle 
suunnittelulle, se merkitsisi maakuntatasolla nykyistä aktiivisempaa 
yhteistoimintaa esimerkiksi seutusuunnittelun, luonnonsuojelun, 
kulttuurin, matkailun, talouselämän, urheilun ja liikunnan välillä, ja 
se johtaisi silloin nykyistä monipuolisempien harrastus- ja vapaa-ai
kakeskusten, matkailumahdollisuuksien, lomanviettotapojen ja va
paa-ajan käytön kehittymiseen. Kuluttajan eli ihmisen moninaiset 
tarpeet ovat tämänkaltaisessa yhteissuunnittelussa tärkeitä opastei
ta. Maamme eräät sosiologit ovat viitanneet tähän: 
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»Väestön kasvava vapaa-aika ja kulutuskyky lisäävät jatkuvasti
tälle (vapaa-ajan) suunnittelun sektorille asetettavia vaatimuksia.
Jotta fyysinen suunnittelu voisi vastata tässä suhteessa tarkoitus
taan, on sen pohjana oltava myös riittävässä määrin tietoa siitä,
miten väestö tulee lisääntyvän vapaa-ajan käyttämään. Esimer
kiksi loma-asumisen, urheilun, liikunnan, matkailun, taiteellis
ten ja tieteellisten harrastusten ja erilaisen viihdetoiminnan
suunnittelulle asettamat vaatimukset on selvitettävä ... » (Raimo
Narjus ym., Sosiologin tehtävät seutusuunnittelussa, 1967)

Erikoistunut, itseriittoisuuteen perustuva liikuntapolitiikka ei maa
kuntatasollakaan ole mielestäni onnistunut ratkaisu. Pelkästään ur
heilullisia tarkoituksia palvelevat opistot ja urheilukeskukset ovat tä
mänkaltaisen ajattelun ja suunnittelun tulosta. Näistä puuttuu jota
kin, ja tuo jokin on erinomaisen tärkeä. Sen puutteen voimme kokea 
ikävystymisenä. 

Urheilijat kutsuvat tuota kokemusta ylikunnoksi tai kilpailumat
koilla ollessaan »hotellikuolemaksi». Tämä tunne-elämys voi olla 
meille tuttu vain yöpymistä tai asumista palvelevissa kodeissamme 
tai kotiympäristössämme. Sama tunne valtaa meidät, jos pelkästään 
istumme kirjojemme tai vaikkapa TV:n ääressä. 

Mikään yksiarvoinen ei sellaisenaan ole riittävää. Tarvitsemme 
monipuolista kulttuuriohjelmaa, tarvitsemme liikuntaa ja kulttuuria, 
harrastuksia ja viihteitä, luovaa toimintaa ja toisten luomuksista 
nauttimista, tarvitsemme leirintäpaikkoja multa myös leiriharrastei
ta, tarvitsemme matkailua mutta myös matkailukokemuksia, tarvit
semme asuntoa mutta myös perhe-elämisen ja vapaa-ajan käytön 
mahdollisuuksia. Tarvitsemme urheilukeskuksia ja -opistoja mutta 
samalla myös kulttuurikeskuksia ja kulttuuriopistoja. Urheilu ja lii
kunta tarvitsevat kulttuurin hedelmöitystä - ja kulttuuri tarvitsee lii
kuntaa. Näiden siltojen luominen ja maakunnan liikuntapolitiikan 
sopeuttaminen maakunnan muuhun kulttuuripolitiikkaan sitä täy
dentävänä ja siihen elimellisesti liittyvänä on mielestäni maakunta
hallinnon keskeisiä tehtäviä, ja jos tämä haasteellinen tehtävä onnis
tuu, silloin vasta meillä on myös maakunnan omaleimainen liikunta
politiikka ja sitä tietä suomalainen liikuntakulttuuri. 
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Maaltapaon yhteiskunta 

on myös maallepaon yhteiskunta 

Mitä enemmän yhteiskunta etääntyy luonnosta, 

sitä enemmän etsitään luonnonläheisyyttä 

Mitä enemmän eläminen helpottuu, 

sitä vaikeammiksi muuttuvat elämisen ongelmat 

Mitä enemmän on onnen kauppiaita, 

sitä vähemmän on onnea 

Yhteiskunnassa havaitaan nykypäivänä paljon paradoksaalisia piir
teitä. Usein nämä piirteet ilmentävät tarkoitusten ja seuraamusten 
ristiriitoja: hyvä tahto ja tarkoitus kääntyvät helposti käytännön to
teutuksissa antiteeseikseen. Koskaan aikaisemmin ei maassamme ole 
suunniteltu niin paljon kuin nykyisin; suunnittelun hyvä tarkoitus ei 
kuitenkaan aina kanna kunnon hedelmää. Suunnitteluun väsähtä
neet puhuvat jo A4-saasteesta, joka täyttää työpöydät ja arkistot. Joh
tuuko epäonnistumisemme mahdollisesti siitä, ettemme ole oikein 
tajunneet elämisen perusolemusta emmekä sen monisäikeisyyttä? 
Tutkijoina, suunnittelijoina, politiikkoina, hallintomiehinä, opettaji
na ja tiedonvälittäjinä voimme helposti hairahtua yksinkertaista
maan ja vääristämään elämisen peruskysymyksiä tai vieraantumaan 
niistä. Aikamme joukkotiedotus peilaa osaltaan yhteiskuntaa ja sen 
ihmisten elämää. Tämä peilikuva, esimerkiksi päivälehdissä, on elä
män poikkeustapahtumia, ääri-ilmiöitä ja erikoisuuksia korostaes
saan kuitenkin edustavuudessaan vinoutunut ja antaa virheellisen 
käsityksen yhteiskunnasta ja elämisen luonteesta. Urheilun joukko
tiedotus ei tee poikkeusta. Sen välittämä käsitys urheilun ja liikun
nan merkityksestä yhteiskunnassa on yksipuolinen ja usein urheile
misen perusolemusta vääristävä. 
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1. Kenen ehdoilla?

Nykyajassa on myös myönteisen kehityksen ennusmerkkejä. Kaikesta 
, edistyneisyydestään, ja kulttuuririhkamastaan huolimatta, tai ehkä 
juuri sen vuoksi, ihmiset ovat alkaneet tiedostaa elämisen perustarpei
taan ja -tarkoituksia. Yhä yleisemmin kysytäänkin: kenen ehdoilla, ke
nen hyväksi, mitä tarkoitusta varten? Luonnonriisto on saanut rinnal
leen luonnonsuojelun, työterveysriskit työterveyssuojelun ja harvojen 
kilpaurheilu koko kansan kuntoliikunnan ja ulkoilun. 

Vaikka ulkoilulla on vahva yksilökeskeinen perusluonteensa -
sitä voi harrastaa yksin, järjestäytymättä, ilman »liiton lisenssiä», 
omin avuin, ilman ohjausta ja valvontaa, milloin ja missä tahansa -
sillä kuitenkin ilmiönä ja harrasteena on yhteiskunnalliset perus
teensa ja ehtonsa. 

Käsitän ulkoilun laajasti, ulkoliikuntaa ja ulkoiluharrastusta suo
sivaksi elämäntavaksi. Näin käsitettynä ulkoilu liittyy osaltaan esi
merkiksi kuntoliikuntaan, osaltaan se ulottuu varsinaisen liikunta
harrastuksen ulkopuolelle käsittäen mm. virkistyskalastuksen, luon
nonharrastuksen, marja- ja sieniretket, purjehduksen ja veneilyn. 

Ulkoilu harrasteena on teollistuneen ja kaupungistuneen yhteis
kunnan ilmiö. Sen harrastaminen ja erityisesti luonnossa tapahtuva 
ulkoilu keskittyy useimmiten viikonloppuihin ja loma-aikaan. Ulkoi
lun riippuvuus viikonloppu vapaasta ja loma-ajasta on todettu monis
sa tutkimuksissa. Helsingissä, Tampereella ja Valkeakoskella v. 1968 
suoritettu kysely osoitti, että 5-päiväisen työviikon pidentämä vii
konloppuvapaa haluttiin käyttää erityisesti ulkoiluharrastuksiin 
(Kämäräinen & Eronen 1968). Ruotsissa tehdyt laajat selvitykset kau
punkiväestön keskuudessa ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia 
(ks. Friluftslivet i Sverige 1964). 

2. Elämän kollektivisoituminen

Modernille kaupungistuneelle yhteiskunnalle on tunnusomaista or
ganisoituneisuus: kaikki ihmisen tekeminen, oleminen ja viettämi
nen pyritään organisoimaan ja toteuttamaan jonkun ryhmän, yh
teisön, kerhon, kaupallisen yrityksen tai muun kollektiivin toimesta. 
Kaikki halutaan käsittää ryhmätyöksi - jopa ajattelukin. Sivuuttaen 
kysymyksen tällaisen kollektivisoitumisen mielekkyydestä tai epä
mielekkyydestä kiinnitän huomiota vain sen merkitykseen sosiaalis
ten paineiden lisääjänä ja yksilön ilmaisuvapauden ja itsensätoteut
tamisen rajoittajana. 

Kilpaurheilussa tämä kehitys on muuttanut varsinkin edustusur
heilun luonnetta: oltuaan aikaisemmin nimenomaisesti yksilöiden ja 
joukkueiden välistä kilpailua, edustusurheilu on muuttunut entistä 
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selvemmin totaaliseksi, organisaatioiden väliseksi kilpailuksi, jossa 
urheilijan/joukkueen suorituskyky riippuu entistä ratkaisevammin 
koko järjestelmän kyvystä tuottaa huippusuorituksia. Aikaisemmin 
synnyttiin huippu-urheilijaksi tai siksi omin neuvoin kehityttiin, ny
kyisin organisaatiot tuotlavat heitä. Urheilijoita myös markkinoi
daan, myydään ja ostetaan samoin kuin muitakin tuotteita. Huippu
urheilussa urheilijan rinnalla myös urheiluvälineteollisuus ja liike
maailma kilpailevat voitosta. 

Kaikkien elämänalueitten kollektivisoitumista ruokkii tehokkaas
ti nykypäivän kireä poliittinen valtataistelu, mikä pyrkii totaalisesti 
politisoimaan ihmiselämän kouluiästä alkaen. En ole voinut välttyä 
vaikutelmalta, etlä yliopistoissakin politisoitumisen myötä kollektii
vinen ja ikään kuin ulkoa ohjattu ajattelu on syrjäyttämässä omilla ai
voilla tapahtuvan pohdiskelun ja kriittisen tiedonvalinnan. 

Kysymys elämän kollektivisoitumisesta koskettaa myös ulkoilun 
harrastusta: kollektivisoitumisen ja ryhmäpaineitten puristuksessa 
elävät ihmiset etsivät ulkoilusta, luonnosta ja luonnonharrastuksesta 
keinoa ajoittaiseen irtaantumiseen nykyelämän lisääntyvästä ja ah
distavasta sosiaalisesta sidonnaisuudesta. 

Tutkimuksissakin on voitu todeta, että tällainen irtaantuminen, 
esimerkiksi lomalla, on omiaan vapauttamaan ihmisiä näistä paineis
ta ja edistämään heidän toimintavireyttään (Littunen 1962). 

Viettymys ulkoiluun voi heijastaa nykyihmisen tarvetta vapautua 
lisääntyvän kollektiivisuuden normipaineista, hänen tarvettaan olla 
oman itsensä kanssa ja etsiä minuuttaan. 

Erämaassa ja luonnon rauhassa on aikaisemminkin etsitty vas
tausta elämisen peruskysymyksiin. Mikä saa tuhannet pilkkimiehet 
kevätjäälle tuntikausiksi narraamaan pikku särkeä tai ahventa? Mitä 
miettii tämä yksinäinen pilkkimies reikänsä ääressä? Laukaan Han
hirannan emäntä kertoi uuden vuoden TV-haastattelussa viihtyvän
sä marja- ja sienimetsässä: »Siellä voi vapaasti ilmaista ilonsa ja mur
heensa». Ei liene sattuma, että luonnon läheisyydestä löydämme 
myös tasapainoisimmat ja tyytyväisimmät ihmiset nykymaailmassa. 
Ulkoilu ja luonnonharrastus voi siten olla luonnonterapiaa kiireen ja 
normipaineen ahdistamalle ihmiselle sekä persoonallisuuden inti
miteettisuoja lisääntyvää kollektivismia vastaan. 

Monet ihmiset etsivät luonnonharrastuksesta ja ulkoilusta myös 
yhdessäolon kokemuksia, mutta nämä kokemukset ovat luonteeltaan 
toisenlaisia kuin »siviilissä» ja »siviiliroolien» normittamat; ulkoilun 
yhdessäolo on tasa-arvoisuuden, ystävyyden, yhteisten kokemusten 
ja yhteisvastuullisuuden sävyttämää kumppanuutta. Time-lehdessä 
kerrottiin äskettäin eräitten amerikkalaisten liikeyritysten johtajil
leen ja toimihenkilöilleen yhteisvastuullisuuden ja yhteistoiminnan 
kehittämiseksi toimeenpanemista eräretkeilyn kursseista. 

Kurssiohjelmaan kuuluu mm. selviytyminen omin neuvoin vuo-
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rokauden kestävästä vaellustehtävästä. »Ihmiset tarvitsevat elämäs
sään sekä fyysisiä että henkisiä haasteita. Aivot eivät toimi kunnolla 
jos ruumis on 'kuollut' » - sanottiin eräretkeilyn perusteluissa. Väite 
pitänee paikkansa. Tällaisten eräretkien ja vaellusten tulokset saat
taisivat osoittautua meilläkin myönteisiksi tai ainakin laivaristeily
kokousten veroisiksi. - Yhteinen ulkoiluharrastus voi edistää myös 
perheyhteyttä ja kiinteyttää nykypäivän hajaperhettä: ulkoilu voi olla 
siten myös perheterapiaa. 

3. Sivustaseuraajien yhteiskunta

Työnjaon, erikoistumisen ja organisaatioiden yhteiskunnassa olem
me entistä riippuvaisempia toisistamme, elämme vaihdannan ja kes
kinäisen riippuvuuden varassa. Tässä suhteessa maaseudun väestö 
on itsenäisempää, omilla neuvoillaan ja eväillään paremmin toimeen 
tulevaa. 

Yhteiskunnan palvelujen ja palveluelinkeinojen voimakas laa
jeneminen vapaa-ajan kulttuuri- ja viihdetoiminnan alueellekin -
elokuvat, teatterit, penkkiurheilu yms. - ja niiden tunkeutuminen 
TV:n ja radion myötä kodin seinien sisäpuolelle voi lisätä ihmisten 
passivoitumista ja heidän riippuvuuttaan vapaa-ajan käytössä toisten 
suorituksista esim. taiteen, viihteen ja urheilun aloilla. Näillä vapaa
ajan markkinoilla harvat ovat aktiivisia tuottajia yhä useampien tyy
tyessä vain istumaan ja kuluttamaan valmiita, jopa valmiiksi nauret
tujakin, tuotteita. Kehityksen suunnassa häämöttää teatteria muistut
tava yhteiskuntamalli, jossa harvoilla on aktiivinen rooli suuren 
enemmistön tyytyessä syrjästäseuraajan osaan. Erityisen huolestut
tavaa on, jos tämän teatterin ohjauksesta huolehtivat yksinomaan 
ammattipoliitikot ja puoluekaaderit. Puolueitten ja puoluetahdon so
luttautuminen kaikkeen yhteiskuntaelämään, jopa vapaaehtoisten 
kansalaisjärjestöjen toimintaan, on omiaan heikentämään väestön 
omaehtoista toimintaa ja aktiivisuutta. Vaikka tämä poliittinen vä
liintulo tapahtuukin usein kansanvallan edistämisen hyvässä tarkoi
tuksessa, tosiasiassa se voi merkitä kansanvallan kaventumista ja sen 
keskittymistä puolueitten ja puoluejohtajien käsiin. Näin tapahtuu, 
jos puolueet välittömästi puuttuvat esim. urheilujärjestöjen sisäisiin 
asioihin tai vaikkapa niiden yhteistoiminta- ja organisaatiopulmiin. 
Toisaalta urheilujärjestöjen olisikin tunnettava ja tunnustettava ny
kyistä paremmin toimintansa yhteiskunnallinen luonne ja vastuu; 
muussa tapauksessa puolueet ja poliitikot tekevät sen urheiluväen 
puolesta, mikä merkitsisi siis kansanvallan kaventumista. 

Hyvinvointivaltion lisääntyvät kulttuuri- ja viihdepalvelut voivat 
tietyissä olosuhteissa edistää yhteiskunnan kehittymistä passiivisen 
massayhteiskunnan mallin suuntaan. Tätä kehitystä vahvistaa kai-
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kille elämänaloille ulotettu kilpailu. Kilpailu erottelee menestyvät 
huonompiosaisista, väkevät heikoista, voittajat häviäjistä, lahjakkaat 
lahjattomista ja sitä jyrkemmin, mitä korkeammaksi kohoaa kilpailu
kierteen vaikutuksesta vaatimustaso. Kilpailussa on harvoja voittajia, 
multa sitä enemmän häviäjiä, sivustaseuraajan osaan ja TV:n ääreen 
ja katsomoon tuomittuja 'yhteiskunnan penkki urheilijoita,. Ranska
laisen Roger Cailloisin mukaan jokaisella sotilaalla on lornisterissaan 
kuitenkin marsalkan sauva, vaikka vain harvat heistä saavat koskaan 
komentaa joukkoja. Suuri enemmistö voi kokea Cailloisin mukaan 
menestystä vain epäsuoralla tavalla - samastumalla voittajien kanssa 
(Caillois 1961, 120). 

Orwelliaanisessa massayhleiskunnassa elämänkäsitys vieraan
tuu, elämä menettää helposti mielekkyytensä. Elämä on luonteeltaan 
omaehtoista ja aktiivista. Passiivisen kulutuksen ja penkkiurheilun 
yhteiskunta edustaa vierasta loiselämää. Massayhteiskunnan torju
miseksi tarvitaan uutta elämänkäsitystä, uutta kulttuuri-, viihde- ja 
liikunlapolitiikkaa. Kuopion kulttuuripäivillä vuonna 1967 etsin tätä 
uudisperustaa tee-se-itse -toiminta-ajatuksesta. Ulkoilukin on tarkoi
tettu ja sopii kaikille. Se on passiivisen vapaa-ajan vieton aktiivinen 
tee-se-itse -vaihtoehto. 

Se ei tunne kilpailua paremmuudesta; se ei tunne penkkiurheilua 
eikä sivustaseuraamista. Se antaa itse kullekin mahdollisuuden oma
ehtoisuutensa ja avujensa riittävyyden testaukseen: miten selviytyä 10 
km:n vaelluksesta tai vaikkapa vuorokauden eräretkeilystä - ilman 
toisten apua. 

Vaikka kuntoliikunnan joukko tempauksiin sisältyy itse liikunnan 
aatteelle vierasta vertailua, kilpailua ja massaloimintaa, niihin sisäl
tyy ilmeisesti myös tervettä haastetta, tervettä , kansalaiskunnon, tes
tausta. Tästä haasteesta antoi eräs hölkkääjä arvoslelijalle äskettäin 
satikutia, »määkijöille rääkkiä», seuraavaan lapaan: 

»Impivaaran hölkkä, pitkät laturetket yms. ovat nykyajan Suo
messa niitä harvoja ihmistä todella elävöittäviä ilmiöitä. Jos ihmi
set ponnistelevat aivan kykyjensä äärirajoille, niin sen ei luulisi
ketään kauhistuttavan. Kauhistuttavaa on katsella sitä pöhöä tyl
syyttä, rasvoittumista, välinpitämättömyyttä ja velttoa mukavuu
denhalua, mihin kaikkialla törmää - ihmisten elämäntavoissa,
asenteissa, kasvoissa, poliittisissa ratkaisuissa. Silloin kun ihmi
sessä on halua erittäin vaativiin henkisiin ja ruumiillisiin ponnis
tuksiin, silloin ei ole mitään hätää, vaikka kaikki kynää käyttävät
ämmät miten ruikuttaisivat [ ... ]Impivaaran juoksun on vuodesta
1967 lähtien ponnistellut läpi yli kymmenen tuhatta juoksijaa,
eikä näistä yksikään ole kuollut. Miksi siis muutaman väsyneen
takia niin pirun suuret otsikot - tämän hetken maailmassa? (Ilta
sanomat 25.10.74). 
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Terveys on kultaakin kalliimpi. Ihminen ei kuitenkaan elä vain 
terveyttä varten, terveys ei ole elämän tarkoitus sinällään ja etsittäes
sä elämisen mieltä ja tarkoitusta voidaan ottaa terveysriskejäkin: joku 
voi vaikkapa hölkätä tieten tahtoen »henkensä edestä». 

4. Liikunnan kansalaisoikeus

Yhteiskunta rakenne- ja toimintaehtoineen säätelee elämisen laatua. 
Nämä puite-ehdot säätelevät myös yhteiskunnan liikuntakulttuuria 
ja sitä, minkälaisia liikuntapalveluja se kansalaisilleen tarjoaa. Kil
pailun ja markkinoinnin yhteiskunnan liikuntakulttuuri sävyttyy 
kilpaurheilusta ja sen tarjoamasta massaviihteestä, penkki urheilusta. 
Yhteiskunta muuttuu ja kansanvaltaistumisen, tasa-arvoisuuden ja 
yhteisvastuuntunnon lisääntyessä eri väestöryhmien elämisen eri
tyistarpeet alkavat jäsentyä myös liikunnan alalla, josta seurauksena 
liikunnan tehtävät ja palvelut alkavat monipuolistua. 

Ns. Niemen kuntoliikuntatoimikunta antoikin vuonna 1970 'ju
listuksen' liikunnan yleisestä kansalaisoikeudesta. Vaikka val
tiosääntökomitea pyrkii par 'aikaa uudistamaan ja samalla laajenta
maan kansalaisten perusoikeuksia, tuskin tätä liikunnan oikeutta 
vielä tunnustetaan uudessa valtiosäännössä. Periaatteessa se on vi
rallisesti tunnustettu jo ulkoilussa. Nykyistä vahvemmin tämä oi
keus olisi tunnustettava erityisesti koulunuorison kohdalla. 

Perustuslaissa säädettävät elämisen yhteiskunnalliset puite-ehdot 
koskevat kuitenkin varsin läheisesti kansalaisten liikuntatoimintaa 
erityisesti ulkoiluharrastusten edellytysten osalta. Valtiosääntöoi
keuden tutkija professori Jaakko Uotila antoi tästä äskettäin varsin 
merkittävän lausunnon, josta lyhyt ote seuraavassa: 

»Ns. jokamiehen oikeudet, kuten oikeus retkeilyyn, leiriytymi
seen, uimiseen, virkistyskalastukseen ja muuhun sellaiseen, ovat
tärkeitä yleisen viihtyvyyden kannalta. Esimerkiksi oikeus pilk
kikalastukseen on jatkuvasti muodostanut melkoisen ongelman
juuri omistusoikeuden suojan kannalta. Puolestani kannattaisin

näiden oikeuksien, jotka muuten Suomessa eivät ole mitenkään
suuret, vähittäistä ja järkevää laajentamista tavallisessa lainsää

däntöjärjestyksessä. Tarvittaessa olisi omistajille voitava suorit
taa kohtuullinen korvaus edun menetyksestä ja haitasta[ ... ] Vir
kistysalueiden hankkimista asutuskeskusten asukkaiden ja sa
man tien muidenkin kansalaisten käyttöön olisi lainsäädännölli
sesti helpotettava[ ... ]» (Helsingin Sanomat 23.12.74)

Yhteiskunta vaikuttaa omilla kehysehdoillaan elämisen laatuun ja 
käsityksiin. Elämänkäsilyksiä myötäävät myös vallitsevat ihmiskäsi-
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tykset: minkälainen on ihmisluonto, mitkä ovat hänen elämäntar
peensa, miten häntä kasvatuksessa olisi kehitettävä tai autettava ke
hittymään. 

5. Koulu-uudistus

Kansallinen liikuntakulttuuri heijastaa osaltaan näitä ihmiskäsilyk
siä. Tiedämme miten sielun ja ruumiin jyrkästi erotteleva dualistinen 
ihmiskäsitys on vaikuttanut liikunta- ja ruumiinkulttuurin asemaan 
ja tehtävään historian eri vaiheissa. Meidän ei tarvitse etsiä tästä 
näyttöä keskiajalta, löydämme sitä lähimenneisyydestä, omasta 
maastamme. Peruskoulu-uudistuksen perusta laskettiin koulunuu
distuskomitean mietinnössä vuodelta 1966. Tässä mietinnössä pe
ruskoulun tavoitteeksi määriteltiin ns. kulttuuri-ihmisen ihanne, jos
sa kuitenkin heijastui selvästi modernin kaupunkikulttuurin yksi
puolinen ja virheellinen ihmiskäsitys. Kulttuuri-ihmistä ei ole ilman 
biologista ihmistä, joka oli tyystin unohdettu. Muuten olen sitä miel
tä, että maamme kouluhallinnon poliittiseen myöhäisherännäisyy
teen tukeutuva ja kulttuuri-ihmisen ihannetta täydentävä homo poli
ticus -ihmiskäsitys on kasvatusmallina niinikään virheellinen ja kou
lulaitoksemme vaikeuksia syventävä. 

Lapsi on luonnostaan liikkuva ja liikunnan avulla lapsi ilmentää 
ja kehittää itseään sekä laajentaa ympäristökäsitystään; liike ja lii
kunta ovat hänen viestitystään ja 'maailman valloituksen, tärkein 
keino varhaislapsuudessa. 

Liikunta ja leikki antavat myös välttämättömät kasvuärsykkeet 
lapsen biologisen organismin tasasuhtaiselle kehittymiselle. Kuiten
kin aikuisten kulttuuritahto pakottaa tämän leikkivän lapsen 
6-7-vuotiaana koulunpenkille luonnottomaan istumatyöhön ja sallii
hänelle koulussa vain pari tuokiota viikoittain luonnonmukaista lii
kunta-leikki-musiikki-ilmaisua.

Sanotaan, että koulu on elämää varten. On tärkeää kysyä ja vielä 
tärkeämpää selvittää, minkälaista elämää varten ja minkälaista elä
mänkäsitystä ja yhteiskuntaa uusi koululaitos opetusohjelmallaan 
peilaa ja miten tämä peilikuva vastaa elämisen todellisuutta ja niitä 
valmiuksia, joita se ihmiselle yhteiskunnassa asettaa. Koululaitos an
taa opetusohjelmassaan työelämän vaatimuksille ja valmiuksille niin 
hallitsevan aseman, että siihen jää varsin niukalti tilaa elämisen mui
ta vaatimuksia ja erityisesti vapaa-aikakasvatusta, taito- ja taideainei
ta varten. Työnyhteiskunta on kuitenkin vääjäämättömästi muuttu
massa kohti vapaa-ajan yhteiskuntaa, ja jo nykyisin vapaa-ajan määrä 
monissa ammattiryhmissä on suurempi kuin työajan pituus vaikka 
välttämättömään huoltoon ja nukkumiseen kuluva aika jätettäisiin 
laskennan ulkopuolelle. Tutkimustulokset viittaavat lisäksi siihen, 
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että teollisesta työstä ja työsuhteista on entistä vaikeampaa saada tyy
dytystä, jolloin sen ja elämisen mielekkyyden löytäminen jää enenty
västi vapaa-ajan varaan. 

Uudistuva koululaitos perustuu käsitykseni mukaan ei vain yksi
puoliseen ihmiskäsitykseen, vaan osin myös yksipuoliseen yhteis
kunta- ja elämänkäsitykseen. Uusi koulu ei anna riittäviä valmiuksia 
esim. terveellistä vapaa-ajan käyttöä varten. Se ei pysty opastamaan 
nuoria sillä tavoin ulkoilun, retkeilyn, liikunnan ja luonnonharras
tuksen pariin, että se takaisi näiden harrastusten jatkuvuuden myö
hemmässäkin elämässä. Jos Suomen luonnon rikkaus, ulkoilun ja 
retkeilyn viehätys jäävät nuorilta kouluiässä kokematta, ne jäävät sil
loin helposti kokematta aikuisiässäkin. 

Nyt kun ollaan valmiit uudistamaan jäykkää koululaitosta, tarvi
taan myös rohkeaa ja ennakkoluulotonta koulukokeilua vapaa-ajan 
kasvatuksen alalla ja sellaisella opetussuunnitelmalla, jossa liikun
nan, ulkoilun ja retkeilyn rikkaita mahdollisuuksia kasvatuksessa 
voitaisiin selvittää. Maahamme tarvitaan myös ulkoilun, retkeilyn ja 
luonnonharrastuksen edistämistä palveleva koulutus- ja tutkimuslai
tos. 

6. Leikkivä ihminen

J. Huizingan tunnetun teorian mukaan leikillä on perustavanlaatui
nen, kulttuuria luova merkityksensä. Vaikka hänen teoriansa onkin
yliampuva, leikki kuuluu elämisen mausteisiin ja luova toiminta ja
työntekokin sujuvat usein parhaiten leikin hengessä. Näyttää siltä,
ettei suomalainen yhteiskunta osaa arvostaa leikin merkitystä elämi
sen mausteena, saati sen osuutta luovassa toiminnassa. Leikki halu
taan kieltää lapsiltakin siksi niukkoihin piha- ja tilanormeihin lasten
leikkitoiminta on asutuskeskuksissa ahdettu verrattuna esim. aikuis
ten autoilun tarpeisiin. Leikki ja homo ludens ovat katoamassa urhei
lustakin. Onko Tahko Pihkalan ennuste käymässä toteen ja ovatko
asiat kääntyneet päälaelleen: urheilemisesta häviää leikki, kun taas
sen johtaminen muuttuu diletanttien leikiksi?

Kuntoliikunnassa on tosikkomaista verenmakua: juokse henkesi 
edestä. Sekään ei pysy leikin asiana. Vakavaksi tehdään urheilemi
sen ja leikin asia myös silloin, kun se muutetaan yhteiskunnallisen 
luokkataistelun ja puoluepolitiikan välineeksi. Emmekö pysty edes 
liikunnassa, urheilussa ja ulkoilussa tunnustamaan lähimmäisyyt
tämme ihmisinä ja suomalaisina ja kohtaamaan tasa-arvoisina yhtei
sillä poluilla ja laduilla? Kuntoliikunnan ja ulkoilun pitäisi keventää 
ihmisen ja nyky-yhteiskunnan ylikireää elämänmenoa - eikä sitä li
sätä! 
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7. Liikunta elämäntavaksi

Olen pyrkinyt luotaamaan liikunnan ja ulkoilun yhteiskunnallisia 
kehysehtoja ja niiden merkitystä teollistuneen ja kaupungistuneen 
yhteiskunnan ihmiselle. Liikunta ja ulkoilu eivät tavoita vielä kaik
kia ihmisiä. Kaupunkikulttuurin vieraantuneet elämänkäsitykset ja 
koulutavoitteet sekä passivoiva elämäntyyli vierottavat ihmisiä oma
ehtoisista vapaa-ajan harrasteista liikunnan ja ulkoilunkin aloilla. 
Myös yksiarvoiset, kilpaurheilun sävyttämät liikuntakäsitykset torju
vat ihmisiä liikunnan ja ulkoilun parista. Vielä nykyisin jotkut urhei
lupiirit yrittävät ylläpitää diffuusia urheilukäsilystä ja samaistaa kai
ken liikunnan ja urheilemisen. 

Liikunta on tarkoitettu kaikille. Syystä Niemen toimikunta mää
rittelikin kuntoliikunnan yksinkertaisesti liikimnallisesti aktiiviseksi

elämäntavaksi. Tässä tarkoituksessa kuntoliikunnan ja ulkoilun aate 
toteutuu parhaiten yhdentyessään elämän eri lohkoihin: työmatkoi
hin, vapaa-ajan ja loman käyttöön, matkailuun, luonnonharrastuk
seen ja -suojeluun, kulttuuritoimintaan tai vaikkapa marja- ja sieni
retkiin. Muuten viime kesän runsas sienisato liikutti ja kuntoutti 
Suomen kansaa monin verroin tehokkaammin kuin mikään kunto
tai hölkkätempaus! 

Ulkoilu on pyrittävä yhdentämään myös erilaisiin vapaa-ajan ym
päristöedellytyksiin. Sitä voidaan harjoittaa työmatkalla ja iltava
paan aikana myös kaupunkiympäristössä - viheralueet, pyörä- ja kä
velyreitit, pururadat, korttelikentät - ja viikonloppuina ja lomalla 
luonnossa ulkoilualueilla ja -reiteillä tai jokamiehen oikeuden varas
sa. Suomen luonto tarjoaa ulkoilun kehittämiselle mitä parhaimmat 
mahdollisuudet. 

Näitä mahdollisuuksia on toistaiseksi käytetty melko säästeliääs
ti. Hans Lenk- saksalainen kultamitalisoutaja ja filosofian professori 
- halusi viime syksyn vierailunsa yhteydessä tutustua Suomen luon
toon ja matkallaan Helsingistä Jyväskylään hän vesiurheilijana vie
hättyi erityisesti järvireittiemme tarjoamista erinomaisista , vesilii
kunnan, mahdollisuuksista. Mutta missä ovat veneilijät, soutelijat ja
melojat? kysyi Lenk.

Ulkoilukulttuurin kehittäminen on yhteinen haaste luonnonystä
ville ja liikuntaväelle. Ulkoilussa kohtaavat suomalaisen liikunta
kulttuurin ja luonnonharrastuksen edistämisen yhteiset intressit. 
Ulkoilu on myös luonnonsuojelua. 
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KUNTOLIIKUNNAN 

MARKKINAT 

Alustus Tahkon tmpakäräji11ä 5.1.1983 

Kilpaurheilun hegemonia suomalaisessa liikuntakulttuurissa oli vie
lä 1960-luvulla erinomaisen vahva. Tämän monoliittisen arvosuun
tautumisen säilyttämiseksi ylläpidettiin diffuusia, kilpailun sävyttä
mää käsitystä urheilemisesta ja liikunnasta. Kilpaurheilussa ja kun
toliikunnassa on muka kysymys yhdestä ja samasta asiasta. Kun uu
denlainen kulutuskysyntä kaikesta huolimatta voimistui, turvaudut
tiin coubertiniläiseen väitteeseen huippu-urheilun perustavanlaatui
sesta liikkeelle panevasta voimasta. Tämän , pyramidi olettamuksen, 
pätevyys on tutkimuksissakin todettu kyseenalaiseksi ja rnjoilluvau 
lähinnä nuorten ikäluokkiin. joissa huippu-urheilun saavutukset ja 
idolit voivat kannustaa kilpaurheiluun ja kilpaurheilijan uralle. 

1. Kuntoliikunnan vapautuminen

Kilpaurheilussa on aina kysymys suorituksen maksimoinnista, pa
remmuudesta ja menestymisestä kilpailussa, kun taas kuntoliikunta 
on perusluonteeltaan yksilöehtoista, suorituksen optimointiin täh
täävää ja liikunnan sisäistä itseisarvoa toteuttavaa. 

Kilpaurheilu ja kuntoliikunta eivät ole keskenään markkina-alois
ta kilpailevia vaihtoehtoja. Ne ovat tuotteina, liikuntajärjestelminä, 
erilaisia ja tarkoitetut tyydyttämään myös erilaisten ihmisten erilai
sia tarpeita. Terveelle markkinataloudelle on tunnusomaista hyödyk
keiden runsas valikoima erilaisen kulutuskysynnän tyydyllämiseksi. 
Tämän mukaisesti myös liikuntakulttuurissa tarvitaan kulu
tushyödykkeiden, liikuntajärjestelmien, runsautta ja erilaisuutta mo
ninaistuvan kulutuskysynnän tyydyttämiseksi. Monoliittinen liikun
takulttuuri edustaa kehittymättömyyttä; pluralistinen kulttuuri taas 
kehittyneisyyttä ja rikkautta. 

Edellä esitetystä seuraa, että kuntoliikunta tarvitsee kehittyäkseen 
omat kilpaurheilusta riippumattomat tuotanto- ja markkinointi järjes
telmänsä. Kilpaurheilujärjestöjen napanuorassa kuntoliikunta sitou
tuu helposti liiaksi kilpaurheilun ehtoihin ja samalla jää tuotekehit-
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telyssään yksipuoliseksi. Toisaalta kilpaurheilujärjestöjen toimeliai
suus kilpalajien muunnosten kehittämiseksi kuntourheilun tarpei
siin - yleisurheilussa, suunnistuksessa, monissa palloilulajeissa 
yms. - on mitä suositeltavinta, koska siten helpotetaan entisten kil
paurheilijoiden palautumista normaaliin elämänrytmiin ja heidän 
asteittaista siirtymistä kuntoliikunnan pariin kilpaurheilu-uran 
kääntyessä laskuun. Kilpailullinen kuntourheilu voi tyydyttää näin 
ollen omaa erityistä kulutuskysyntää ja samalla se merkitsee tuoteva
likoiman rikastumista kuntoliikunnan markkinoilla. Annetaan kaik
kien ruusujen kukkia; sehän on terveen markkinatalouden perusta. 

2. Tuoteidea ja tuotekehittely

Kaikki alkaa tuoteideasta ja sen pohjalle rakentuvasta luolekehitte
lystä. Näin myös kuntoliikunnassa. Kuntoliikunnan valtakunnallista 
kehittämisohjelmaa suunniteltiin ns. Niemen toimikunnassa, ja sain 
tehtäväkseni määritellä kuntoliikunnan tuoteidean. Päädyin pohdin
noissani varsin laveaan määrittelyyn: »Kuntoliikunta on liikunnalli
sesti aktiivinen elämäntapa». 

Määritelmällä on epämääräisyydessään omat heikkoutensa, mul
ta kuntoliikunnan silloisessa kehitysvaiheessa (1960-luvulla) pidin 
tärkeänä sitä, että määritelmä jättää itse tuotekehittelylle, kuntolii
kuntajärjestelmien ja -ohjelmien tuottajille, runsaasti liikkumatilaa ja 
innovoinnin ja kokeilun mahdollisuuksia, jolta markkinoille saatai
siin aikaa myöten laaja tuotevalikoima tyydyttämään erilaisten väes
töryhmien erilaista potentiaalista kulutuskysyntää. Kuntoliikunnan 
olemuksen määrittely on ajankohtaistunut myös sen vuoksi, että 
markkinoille on tullut kuntoliikuntajärjestöjen rinnalle enentyvästi 
myös sellaisia tuottajia, joiden toiminta-ajatus on pikemminkin liike
voitto ja yrilysmainonta. 

Järjestöpyyteitlen mukaisesti suositaan helposti kuntoliikunnan 
järjestelyissä ja sen laitosratkaisuissa joukko- ja järjestötilaisuuksia, 
kun tosiasiassa ihmiset harrastavat sitä mieluiten spontaanisti, omis
sa kotoisissa lähiö-, perhe- ja ysläväpiireissään ja niiden asettamien 
ohjelmaehlojen mukaisesti. Byrokratian itseisetu voi johtaa virheelli
seen tai yksipuoliseen ihmis- ja liikunlakäsilykseen edustaessaan or
ganisoituneen yhteiskunnan organisaatioihmisten käsitystä ihmises
tä(= 'järjestäytynyt') ja liikunnasta(= 'järjestetty'). 

3. Markkinointi

Tuotteen markkinointi alkaa tuotteen nimestä. Nimen tulee ilmaista 
tuotteen identiteetti tavalla, joka erottaa sen muista ja erityisesti lä-
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hisukuisista tuotteista omaleimaiseksi tuotteeksi. Lisäksi nimen tuli
si myös herättää kulultajakunnan kiinnostusta kokeiluhalun virittä
miseksi. 

Kuntoliikunnan kehityshistoriassa tapahtuneet käsitemuutokset 
ovat varsin merkityksellisiä osoituksia itse ilmiön luonteessa ja sen 
tiedostamisessa tapahtuneista muutoksista. Sodan jälkeisinä aikoina 
käytössä olivat luonteeltaan lähinnä totalitaristiset massa- ja jouk
kourheilukäsitleet, joissa korostuivat liikunta massailmiönä, järjes
täytyneesti, yhdenmukaisesti ja yleisten standardien mukaan. Ei ole 
sattuma, että käsite »Massensport» on edelleen sosialistisissa maissa 
kuntoliikunnasta käytetty yleiskäsite. 

Meillä sotien aikaisen välttämättömän keskitetyn, totalitaristisen, 
järjestyksen vaihtuessa asteittain rauhan ajan kansalaisvapauksia 
tähdentävään demokraattiseen järjestykseen massaurheilu käsittee
nä väistyi demokraattisemman kansanurheilu-käsitteen tieltä. Yksi
lön vapauteen ja kansalaisoikeuksiin tukeutuvassa demokraattisessa 
yhteiskunnassa kuitenkin ja kaikitenkin juuri yksilöehtoinen kunto

liikunta - tai kuntoilu - käsitteenä ja ilmiönä vastaa parhaiten näitä 
yhteiskuntaelämän kehys- ja perusehtoja ja niitä vastatessaan antaa 
myös kuntoliikuntaliikkeelle parhaat menestymisen edellytykset. 

Kuntoliikuntaa liikuntajärjestelmänä voidaan käsitykseni mu
kaan kuvata esimerkiksi seuraavien tunnuspiirteiden avulla: 

Liikuntakäsitys 

Ihmiskäsitys 

Ympäristökäsitys 

Elämänkäsitys 
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Itseisarvoisuus 
Leikinomaisuus 
Mielihyvänomaisuus 
Spontaanisuus, omaehtoisuus 
Suoritusten optimaalisuus 
Vapaamuotoisuus 
Vaihtelevuus, monipuolisuus 

Yksilöehtoisuus 
Jokaiselle kykyjen ja tarpeiden mukaan 
Suoritusten vertailemattomuus 

Ympäristösopeutuvuus 
Lähiympäristösuuntaisuus 
Organisoimattomuus 

Muuhun elämään sopeuttaminen 
V a paa-aikaharras te 
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Kuntoliikunta on elämisen laatua, mutta ei itseriittoista elämää. Kun
toliikuntaa luonnehtii humanistinen elämänkäsitys: ihmisen hyvä, 
ihmisen parhaaksi. Tämä perusmieli uhkaa hämärtyä teknologisen 
yhteiskuntakehityksen mukana monilla elämänaloilla eikä vähiten 
kilpailun pakkopaitaan kahlitussa huippu-urheilussa. 

Periaatteessa kuntoliikunnassa on aina kysymys kuluttajan mark
kinoista: kuluttaja Maija ja Malli Meikäläinen lopulta itse päättävät 
ollako vai eikö olla mukana kuntoliikunnassa. He myös lopulta itse 
viimeistelevät kuntoliikuntatuolleensa ja itse päättävät, missä muo
dossa, miten maustettuna ja missä ympäristössä he haluavat nauttia 
liikunnasta. 

Kuntoliikunnan markkinoinnista puheen ollen on muuten varsin 
merkityksellistä, että sen muodikkaat massalapahlumat ovat myös 
joukkotiedotusvälineissä suosittuja saaden julkisuutta jopa tulos
luetteloita myöten. 

Uutisarvojen perusteella ei ole mitenkään yllättävää, että kilpaur
heilu hallitsee joukkotiedotuksen markkinoita eikä myöskään se tosi
asia, että speklaakkelit, piinansiedon ja kestokyvyn ylärajoja hipovat 
pitkän matkan massatapahtumat ylittävät uutiskynnyksen ja saavat 
palstatilaa urheiluosasloissa. Sisävastoin aidoin kuntoliikuntatapah
tuma, ilman dramatiikkaa, ennätyksiä ja ennätyskeinottelua, ei 
yleensä ylitä uutiskynnystä. 

Pääsääntöisesti lehtien urheiluosastot ovat varsin yhdenmukaisesti 
toimitetut. On väitetty, että tähän on osasyynä urheilutoimittajien 
koulutuspohja. Toisaalla levikkiä tavoitteleva lehdistö ja muu media 
on taipuvainen aina korostamaan poikkeavuutta, erikoisuutta ja ää
rimmäisyyksiä sekä samalla uutisaineistonsa valinnassa välittämään 
ainakin yksipuolisuudessaan harhaista tuotekuvaa urheilusta ja var
sinkin kuntoliikunnasta. 

4. Kuluttajavalistus ja kuluttajansuoja

Kuntoliikunnan markkinoilla eri tuotteet - kuntoliikuntatapahtumat 
suuriäänisistä massatapahlumista äänettömiin luontoretkiin, mutta 
lisäksi varsinaiset väline- ja varustetuotteet - kilpailevat mainonnan 
ja markkinoinnin avulla kuluttajien suosiosta. Myös tuottajat eli kun
toliikunta järjestöt kilpailevat keskenään »ken on maassa suurin ja 
kaunein» -tittelistä. 

Vuonna 1971 valtioneuvosto asetti kuluttajapoliittisen suunnitte
lukomitean »kuluttajan etujen valvomiseksi hyödykkeiden hankin
nassa ja kulutuksessa». Hallitus teki kuluttajan aseman turvaamiseksi 
vuonna 1977 esityksen eduskunnalle kuluttajansuoja- lainsäädännök
si. Lait säädettiin seuraavana vuonna. Kuluttajansuojalait ovat tarkoi
tetut säätelemään aineellisten kulutushyödykkeiden markkinointia ja 
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»turvaamaan kuluttajille riittävät ja asianmukaiset tiedot kulu
tushyödykkeistä sekä toisaalta torjumaan yritykset vaikuttaa kulutta
jiin harhaanjohtavilla tai epäolennaisilla tiedoilla» (Hallituksen esitys
eduskunnalle). Periaatteessa samat, kuluttajan eduista tai ihmisen hy
västä johdettavat vaatimukset on perusteltua asettaa myös markkinoi
den aineettomille tuotteille ja niiden markkinoinnille. Niinpä kulutta
jansuojaa tarvittaisiin monessa urheilulajissa - nyrkkeilyssä, jää
kiekossa ja jopa taitovoimistelussa - mutta myös kuntoliikunnan ter
veys- ja vammautumisriskien varalta. Kuluttajansuojaksi tarvitaan en
sinnäkin kuluttajavalistusta ja toiseksi tuotekehittelyä tiettyyn lajiin
tai liikuntatapahtumaan sisältyvien riskien välttämiseksi.

Kuluttajavalistuksen tehtävänä on jakaa oikeaa ja riittävää tietoa 
tietystä liikunlaluolleesta, luolleeseen sisältyvistä riskeistä ja sen ku
luttajalle asettamista väline-, varuste- ja valmiusvaatimuksista. Tässä 
tarkoituksessa kuluttajansuojaan kuuluu myös kevyen liikenteen vi
rallisten ja laskettelu- ja latukulttuurin epävirallisten, mutta tuiki tär
keiden liikennesääntöjen valtakunnallinen täsmentäminen ja näitä 
koskeva valistustyö. Monet terveys- ja vammautumisriskit voidaan 
välttää kohentamalla nykyistä heikkoa liikennekulttuuria pyöräteil
lä, ladulla ja laskettelurinteissä. 

Kuluttajansuojaa ja erityistä kuluttajavalistusta tarvitaan myös 
kuntoliikunnan väline- ja varustemarkkinoilla. Kuntoliikunnan har
rastuksen laajetessa näiden tuotteiden kysyntä on voimakkaasti li
sääntynyt ja tämä on puolestaan houkutellut tuottajat liikkeelle. Tuo
tevalikoiman kasvaessa muotihoukuttimien ja muiden markkinointi
keinojen ristipaineessa kuluttajan etu voi hämärtyä ja jättää hänet 
markkinavoimien armoille. Hallituksen esityksen mukaan »kuluttajan 
mahdollisuudet perehtyä eri hyödykkeisiin ja niiden ominaisuuksiin 
sekä hyödykevalikoiman tarjonnan vaihtoehtoihin ennen hankintaa 
ovat vähentyneet». Koska on kysymys laajenevista markkinoista ja 
koska jo nykyisellään kuntoliikunnan väline- ja varustehankinnat 
muodostavat kotitalouksissa merkittävän menoerän, on ajankohtaisen 
tärkeää huolehtia ajanmukaisesta kuluttajavalistuksesta kuluttajan 
etujen turvaamiseksi näillä tuotemarkkinoilla. Tässä tarvitaan, kuten 
olen mm. Keski-Suomen läänin teollistamistoimikunnan neuvotteluti
laisuudessa esittänyt, ao. tuotteiden puolueetonta testausta ja tähän 
perustuvaa kuluttajaneuvontaa ja -valistusta. 

Liikuntakulttuurin alalla sisäpolitiikan pitäisi kulkea ulkopolitii
kan edellä. Liikuntakulttuurimme tehtäväkentässä kuntoliikunnalle 
on yhteiskuntakehityksen myötä avautunut entistä tärkeämpiä elämi
sen laadun tehtäviä eikä vain välittömästi liikunnassa toteutettuna, 
vaan myös välillisesti sen lisätessä »kunnon asiana» elämisen va
pausasteita ja edellytyksiämme rikastuttaa elämäämme muillakin 
vaihtoehdoilla. Mutta kuntoliikunta on myös monien haasteiden ja 
tehtävien edessä. Nykyvaiheessa tarvittaisiinkin hajaannuksen sijasta 
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entistä tiiviimpää yhteistyötä tutkimuksen, tuotekehittelyn, mark
kinoinnin, kuluttajavalistuksen ja kuntoliikuntasuunnittelun aloilla. 
Mitkään yksityiset järjestöt eivät pysty yksin tai erillään toimien huo
lehtimaan kunnolla näistä haasteista ja tehtävistä. Kuntoliikunnan ke
hittämistyössä tarvitaan enemmän yhteistyötä ja samalla voimavaro
jen keskitettyä käyttöä. Maamme kuntoliikunta tarvitsee tärkeytyvällä 
tehtäväalueellaan oman yhteisen etu- ja keskusjärjestön -Jyväskylään! 
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KUNTO-, TERVEYS-, HYOTY-
VAI VIRKISTYSLIIKUNTM? 

Käsitelaitiikldä 1.11. 2000 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Näin näyttää olevan myös kaikel
le kansalle tarkoitetulla liikunnalla. Kun tämä lapsi syntyi suomalai
seen urheiluperheeseen se hätäkasteessa ristittiin massa-, joukko- ja 
kansanurheiluksi. Keskosena syntynyt lapsi osoittautui elinkelpoi
seksi ja alkoi ripeästi varttua täysjäsenyyteen. Uuden tulokkaan su
kulaisuussuhteet ja nimi joutuivat sittemmin mm. opetusministeriön 
1960-luvun lopulla asetlaman ns. Niemen toimikunnan puntariin. 
Tuohon aikaan elettiin vielä vahvasti urheilun yhtenäiskulttuurin ai
kaa, jota ei edes suosittu naisvoimistelu ja Suomen Ladun ulkoilu toi
minta pystynyt horjuttamaan. Ilmiönä tämä »kansanurheilu» oli kui
tenkin epämääräinen, rajaamaton ja määrittelemätön. Lähinnä se 
tunnettiin käytännössä sovinnaisten urheilulajien pohjalta järjestet
tyinä joukkotapahtumina, joista tunnetuimpia olivat eri lajien ns. 
kansanmaaottelut. 

1. Kuntoliikunta - elämäntapa

Niemen toimikunta lähti kuitenkin siitä oivalluksesta, että liikunta 
kansanliikkeenä ei voi olla sidottu mihinkään kansainvälisiin stan
dardilajeihin, saati kilpailuun, joka urheilussa ja urheilemisessa on 
olennaista. Liikunnan peruselementti liike tarjoaa rajattomia liikku
misen ja liikuntamuotojen mahdollisuuksia ja jotta eri väestöryhmät 
erilaisine edellytyksineen ja intresseineen löytäisivät liikunnan har
rasteekseen kansanurheilun on pyrittävä erilaistumaan ja eriyty
mään kilpaurheilusta. 

Tämän vision mukaisesti ruvettiinkin puhumaan kansanurheilun 
sijasta kuntoliikunnasta, jonka toimikunnan toimeksiannosta mää
rittelin laveasti ja samalla yksinkertaisesti liikunnallisesti aktiiviseksi

elämäntavaksi. Määrittelyä onkin arvosteltu lähinnä sen epämääräi
syyden vuoksi sehän ei tarjoa mitään selkeää opastetta kuntoliikun
nan suunnittelijoille, ohjaajille ja tapahtumien järjestäjille. Liikunta
poliittisilla neuvottelupäivillä vuonna 1967 täsmensin kuntoliikun
nan laveaa alaa erottamalla siinä seuraavat kolme päälohkoa (Heinilä 
K., 1974, Urheilu, ihminen, yhteiskunta. Gummerus, ss. 230-232): 
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1. Luonnollinen kuntoliikunta
□ liikunnallisen elämäntavan suosinta arkielämän

valintatilanteissa
2. Sovellettu kuntoliikunta

D liikunnan harjoittaminen erityisen kuntoliikunta
ohjelman puitteissa 

3. Kuntourheilu
□ liikunnan harjoittaminen kuntoliikunnan ehtojen

mukaisesti muunneltujen urheilulajien puitteissa.

Ihminen on luotu liikkuvaksi ja me voimme toteuttaa tätä »luonnol
lista» liikkumisen tarvetta myös monissa arkielämän tilanteissa ja 
esimerkiksi vapaa-ajan hyötytavoitteisissa tekemisissä kuten piha
töissä, marjastuksessa, sienestyksessä, mökkiaskareissa jne. Tämä 
normaaliin elämänmenoon yhdentynyt kuntoliikunnan osa-alue 
tunnetaan nykyisin nimellä hyötyliikunta. »Sovellettu kuntoliikunta» 
puolestaan viittaa kaikkeen sellaiseen varsinaiseen liikuntatoimin
taan, joka on ohjelmoitu ja järjestetty nimenomaisesti kuntoliikun
nan tarkoituksessa edistämään kansalaisten ja eri väestöryhmien lii
kuntaosallistumista. »Kuntourheilussa» liikuntaosallistuminen ta
pahtuu kilpailun säännöin ja tarkoituksin sovinnaisten tai osanottaji
en edellytysten mukaan muunneltujen urheilulajien puitteissa. Kun
toliikunnan tarkoitus eli liikunnan harjoittaminen omien edellytys
ten ja tarpeiden mukaan voi näin ollen toteutua hyvin monella eri ta
valla ja tätä moninaisuutta lisää suuresti vielä liikunnan erilaisten 
sää- ja muiden ympäristöolosuhteiden tuoma vaihtelu. 

Tunnettu amerikkalainen psykiatri ja tutkija Erich Fromm on 
pohtinut mm. nykyihmisen erilaisia vieraantumisilmiöitä ja väittää 
vieraantuneisuutta ilmenevän jo siinä, että lähdetään aamulenkille 
vain ja nimenomaisesti terveyden edistämisen tarkoituksessa. Ihmi
nen on luotu liikkuvaksi, ja liikunta on siten itseisarvo, joka ei kaipaa 
mitään lisäperusteluja! Tällainen tilanne saattoi vallitakin esiteolli
sessa yhteiskunnassa, jossa »luonnollinen liikunta» oli suorastaan 
elämisen ehto. 

Tilanne on täysin toinen nyky-yhteiskunnassa, jossa pikemmin
kin liikkumattomuudesta eli istumisesta koulun penkillä, kulkuneu
voissa, työn ja tietokoneen ääressä tai vapaa-aikana yleisökatsomois
sa ja TV:n ääressä on tullut suurten joukkojen hallitsevin olomuoto. 
Tämä nykyihmisen olomuoto on turruttamassa luonnollisen liikun
nan tarpeen. Uudet »nörttisukupolvet», istuvan ihmisen, homo se
densin, tyyppiesimerkkeinä lienevät tässä suhteessa tietoyhteiskun
nan vieraantumiskehityksen keskeisimpiä riskiryhmiä. 
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Liikunta-, tukielin-, sydän- ja verenkiertosairauksien ja yleensä 
hyvinvointiyhteiskunnan väestön monenlaisen huonovointisuuden 
yleistyminen on herättänyt lääketieteen tutkijatkin oivaltamaan lii
kunnan tarpeellisuuden ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakykyisyy
den tärkeänä osatekijänä. Nykyisin alkaa olla jo vaikea löytää sellais
ta vaivaa, sairautta tai toimintakyvyn häiriötä, jonka hoitoon ei tä
nään suositeltaisi liikuntaa! Ihminen on luotu liikkuvaksi, m.o.t. 

2. Keisari uusissa vaatteissa - terveysliikunta?

Koska kasvavat tieteelliset todisteet puhuvat liikunnan monipuolis
ten terveysvaikutusten puolesta liikunta on viime aikoina pyritty liit
tämään kiinteämmin yhteiskunnan terveydenhuollon piiriin ja tässä 
tarkoituksessa on mm. ruvettu puhumaan kuntoliikunnan sijasta ter
veysliikunnasta ja rakentamaan kuntoliikunnalle uusia hallinnollisia 
yhteyksiä mm. terveysviranomaisiin. Näiden uusien avauksien tien
näyttäjänä toimii Tampereen UKK-instituutti. 

On varmaankin perusteltua, että liikunnan hyvää sanomaa mark
kinoidaan monella eri tavalla ja monin eri tuotenimikkein. Juuri tästä 
syystä me 1!:J5U-luvun uudistajat ja urheilun yhtenäiskulttuurin 
muurinmurtajat rupesimme puhumaan urheilun sijasta liikunnasta 
ruumiinkulttuurin yläkäsitteenä ja kuntourheilun sijasta kuntolii
kunnasta. Tämä on myös se keino, jonka avulla liikunta voidaan 
mieltää jokaisen asiaksi ja se voi tavoittaa yhä laajemmat väestöpiirit 
erilaisine liikunnallisine intresseineen ja edellytyksineen. Liikunnan 
tuotteet erilaistuvat ja niitä markkinoitaessa on siten paikallaan käyt
tää erilaisia tuotenimikkeitä sellaisia kuin kunto-, terveys-, virkistys
ja hyötyliikunta tai kuntoutus, kehonrakennus, ulkoilu ja retkeily 
jne. Kysymys muuttuu kuitenkin pulmallisemmaksi, jos samasta 
tuotteesta ruvetaan käyttämään kovin monia eri nimikkeitä etenkin 
asiakeskustelussa. Tällainen hämmentävä kehitysvaihe näyttää liit
tyvän vakiintuneen kuntoliikunnan ja uuden terveysliikunnan käsit
teiden rinnakkaiskäyttöön. 

Hämmennystä herättää ensinnäkin se, että terveysliikuntaa käyte
tään kuntoliikunnan sijasta tämän liikuntakulttuurin laajan osa-alu
een yläkäsitteenä. Tästä esimerkkinä juuri julkisuuteen tullut ilmoi
tus Lahdessa 13.-15.2.2001 järjestettävästä kansainvälisestä »ter
veysliikun takongressis ta». 

Tällainen uuskielisyys muistuttaa lähinnä »haltutemppua», koska 
kuntoliikuntaan sen eri muodoissaan on aina sisältynyt olennaisena 
elementtinä terveys ja terveysnäkökohtien huomioonottaminen. Jo 
yhdyssanan kunto-osa ja sellaiset tutut iskulauseet kuin »kunnossa 
kaiken ikää» tai »korkealle kansan kunto» viittaavat tähän. Mutta 
sana »kunto» korostaa merkityssisällöltään »terveyttä» selvemmin 
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kokonaisvaltaisen toimintakyvyn merkitystä ihmisen kaikinpuoli
sessa hyvinvoinnissa. Arkikielen merkityksessä » terveys» sairauden 
poissulkevana olotilana ei vielä tarkoita hyvää tai edes riittävää toi
mintakykyisyyttä, mikä kuitenkin on usein tarpeen selviytyäkseen 
arkielämän vaihtelevissa toimintatilanteissa; riittävä toimintakyky 
taas edellyttää hyvää ja monipuolista kuntovalmiutta, jota juuri kun
toliikunta on tarkoitettu luottamaan! 

Hämmennystä herättää lisäksi myös se, että terveysliikunnasta 
puhuttaessa annetaan ymmärtää, että on kysymys jostain uudentyyp
pisestä liikunnasta tai liikuntaohjelmasta. 

Tämä on tietysti mahdollista ja on suorastaan toivottavaa, että 
kuntoliikuntapalveluja entistä enemmän eriytetään mm. ylipainois
ten, liikuntarajoitteisten, vanhusten ym. erityisryhmien tarpeisiin, 
mutta tämäkin tärkeä kehitystyö on jo käynnistynyt aikaisemmin 
kuntoliikunnan perusteiden mukaisesti. Siksi onkin aihetta kysyä, 
mitä uutta »terveysliikunta» voi tuoda tähän kehitystyöhön? 

Odotellessa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin on aiheel
lista pitäytyä ainakin toistaiseksi vanhoissa tutuissa yleiskäsitteissä 
urheilu, kuntoliikunta ja liikuntakasvatus. Niillä on vielä se hyvä puo
li, että ne ovat jokseenkin selkeästi rajattavissa omiksi liikuntakulttuu
rimme osa-alueiksi ja ovat samalla sisällöllisesti niin väljiä, että ne 
pystyvät kattamaan nykypäivän monet muutokset ja kehitystyön tu
lokset. Tilanne muualla ei tässä suhteessa ole yhtä hyvä. »Urheilu» , 
sport, on iskostunut niin vahvasti yleiseen kielenkäyttöön, että se ni
mikkeenä usein liitetään myös kuntoliikuntaan ( esim. sport for all, 
Breitensport, Freizeitsport, Erholungssport, Volkssport). Rajankäyn
nin selkeyttämiseksi varsinkin Saksassa on ruvettu puhumaan lähin
nä 1990-luvulla myös terveysurheilusta (Gesundheitssport) multa 
tämä saksalainen »kieliuudistus» ei sinällään voi olla riittävä syy var
sinkaan kuntoliikunnan korvaamiseen terveysliikunnalla meidän 
maassamme, jossa liikuntakulttuurimme erilaistumiskehitystä tukeva 
käsiteuudistus toteutettiin jo 1960-luvulla! 

Kuntoliikunnalla on myös niin rikas kokemus- ja elämyssisältön
sä, että sen valjastaminen korostetusti terveystarkoitukseen voi mer
kittävästi köyhdyttää sen antia välineellistäen sen kansanterveyden 
edistämiseen tarkoitetuksi »lääkkeeksi», kuten saksalaisten asiantun
tijoiden kriittisissä arvioinneissa todetaan. 

Tässä yhteydessä onkin huomattava, että Gesundheitssport on ur
heilulääketieteen professorikomission vuonna 1993 Saksan Urheilu
liiton toimeksiannosta kehittämä ja auktorisoima tuote, joka esimer
kiksi tunnetussa tiedelehdessä Sportwissenschaft herätti välittömästi 
laajan kriittisen keskustelun uuden tulokkaan luonteesta ja tehtäväs
tä (ks. esim. no 2/1992, ss, 172-185, no 2/1993, ss. 197-199, no 3/ 
1993, ss. 308-316 ja no 1/1994, ss. 89-91). Kritiikin päähuomio koh
distui terveysliikunnan ilmeiseen tarkoitukseen »lääkkeislää» ja sa-
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malla yksiulotteistaa liikunta nimenomaisesti terveydenhoidoksi. 
Näitä riskejä ja ongelmia olisi aiheellista pohtia meilläkin jolla tie
täisimme, mitä mahdollisesti kannattaa »heittää pesuveden mukana 
ulos». Kuntoliikuntako? Liikunta voi itse asiassa olla juuri silloin pa
rasta omaehtoista terveydenhoitoa, kun emme edes sitä sellaiseksi 
miellä emmekä tarkoita. Terveydenhoitona siihen iskostuu helposti 
»lääkkeen» maku ja sellaisena sitä »nautitaan vain ulkonaisesti» ja sa
tunnaisena »lääkekuurina».
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NAINEN, LIIKUNTA 
JA TASA-ARVO 

Ki1joitl!s Liisa Orkon jllhlaki1jaan 
»Liikettä - Elämää» 14.4.1982

1. Naiset ensimmäisinä asialla

Nykyaikaisen liikuntatoiminnan käynnistyessä 1800-luvulla maas
samme Suomen nainen oli ensimmäisten joukossa etsimässä liikun
nasta vireyttä ja kuntoa, mielen virkistystä ja hengen vapautusta. 
Naisten toimesta perustettiin vuonna 1896 myös ensimmäinen valta
kunnallinen keskusjärjestö, Sl!omen Naisten Voimisteluliitto, sittem
min Sl!omen Naisten Liikllntakasvatllsliitto (SNLL) - »yhden asian lii
ke» liikunnan aatteen ja harrastuksen edistämiseksi naisten keskuu
dessa. Kun me miehet kirjoitamme liikuntakulttuurin historiaa ja kir
jaamme sen tärkeitä kehitysvaiheita unohdamme helposti, että itse 
asiassa naisille ja SNLL:lle kuuluu kunnia järjestäytyneen kuntolii
kuntatoiminnan käynnistymisestä maassamme. Myös nainen, Mat
hilda Asp, käynnisti ensimmäisenä maassamme vuonna 1869 yksi
tyisessä oppilaitoksessaan liikunnanopettajien koulutuksen. Mutta 
muistimmeko vuonna 1969 mitenkään kunnioittaa tätä naisuranuur
tajan edistyksellisen aloitteen 100-vuotispäivää? Muistimme sentään 
juhlamenoin kunnioittaa virallisen liikunnanopellajain valmistuk
sen alkamista vuonna 1882 ja samalla Helsingin yliopiston voimiste
lulaitoksen perustavanlaatuista toimintaa maamme liikuntakasva
tuksen ja samalla koko liikuntakulttuurimme hyväksi. 

2. Liikunta tasa-arvoasiana

Opetusministeriön asettama, kuntoliikunnan kehittämistä pohtinut 
ns. Niemen toimikunta esitti mietinnössään vuodelta 1970 liikunnan 
»kansalaisoikeuden» vaatimuksen:

»Kaikilla kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja har
rastaa henkilökohtaisten edellytystensä ja taipumustensa mu

kaista kuntoliikuntaa. Kuntoliikuntajärjestelmän tulee taata kan
salaisille valinnanvapaus harrastusmuodossa sekä mahdollisuus

osallistua kuntoliikuntaratkaisuja koskevaan päätöksentekoon.»

NAINEN, Llll<UNTAJA TASA-ARVO 95 



Vuosia myöhemmin sama tasa-arvoisuuden vaatimus liikuntakult
tuurin alalla hyväksyttiin Euroopan Neuvoston opetusministerien 
kokouksessa. Olimme olleet asiassa edellä kävijöinä! Monien vai
keuksien ja kapulanheitlojen tietä on jouduttu etenemään tässäkin 
tasa-arvoasiassa. Muistelmakirjassaan »Polkuni tieteen taruilla» 
Kaarlo Hartialakin ihmettelee moista kansalaisoikeutta, jonka »biolo
gi tietää jo luonnonlaeista peruskoulutuksensa pohjalta». 

Liikunnan biologiset perustelut ovat luonnollisesti itsestäänsel
vyyksiä, vaikka ihme kyllä maamme lääkärikunta, biologisesta kou
lutuksestaan huolimatta, on alkanut vasta myöhään oivaltaa tämän 
yksinkertaisen perustotuuden. 

Liikunnan kansalaisoikeuden vaatimus ei kuitenkaan oikein käsi
tettynä ole mikään itsestäänselvyys. Kaukana siitä. Kaukana siitä, että 
kaikilla kansalaisilla olisi »sukupuoleen, säätyyn, kotipaikkaan ja va
rallisuuteen katsomatta» tasavertaiset m a h  d o 11 i s u u  d e t  liikunnan 
biologisen perusoikeutensa toteuttamiseen. Vaatimus liikunnan kan
salaisoikeudesta sisältää ennen muuta yhteiskunnallis-eettisen vel
vollisuuden kaikille niille yhteiskuntamme päättäjille, joiden tehtävä
vastuuseen kuuluu liikunnan harjoittamisen moninaisten edellytys
ten luominen ja kehittäminen. Ankaran sovittelun tuloksena saatu lii
kuntalaki täysin toteutettuna on oiva esimerkki tämänsuuntaisesta toi
minnasta. Ja se ei suinkaan ole mikään itsestäänselvyys. 

Suomalainen liikuntakulttuuri arvostuksineen, urheilukäsityksi
neen, muotoineen, laitoksineen ja valtarakenteineen on muotoutu
nut hallitsevasti miesten ja samalla kansainvälisen kilpaurheilun eh
doin. Nämä raamit soveltuvat perin huonosti esimerkiksi lasten, tyt
töjen, ikääntyvien ihmisten ja erilaisten vammaisryhmien liikunnan 
tarpeisiin ja edellytyksiin. Ja kaikilla pitäisi olla oikeus liikunnan 
harjoittamiseen edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti. Sattuvasti 
tästä erivertaisuudesta päivälehden yleisönosastossa muistutetaan: 
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»Nuorten jääkiekkoilijoiden liikunnan tarve on täsmälleen sama
kuin nuorten tyttöjenkin. Kuitenkin Suur-Helsingin kaikkien jää
hallien parhaat harjoitusvuorot (lue iltavuorot) ovat pojille tai
miehille. Tytöille jää rippeet, jos sitäkään.»

Kuvitellaan että nuoriso on yhtä kuin pojat, kuvitellaan että tyt
töjen tehtävänä on leikkiä nukeilla ja oikealla hetkellä synnyttää 
uusi jääkiekkogladiaattori isien miehisen itsetunnon pönkittämi
seksi. Äitien tehtäväksi jää lukuisten jääkiekkovarusteiden pese
minen. Jäävuorojen jakohan Suomessa suoritetaan pelkästään 
miespuolisten perheenhuoltajien aikataulun mukaisesti, ansioäi
tejä kun ei liikunnassa saa olla herrojen mielestä. 

Jopa opetusministeriön jäähallitutkimukset, jotka ovat pohjana 
valtion tuelle, on laadittu vain jääkiekkoilua silmälläpitäen, niissä 
on ilmeisesti tahallaan laiminlyöty taitoluistelu, yleisöluistelusta 
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puhumattakaan. VirkaMIEHET ovat olleet asialla sielläkin[ ... ] 
Ilmeisesti tarvitaan pikaisesti toimintaa tyttöjen ja naisten ta

holta (lue veronmaksajat ja tavoitteena tulee olla täydellinen ta
sa-arvoisuus yleisillä varoilla rakennetuissa urheilulaitoksissa 
(Helsingin Sanomat 9.10.1976)» 

3. Yhteiskunnallinen tasa-arvo

Pyrkimys yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseen liikuntaelämäs
sä on suuri haaste. Tässä pyrkimyksessä tarvitaan naisten entistä 
suurempaa panosta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Jättäessäni toi
mikauden päätyttyä vuonna 1979 Keski-Suomen läänin urheilu
lautakunnan jäsenyyden kirjoitin »jälkisäädöksessäni» lautakunnalle 
mm. seuraavat ohjelmasuositukset:

□ kaikki alkaa lapsen leikistä ja kisailusta ja kaikki voi tähän
päättyäkin leikin ja kisailun mahdollisuuksien puuttuessa. Las
ten vuonna olisi korostettava leikki- ja kisailukenttien suunnitte
lun ja rakentamisen tarpeellisuutta. Tämä tarjoaa myös erinomai
sen yhteistoimintamahdollisuuden mm. lastensuojelu- ja nuo
risojärjestöjen sekä kuntien nuorisolautakuntien kanssa;

□ erityistä huomiota olisi kiinnitettävä liikunnan vähemmistö
ryhmien liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Kaikkien lii
kuntalaitosten suunnittelussa olisi otettava huomioon erityisesti
tyttöjen ja naisten liikuntatarpeet. Olisi syytä järjestää erityisen
teemaviikko tämän kysymyksen käsittelyä varten. Kunnille asiaa
koskevia suosituksia, naisia olisi valittava enemmän seurojen
johtokuntiin, kuntien urheilu- ja liikuntalautakuntiin ja myös -
läänin urheilulautakuntaan!

4. Naisten ehdoin

SNLL on tehnyt arvokasta työtä liikunnan kansalaisoikeuden ja nais
ten yhteiskunnallisen tasa-arvon hyväksi. Sen tehtävä ei ole ollut 
helppo miesten hallitseman kilpaurheilun puristuksessa. Liikunnan 
aatteen sisäistänyt jäsenistö, aktiivinen toimitsijakunta ja karismaat
tiset persoonallisuudet liiton johdossa selittävät tämän menestyksel
lisen toiminnan. Itsenäisen toimintalinjansa säilyttäen liitto on pysy
nyt uskollisena perustajiensa aatteelle: naisten ehdoin naisten ja 
isänmaan hyväksi. 

SNLL ei voi ylpeillä monien urheilujärjestöjen tapaan kilpa
areenalla saavutetuista kansainvälisistä voitoista ja olympiasaavu-
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tuksista, mutta se voi ylpeillä jäsenkuntansa aktiivisuudesta ja siitä, 
että tuhannet tytöt ja naiset ovat sen riveissä löytäneet liikunnasta 
pysyvän harrastuksen ja elämänilon lähteen. Uskon, että tulevaisuu
dessa näitä saavutuksia humanismin ja ihmisen hyväksi osataan pa
remmin meidänkin maassa arvostaa - siinä kuin olympiakisojen laa
kereitakin. 

Tehtävä liikunnan kansalaisoikeuden laajentamiseksi antaa jat
kuvia haasteita liikuntajärjestöille. Tässä tehtävässä tarvitaan edel
leenkin SNLL:n panosta, multa tarvitaan myös entistä määrätietoi
sempaa naisten ja naisjärjestöjen yhteistoimintaa. 

Jyväskylän yliopistossa löytyy valmiutta tällaiseen yhteistoimin
taan olemmehan olleet käynnistämässä tehtäväalueen peruskartoi
tustakin: 
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»Tyttöjen ja naisten liikunta-asia on nykyhetken suomalaisen lii
kuntakulttuurin keskeisiä kysymyksiä. Ongelman juuret johtavat
pitkälle menneisyyden maaperään, joka edelleenkin ruokkii voi
mallisesti nyky-yhteiskunnan kulttuurin syvärakenteita. Naisten
liikuntavapautuminen ei ole hetkessä toteutettavissa; sen ehtona
ovat perustavanlaatuiset muutokset yhteiskunnan kehysraken
teissa ja vastaavat muutokset myös liikuntakulttuurin eri toimin
tajärjestelmissä. Yhteiskunnallinen tajunta näyttää vähitellen
kuitenkin kypsyvän tällaisiin muutoksiin tai ainakin naisten on
gelmien tiedostamiseen liikuntakulttuurinkin alalla.

Tyttöjen ja naisten asian edistäminen liikunnan alalla ei kui
tenkaan saa jäädä odottamaan yhteiskunnan syvärakenteissa ta
pahtuvia muutoksia; uudistaminen voi lähteä myös liikuntakult
tuurin omista toimintajärjestelmistä käsin, sillä yhteiskunnassa 
osa säätelee myös kokonaisuutta eikä kokonaisuus säätele vain 
osiaan. Tähän tarvitaan kokonaisvaltaista toimintajärjestelmää 
tavoitteenaan maamme liikuntakulttuurin kehittäminen eri toi
mintajärjestelmiltään sellaiseksi, että se tarjoaisi tytöille ja naisil
le nykyistä tasavertaisemmat osallistumisen ehdot ja mahdolli
suudet. Tällaisen kehittämisohjelman valmistamista ja edelleen 
sen toteuttamista varten opetusministeriön ja/tai valtioneuvoston 
tasa-arvoasiain neuvottelukunnan olisi asetettava pysyvä liikun
nan naisasiatoimikunta. 

Liikunta on tarkoitettu yhtä hyvin tytöille kuin pojille, yhtä hyvin 
naisille kuin miehille. 

(Kalevi Heinilä [toim.], Nainen suomalaisessa liikuntakulttuuris
sa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelun laitos. Tutkimuk
sia n:o 15, 1977, 25-26) 
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UKK:N SPORTTIPUHEEN 
.. .. 

LAKSYT JA LAKSYTYKSET 

Kirjoitus UK 59 -kurssin 
50-vuotisjulkaismm 1994

Liikuntakasvatuksen opintosuunnan perustaminen Jyväskylän kasva
tusopillisen korkeakoulun yhteyteen vuonna 1963 oli merkkipaalu 
suomalaisen liikuntakulttuurin historiassa. Alan akateeminen koulu
tus oli alkanut jo vuonna 1882 Helsingin yliopiston voimistelulaitok
sella, mutta sen kehittäminen ja tieteellinen tutkimustoiminta olivat 
pysähtyneisyyden tilassa Jumpan puutteellisissa olosuhteissa. Maam
me liikunta- ja urheiluelämässä toimittiinkin vielä 1960-luvulle saak
ka pääasiassa »mutun» eli minusta tuntuu -uskomusten varassa. Tus
kin muuten löytyy toista inhimillisen toiminnan alaa, jossa erilaisilla 
uskomuksilla on ollut yhtä vankka asema kuin urheilussa ja jossa 
asiantuntijan äänenpainoin puhutaan yhtä kevein perustein. 

Jyväskylän uudella opintosuunnalla -vuodesta 1968 liikuntatieteel
linen tiedekunta -koettiin tilanne haasteelliseksi ja katsottiin, että »lii
kuntakulttuurin suotuisan kehityksen edellytyksenä on tiedontason ko
hottaminen sekä kriittisyyden ja vapaan keskustelun edistäminen». 
Problematisoidessaan valtarakenteiden ylläpitämiä käsityksiä, myyttejä 
ja ennakkoluuloja uusi tiedekunta ja sen tutkijat leimautuivat kriittisik
si, jopa radikaaleiksi. 

Uuden tiedekunnan toimintaedellytykset paranivat ratkaisevasti, 
kun sen käyttöön valmistui vuonna 1971 akateemikko Alvar Aallon 
suunnittelema tiedekuntarakennus ajanmukaisine opetus-, työ- ja 
tutkimustiloineen. Uljas uudisrakennus »Liiteri» eli Liikunnan ja ter
veyden instituutti päätettiin vihkiä tehtäväänsä näyttävästi mutta sa
malla yliopiston kriittisessä, uudistavassa hengessä. Kukapa tuohon 
aikaan olisikaan sopinut paremmin vihkiäispuheen pitäjäksi kuin 
itse valtion päämies, urheilijana, urheilujohtajana ja yhteiskunnan 
kriittisenä uudistajana tunnettu UKK -Urho Kaleva Kekkonen. Kut
su pantiin vetämään. 

Olin juuri kotiutunut kongressimatkalta Kanadasta, kun adjutant
ti otti yhteyttä ja ilmoitti kutsusta Tamminiemeen neuvottelemaan. 
Tamminiemessä isäntä kyseli aluksi sovinnaiseen tapaan yliopiston 
ja urheiluelämän kuulumiset. Kongressimatkan antamien herättei
den pohjalta innostuin kertomaan laajemminkin alan kehittämisen 
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tarpeista ja ideoista. Tästäkös vanha urheilumies syttyi, mikä johti 
kahden urheilumiehen rönsyilevään jutusteluun urheilumme tilasta. 
Asialle lämmenneenä UKK sanoi vielä harkitsevansa yliopiston kut
sua, vaikka hän olikin jo kiireiltensä vuoksi ajatellut kieltäytyä tehtä
västä. Parin päivän kuluttua adjutantti ilmoitti UKK:n suostunnasta. 
Vihkiäisjuhlan valtakunnallinen julkisuus oli taattu! 

1. Urheilu elää menneisyyttään nykyhetkessä

Juhlaliputettu Jyväskylän yliopisto toivotti arvovaltaisen kulsu
vierasjoukon tervetulleeksi tiedekuntarakennuksen vihkiäistilaisuu
teen 30.10. 1971. Liikunta- ja urheiluelämän vaikuttajat täyttivät yli
opiston kauniin juhlasalin ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan väke
vä tunnelma. Kaustisen pelimannit Konsta Jylhän johdolla virittivät 
yleisön sanan kuuloon. UKK nousi ryhdikkäänä kateederille ja ko
hotti starttipistoolinsa: 

»Hyvät naiset ja miehet!
[ ... ] urheilu alkaa meillä olla ainoa elämän ala, johon nykyai

kainen yhteiskunnallinen kehitys ja uudistus eivät ole päässeet
syvemmälti vaikuttamaan. Urheilu on meillä aina tähän päivään
saakka säilyttänyt asemansa autonomisena, eristyneenä, vaiku
tuksia torjuvana, konservatiivisena instituutiona, rudimenttina,
jäänteenä, johon sopivat vänrikki Stoolin sanat: 'Näin kertoi Stool
sinusta, urhokas, sa kunniamme kulta-aikain jäänne.'

Reilusti mutta ei suinkaan ylenpalttisesti liioitellen voidaan sa
noa, että urheilu, sportti, on ideologialtaan, hengeltään, päämää
rältään, jopa organisaatioltaankin säilynyt yli puolen vuosisadan 
ajan vuoden 1912 Tukholman unohtumattomien olympiakisojen 
väsymättömänä soihdunkantajana. Se valtava kehitys, joka yh
teiskuntamme kaikilla kaistoilla on tapahtunut, on liukunut ur
heilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä. Urheilumme elää mennei
syyttään nykyhetkessä[ ... ]» 

Nykypäivänkin todellisuus osoittaa. miten luutuneet käsitykset ja 
järjestörakenteet jarruttavat alan kehitystä. Raskas järjestökoneislo 
tuhlaa toiminnan rajallisia voimavaroja. Järjestöistä on tullut itsetar
koituksia, jotka elävät omaa itseriittoisaa elämäänsä unohtaen, että 
ne ovat tarkoitetut toiminnan perusyksikköjen, seurojen, yhdyssi
teiksi ja tukijoiksi. 
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2. KOK: n valtarakenteen puutteet

ETYK:in isäntänä kansainvälistä arvostusta myöhemmin saanut juh
lapuhuja kiinnitti kriittistä huomiota myös urheilun kansainvälisten 
valtarakenteiden, erityisesti Kansainvälisen Olympiakomitean 
(KOK) vääristymiin ja mm. KOK:n jäsenmaiden eriarvoisuuteen pää
töksenteossa, jossa äänioikeus on vain osalla, »valitun» maan edusta
jilla, kun taas enemmistöllä on vain jäsenoikeus ilman mitään pää
tösvaltaa (ks. s. 126) 

Huolimatta yleismaailmallisesta demokratisoitumiskehityksestä 
KOK:n valtarakenteessa ei ole tapahtunut mitään olennaista uudistu
mista. KOK:n pitkäaikainen presidentti Juan Antonio Samaranch on 
säilyttänyt olympialiikkeen vallankäytössä paavillisen asemansa 
luopuen vain liikkeen puhdasoppisuudesta, amalörismistä: kisat on 
avattu markkinavoimille, rahalle ja -tuloskeinottelulle. Valtaraken
teesla johtuen sisäinen kritiikki ei toimi. 

On hienoa kuulua KOK:n »kultapossukerhoon» ja siksi Suomen 
Olympiakomiteakin piti kiinni kahden paikan etuoikeudestaan, kun 
vuonna 1981 loinen edustuspaikka vapautui. Maamme uunilat eivät 
halunneet luopua perinteisestä, vaikkakin perusteettomasta oikeu
destaan! Ollaan niin härmäläisiä. 

Olympialiikkeen ulkopuolinen kritiikki on kuitenkin herännyt. 
Brittiläisten toimittajien Vyv Simsonin ja Andrew Jenningsin kriitti
sessä analyysissa The Lords af the Rings - Olympiarenkaiden lordit
kiinnitetään tutkivan journalismin keinoin huomiota olympialiik
keen aatteiden näivettymiseen, liikkeen kaupallistumiseen ja valta
rakenteen epädemokraattisuuteen. Kirja on saavuttanut poikkeuksel
lisen laajan julkisuuden: se on käännetty jo lähes 20:nnelle eri kielel
le. Mainittakoon, että Vyv Simson, johon tutustuin kongressimatkal
la vuonna 1992, oli yllättynyt UKK:n jo vuonna 1971 esittämän 
KOK:n vallankäyttöön kohdistaman kritiikin osuvuudesta! 

3. Urheilu on tullut valtioksi valtiossa

Yliopiston juhlasalissa urheilun »isojen poikien » posket alkoivat pu
nottaa, kun UKK jatkoi kriittistä analyysiaan ja kohdisti huomion ur
heilun ja yhteiskunnan suhteeseen: 

»[ ... ] sisäänlämpiävät urheilu järjestömme ovat kasvaneet jonkin
laisiksi suljetuiksi yhteisöiksi, jotka ovat vieraantuneet yhteis
kunnallisesta todellisuudesta ... Urheilu on useimmiten käsitetty
itseisarvoksi ja samalla omaksi todellisuudekseen, omine yhteis
kunnasta riippumattomine jostakin ylhäältä annettuine arvos
tuksineen ja sääntöineen. Urheilu on tullut valtioksi valtiossa [ ... ]
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Mutta urheilu ei ole valtio valtiossa. Urheilulla tulee olla ja sillä 
on yhteiskunnallinen tehtävä ja vastuu ... Näen urheilun päämer
kityksen siinä, miten hyvin urheilu kykenee palvelemaan ihmis
tä. Jokapäiväisenä kuntouttajana, rentouttajana sekä terveyden ja 

elämänvireyden lähteenä on urheilulla suuri rooli [ ... ]» 

Myöhemmin asetetuista liikuntakomiteoista ja liikuntapoliittisista 
kehittämisohjelmista päätellen läksy urheilun ja yhteiskunnan yh
teiseduista ja riippuvuussuhteesta lienee parhaiten mennyt 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. Jotain on opittu. 

4. Pukki kaalimaan vartijana

Olisi myös opittava tunnustamaan, että liikuntakulttuurin keskeiset 
osa-alueet: kilpaurheilu ja kuntoliikunta, ovat perusteiltaan, tarkoi
tuksiltaan, ohjelmiltaan ja kohderyhmiltään niin erilaiset, että ne tar
vitsevat paljossa toisistaan riippumattomat kehittämisedellytykset ja 
organisaalioratkaisut. Tämän oivalsi hyvin vanha urheilumies: 

»[ ... ] Näin olemme tulleetkin kuntourheiluun, kuntoliikuntaan,
jonka merkitys ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja vireyden läh
teenä on viime aikoina kasvanut ja näyttää elämänolosuhteiden

muuttuessa huomispäivän yhteiskunnassa edelleen kasvavan.
Tässä mielessä kuntoliikunnalla ja 'liikuntakoulutuksella' on tär
keä tehtävänsä myös yhteiskunnan terveyshuollon järjestämises
sä ... Kilpaurheiluväen taholta on vaadittu, että järjestötoiminta
kuntoliikunnan edistämiseksi olisi uskottava toiminnassa olevi
en keskus- ja erityisliitoille [ ... ) (p)idän vain etuna sitä, että kun
toliikuntaa varten saadaan perustetuksi laaja tai laajoja keskusjär
jestöjä. Lisäksi pelkään, että jos kilpaurheiluliitto saisi kuntolii
kunnan johtoonsa, niin pukki olisi pantu kaalimaan vartijaksi.»

UKK:n varoituksista huolimatta suunnitteilla olevassa suuressa orga
nisaatiouudistuksessa »Suomen Liikunta ja Urheilu ry» pukki on kui
tenkin pantu kaalimaan isännäksi ja kuntoliikuntajärjestöl on ympät
ty lajiliiltojen ja kilpaurheilun hallitsemaan katto-organisaatioon! 
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5. Kansalaislahja kiistanaiheena

Liikunnan ja urheilun asia oli UKK:lle henkilökohtaisesti läheinen ja 
yhteiskunnallisesti tärkeä. Tämän tietäen UKK:n läheiset ystävät ja 
perässähiihtäjät kauppaneuvos Kalle Kaihari ja ministeri Olavi J. 
Mattila ryhtyivät puuhaamaan vuonna 1980 UKK:n nimeä kantavan, 
liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä tutkivan kuntoinstituutin 
perustamista Tampereelle. Instituutti oli samalla valtiomiehen 
80-vuotispäivän kunniaksi tarkoitettu kansalaislahja. Lahjaidea oli jo
syntyessään myöhässä, multa siihen saatiin UKK:n suostumus. Suo
ran toiminnan miehenä tunnettu Mattila - Upseerikoulun kurssim
me tunsi hänet luutnanttina ja erinomaisena urheilukouluttajana -
käynnisti ripeästi hankkeen toteuttamisen. Kiireessä ehkä unohtui,
että valtiovallan suunnitelmissa Jyväskylän yliopistosta oli tarkoitus
kehittää alan korkeakoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen keskus.
Tämä tietysti tiedettiin Jyväskylässä, jossa nyt pelättiin, että julkisen
tuen varassa toimiva uusi tutkimuslaitos tulisi jarruttamaan liikunta
tieteellisen tiedekunnan kehittämistä täyteen toimintavalmiuteensa.
Huolimatta asian sensiliivisyydestä- kysymyshän oli arvostetun pre
sidentin kansalaislahjasta - yliopisto kiinnitti asiaan ja oman tiede
kuntansa ajankohtaisiin kehiltämistarpeisiin julkista huomiota. Täs
sä yhteydessä yliopisto saattoi vedota myös UKK:n sporltipuhees
saan esittämiin perusteisiin:

»Valtiovallan ja viime kädessä eduskunnan tehtävänä on huoleh
tia siitä, että tiedekunnan toimintaedellytykset alan valtakunnal
lisena tutkimuksen ja korkeimman koulutuksen keskuksena tule
vat lähivuosien aikana asianmukaiseen kuntoon. Olisi onnetonta
jos tämä tiedekunnan kehittämistyö jäisi puolitiehen esim. Hel
singin yliopiston voimistelulaitoksen uudistamisaloitteen vuoksi
[ ... ] Parempi pyrkiä yhteen ajanmukaiseen ja toimintakykyiseen
laitokseen kuin tyytyä kahteen vajaatehoiseen ja toimintaedelly
tyksiltään puutteelliseen.»

Sporttipuheen jälkeen Helsingin yliopiston voimistelulaitos ei enää 
uhannut uuden tiedekunnan kehittämistä sen lopetettua vuonna 
1972 toimintansa. Uusi uhka syntyikin UKK-instituutin perustami
sesta tiedekunnan toimialalle. Lopulta hankalien sovittelujen jälkeen 
löydettiin sopuratkaisu: UKK sai syntymäpäivälahjansa UKK-insti
tuutin Tampereelle ja yliopisto julkisen vallan vakuudet liikuntatie
teellisen tiedekunnan kehittämisen jatkumisesta. Tiedekunnan uusi 
laboratoriorakennus valmistuikin vuonna 1989 ja uusi ajanmukai
nen, 63 miljoonaa maksanut »hehtaarihalli» saatiin käyttöön vuonna 
1992. Terveys on kultaakin kalliimpi - sananmukaisesti. 
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UKK:n Jyväskylän sporttipuheesta on kulunut tänään jo kolme 
vuosikymmentä, mutta sen sanoma on monin osin säilyttänyt ajan
kohtaisuutensa. Yhteiskunnan laitoksilla on taipumus kaavoittua, 
jähmettyä paikoilleen. Muuttuvassa maailmassa tämä merkitsee py
sähtyneisyyttä ja jälkeenjääneisyyttä. Siksi tarvitaan rehellistä tilan
nearviointia ja yhteiskuntakritiikkiä. Sporttipuhe tuuletti railakkaas
ti »sisäänlämpiävien urheilujärjestöjen» luutuneita käsityksiä liikun
nan ja urheilun tehtävistä nyky-yhteiskunnassa ja itse asian hyväksi 
eli UKK:n omin sanoin: 
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»Urheilua en voi koskaan panna pataluhaksi, niin suuren merki
tyksen sen eri muodoille annan.»
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URHEILUN MAAILMA 



HUIPPU-URHEILUN 
.. .. . . ..

PMTTYMATON KILPAILU 

Huippu-urheilussa kilpailu on päättymätön prosessi, jossa kilpailu 
tuottaa jatkuvasti uusia voittajia ja häviäjiä. Voittaja on aina haaste 
häviäjälle, ja torjuakseen haastajan voittajan on jatkuvasti parannet
tava suorituskykyään. Päättymätön kilpailu nostaa ruuvikierteen ta
voin huippu-urheilun vaatimustasoa - kilpailu ei tunne mitään kat
toa. 

Olympialiikkeen tunnus Citius - Altius - Fo1tius (nopeammin 
korkeammalle - voimakkaammin) kuvastaa hyvin tätä prosessia. 
Tunnettu saksalainen olympialiikkeen johtaja Willi Daume onkin to
dennut, että olympiatunnukseen sisältyy kohtalokas toiminta-ajatus, 
joka tavoitteena johtaisi väistämättä epäinhimillisyyteen urheilun 
kehityksessä. 

Huippu-urheilussa liikutaan jo tänään inhimillisen suoritus- ja 
kestokyvyn ylärajoilla. Tapaturma- ja vammautumistilastoista pää
tellen nämä rajat usein ylittyvätkin. Olympiasankari ja filosofian pro
fessori Hans Lenk pohtikin aiheellisesti Baden-Badenin olympiakon
gressissa vuonna 1981 urheilusuoritusten äärirajojen problematiik
kaa. 

Hän päätyi tarkastelussaan siihen johtopäätökseen, että suurten 
terveysriskien ottaminen ja äärimmäisten voimareservien ( emergen
cy reserves) käyttö urheilussa, puhumattakaan kuolemanriskin otta
misesta, ei ole eettisesti hyväksyttävää. Tosiasiassa kuitenkin päätty
mättömän kilpailun jatkuvasti nouseva vaatimustaso lisää urheilun 
terveysriskejä, mutta sillä on samalla muitakin, urheilun ja kilpailun 
luonteeseen ulottuvia vaikutuksia. 

1. Aate eli toimintaidea

Korkean vaatimustason huippu-urheilussa perustavanlaatuinen yh
teys leikkiin ja leikkimieleen on häviämässä. Urheilemisesta on tul
lut vakavaa ja jopa työn tarkoituksen täyttävä elämänsisältö. Monet 
tavoittelevat siitä elämänsä täyttymystä; jokin aika sitten nuori juok
sijalupaus haaveili siitä jopa kauneimpana elämänloppuna -voittaja
na maaliviivoilla! Kun amatörismin aikaan urheileminen »leikkinä» 
ja harrastuksena sopeutettiin elämän tärkeämpiin asioihin, eritoten 
koulutukseen, työntekoon ja ammatillisiin pyrkimyksiin, nykypäi
vän huippu-urheilussa nuoren urheilijan koko elämänmeno sopeute-
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taan urheilemisen keskeisiin vaatimuksiin. Urheilusta on tullut elä
män tärkein intressi, ja kumilätkän vispaaminen jääkiekkokaukalos
sa on näille ammattimiehille »täyttä elämää» ja totisinta »työtä». 

On muistettava, että tämä on usein korkean vaatimustason urhei
lussa menestymisen ja huipulle pääsyn ja siellä pysymisen välttämä
tön edellytys. Huippu-urheilu on muuttumassa monelle elämän nol
lasumma -peliksi: mitä urheilussa voitetaan, se muussa elämisessä 
hävitään. Kun kaikki on panostettava urheiluun, on pakko tinkiä elä
män muista tarpeista. Joutuessaan »uhraamaan» monet muut elämän 
intressinsä urheilun hyväksi urheilijat voivat kokea tämän tilanteen 
myös vaikeana ristiriitana, joka voi häiritä heidän pyrkimyksiään ur
heilu-uralla ja voi johtaa jopa ennenaikaiseen lopettamiseen. 

Arvostetun englantilaisen laatulehden The Obsezverin urheilutoi
mittaja Christopher Brasher, joka Melbournen olympiakisoissa vuon
na 1956 voitti kultamitalin estejuoksussa, arvosteli olympiaraportis
saan vuodelta 1988 terävästi urheilussa vallitsevaa »aika-ammattilai
suutta» eli sellaisen kilpailun mielekkyyttä, jossa varsinaisen ammat
tinsa ohessa urheilevat joutuvat kilpailemaan esimerkiksi sosialistis
ten maiden päätoimisten urheilijoiden kanssa. Hän katsoikin, että »ai
ka-ammattilaisuus» on paljon vakavampi uhka urheilulle kuin paljon 
puhuttu »sala-ammattilaisuus». Aika-ammattilaisuuden ongelma on 
nyttemmin kuitenkin ratkennut, koska lähes poikkeuksetta kaikki ur
heilijat huipputasolla ovat päätoimisia ja avoimesta ammattilaisia. 

Kun rakkaus joutui väistymään urheilemisen ainoana hyväksyttä
vänä pontimena (amateur - amare = rakastaa) ja sai rinnalleen myös 
maallisemmat ja materiaalisemmat pyyteet ja kun urheileminen har
rastuksena muuttui työksi urheilusta hävisi samalla kohtuullisuuden 
hyve; huippu-urheilulle on tunnusomaista hypertonia, itsensä ylittä
misen ylikorostus ja ääripaineet. Kuulu rauhantutkija Johan Galtung 
hämmästeli urheilun ETY-kongressissa Helsingissä vuonna 1982: 

»Mihin kaikki hauskuus on hävinnyt urheilusta? Katsokaa urhei
lijoiden vääristyneitä kasvonilmeitä, hien alta näkyviä stressin
jälkiä ja ahdistusta ja destruktiivista aggressiivisuutta!».

Mutta nykypäivän huippu-urheilu onkin »raakaa peliä», »revitystä» 
ja »kaiken likoon panemista». 

2. Kilpailun moraali

Työstä maksetaan korvaus - palkka. Huippu-urheilu on työtä, mutta 
siinä vain menestyminen takaa korvauksen tehdystä työstä. Huipulle 
pääsemiseksi on tehtävä 5-10 vuotta määrätietoista työtä, johon si
sältyy monia riski- ja epävarmuustekijöitä ja mm. epätietoisuutta sii-
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tä, riittävätkö omat kyvyt huipulle pääsemiseksi. Kun suuren työ
panoksen lisäksi urheilija joutuu »uhraamaan» muista elämisen tar
peistaan urheilu-uransa hyväksi, menestymisen paine kasvaa. 
Panostusten kasvaessa myös menestymisen arvovaraus lisääntyy. 
Menestymisen tärkeys painaa leimansa myös huippu-urheilun mo
raaliin, jota kuvastaa hyvin tunnetun amerikkalaisen valmentajan 
Vince Lombardin diktaatti: » Voi tto ei ole pääasia; se on ai noa asia». 

Huippu-urheilussa harjoittelu on usein »raakaa työtä», »itsensä 
prässäämistä» ja »piinan kestämistä» eli vallan muuta kuin Tahkon 
suosittelemaa »ponnistamisen riemua». Tärkein hyvityksen lähde 
onkin kilpailumenestys ja sen myötäjäiset: julkisuus, sankaruus ja 
raskaan työn korvaukset. Menestys takaa, että vuosien työ ja uhrauk
set Aiviil olA mAnnAAt hnkb,m. Mntta mAnAstyksAn Aciflllytyksenä on 
tehokkuus. Huippu-urheilussa ei ole varaa pehmoiluun, veljeilyyn 
eikä aina edes sääntöjen tai kilpavastustajien loukkaamattomuuden 
kunnioittamiseen. Reilun pelin ja oikean urheiluhengen periaatteet 
joutuvat väistymään usein tehokkuuden tieltä. Pelin panokset ovat 
suuret ja kilpailu voitosta on kovaa. 

Kilpailu on kovaa myös liike-elämässä, mutta vain huippu-urhei
lussa tarvitaan kalliita valheenpaljastuslaboratorioita ja doping-testejä 
lisääntyvän väärinpeluun torjumiseksi. Kun menestystä tavoitellaan 
»maksoi mitä maksoi» -hengessä lääkeaineiden ja lääketieteen väärin
käyttö suorituskyvyn parantamiseksi on saavuttanut sellaisen laajuu
den, että se vaarantaa koko kansainvälisen urheilun uskottavuutta.

Karttuvat tosiasiat viittaavat siihen, että entisen DDR:n suursaavu
tukset urheilussa ovat paljossa perustuneet suunnitelmalliseen, valti
on suojelupoliisin Stasin valvonnassa tapahtuneeseen lääkeaineiden 
väärinkäyttöön! Huippu-urheilun ja olympiakisojen sankarikertomuk
sissa muhiikin suuri valhe. Väärinpeluun avulla saavutetut voitot, en
nätykset ja olympiakisojen kunniataulut on kirjattu huippu-urheilun 
historiaan. Yksikään järjestö ei ole kuitenkaan ryhtynyt p o st fe stum 
puhdistamaan sankarikertomuksiaan ja ennätystilastojaan. Pelko ur
heilun maineen ja uskottavuuden heikkenemisestä estää tällaiset sii
voustalkoot. Puhtaita jauhoja ei löydy yhdenkään ns. urheilumaan 
pussista. Vaikka: doping-valvontaa tehostetaan, sen peittävyyteen jää 
aina sellaisia aukkoja, joita pyritään hanakasti käyttämään hyväksi. 
Suuren menestyksen toivossa otetaan myös suuria riskejä. 

Huippu-urheilu on vieraantumassa urheilun perinteisestä avoi
muudesta. Vilpillisyys ja väärinpeluu viihtyvät hyvin suurten panos
ten huippu-urheilussa. Toisinaan tällainen vilppipeli tunnustetaan 
julkisestikin, mutta luonnollisesti jälkikäteen ja silloinkin sääntöjen 
puitteissa tapahtuvana kokeiluna. Taannoin esimerkiksi olympiajouk
kueen entinen ylilääkäri tunnusti merkkipäivähaastattelussaan käsi
telleensä eräiden juoksijoiden verta heidän jalkojensa siivittämiseksi 
mainitsematta kuitenkaan keiden urheilijoiden verestä oli kysymys. 
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Arvon urheilulääkärimme oli unohtanut lääkärinvalansa lisäksi 
myös sen urheilullisen perustotuuden, että olympiakisoissakin kilpai
lun tarkoituksena on testata juoksijoiden urheilullista etevämmyyttä 
eikä suinkaan urheilulääkäreiden vippaskonstien paremmuutta! 

Median edustama tajuntateollisuus julistaa huippu-urheilun 
ihanuutta ja huumaa suuren yleisön tajuntaa oopiumin tavoin: kukaan 
ei näe mitään merkillistä siinä, että »juoksemisen, hyppäämisen ja 
heittämisen» kisailussa tarvitaan maailmanlaajuinen valheenpaljas
tusverkosto kalliine laboratorioineen, lesteineen, huippulailleineen ja 
tieteellisine asiantuntijoineen vilpillisen kilpailun estämiseksi tai että 
»maailmankuulu» professori lennätetään kesken työkiireitään Roo
maan tulkitsemaan yhden suomalaisen urheilijan doping-testiä!

Doping kuuluu yhtenä osana lisääntyvään välinekeinotteluun, 
jonka avulla pyritään menestykseen kovenevassa kansainvälisessä 
kilpailussa. Välinekeinoltelua on myös sellainen urheiluvälineiden 
ja -varusteiden kehittely, joka asettaa kilpailijat eriarvoiseen asemaan 
kilpailtaessa urheilullisesta paremmuudesta. Väline-edun hyväksi
käyttö merkitsee aina terveen kilpailun »samojen ehtojen» periaat
teen rikkomista. Vain tämän periaatteen tiukka toteutuminen takaa 
sen, ettei mikään väline-etu, vaan todellinen urheilullinen parem
muus ratkaisee kilpailussa menestymisen. 

Urheilun väline- ja varustekehittelyssä päähuomio olisikin kiinni
tettävä juuri välineiden ja varusteiden entistä tiukempaan standar
dointiin tärkeän samojen ehtojen periaatteen mukaisesti. Huippu-ur
heilun kansallisessa »asevarustelussa» puuhataan kuitenkin enem
män välinekeinottelun kuin terveen kilpailun edistämiseksi. Taan
noin Suomen Olympiakomiteakin perusti »teknis-luonnontieteelli
sen» toimikunnan kutsuen siihen mm. fysiikan, kemian, mekaniikan, 
meteorologian, polymeeriteknologian, geofysiikan johtavia asiantunti
joita jäseniksi. Kun suomalaiset urheilujohtajat ovat asialla kysymys ei 
ole mistään välineiden ja varusteiden standardoimisesta, vaan vä
linekehittelystä erityisedun hankkimiseksi edustusurheilijoillemme 
tunnuksin »Suomi voittoon - maksoi mitä maksoi». 

Suurten panosten huippu-urheilussa samojen ehtojen periaate 
(on equal terms) terveen urheilullisen kilpailun perusteena on vaka
vasti vaarassa. Muinaishelleenien olympiakisoissa tuota periaatetta 
sovellettiin jopa valmentautumisessa: kaikki kilpailijat koottiin en
nen kisoja yhteiselle harjoitusleirille. Tänään kisoihin valmentaudu
taan tiukasti omien kansallisten ehtojen mukaisesti, usein liikesalai
suuksina suojattujen valmennusoppien, -menetelmien ja erityislai
tosten puitteissa. 

Johtavat urheilumaat panostavat enentyvästi erityisesti urheilulie
teisiin ja -teknologiaan, sillä paras tieteellinen ja teknologinen asian
tuntemus takaa myös tehokkaimman valmennuksen ja antaa parhaat 
menestymisen mahdollisuudet. Tässä asevarustelussa maamme seu-
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raa tiukasti suurten perässä, josta hyvänä todisteena mm. vuonna 1989 
Jyväskylään perustettu Kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiskeskus 
KIHU. 

3. Totaalistuva kilpailu

Menestykseen kovassa kilpailussa ei enää riitäkään urheilijan yksi
tyisyrittäjyys ja omat voimavarat. Siihen tarvitaan enentyvästi ulko
puolisia voimavaroja: urheilutieteiden tukea, valmentajia, ulko
maanleirejä, testilaboratorioita, lääkintähuoltoa, kuntosaleja, luuli
tunneleita ja muita erikoislaitoksia, koulunkäynnin ja asevelvolli
suuden erityisjärjestelyjä jne. Tämä merkitsee samalla sitä, että myös 
julkisen sektorin osuus huippu-urheilun lukemisessa on jatkuvasti 
lisääntynyt: 

Julkisen ja yksityisen sektorin suhteellinen osuus 
huippu-urheilun tukemisessa 

Yksityinen Julkinen 
sektori sektori 

1. Urheilijan rahatalous
D palkkatulot ja stipendit ++ + 

□ sponsoritulot +++ 

2. Harjoittelu ja valmennus 
□ erityiskoulut +++ 

□ erityisasepalvelu +++ 

□ valmennusleirit ++ + 

3. Asiantuntijapaivelu
□ valmentajakoulutus + ++ 

□ lääkintäpalvelut + ++ 

□ urheiluklinikat + ++ 

4. Tutkimus ja testaus 
□ soveltava urheilutiede + ++ 

□ doping-testaus + ++ 

□ tutkimuskeskus KIHU + ++ 

5. Urheilulaitokset
D urheilulaitokset + ++ 

□ valmennuskeskukset + ++ 

6. Hallinto 
□ lajijärjestöt ++ + 

□ urheiluseurat +++ 

7. Muut /tlvelut 
□ sosiaa iturva (vakuutukset) +++ 

□ koulutustuki + ++ 
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Koko yhteiskunnan panostusten lisääntyessä huippu-urheilu totaa
listuu sananmukaisesti kansainväliseksi eli kansallisten järjestelmi
en väliseksi kilpailuksi. Tässä menestyvät parhaiten ne maat, joilla 
on runsaimmat ja laadukkaimmat resurssit käytössään ja jotka samal
la tehokkaimmin pystyvät mobilisoimaan ne huippu-urheilunsa hy
väksi. 

Takavuosien ns. sosialististen maiden suuri menestys perustui 
osaltaan myös niiden totalitaristisen vallankäytön tehokkuuteen kes
kitettäessä yhteiskunnan voimavaroja huippu-urheiluun - usein 
muiden yhteiskuntasektorien kehittämisen kustannuksella! Kilpai
lun totaalistuessa suuret maat suurine voimavaroineen alkavat entis
tä selvemmin hallita suurkilpailujen tulostilastoja. Pienten maiden 
parhaat menestymisen mahdollisuudet ovat pääasiassa lajeissa, jois
sa vaatimustasoa nostava kilpailukierre ei esimerkiksi lajin uu
tuudesta, erityisolosuhteista ja harrastajamäärästä johtuen ole yhtä 
rusentava kuin esimerkiksi jalkapallon, koripallon, tenniksen, uin
nin ja juoksu-urheilun kaltaisissa valtalajeissa. Pienen maan pieni 
väestöpohja ei edes pysty tarjoamaan riittävästi lahjakkuuksia mo
niin eri lajeihin. On muuten todettava, että kilpailun totaalistuessa 
urheilija helposti menettää itseisarvonsa ja muuttuu »materiaaliksi» 
- puhutaan hyvästä ja heikommasta materiaalista - jota järjestelmä
muokkaa kilpailukykyiseksi.

Kun nykypäivän totaalistuvassa huippu-urheilussa kilpailu näen
näisesti testaa osanottajien paremmuutta, se tosiasiassa testaakin 
taustalla toimivien urheilun kansallisten tuotantojärjestelmien voi
mavaroissa ja toiminnan tehokkuudessa olevia eroja. Tämäkö on 
kansainvälisen urheilun tarkoitus? 

4. Tuotantokustannukset

Huippu-urheilun karu realiteetti on, että menestyksen tuotantokus
tannukset totaalistuvassa kilpailussa ovat huimasti nousseet ja jatku
van kilpavarustelun seurauksena edelleenkin nousevat. Menestymi
seen mäkihypyssä ei riitä enää talvinen hyppyharjoittelu, vaan kesä
harjoitteluun tarvitaan muovimäet ja yhden muovimäen rinnalle toi
nen, entistä suurempi jne. Hiihdon harjoitteluun ei riitä enää talvi
harjoittelu, vaan sitä täydentämään tarvitaan kesäkelillä rullasuksi
hiihtoa ja nyttemmin jo »tunnelihiihtoa» keinolumella jne jne. 

Rahasta on tullut huippu-urheilun elinehto ja kesto-ongelma. 
Rahasta on tullut huippu-urheilussa niin keskeinen tuotannontekijä, 
että alan järjestöt ja seurat ovat itse asiassa muuttumassa aatteellisis
ta yhdistyksistä liikeyrityksiksi ja urheilu vapaasta ja vapaaehtoises
ta harrastuksesta samalla viihdeteollisuudeksi. Vastaavasti urheilun 
johtajuudessa liiketaloudellinen asiantuntemus on korostunut. 
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Liike-elämän johtajien myötä myös liike-elämän moraali, menetel
mät ja markkina-ajattelu ovat soluttautuneet urheiluun: urheilija on 
materiaalia, jota työstetään, hinnoitellaan, ostetaan ja myydään siirto
markkinoilla ja jonka kykyjä myydään viihteenä ja tavaramainonnassa 
suurelle yleisölle. Huippu-urheilusta on tullut kaupallinen viihde, jos
sa ei liiku vain urheilija, vaan ennen kaikkea iso raha. Raha ratkaisee 
usein jopa sen, kuka menestyy nykyurheilussa, kuka ei. 

Päättymättömän kilpailun nostattama vaatimustaso aiheuttaa py
syvän kustannuskriisin markkinoilla, jossa tuotteen hinta suora
myynnissä ylittää urheiluyleisön maksuvalmiuden. Tässä tilanteessa 
on turvauduttava julkisen luen lisäksi liike-elämän tukeen: urheilu ei 
enää myy vain urheiluviihdettä, vaan samalla koko liike-elämän 
juoksevia ja kiinteitä, aineellisia ja aineettomia tuotteita. Elintärkeäs
sä varainhankinnassa on jouduttu turvautumaan myös riskikeinoi
hin: lainanottoon, epävarmoihin liiketoimiin ja harmaan rahan 
markkinoihin. Vaikka huippu-urheilun markkinoilla liikkuu iso 
raha, menestymisen tuotantokustannukset liikkuvat usein tuloja no
peammin ja tuloksena ovat kasvavat talousongelmat ja uusi hälylyt
tävä kehitysilmiö - vararikko. 

5. Tulevaisuus

Maamme urheilu on sitoutunut jo perinteisesti tiukasti kansainväli
sen urheilun koveneviin markkinoihin. Päättymätön kilpailu nostaa 
vääjäämättömästi urheilun vaatimustasoa asettaen eduslusurhei
lumme kilpailukyvyn kovenevien haasteiden eteen, koska huippu
urheilun »asevarustelu» on jatkuva prosessi. Tämä asevarustelu on 
romuttanut perinteisen käsityksen urheilusta ja urheilusta on tullut 
yritystoimintaa, jonka tulostuotannossa hyödynnetään laajenevasti 
yhteiskunnan voimavaroja. Tällä tavoin totaalistuessaan kansainvä
linen urheilu on muuttunut järjestelmien väliseksi kilpailuksi, jossa 
urheilijoiden paremmuus määräytyy entistä enemmän tuotantojär
jestelmien tehokkuus- ja resurssierojen mukaan. Samalla on romut
tunut urheilemisen perinteinen tarkoitus ja humanistiset arvoperus
teet; urheilusta on tullut työtä ja viihdeteollisuutta. 

Päättymättömän kilpailun seurauksena huippu-urheilun tuotan
tokustannukset nousevat ja kilpailun totaalistuessa pienten maiden 
ja pienten yritysten tulostaseet kääntyvät alijäämäisiksi. Urheilun 
kansainväliset markkinat toimivat jo nykyisin entistä selvemmin 
suurten ehdoilla pienille jäädessä pääasiassa pikkulajien, eri
tyisolosuhteiden ja sattuman tarjoamien markkinarakojen antamat 
menestysmahdollisuudet. 

On luonnollista, että nykypäivän kilpailun yhteiskunnassa myös 
urheilussa kilpaillaan. Kilpaurheilu voi sitä paitsi olla parhaimmil-

112 HUIPPU-URHEILUN PÄÄTTYMÄTÖN KILPAILU 



laan hyvää valmennusta kilpailun yhteiskunnan suoritusvaatimuk
siin ja yrittäjyyteen. Mutta sillä on myös omat rajaehtonsa, joiden 
ylittäminen uhkaa mitätöidä urheilun yhteiskunnallisen uskottavuu
den. Päättymätön kilpailu päättymättömänä asevamsteluna sisältää 
itsetuhonsa siemenen. 

Kansainvälisten suurtapahtumien oravanpyörässä vauhti kiihtyy ja 
järki sumenee. Kellään ei ole aikaa pysähtyä arvioimaan kaiken touhu
amisen mieltä ja mielekkyyttä. Kriittinen yliopistokin ja tiede on me
nettänyt hampaansa ja pyörii mukana. Kansallisen liikuntakulttuu
rimme lippulaiva, huippu-urheilu, on täysin kansainvälisten mark
kinavoimien hallinnassa ja samalla -kestämättömän kehityksen tiellä. 

Huippu-urheilultamme puuttuu omiin kansallisiin ehtoihimme 
ja kestäviin perusarvoihin rakentuva »asemakaava», joka takaisi sille 
kestävän kehityksen myös huomispäivän yhteiskunnassa. Tämä kes
tävän kehityksen linjaus on meidän itsemme tehtävä; ei joku Sama
ranch tai kukaan muukaan olympialordi voi sitä meidän puolestam
me tehdä. 
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URHEILUMME KUNNIAKKAIDEN 
PERINTEIDEN VAALIJAT 

Satiirinen visio huippu-urheilumme 
tulevaisuudesta vuodelta 1966 
[Viikko-lehti n:o 13 A] 

On vuosi 1999. Ensimmäiselle suomalaiselle tutkijalle ojennetaan 
presidentin hopeamalja tunnustukseksi hänen suurista ansioistaan 
huippu-urheilun edistämiseksi. Tämä tutkija on onnistunut kehittä
mään mm. menetelmän, jonka avulla pystytään luotettavasti ennus
tamaan lasten kilpailulliset taipumukset ja menestysedellytykset jo 
4-5 vuoden iässä. Järjestetyssä juhlatilaisuudessa puhui mm. valta
kunnan urheilujohtaja korostaen keksinnön huomattavaa yhteiskun
nallista merkitystä: vapaudutaan suurten joukkojen liikuttamiselta,
ammatinvalinnanohjaus keventyy, kun siitä voidaan poistaa urheilu
testit, ja nuoriso voidaan vapauttaa urheilun kansalaisvelvollisuu
desta. Pääomasäästöt ovat myös huomattavat ja nyt pystytään toteut
tamaan kiireisimmät rakennussuunnitelmat: neljä ali- ja ylipainehal
lia, kahdeksan hiihtohallia ja kymmenen 'poikkeuksellisiin sääoloi
hin totuttautumisen, hallia. Asiantuntijoiden käsitysten mukaan
nämä hallirakenteet ovat välttämättömät edustusurheilijoittemme
harjoittelun ja kilpailumenestyksen turvaamiseksi.

1. Mainospalat

Juhlatilaisuus on tavanomaisen arvokas ja ehythenkinen. Valtakun
nan urheilujohtajan puheeseen sisällytetyt mainospalatkaan eivät 
tällä kertaa aiheuttaneet tunnelmassa sanottavaa säröilyä. Muistetta
neen, että jo vuodesta 1990 alkaen Liiketoiminnan Keskusliiton 
kanssa tehdyn mainossopimuksen mukaisesti urheilujohtajien julki
siin puheisiin on sijoitettava joka kymmenennen virkkeen jälkeen 
yhden lauseen mittainen mainospala. Olympiakeräys ei enää ole yk
sin kansan karttuisan käden varassa, vaan urheilujohtajatkin kartut
tavat yhteistä kassaa. Urheilujohtajien puheet ovat mainospalojen 
johdosta myös huomattavasti elävöityneet ja näin tietysti tapahtuu, 
kun puheen ajatusjuoksun keskeyttää mainoslausahdus »EI 00 
TIPPA VAARAN VOITTANUTTA!» 

114 URHEILUMME KUNNIAKKAIDEN PERINTEIDEN VAALIJAT 



Samaisen mainossopimuksen mukaan urheilukilpailussakin seuraa 
joka 10. minuutti mainostuokio, jonka aikana kilpailijat esittelevät mai
nostamiensa liikkeiden tuotteita. Erityisesti tupakka-, olut- ja makeis
maistajaiset ovat yleisön suuressa suosiossa. 

Arvojen sekaannus, joka oli tunnusomaista maamme urheiluelä
mälle vielä 1960-luvulla, ei enää häiritse urheilutoimintaa. Urheilun 
yhteiskunnalliset intressit ovat pelkistyneet tuottajien ja kuluttajien 
intresseiksi. Huippu-urheilijat ovat tuottajia ja heidän tuotteinaan 
ovat ennätykset ja voitot. Tuotteiden kuluttajana on suuri yleisö, joka 
on aina ollut halukas maksamaan hyvän hinnan menestyselämyksis
tä. Urheilun kuluttajakunta on varsin vaativa ja vain kaikkein paras 
eli voitto on sille kyllin hyvää. 

On muuten merkille pantavaa, että urheilussa, kuten muussakin 
talouselämässä, kuluttajien järjestäytyminen oli aluksi hidasta. Vielä 
1970-luvulle asti penkkiurheilun järjestäytyneisyys tarkoitti vain 
paikallista ns. pyttykerhotoimintaa. Valtakunnan Yleisöliiton perus
taminen v. 1976 muutti täysin tilanteen. Liitto saavutti nopeasti vai
kutusvaltaisen aseman maan urheiluelämässä ja nykyisin, vuositu
hannen vaihteessa, ei voida tehdä mitään valtakunnallisia ratkaisuja 
ja sopimuksia ottamatta huomioon liiton ja sen puheenjohtajan, 
penkkiurheilun valtakunnanjohtajan, toivomuksia. 

2. Urheilutallit liikeyrityksinä

Huippu-urheilijoiden ja vanhakantaisten erikoisliittojen suhteet häi
riytyivät lopullisesti urheilun suuren murroskauden aikana 
1970-luvulla. Lisääntyvät edustus- ja muut liittovelvoitteet sekä sa
tunnaiset ja suuruudeltaan vaihtelevat palkinnot synnyttivät kasva
vaa tyytymättömyyttä ja sosiaalista turvattomuutta huippu-urheili
joiden keskuudessa. Tämä kestämätön tilanne johti huippu-urheili
joiden omien urheilutallien perustamiseen aluksi liike- ja teollisuus
laitosten taloudellisen tuen varassa. Vuonna 1979 Urheilutallien 
Liitto solmi TV:n kanssa yhteistoimintasopimuksen, joka takasi kai
kille talleille riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Nykyisin 
tallit toimivat liikeyritysperiaatteella, ja kullakin tallilla on omat ta
lousjohtajansa, promoottorinsa, markkinointimiehensä, värvärinsä 
ja erikoisvalmentajansa. Monet vanhan järjestelmän liikemiesjohta
jat siirtyivät tallien palvelukseen, mikä huomattavasti nopeutti tätä 
edistyksellistä kehitystä. 

Uusi tallijärjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi, mikä on oi
keastaan luonnollistakin, koska uudessa järjestelmässä kuluttajien ja 
tuottajien intressit pääsevät ilman välittäjäportaita vaikuttamaan toi
siinsa. Kokemukset osoittavat selvästi. että erikoisliittojen omat int
ressit ja monet ns. aatteelliset rasitteet vain häiritsevät niitä kysyn-
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nän ja tarjonnan voimia, jotka itse asiassa urheilussakin ovat kaiken 
tehokkuuden ja edistyksen voimanlähteinä. 

3. Valtakunnansovittelija hoitaa urheiluriidat

Vaikka yhteiskunnalliset perusintressit ovatkin nyttemmin pelkisty
neet ja näitä intressejä edustavat eturyhmät jäsentyneet, tämä ei kui
tenkaan ole pystynyt vähentämään etuvastakohtaisuuksia ja ristirii
taisuuksia urheiluelämässä. Näiden ratkaisemisen mahdollisuudet 
ovat kuitenkin nykyisin verrattomasti paremmat kuin joskus 
1960-luvulla. 

Tämäkin on luonnollista, koska vaikeita ja usein sovittamattomia 
ns. aatteellisia erimielisyyksiä ei enää erikoisliittojärjestelmästä luo
pumisen jälkeen ole esiintynyt ja koska taloudelliset eturistiriidat -
joista useimmiten on kysymys - voidaan yleensä helpommin ratkais
ta rationaalisin perustein. 

Käytännön ratkaisumenetelmät ovat tietysti myös kehittyneet. 
Useimmiten saavutetaan riitapuolia tyydyttävä ratkaisu kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeriöön kuuluvan urheiluriitojen valta
kunnansovittelijan välitysehdotuksen pohjalta. Joissakin poikkeus
tapauksissa ratkaisua on ollut haettava urheilutuomioistuimesta, 
jonka päätös on vetoamaton. Tuomarinvaltaa tässä korkeimmassa 
tuomioistuimessa käyttää 4 olympiakomitean valitsemaa amatöö
risääntöjenoppinutta, 2 yleisöliiton eli kuluttajien ja 2 urheilutallien 
eli tuottajien edustajaa. 

Eniten häiriöitä urheilun markkinatilanteessa ovat aiheuttaneet 
liian lyhytaikaiset eri tallien, yleisöliilon ja TV:n väliset sopimukset. 
Valtakunnansovittelijan pyrkimyksenä on ollut yhteiskunnan etujen 
turvaaminen nimenomaan pitkäaikaisen linnarauhan avulla, jonka 
aikana toivotaan päästävän komivuotisiin sopimuksiin. Tämä takaisi 
talleille ja urheilijoille riittävän sosiaalisen turvan, mikä taas on vält
tämätöntä tehokkaan valmentautumisen ja kilpailukyvyn kannalta. 

4. Urheilijoilla on omat palkkaluokkansa

Urheiluriitojen valtakunnansovittelijan toimialaan kuuluvat myös 
urheilutallien sisäiset eli urheilijoiden palkkaluokituksia ja amatöö
risääntöjä koskevat riitaisuudet. Urheilutalleihin kuuluvien urheili
joiden palkka määräytyy valtion B-palkkaluokituksen mukaisesti. 
Kilpailukauden alussa järjestettävien katsastuskilpailujen tulosten 
perusteella kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö vahvistaa ur
heilijan lopullisen palkkaluokan kalenterivuodeksi kerrallaan. Ama
töörisääntöjen rikkomukset ovat muuten huomattavasti lisääntyneet 
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viime aikoina. Urheilijat ovat alkaneet julkisestikin vaatia sivupalk
kiomahdollisuuksia. Amatöörisäännöt katsotaan vanhentuneiksi ja 
sääntöjen 3. § esitetään uudisteltavaksi. Kuten tiedetään, mainitussa 
pykälässä määritellään amatööriksi urheilija, joka »urheilee pelkäs
tään kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vuosittain vahvis
taman palkkaluokan mukaisen palkan vuoksi». Kansainväliset sitou
tumukset ovat toistaiseksi olleet kuitenkin amatöörisääntöjen moder
nisoimisen esteenä. Asiantuntijoiden käsitysten mukaan amatööriy
den määrittely on kokonaan meidän oma sisäinen asiamme. Kansain
väliset sitoumukset eivät saa meitä velvoittaa, koska silloin ne kaven
taisivat valtiomme suvereniteettia. Tulkinta on oikeaan osunut ja on 
ilmeistä, että ennen pitkään voimme kokonaan luopua amatöörisään
nöistä, jotka ovat aina olleet vapaan kilpailun ja urheilun myönteisen 
kehityksen pahimpana esteenä. 

5. Urheilijoiden oma puolue

Vähiten urheiluriitaisuuksia on esiintynyt urheilun valtakunnantal
lissa. Valtakunnantalliin valitut ns. valtakunnanurheilijat ovat valti
on erityisessä suojeluksessa jo perustuslain nojalla ja talli on alistettu 
poikkeuksellisesti ulkoasiainministeriöön. 

Valtakunnantalli vastaa maan edustusurheilusta. Vaihtuvuus tal
lissa on suuri, koska urheilija säilyttää tämän sopimuspalkkaisen vir
kansa vain niin kauan kun hän pystyy parempiin kilpailusuorituk
siin kuin muiden tallien edustajat. Valtakunnantallin jäsenyys on 
erittäin haluttu kuuluuhan valtakunnanurheilijan nautintaoikeuk
siin korkea sopimuspalkka ja lisäksi mm. pitkäaikaiset valmennus
leirit etelämaiden parhaissa urheilukeskuksissa. 

Tämä kaikki maksaa ja maksaa paljon. Mistä varat? joku maallikko 
saattaa kysyä. Varojen puute on aina ollut maamme urheilutoimin
nan kehityksen pahimpana esteenä. Jo 1950- ja 60-luvuilla todettiin 
taloudellisten resurssien riittämättömyys »edustusurheilumme nos
tamiseksi kansainvälisen kärjen tuntumaan». Urheilun suuren mur
roskauden aikana 1970-luvulla tämäkin pulma onnistuttiin lopulli
sesti ratkaisemaan. Eduskuntavaaleissa vuonna 1974 valtakunnanur
heilijat yhdessä muiden tallien urheilijoiden kanssa muodostivat 
oman »Urheilun valtakunnanpuolueen», jonka vaalimenestys takasi 
sille eduskunnassa suurimman puolueen aseman. Tämän jälkeen 
kaikki hyvä järjestyi kuin itsestään. 

Maamme urheilutoiminta on sittemmin kehittynyt valtavasti. 
Aikaisemmin vain palloilussa noudatettiin sarjajärjestelmää, mutta 
nykyisin kaikki urheilutoiminta on edustuksellista, tallien välistä 
sarjakilpailua. Menestyminen valtakunnansarjassa on elinehto eri 
talleille, ja tästä syystä urheilijoiden värväystoiminta on tehokasta, ja 

URHEILUMME KUNNIAKKAIDEN PERINTEIDEN VAALIJAT 117 



siirtomaksuista koostuva liikevaihto ylittää huomattavasti valtion 
palkkamenot. Värväystoiminta ulottuu luonnollisesti myös yli maan 
rajojen ja valtion kaupallisten sihteerien tärkeimpiin tehtäviin kuu
luu ulkolaisten huippu-urheilijoiden värväys. Jotta tämä laaja vär
väystoiminta ohjautuisi yhteiskunnan etujen mukaisesti ja jotta siir
tomaksut saataisiin lainmukaisen verotuksen piiriin - kuten on saatu 
urheilijoiden palkkiotkin - järjestetään vuosittain kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön toimesta julkinen värväyshuutokauppa 
Aulangolla. Näin julkisen viranomaisen valvonnan alaisena eri talli
en kaupalliset johtajat kysynnän ja tarjonnan lakien puitteissa osta
vat ja myyvät talliensa edustuksia. Eikö juuri tämä ole fair play -aat
teen kauneinta toteutumista yhteiskuntaelämässä! 

6. Ei haamu- vaan sietorajat

Asiantuntijoiden 1960-luvulla julistamat urheiluennätysten haamu
rajat ovat jo monia kertoja siirtyneet urheilun historiaan kuriositeet
teina. Urheilulääketieteen, -psykologian ja -teknologian oivalluksiin 
perustuva tieteisvalmennus on kaatanut inhimillisen suorituskyvyn 
haamurajat. Molivaatiotutkimusten uudistamat kannustejärjestel
mät ovat tehneet ali-, yli-, ohi- ja valekuntokäsilteet tarpeettomiksi. 
1960-luvulla puhuttiin muotiasiana ympärivuoden harjoittelusta. 
Harjoittelun intensiteetin synnyttämät motivaatio-ongelmat pystyt
tiin ratkaisemaan progressiivisen »kannustejärjestelmän» ja auto
maattiseksi ehdollistetun kuntoharjoittelun avulla. 

Emme enää puhu naiivisti haamurajoista, vaan sietorajoista. Sie
torajasta alettiin puhua vakavasti ensi kertaa vuonna 1979, kun kan
saneläkelaitos kiinnitti lääkintöhallituksen huomiota siihen, että tal
liurheilijoiden sairaus- ja invaliditeettikustannukset ovat huolestut
tavasti kohonneet ylittäen monin kerroin jopa vaarallisimpien am
mattien sairauskustannukset. Tieteisvalmennuksen tehokkuus aset
taa nykyisin pikemminkin inhimillisen sietorajan kuin ennätysten 
haamurajat koetteelle. Kansakunta tekee kunniaa urheilijoilleen, jot
ka näistä riskeistä piittaamatta uhraavat jopa terveytensä yhteiskun
nan hyväksi vaaliessaan urheilumme kunniakkaita perinteistä ja 
edistäessään urheilun jaloa aatetta. Meidän kunniatehtävämme on 
puolestaan huolehtia heistä ja heidän huolettavistaan silloin. kun he 
eivät itse enää siihen kykene. Tämän kunniavelan on jokainen tosi 
penkkiurheilija valmis maksamaan ja maksaakin sen lunastaessaan 
pääsylipun katsomoon tai TV:n katseluluvan. 
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7. Pienet ja suuret olympiakisat

Kansainvälinen kilpailumenestys on ollut erinomainen verrattuna 
vanhan järjestelmän aikana saavutettuihin pistesijasaavutuksiin. 
Valtakunnanurheilijoiden menestymiseen on vaikutlanut huomat
tavasti valtakunnan suunnittelutoimiston yhteyteen vuonna 1976 
perustettu pysyvä urheilun valtakunnansuunnittelun osasto, jonka 
tehtävänä on »tutkia kuinka maamme kansainvälisen edustusurhei
lun hoitaminen olisi järjestettävä» 

Kuten arkistolähteistä tiedetään, asetti valtioneuvosto jo vuonna 
1960 valtion komitean tutkimaan luola samaa asiaa. Komitean mie
tintö ei kuitenkaan koskaan valmistunut, sillä sen selvitykset ennät
tivät nopean kehityksen johdosta aina vanhentua. Valtioneuvosto 
muuttikin mainittuna vuonna komitean valtakunnan suunnittelu
toimiston pysyväksi osastoksi, mikä osoittautui onnistuneeksi rat
kaisuksi. Multa niinpä elettiinkin suurta 1970-luvun kehityksen ai
kaa. 

Suomalainen valtakunnanurheilija on jälleen kovaa valuuttaa -
käyttääkseni urheilutoimittajien ilmeikästä sanontaa - kansainväli
sillä markkinoilla. 

Myytti ulkolaisten urheilijoiden sisukkuudesta on kumottu. 
Olympiamenestyksemme on ollut erinomainen ja Suomi on kuulu
nut kärkiryhmään jo kolmissa peräkkäisissä olympiakisoissa. Tietys
ti tällä tarkoitetaan ns. pienten puolueettomien maiden olympiakiso
ja, joita on järjestetty vuodesta 1986 alkaen. Maailman mahtavilla on 
omat olympiakisansa - ilman olympiarauhaa - mutta näiden ennä
tyksistä ja tulossadosta meillä ei ole kuin huhupuheisiin perustuvia 
aavistuksia. Vuonna 1980 eduskunta urheilupuolueen aloitteesta 
sääti lain, jonka mukaan suurvaltojen urheilusaavutukset ovat uutis
kiellossa. Suurvaltojen urheilulliset saavutukset olivat jo tuohon ai
kaan sitä tasoa, että niihin yltäminen pienen maan urheilullisin voi
mavaroin oli käynyt mahdottomaksi. 

8. Miten päästään maailmankartalle

Yleisö alkoi turhaantua ja kyllääntyä »kunniakkaisiin tappioihin ja 
pistesijamenestyksiin». Uutissulkua koskeva eduskunta-aloite sai 
myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan urheiluasiainjaoston kan
natuksen ja niinpä lakialoite hyväksyttiin myös eduskunnan täysis
tunnossa. Harva lakialoite on tuottanut niin myönteisiä tuloksia kuin 
tämä uutissulkua koskeva. Olemme jälleen maailman kartalla, maail
mantilastoissa komeilevat jälleen suomalaisnimet ja olympiamenes
tys näyttää turvatulta pitkiksi ajoiksi eteenkin päin (suurin osa pien
ten maiden olympiakisojen osanottajista tulee ns. kehitysmaista!). 
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Urheilijoittemme kansainvälinen menestys ei ole rajoittunut vain 
ns. perinteisiin suomalaislajeihin. Urheilijamme ovat tehneet uusia 
aluevaltauksia. Jo valtakunnanliiton aikana liikuntaurheilun piiriä 
laajennettiin ennakkoluulottomasti: aluksi otettiin ohjelmaan moot
toriurheilu ja sittemmin myös muu ns. ajokkiurheilu. Me saamme 
nyt iloita näiden kaukonäköisten päätösten hedelmistä. Pari kuu
kautta sitten toimeenpantiin pienten maiden olympiakisat juuri ajok
ki urheilun aloilla. Suomalainen hevonen sai nousta peräti kolme 
kertaa korkeimmalle palkintokorokkeelle ravikilpailujen voittajana! 
Kuka suomalainen saattoi silloin katsella TV:tä silmäkulman kostu
matta ja kuka meistä ei olisi silloin rintaansa röyhistäen ajatellut: 
Kylläpä me suomalaiset sentään olemme hyviä! 
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HUIPPU-URHEILUN 

»ASEVARUSTELU»

Mielipidekirjoitus, 
Helsingin Sanomat 4.7.1995 

Panokset kasvavat 

Huippu-urheilussa kilpailun prosessi on päättymätön, mikä ruuvi
kierteen tavoin nostaa kilpailun vaatimustasoa. Edustusurheilun kil
pailukyvyn säilyttäminen vaatiikin jatkuvasti lisääntyviä tuotanto
panoksia. Tässä »asevarustelussa»eivät enää riitä vapaaehtoisjärjes
töjen tuotantovoimat, vaan siinä tarvitaan entistä enemmän myös jul
kisen sektorin panostusta. Kilpaurheilun totaalistuminen onkin ha
vaittavissa kaikkialla, missä mielitään menestyä kansainvälisessä ur
heilussa. Urheilun suurvalta -perinteemme velvoittaa: Gallup-tutki
muksen mukaan lähes 80% aikuisväestöstä janoaa edelleen menes
tystä, ja se peilautuu myös voilonuhoisista ja suhteettomiksi paisu
neista lehtien urheiluosastoista ja TV:n urheiluohjelmista. Julkisen 
sektorin laajenevaan tukipakettiin kuuluvat mm. huippu-urheilun 
erikoislaitokset, urheilukoulut ja puolustusvoimien urheilukomppa
nia, valmennuskeskukset, urheilulääkäriasemat, Jyväskylän yliopis
ton valmentajakoulutus ja velka-Suomen antina Kilpa- ja huippu-ur
heilun tutkimuskeskuksen, KIHUN, perustaminen »alppimajapro
jekteineen» ja tutkimuslaboratorioineen sekä valtion uudet, 5 000 
markan suuruiset verottomat kuukausipalkkiot edustusurheilijoille. 
Entisen DDR:n valtionurheilijan (»state amateur») malli on vihdoin 
löytänyt suomalaisen sovellutuksensa. 

Päättymättömän kilpailun ruokkima vaatimustason nousu suosii 
suuria maita suurine voimavaroineen ja urheilijareserveineen kaven
taen vastaavasti pienten maiden menestymisen mahdollisuuksia. 
Urheilussa kilpaillaan voitosta tai mitalista - ei hyvästä sijoituksesta 
- sillä vain voitto tai mitali maineen ja mannonan lisukkeineen voi
antaa hyvityksen urheilijan ja yhteiskunnan lisääntyville panostuk
sille. Ilman menestystä nämä sijoitukset olisivat pikemminkin vir
heinvestointeja. Panosten kasvaessa menestyksen saavuttaminen tär
keytyy, mutta myös vaikeutuu, mikä on omiaan lisäämään tuloskei
nottelua ja väärinpeluuta.
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Peli kovenee 

Maamme tunnetaan huippu-urheilun historiassa urheilijoidensa 
suursaavutuksista. Totaalistuvan kilpailun vuoksi tästä pikkujättiläi
sen perinnöstä on tulossa nykypäivän urheilujärjestöillemme ylivoi
mainen tehtävähaaste Se aiheuttaa liian kovia menestyspaineita jär
jestöille ja urheilijoille. Kun paineet ja odotukset ylikuumenevat, rei
lun pelin periaatteet ja kilpailun urheilulliset tarkoitukset voivat 
unohtua ja menestykseen pyritään jopa keinoja kaihtamatta. Avoi
men kilpavarustelun rinnalle huippu-urheilussa onkin kehittynyt 
myös piilovarustelu: yhtäältä hyväksyttävyyden rajamailla tapahtu
va »harmaa» ja toisaalta väärinpelaamiseen tai laittomiin keinoihin 
perustuva »pimeä» tuloskeinottelu. 

Harmaan asevarustelun menetelmät ovat yleensä ulkoisia mani
pulointikeinoja, joiden avulla pyritään keinotekoisesti tehostamaan 
harjoittelun vaikutusta ja nostamaan urheilijan suorituskykyä. 
Monet näistä manipulointikeinoista ovat virallisesti hyväksyttäviä. 
Sellaisia ovat mm. hiihtourheilun suksihuolto, yleiset bonuskannus
teet, ravinto- ja ravinneohjaus, fysioterapian ja » psyykkaamisen» hy
väksikäyttö jne. 

Pimeään asevarusteluun kuuluvat vuorostaan mm. suorituskyvyn 
farmakologinen ja lääketieteellinen manipulointi (doping), sääntöjen 
vastainen välinekeinottelu, kilpavastustajan vahingoittaminen tai lah
jonta ja tulevaisuuden mahdollisuuksina mm. suorituskyvyn antropo
metrinen ja geneettinen manipulointi. Panosten suureneminen ja me
nestysmahdollisuuksien heikentyminen kovenevassa kilpailussa ovat 
omiaan lisäämään houkutusta väärinpeluuseen ja tuloskeinotteluun 
Tästä ovat osoituksina väkivaltailmiöiden, dopingin ja välinekeinotte
lun hälyttävä leviäminen huippu-urheilussa. Kukaan ei varmasti tie
dä, miten monet ennätykset, mitalit ja olympialaakerit onkaan saavu
tettu vilpillisin keinoin tai miten monet kansalaisjuhlat pidetty ja kan
sallislaulut laulettu urheilun antisankarien, väärinpelaajien, kunniak
si? Varmaan monet, koska asiantuntijatkin ovat pitäneet tilannetta 
huolestuttavana. Tällaisetkin »saavutukset» ja »maineteot» säilyvät 
sankaritekoina huippu-urheilun ja olympiakisojen historiassa, kuten 
säilyvät myös dopingin siivittämät ennätykset SUL:n ennätyslilastois
sa! Olympiavalat ja -aatteet menettäisivät uskottavuuttaan, jos vaikka
pa entisen DDR:n olympiasaavutukset systemaattisen doping-väärin
käytön vuoksi mitätöitäisiin ja kunnia post festum annettaisiin viralli
sissa tulostilastoissa niille, joille se tosiasiassa kuuluisi. Muuten on 
varsin todennäköistä, että väärinpeluu ruokkii myös itse itseään huip
pu-urheilussa: jonkun urheilijan väärinpeluu antaa ns. samojen ehto
jen periaatteen mukaisesti myös kanssakilpailijoille eräänlaisen oikeu
tuksen vippaskonstien käyttöön. Siten doping ruokkii dopingia. Vää
rinpeluussakin on omat »reilun pelin» sääntönsä. 
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KIHUn »asekeksintö» 

Maamme on kuulunut näytöistä päätellen ainakin harmaan aseva
rustelun ja veritankkauksen alalla eturivimaiden joukkoon ... Monet 
urheilumme »suursaavutukset» 1970-luvulla saivat ilmeisesti lisä
potkua lääketieteellisestä »tohtoroinnista». Uusin kotimainen »ase» 
on Vuokatin ns. alppimaja. Tämä maja on itse asiassa eräänlainen 
»kaasulaitos», jossa hengitysilman kemiallisen manipuloinnin avulla
pyritään nostamaan urheilijoiden hapenkäyttökapasiteettia. Tuotan
toprosessi on täydessä käynnissä ja tuottajat suunnittelevat lehtitie
don mukaan prosessin soveltamista kotikäyltöönkin. Yleensä har
maa ja pimeä asevarustelu kuuluu huippu-urheilun »liikesalaisuuk
siin». Tällaista »kaasulaitosta» suurine typpisäiliöineen on kuitenkin
mahdotonta säilyttää salaisuutena; siitä onkin tullut julkisen häm
mästelyn ja kritiikin kohde. Hengitysilman koostumuksen keinote
koinen manipulointi urheilijan kestävyyskapasiteetin parantamisek
si on sukua veridopingille ja samalla tuloskeinottelulle. Ihmetystä
herättää myös se, että tällainen kiistanalainen hanke kuuluu Kihun
kehittämisohjelmaan. Kun julkinen sektori entistä enemmän panos
taa huippu-urheilumme kehittämiseen, on tietysti tärkeää, että sen
tuki kohdennetaan vain hankkeisiin, jotka ovat urheilullisesti ja yh
teiskunnallisesti kiistattomia ja hyväksyttäviä. Huippu-urheilun ase
varustelussa liikutaan tänään entistä enemmän tuloskeinottelun ja
samalla hyväksyttävyyden raja-alueilla. On hämmästyttävää, että
opetusministeriön asiantuntijatyöryhmä ei tuoreessa muistiossaan
»Huippu-urheilu 2000 - Strategia huippu-urheilun kehittämiseksi»
käsittele lainkaan näitä huippu-urheilun ajankohtaisia linja
kysymyksiä, saati sen kärjistyviä kustannusongelmia ja väärinpe
luun ja järjestyshäiriöitten lieveilmiöitä. Päättymätön kilpailu kiih
dyttää huippu-urheilun asevarustelua, mikä ennemmin tai myöhem
min nostaa esille nämä tärkeät linjauskysymykset.

Väli nekei nottel u 

Linjausten puuttuessa maamme huippu-urheilun kehittämistä on 
ohjannut usein periaate: kaikki, mikä ei ole säännöissä nimenomai
sesti kielletty, on luvallista. Tähän perustui mm. jo 1960-luvun lo
pulla alkanut veridopingin hyväksikäyttö. Sääntöjen porsaanreikiä 
on käytetty hyväksi myös väline- ja varustekehittelyssä, jossa väline
edun avulla pyritään nostamaan »omien» urheilijoiden suoritusky
kyä. Tällöin unohdetaan, että reilun pelin kilpailussa paremmuuden 
perusteena on oltava osanottajien urheilullinen suorituskyky eikä 
suinkaan tuotekehittelyn antama väline-etu. Kaikki välinekeinottelu 
murentaa kilpailun urheilullista perusmieltä. Väline-edun tavoitte-
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lun sijasta olisikin pyrittävä vakioimaan käytettävät välineet, varus
teet ja jopa kilpailun ympäristöolosuhteetkin mahdollisuuksien mu
kaan. 

Kaikki me iloitsemme, kun »omat» poikamme ja tyttömme menes
tyvät kansainvälisissä kilpailuissa. Tuota yhteistä iloa riittää kuiten
kin vain, jos saavutettu menestys on perustunut reiluun peliin eikä 
vippaskonstien käyttöön. Koveneva kilpailu ja suuret panokset hou
kuttelevat väärinpeluuseen ja tuloskeinoUeluun. Tästä hälyttävin to
diste on maailmanlaajuisen »valheenpaljastusverkoston» perustami
nen doping-laboratorioineen, erikoislääkäreineen ja -tutkijoineen, 
kansainvälisine sopimusjärjestelmineen ja oikeusturvajärjestelyi
neen. Valhe ja käräjöinti ovat uusia piirteitä nykypäivän huippu-ur
hRihm toinrnn kuvassa. MonRt huippu-urheilijat haluavat luonnolli
sesti saavuttaa todellisen huipun eli sen suuren voiton, mutta vain 
ani harvoilla on siihen mitään mahdollisuuksia. Suuri voitto voikin 
muuttua suureksi houkuttimeksi tuloskeinotteluun, vieläpä petok
seen. Lisääntyvä tuloskeinottelu, ylikuumentunut kilpavarustelu ja 
yleistyvät »valheenpaljastusuutiset» jäytävät rajusti huippu-urheilun 
uskottavuutta. Huippu-urheilu onkin jo menettänyt monia reilun pe
lin ystäviään, mutta vähät siitä, kun huutosakkia riittää. 

»Maailman tärkein asia»

Päättymättömän kilpailun ja asevarustelun seurauksena olympiami
talin hinta on noussut arvoon arvaamattomaan. Kuitenkin on lopulta 
kysymys »vain juoksemisesta, hyppäämisestä ja heittämisestä», ku
ten aikanaan tunnettu ns. Wolfenden -komitea Englannin urheilutoi
minnan kehittämistä koskevassa mietinnössään totesi. Urheilu, jolla 
kerrotaan joskus olleen jotain tekemistä leikin kanssa, näyttää kui
tenkin tänään sumentavan jopa yhteiskunnan päättäjien - eikä vain 
urheilujohtajien - suhteellisuuden tajun. Mutta ihmekös tuo, kun tä
hän »juoksemiseen, hyppäämiseen ja heittämiseen» ympätään koko 
kansakunnan kunnia, liike-elämän iso raha, mieletön mediarummu
tus ja suuren yleisön elämysnälkä ja kasvava -olutjano. Näiden väke
vien voimien ansiosta urheilusta tulee helposti »maailman tärkein» 
»dinosaurushallien», »alppimajojen» ja »hiihtotunnelien» asia -
»maksoi mitä maksoi». Ja rahaa tuntuu riittävän näin tärkeään asiaan
velka-Suomessakin.

Huippu-urheilusta on nyky-yhteiskunnassa tullut suosittu yleisö
viihde. Yleisökin janoaa urheilussa »omien» menestystä ja näissä 
odotuksissaan unohtaa helposti pelin säännöt ja urheilun perustar
koituksen; huippu-urheilusta on tullut monissa maissa myös yhteis
kuntajärjestystä horjuttava yleisöväkivallan ja huliganismin laukaisi
ja. Vielä joku vuosikymmen sitten urheiluliike humanistisine arvoi-
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neen ja kasvaluspäämäärineen oli mukana rakentamassa »parempaa 
yhteiskuntaa». Päättymätön kilpailu ja kiihtyvä asevarustelu ovat 
syrjäyttäneet urheilun perinteiset arvoperusteet. 
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OLYMPIAKISAT - URHEILUN 

KULTAINEN VASIKKA 

Olympiakisat on jälleen kerran puhuttanut Suomen kansaa. Eikä 
vain siksi, että Helsinki anoi vuoden 2006 talvikisojen järjestämisoi
keutta suurin äänin, toivein ja - pettymyksin. Mitään oppimatta. 

1. KOK:n hallinto.

Kun urheilusta on muutenkin häviämässä reilu peli, on luonnollista, 
että reilu peli on häviämässä myös urheilun johtamisesta ja Kansain
välisen Olympiakomitean hallinnosta. Kun urheilussa raha entistä 
enemmän ratkaisee menestymisessä, se ratkaisee myös kisapaikko
jen valinnassa. Tämän kasinopelin hämärien siirtojen paljastuttua 
julkinen huomio kiinnillyikin KOK:n hallinnon puutteisiin. 

Merkillistä kylläkin, mutta tässä keskustelussa vaiettiin tyystin 
siitä kritiikistä, jonka tasavaltamme päämies Urho Kaleva Kekkonen 
jo vuonna 1971 tunnetussa sporttipuheessaan Jyväskylässä esitti: 

126 

»KOK on suvereeni, täysin itsenäinen elin, jolla ei ole alistussuh
detta eikä organisatorista yhteyttä mihinkään valtiolliseen tai ur
heilulliseen järjestöön. KOK:n jäsenmaiden määrä nyt on 126,
mutta äänioikeus on vain 59 »valitun» maan edustajilla, kun taas
enemmistöllä, 67 maalla, on jäsenoikeus, mutta ei mitään päätös
valtaa. Päätösvaltaakaan käyttävä jäsenmaa ei saa valita edusta
jaansa KOK:aan, sillä valinnan suorittaa KOK, siis ns. valittujen
kerho, itse. Valintaan ei asianomaisen maan urheilujärjestöillä
ole mitään sananvaltaa tai sanansijaa [ ... ] KOK:lla on olym
piakisojen järjestämisessä, osanottajien hyväksymisessä ( esim.
amatöörisäännöt) yms. asioissa ehdoton ratkaisuvalta. KOK on it
selleen ottamansa toimivallan rajoissa suvereeni, itsevaltias, se ei
ole minkäänlaisen kontrollin alainen. Sen päätökset ovat lopulli
sia, niistä ei voi valittaa minnekään. Tunnen monia tämän arvo

valtaisen, eksklusiivisen ritarikunnan jäseniä. He ovat hyvin
kunnioitettavia ihmisiä. Mutta demokraattisessa yhteiskunnassa
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ei voi olla vallankäyttäjiä, jotka eivät ole saaneet valtuuksiaan 
niiltä, joihin heidän vallankäyttönsä kohdistuu tai yhteiskunnal
lisilta elimiltä. KOK:n jäsenet edustavat vain itseään, he ovat teh
tävässään elinikäisiä. Ei ole mikään moite, vaan tosiasian esittä
minen, jos sanoo, että pitkäaikaisen ulkopuolista valvontaa vailla 
olevan vallankäytön vuoksi KOK:n jäsenet ovat vieraantuneet ur
heiluelämän todellisuudesta, he ovat käpertyneet omiin sään

töihinsä ja rituaaleihinsa. Demokratialla, demokraattisella vas

tuulla ja kontrollilla, julkisella tiedotustoiminnalla ei heidän 
työssään ole jalansijaa[ ... ]» 

Puheen tärkeä sanoma on paljossa edelleenkin ajankohtainen, vaikka 
se esitettiin jo kohta 30 vuolta sitten. KOK on säilynyt suljettuna yh
teisönä, jossa iso veli, His Excellency, valvoo ja ohjaa huolella valitun 
kamariorkesterinsa toimintaa. 

»Tässä yhteydessä on paikallaan oikaista niitä virheellisiä tietoja,
joita entiset olympiajohtajat Pertti Paloheimo ja Kalevi Tuominen
ovat omissa muistelmakirjoissaan esittäneet kirjoittajan osuudes
ta sporttipuheen syntyyn. He arvelevat sporttipuheen olevan kir
joittajan käsialaa. Tosiasiassa osuuteni jäi jokseenkin suppeaksi
rajoittuen lähinnä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja kuntolii

kunnan kehittämistä koskevaan puheen osaan. Sanankäytössä en
edes yllä sporttipuheen tasolle - valitettavasti. Mitä taas tulee ur
heilujohtajiemme tekemisiin tai tekemättä jättämisiin saatan
kriittisyydessä liikkua samalla tasolla.»

UKK osasi asiansa ja aavisti oikein sanansäilänsä iskujen seuraukset: 
»Vanha ystäväni Avery Brundage - silloinen KO K:n presidentti - var
masti pahastuu kritiikistäni».

Liikuntalakiesityksen ollessa eduskunnan sivistysvaliokunnan 
käsittelyssä syksyllä 1998 jouduin kuultuna asiantuntijana il
maisemaan käsitykseni myös Helsingin talvikisoja koskevassa asias
sa. Kerroin valiokunnalle suhtautuvani hankkeeseen kielteisesti, 
koska kisajärjestäjinä olisimme aktiivisesti myötäilemässä kansain
välisen urheilun kilpavarustelua ja kaupallistumista monine huoles
tuttavine lieveilmiöineen. 

Vahva sitoutuminen kansainväliseen urheiluun ja sen jatkuvasti 
kiristyvään kilpailuun jättää myös helposti kansan hyvinvoinnin 
edistämisen kannalta tärkeämmät liikuntakulttuurin tehtäväalueet 
sivuosaan. 
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2. Kansainvälinen merkitys

Olympialiike on satavuotisen historiansa aikana levittänyt ansiok
kaasti urheilun hyvää sanomaa maailman nuorison keskuuteen ja 
edistänyt kansojen välistä rauhanomaista kanssakäymistä ja yhteis
ymmärrystä. Urheilun »ping pong» -diplomatia on pystynyt avaa
maan sulkuporttejakin kansakuntien välillä. Urheilun merkitys kan
sainvälisessä kanssakäymisessä tunnustettiin myös UKK:n isännöi
mässä Helsingin ETY-kokouksessa vuonna 1975, multa pää
tösasiakirjassa tämä kuitattiin merkillisen vaisusti: 

»Laajentaakseen jo olemassa olevia yhteyksiä ja yhteistyötä ur
heilun alalla osanottajavaltiot kannustavat tällaisia yhteyksiä ja
vaihtotoimintaa, mukaan lukien kaikenlaisia urheilutapaamisia
ja -kilpailuja, vakiintuneiden kansainvälisten sääntöjen ja käy
tännön pohjalta» (s. 66)

Urheilun itseriittoisuuteen uskovat urheilujohtajat ja -järjestöt eivät 
valvoneet asiassa urheilun etua maailman laajimpana kansanliikkee
nä ja »yhteisenä kielenä», jota puhutaan ja ymmärretään kaikkialla. 

Kansallinen panostuksemme olympiakisoihin on aikanaan tuotta
nut hyvän koron. Tästä UKK:n sporttipuhe antaa myös hyvän todis
tuksen: 

»Tsaarin sortovallan aikana Suomen kansa eli niin vaarallista vai
hetta, että kaikki voimavarat oli saatava mukaan kansalliseen vas
tarinta- ja itsepuolustustaisteluun. Urheilussa avautui yllättäen
kansainvälisesti kirkkaassa valaistuksessa kylpevä areena, joka oli
käytettävissä Suomen ja sen aseman tunnetuksi tekemiseen. Siinä
oli Tukholman olympiakisojen ja Suomen niissä saaman hui
kaisevan menestyksen kansallinen merkitys. Seuraavissa olym
piakisoissa tuli taas itsenäistyneen Suomen nimen syöpyä maail
man tietoisuuteen. Olympiamenestyksemme jatkui niin kauan
kuin valtiomme sitä kipeimmin tarvitsi. Kun menestys loppui, oli
vat muut asiat kiinnittämässä maailman huomiota maahamme.»

Urheilijoittemme suursaavutukset jatkuivat kesäkisoissakin pitkälle 
1930-luvulle ja tekivät pienestä maastamme urheilun suurvallan. Kaikki 
tämä on valanut nuoren kansakunnan uskoa omiin voimiinsa ja vahvista
nut kansallista yhtenäisyyttä auttaen osaltaan maatamme selviytymään 
raskaitten sotien ja jälleenrakentamisen ankarista koettelemuksista. 

Mutta maailma muuttuu ja sen mukana myös urheilun tehtävät yh
teiskunnassa. Liikunnan tehtäväkenttä on laajentunut ja samalla moni
puolistunut. Urheilu, joka oli aikaisemmin lähinnä nuorisoliike, on laa
jentunut koko kansan liikuntakulttuuriksi. 
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Näissä muuttuneissa olosuhteissa myös huippu-urheilun asemaa 
ja merkitystä erityisesti kansainvälisessä vuorovaikutuksessa on pys
tyttävä arvioimaan realistisesti nimenomaan nykyhetken näkökulmas
ta eikä jäätävä haikailemaan paluuta entiseen kulta-aikaan maksoi-mi
tä-maksoi -hengessä. Nykypäivän media näyttää elävän kuitenkin vah
vasti vielä tuossa kultaisessa menneisyydessä vaalien urheilun suurta 
sankarikulttia suuren yleisön kysynnän mukaisesti. Jääkiekossa vuon
na 1995 saavutettu maailmanmestaruus antoi oivan näytteen ei vain 
tällaisen sankarikultin, vaan myös nykymedian voimasta nostattaes
saan kansallisen hurmosliikkeen, joka ei ollut missään järkevässä suh
teessa tuon sankariteon kansainväliseen uutisarvoon jääkiekkohan on 
yleisesti ottaen varsin pieni urheilulaji ja siten myös kansainvälisenä 
mediatapahtumana vähäinen. Kotimainen media teki siitä kuitenkin 
oman ja yleisönsä intressien mukaisesti »maailman suurimman asian» 
ikään kuin tuo saavutus olisi puhuttanut koko ihmiskuntaa ja sen me
diajättiläisiä. Oli onni, ettei maassa ollut tuohon aikaan presidentin
vaaleja; ruotsalainen »Kurre» olisi valittu poikkeuslailla maan presi
dentiksi. 

3. Rappeutumisilmiöt

Kun kristitty keisari Theodosius I Suuri lopetti vuonna 394 jKr. mui
naisten helleenien pakanallisiin perinteisiin perustuvat olym
piakisat Rooman keisarikunnassa aikakirjat mainitsevat syyksi kiso
jen lisääntyneet rappeutumisilmiöt. Vaikka näitä rappeutumisilmiöi
tä havaitaan runsaasti myös nykyajan olympialiikkeessä, kisojen lo
pettaminen mahtikäskyllä ei nykyaikana ole enää mahdollista. 

Rappeutumisilmiöt sinällään eivät näytä mitenkään horjuttavan 
kisojen olemassaoloa. Eräät urheilun asiantuntijat ovat julkisuudessa 
esittäneet sellaisiakin arvioita, että lähes joka toinen olympiamitali 
on nykykisoissa saavutettu kepulikonstein käyttämällä hyväksi lää
keteollisuuden ja lääketieteen kehittämiä urheilijan suorituskyvyn 
manipulointikeinoja. Todisteita tällaisten arviointien perusteeksi on 
alkanut tihkua päivänvaloon mm. DDR:N suojelupoliisin arkistoista 
ja oikeudenkäynneistä, joissa monet DDR:n urheilujohtajat, urheilu
lääkärit ja valmentajat ovat olleet syytteessä tällaisesta sääntöjen vas
taisesta tulostehtailusta. Lääketieteellisen manipuloinnin uustuot
teena olympiakentille ilmaantui habitukseltaankin muuttunut, ko
mearaaminen gladiaattori. Urheilun haamurajat saivat väistyä, kun 
nämä muskelityypit uudistivat ennätystilastot. Lääketieteellinen kil
pavarustelu tuotti olympiakentille myös raamikkaita amatsoneja, joi
den rinnalla raavas mieskin joutuu tunnustamaan pienuutensa. Len
tomatkalla Bangkokista Hongkongiin vuonna 1978 tällainen amat
soniryhmä herätti muiden matkustajien uteliaisuuden. Saimme 
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kuulla, että ryhmä edusti romanialaista soutujoukkuetta. Vaikka tuo
hon aikaan tällainen farmakologinen »valmennus» oli ehkä suunni
telmallisinta ns. sosialistisissa maissa, kaikki urheilun kärkimaat oli
vat tässä korruptiossa enemmän tai vähemmän mukana. 

Sala-ammattilaisuus oli siis saanut rinnalleen ja jatkoksi myös sa
lakeinottelun, jossa urheilumenestys perustui pikemminkin lääketie
teellisen manipuloinnin etevämmyyteen kuin kilpailijoiden urhei
lulliseen paremmuuteen. Voiko urheilun rappeutuminen enää siitä 
syventyä, kun näitä väärinpelaajia juhlitaan olympiavoittajina tai 
-mitalisteina ja palvotaan kotimaassaan kansallissankareina? Ja näitä
olympiavalan väärinvannojia riittää kaikissa urheilun kärkimaissa ja
myös omassa maassamme, jossa lääkärien omien lausuntojen perus
teella on kunnostauduttu jopa veritankkauksen eturivissii. Viiiirinpfl
luuta kaikki tyyni veritankkausta myöten niiden vääristäessä kilpai
lun tarkoituksen osanottajien aidon urheilullisen paremmuuden tes
tinä. Tämän petoksen tunnistavat sekä urheilijat että heidän avusta
jansa ja johtajansa ja juuri siksi asiasta vaietaan eikä esimerkiksi ker
rota julkisuudessa keille kaikille on tehty verilankkaus tai kenelle
edesmennyt olympiajoukkueen ylilääkäri teki merkkipäivähaastatte
lussaan (HS 29.10.91) tunnustamansa veritankkaukset ! Urheilumme
syväpuhdistus on vielä pahasti kesken, kuten ennätystilastotkin
osoittavat. Ja mikä pahinta: tällaisesta väärinpeluusta leimautuvat
helposti myös kunnon urheilijat ja reilun pelin pelaajat.

Lääketieteellinen tuloskeinottelu onkin »kuolemansynti» tervettä 
urheilua kohtaan, koska se vääristää urheilun tarkoituksen ja tekee 
siitä väärinpeluun. Kuolemansyntiä on myös kilpailun lopputulok
sen manipulointi lahjonnan avulla tai siitä sopiminen ennakolta 
osanottajien kesken. On paradoksaalista, että samanaikaisesti kun 
olympiakisat julkirakenteillaan julistaa menestystään maailman suu
rimpana media- ja urheilutapahtumana, se piilorakenteiltaan ja mo
raaliltaan horjuu kuin Pisan kalteva torni. 

Kisojen loisto ja spektaakkeli rakennetaan ison rahan ja median 
avulla. Samat markkinavoimat nostavat myös olympiavoittajat ar
voon arvaamattomaan ja houkuttelevat urheilun väärinpelaajat tu
loskeinotteluun. Olympiaurheilussa kasvavat panokset houkuttele
vat riskinottoon ja tuloskeinotteluun: » Winning is not the main 
thing; it is the only thing » eli »vain yksi asia on tärkeä - voitto». 

Koskaan nykyurheilun historiassa media ei ole rummuttanut näin 
väkevästi olympiaurheilun ylistystä kuin tänään. Tosiasiassa media 
isolla rahalla pitää kisoja pystyssä ja media puolestaan elää kisojen 
tapahtumista. Tämän loiston takapihalle on kuitenkin jouduttu ra
kentamaan koko maapallon kattava doping-testausverkosto, jossa tie
teen viimeisimpien keinojen avulla pyritään paljastamaan lääketie
teen tehokkaimmat väärinkäytökset urheilussa - toistaiseksi epätyy
dyttävin tuloksin. Tällaisen kalliin valheenpaljastusjärjestelmän 
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pelkkä olemassaolo ja tarpeellisuus on mitä järkyttävin todiste kan
sainvälisen huippu-urheilun moraalisesta rappiotilasta. Nykypäivän 
huippu-urheilussa käydään kovenevaa kilpailua myös valheen ja val
heenpaljastuksen, tuloskeinottelun ja reilun pelin välillä. 

»Suomi voittoon - maksoi mitä maksoi» on ollut urheilumme kul
ta-aikojen perintönä järjestöjemme keskeinen toiminta-ajatus. Kil
pailun kiristyessä voiton keinovalikoimat ovat monipuolistuneet ja 
sääntöjen mukaisten keinojen rinnalle ovat tulleet myös vilpilliset 
keinot. Mutta kun voitto on tärkeintä, kaikki keinot muuttuvat hel
posti hyväksytyiksi tai ainakin niiden valvonta laiminlyödään. Veri
tankkauskin oli muka hyväksyttyä, koska sitä ei säännöissä nimen
omaisesti kielletty! Urheilun tuloskeinottelun nopeaa leviämistä 
meillä ja muualla onkin edistänyt kansallisten urheilujärjestöjen 
puutteellinen valvonta, koska tuo valvonta ei vastaa niiden tärkeintä 
intressiä - menestymisen saavuttamista. 

4. Sankaripalvontaa

Mutta mitä reilusta pelistä. Yleisö ja massat kaipaavat lähinnä voittajia 
eikä niitä kiinnosta niinkään pelin säännöt tai pelin moraali. Olym
piakisat on ennen kaikkea suurten massojen viihdetapahtuma, jossa 
kansakuntien ammattilaisgladiaattorit mittaavat paremmuuttaan. 
Massoittuneen maailman ihmisjoukot kaipaavat leivän lisäksi arkielä
män harmauteensa kilpailutapahtumien tuomaa jännitystä ja voittaja
korokkeelle nostettuja sankareita. Huippu-urheilu elää yleisöstään, 
yleisö elää sankareista ja media luo näitä sankareita. Urheilujournalis
mi on nyky-yhteiskunnan tajuntateollisuutta, joka ruokkii päivittäisil
lä sankaritarinoillaan ja -kertomuksillaan suuren yleisön päiväunel
moinnin tarpeita. Monille nykyelämä olisikin liian karua ilman näitä 
haavekuvia ja penkkiurheilun tarjoamaa virtuaalitodellisuutta. 

Ja jos omat urheilijat ovat ehdolla sankareiksi, heitä lähdetään 
kannustamaan vaikka maan ääriin. Niinpä 15 000 »meikämiestä» 
matkasi Budapestin Hungaroringiin heiluttamaan sinivalkoista lip
puamme ja kannustamaan Mikaamme tämän vääntäessä vieraan 
maan autonrattia vieraan maan verottajan pussiin. 

5. Kilpavarustelu

Edellä oleva on tietysti kevytmielistä puhetta vakavasta asiasta eli 
nykypäivän huippu-urheilusta. Urheilemisen vakavuuden on oival
tanut myös valtiovalta, joka on ottanut 30 määräaikaista edustusur
heilijaa palkkalistoilleen. Näin entinen kansandemokraattinen »val
tionamatööri»-järjestelmä on löytänyt sovellutuksensa myös suoma-
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laisessa yhteiskunnassa - joskin parin vuosikymmenen viiveellä. 
Vastaavasti muitakin valtionjohtoisen huippu-urheilun tehostamis
keinoja on otettu käyttöön, josta esimerkkinä Jyväskylään perustettu 
kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiskeskus KIHU. Kansainvälisen 
kilpailun kiristyessä urheilun asevarustelu kiihtyy, ja itse urheilu on 
muuttumassa kansallisten huippu-urheilun tuotantojärjestelmien 
väliseksi kilpailuksi. Kilpailun totaalistuessa menestyminen määräy
tyy entistä enemmän sen mukaan, miten tehokkaasti nämä järjestel
mät kykenevät mobilisoimaan yhteiskunnan voimavaroja huip
pusuoritusten tuotantoon - urheilijalahjakkuudet, tietotaito, valmen
nus, valmennusteknologia, harjoitusolosuhteet, lääkintähuolto, ta
loudelliset resurssit, kannusteet, sosiaaliturva, erityispalvelut jne. 
Valtiovaltamme on selvästi oivaltanut kansainvälisen huippu-urhei
lun kehityssuunnan ja ryhtynyt uhkatilan teen vaatimaan voimavaro
jen mobilisointiin urheilumaineemme puolustamiseksi. 

Kansainvälisen urheilun totaalistuessa järjestelmien väliseksi kil
pailuksi ne maat, joilla on suurimmat ja laadukkaimmat resurssit 
käytettävissään huippu-urheilussa, menestyvät parhaiten ja korjaa
vat potin jättäen vain rippeet pienyrittäjille. 

Tämä kilpailun totaalistumiskehityksen seuraukset näkyvät sel
västi mm. olympiakisojen mitalitaulukoissa: muutamat urheilun 
suurmaat suurine voimavaroineen kähmivät valtaosan mitaleista 
pienten osanottajamaiden joutuessa tyytymään jäännöspisteisiin. 

Kilpailun totaalistuessa urheilun alkuperäinen tarkoitus yksityis
ten urheilijoiden ja urheilujoukkueiden välisestä kilpailusta parem
muudesta on muuttunut järjestelmien väliseksi kilpailuksi huippu
tulosten tuottamisessa. Tämäkö on urheilun tarkoitus? 

Kilpailun totaalistuminen merkitsee väistämättä luopumista ter
veen kilpailun »samojen ehtojen» periaatteesta. Tämä merkitsee sa
malla urheilun tarkoituksen vääristymistä; kansainvälinen urheilu 
on muuttunut resurssikysymykseksi, jossa suuret ovat suuria ja pie
net saavat tyytyä murusiin. 

6. Raha markkinavoimana

Raha ratkaisee. Nykymedian nostattama globaalinen yleisökiinnos
tus olympiakisoja kohtaan on luonut uuden houkuttelevan markki
na-alueen myös kaupalliselle yritystoiminalle. Kisojen järjestely- ja 
huippu-urheilun tuotantokustannusten jatkuvassa nousussa urhei
lun aatteet ja ihanteet ovat saaneet väistyä, ja uusi kumppanuus lii
ke-elämän ja ison rahan kanssa on tullut tilalle. 

Rahasta on tullut huippu-urheilun tärkein tuotannontekijä, joka on 
painanut leimansa kaikkeen, osin muuttaen urheilun liiketoiminnak-
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si. Itse olympiakisatkin on kaupallislunut mahtavia liikevoittoja tuot
tavaksi viihdetapahtumaksi. Kun perinteisesti kisat ovat välittäneet 
terveen urheilemisen ja reilun pelin hyvää sanomaa maailman nuo
risolle, tänään kisat markkinoivat paitsi ammattilaisurheilijoiden ko
vaa kamppailua voitosta, myös monikansallisten yritysten tavara
merkkejä ja tuotteita. Uusi kumppanuus liike-elämän kanssa on muut
tanut kisat tuottavaksi liiketoiminnaksi, jonka järjestämisoikeudesta 
on syntynyt kova ja keinoja kaihlamaton kilpailu. Ja tuon kilpailun 
tuomareina toimivat juuri KOK:n itsensä valitsemat uskotut henkilöt. 

Suuryritysten ison rahan virratessa olympiakisojen järjestäjien 
kukkaroon, kisat ovat paisuneet ohjelmaltaan, järjestely- ja järjestys
tehtävillään sekä osanollajamääriltään sellaisiksi mammullikisoiksi, 
että vain suurkaupungit pystyvät enää järjestämään kisat. Ja mitä 
mahtavammat puitteet kisoille rahan avulla luodaan, sitä innok
kaammin myös mediajätit ja suuri raha sijoittavat yritykseen. Nyky
ajan olympiakisat edustaa puitteiltaan usein kestävän kehityksen an
titeesia, kerskarakentamista ja luonnonvarojen piittaamatonta tuh
lausta urheiluviihteen tarkoituksessa. 

KOK on osoittanut kyvyttömyytensä myös kisaohjelman suhteen: 
se ei ole pystynyt lajiohjelman välttämättömään saneeraukseen, vaan 
on kasvattanut kisojen mammuttimaisuutla laajentamalla jatkuvasti 
kisaohjelmaa. Lehtitiedon mukaan KOK:n presidentin mielestä brid
gekin täyttäisi olympiakelpoisuuden vaatimukset. Miksei sitten ravi
tai moottoriurheilu? 

Jatkuvan kilpailun päättymätön prosessi ylläpitää kilpavarustelua 
ja nostaa jatkuvasti vaatimustasoa, jota sattuvasti kuvastaa olym
pialiikkeen tunnuskin Citius - altius -fortius ... Tämä urheilun luon
teeseen kuuluva kehitysvoima yhdessä yleisömassojen viihdekysyn
nän ja kaupallisten markkinavoimien kanssa ruokkivat nykypäivän 
olympiakisoja kasvattaen niiden mammuttimaisuutta. Tämän päivän 
olympiakisat elää historiansa suurinta menestyskautta arvioituna 
millä tahansa kvantitatiivisella mittapuulla. Myös suuren yleisön 
usko olympiakisoihin on vankkumaton, koska tuo usko perustuu ur
heilun sankaritarinoihin ja median jatkuvaan rummutukseen olym
piakisojen ja olympiasankaruuden ihanuudesta. Ja tuota ylevää tuo
tekuvaa olympiakisoista jalona ja rehtinä maailman valioitten koh
taamisena ja urheilijan elämäntäyltymyksenä urheilun johto pyrkii 
kaikin keinoin suojaamaan. Siksi se ei ole ryhtynyt myöskään mihin
kään kunniataulujensa, ennätyslilastojensa ja sankaritarinoittensa 
puhdistustoimenpiteisiin. Siksi myös väärinpeluun ja tuloskeinotte
lun peräämiset ja julkilulol ovat omiaan vaarantamaan tuota mainet
ta ja sellaisina väärinkäytökset on mieluummin lakaistava maton alle 
- kaikessa huippu-urheilussa. Kysymys ei ole vain huippu-urheilun
ja sen sankarien maineesta, vaan aina samalla myös vastuullisten ur
heilujohtajien, samaranchien ja uuniloitlen maineesta.
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Oliko professori Kaarlo Haritialan toiminta doping-tuloskeinolle
lun kitkemisessä tällainen uhka urheilumme maineelle, jonka vuoksi 
olympiaurheilumme edusmiehet eväsivät häneltä luottamuksensa? 
Olympiajohtajat Tapani Ilkka, Jukka Uunila ja Carl-Olaf Homen ovat 
edelleenkin selityksen velkaa: Miksi Hartialan kaltainen asiantuntija 
ja terveen urheilun puolestapuhuja hyllytettiin ? 

Olympiakisojen ulkoinen loisto ja kisatapahtumien draamaattisuu
den ja sankaritarinain hehkuttelu median kaikissa tuuteissa riittävät 
säilyttämään urheilun uskottavuuden suuren yleisön keskuudessa. 
Massat vähät piittaavat siitä, mitä kulissien taustalla tapahtuu; se aistii 
korvillaan ja silmillään vain sen, mitä kentällä tässä ja nyt tapahtuu ja 
jos nuo tapahtumat ovat sille mieleen, se median avulla nostaa sanka
rinsa: urheilijat, urheilujohtajat ja valmentajat, jalustalle - kansallis
sankareiksi. Siten myös urheilujohtajat elävät urheilun ja olym
piakisojen ulkoisesta maineesta makutuomarina suuri yleisö ja media 
-yleisön ja urheilun tärkeä yhdysside. Kun urheilu olympiakisojen ta
paan on muuttunut yleisöviihteeksi, sen suosiosta on tullut »hyvän ur
heilutapahtuman» tärkein koetinkivi ja perinteiset »hyvän kilpailun
kriteerit», kuten rehti peli, samojen ehtojen periaate ja urheilulliset
kannusteet, ovat joutuneet väistymään. KOK on hyvin oivaltanut tä
män kisojen ulkoisen menestymisen yleisö- ja medialähteet ja on pe
rustanut hoitamaan elintärkeitä yleisösuhteitaan peräti neljä pysyvää
komissiota yhden kutakin mediatyyppiä ja yhden joukkoviestinnän
koordinointia varten. Sitä vastoin KOK ei ole katsonut aiheelliseksi pe
rustaa yhtäkään asiantuntijakomissiota pohtimaan vaikkapa terveen
urheilun perusteita tai olympiakisojen tulevaisuutta kestävän kehityk
sen näkökulmasta, vaikka tähän olisi mitä huutavin tarve!

Jos ja kun tilanne on tämä, olympiakisojen tulevaisuus näyttää 
yleisön suosion ja median tuen varassa varsin turvatulta. Pahin uhka 
ei näin ollen olekaan ne laajalle levinneet urheilun rappeutumisilmi
öt, joita alussa tarkasteltiin ja jotka murentavat urheilun eettistä arvo
perustaa ja vääristävät sen tarkoituksen tuloskeinotteluksi ja järjes
telmien väliseksi kilpailuksi. Pahin uhka sisältyneekin siihen ele
fanttitautiin, joka on tartuttanut koko huippu-urheilun järjestelmän. 
Mitä mahtavammat kisat, sitä suurempi yleisön ja median kiinnostus 
ja sitä enemmän arvonnousua eri osapuolille: urheilijoille, urheilu
johtajille, valmentajille, urheilujohtajille, kisajärjestäjille, urheilutoi
mittajille, urheilulääkäreille jne. Tästä syystä tuota tautia on vaikea 
nujertaa; kukapa nyt omaa oksaa ryhtyisi altaan sahamaan! 

Mutta suuruus väistämättä vetää puoleensa myös ei-toivottuja 
hyödyntavoittelijoita tai hyväksikäyttäjiä. Nykypäivän massayhteis
kunnassa kytee rakenteellista jännitettä ja väkivaltaa, joka etsii usein 
vain sopivaa sosiaalista tilannetta purkautuakseen. Laajalle levinnyt 
jalkapallohuliganismi on osaltaan todiste tällaisesta protestista ja 
purkautumisesta. 
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Väkivaltaiset kumousliikkeet, rikollisliigat ja mafiat, helppoa ra
haa havittelevat keinollelijat, julkisuutta tavoittelevat yhden asian 
liikkeet jne. aktivoituvat helposti olympiakisojen tapaisen suuren 
mediatapahtuman yhteydessä ja saattavat aikaansaada pahoja järjes
tyshäiriöitä, mellakoita ja jopa vaarallisia paniikki-ilmiöitä. Olym
piakisojen mammuttimaistuessa nämä häirioriskit ovat omiaan li
sääntymään ja järjestysongelmat kärjistymään. Mitkään ennakkova
rotoimet, kontrollitoimenpiteet tai poliisivoimat eivät riitä takamaan 
järjestyksen säilymistä tällaisen massa- ja karnevaalitapahtuman ol
lessa kysymyksessä. Jopa suuren katastrofin uhka on olemassa ja sel
laisen sattuessa kisat voivat sortua - elefanttitautiinsa. 

7. Hallinnon pulmat

Vasta kisakaupungin valinnan yhteydessä julkisuuteen tulleet 
KOK:n jäsenten väärinkäytökset ja lahjusskandaalit ovat kiinnillä
neet huomiota KOK:n hallinnon puutteisiin. »Se valtava kehitys, joka 
yhteiskunnan kaikilla muilla aloilla on tapahtunut, on liukunut 
KOK:n ylitse sanottavaa jälkeä jättämättä», voidaan sporttipuhella 
mukaellen sanoa myös KOK:n osalta. Mutta välittömästi on tunnus
tettava itse asian pulmallisuus. KOK on todellinen maailmanjärjestö, 
jonka verkostoon kuuluvat käytännöllisesti katsoen kaikki suve
reenit kansakunnat. Kun näiden maiden kehityserot ovat suuret, mi
kään yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ei voi myöskään KOK:n hallin
toratkaisuna tulla kysymykseen. 

Kansanvaltainen järjestelmä soveltuu huonosti myös sellaiseen 
yhteisöön, joka vaalii jotain aatteellista tarkoitusta tai huippuosaa
mista. Tällaisia voivat olla vaikka uskonolliset yhdyskunnat, jotka 
vaalivat uskonkappaleittensa puhdasoppisuutta, tai yliopistot tie
teellisen koulutuksen ja tutkimuksen vaalijoina. 

Kun nykyaikainen olympialiike syntyi Pierre de Coubertin perusti 
sen nimenomaan edistämään puhtaan amatööriurheilun avulla rau
haa, ystävyyttä ja kansainvälistä yhteisymmärrystä maailman nuo
rison keskuudessa. Tämän ylevän tarkoituksen toteuttaminen on 
mahdollista vain ja jos kaikki päättäjät ovat siihen voimakkaasti si
toutuneet. Jolta tästä sitoutumisesta olympialiikkeen tarkoitukseen 
olisi jotain takeita KOK perustamissääntönsä mukaisesti valitsee itse 
jäsenensä eli täydentää itse itsensä. Tämä ei ole mitenkään ainutlaa
tuista, sillä vastaavanlainen jäsenten rekrytointi tapahtuu esimerkik
si tiedeyhteisöissä, useissa uskontokunnissa, jopa rotary- ja vapaa
muurarijärjestöissä. 

Nyt kun olympialiike on täysin maallistunut ja luopunut hu
manistisista aatteistaan - jotka elävät täysin irrallaan urheilun todel
lisuudesta vain olympiajohtajien puheissa ja olympia-akatemioissa -
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ja kaupallistunut viihdetapahtumaksi, perinteinen »harvojen uskot
tujen harvainvalta» ei enää ole perusteltu. Tärkeintähän on suuren 
kaupallisen viihdetapahtuman järjestäminen maailman parhaat am
mattiurheilijat sen tähtiesiintyjinä. Kun tuon tapahtuman järjestely
jen päävastuu on kisaisännillä ao. kansainvälisten lajiliittojen val
vonnassa, KOK:n keskeisimpiä tehtäviä nykyisin ovatkin lähinnä ki
sakaupungin valinta, kisaohjelman ja osanotto-oikeuden määrittämi
nen, kisojen liiketuoton jakaminen ja sääntöjen vastaisen tuloskei
nottelun torjuminen. Näissä tehtävissään KOK:n harvainvalta ei ole 
enää perusteltua. Kun on pikemminkin kysymys kisojen liikevoitto
jen tarkoituksenmukaisesta ja oikeudenmukaisesta käytöstä, esimer
kiksi kehitysmaiden äänen pitäisi kuulua nykyistä voimakkaammin 
KOK:n päätöksenteossa. Vain jakamalla kisojm1 liikfitnotosta Antistä 
enemmän tukea kehitysmaiden urheilutoiminnan kehittämiselle, 
voidaan jossakin määrin kaventaa sitä eriarvoisuutta, mitä näiden ja 
kehittyneiden maiden urheilutoiminnassa yleensä ja huippu-urhei
lun edellytyksissä erityisesti havaitaan. Tässä yhteydessä on todetta
va, että KOK:n käynnistämä solidaarisuusliike vaihto-ohjelmineen ja 
osanoltoavustuksineen on ollut askel oikeaan suuntaan. 

Vahvistuvan julkisen kritiikin ansiosta paineet KOK:n hallinnon 
uudistamiseksi ovat voimistuneet. Tästä tuloksena mm. kansalliset 
olympiakomiteat ovat alkaneet saada ääntään entistä enemmän kuu
luville KOK:ssa. Aikaisemmin hyvin kitsaasti järjestetyistä olym
piakongresseista on kehitlynyt tärkeä keskustelufoorumi, jossa ei 
enää julisteta vain olympialiikkeen suuruutta ja ihanuutta, vaan on 
pystytty tarkastellaan myös kriittisesti sen todellisuutta monine huo
lestuttavine kehitysilmiöineen. 

Tällaisen kriittisen arvioinnin ansiosta myös urheilijat, olympia
spektaakkelin todelliset tähdet, ovat saaneet erityiskomissiona ää
nensä kuuluville; äskettäin tehdyn hallintouudistuksen jälkeen ur
heilijat saavat kansainvälisten lajijärjestöjen ja kansallisten olym
piakomiteain ohessa niinikään oman kiintiönsä KOK:n hallintoon. 

Nyt on mielenkiintoista seurata, mitä nämä uudet tuulet aikaansaa
vat olympialiikkeessä. KOK:n suhtautuminen kansainväliseen huip
pu-urheiluun pesiytyneeseen tuloskeinotteluun alkoi kuitenkin jämä
köityä vuoden 1981 Baden-Badenin olympiakongressin jälkeen, kun 
entiset urheilun maailmantähdet ottivat yksimielisen ja yksiselitteisen 
kielteisen kannan tähän väärinkäytökseen. Tiukkeneeko nyt doping
valvonta, kun urheilijat ovat saaneet todellista äänivaltaa KOK:ssa, 
riippuu osaltaan valittujen urheilijoiden omasta doping-taustasta. 

Mielenkiintoista on seurata myös näiden entisten ja nykyisten am
mattiurheilijoiden suhtautumista olympiakisojen perinteisiin symbo
lipalkintoihin, mikä on ilmeisen ristiriidassa nykypäivän ammattiur
heilun ja kisojen kaupallistumisen ja liikevoittojen kanssa! Monissa 
urheilun johtavissa maissa urheilijat ovat järjestyneet valvomaan am-
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matillisia etujaan. Toistaiseksi olympiakisat on jätetty ainakin palkin
tojen osalta ehkä pieteettisyistä tämän edunvalvonnan ulkopuolelle. 
Symbolinen olympiamitali tuo kuitenkin tullessaan usein myös maal
lista mammonaa: kiitollinen kotimaa palkitsee tavallisesti olym
piasankarinsa jälkikäteen runsain mitoin ja liike-elämä rahakkain 
sponsorisopimuksin. Näin tapahtuessa olympiakisat toimii kuin arvo
paperipörssi määrittäessään urheilijan saavutusten markkina-arvon. 
Toisaalta ammattilaisurheilija on aina kiinnostunut myös työnsä ja 
saavutuksensa tuottamasta välittömästä »korvauksesta». Kun olym
piakisat kylpevät rahassa, miksi eivät kisojen päätähdet saisi omaa 
osuuttaan tästä tuotosta? Jos ja kun urheilijat tällaisen tahdonilmaisun 
esittävät, KOK:lla ei liene muuta mahdollisuutta kuin suostua ja sa
malla luopua viimeisestä »puhtaan urheilun» jäänteestä. Urheilijain 
boikolliuhan edessä Hänen Korkeulensakin olisi voimaton. 

8. Yhteistyösuhteet

KOK:n hallintorakenteen puutteellisuudet ovat ilmeiset. Silti on var
sin pulmallista löytää niihin mitään kiistattomia ratkaisuja. KOK:n 
hallinnon demokratiavajeet ovat ilmeiset, mutta koko maailmanliik
keen demokratisoiminen luottaisi helposti hallintorakenteen, joka 
olisi hyvin raskassoutuinen, kustannuksiltaan moninkertainen ny
kyiseen verrattuna ja toiminnaltaan byrokraattinen edellyttäessään 
suurta virkakoneistoa asiain valmistelua ja niiden täytäntöönpanoa 
varten. Jotta lapsi ei tällaisessa hallinnon demokratisoimisessa len
täisi pesuveden kanssa ulos UKK sporttipuheessaan heittikin esille 
ajatuksen KOK:n jonkinasteisesta kytkennästä YK:n kasvatus-, tiede
ja kulttuurijärjestön UNESCOn toimivaltaan. Ajatus ei saanut mil
tään taholta mitään merkittävää kannatusta. Käytännössä kuitenkin 
julkinen valta ja hallitusten väliset viralliset organisaatiot UNESCO 
mukaanlukien ovat enentyvästi joutuneet ottamaan kantaa juuri kan
sainvälisen urheilun viimeaikaiseen kehitykseen ja kiinnittämään 
sekä kansallisten että kansainvälisten urheilujärjestöjen huomiota 
kehityksen moniin uhkatekijöihin. 

Tämä väliintulon tarpeellisuus sai nasevat perustelunsa myös 
UKK:n sporltipuheessa: 

»Urheilu on useimmiten käsitetty itseisarvoksi ja samalla omaksi
todellisuudekseen, omine yhteiskunnasta riippumattomine jos

takin ylhäältä annettuine tai temmattuine arvostuksineen ja sään

töineen. Urheilu on tullut valtioksi valtiossa.
Mutta urheilu ei ole valtio valtiossa. Urheilulla tulee olla ja sillä 

on yhteiskunnallinen tehtää ja vastuu ... Tästä näkökulmasta kat
sottuna urheilu on liian tärkeä ja mahdollisuuksiltaan liian mer-
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kitykssellinen jäädäkseen vain urheilun itseriittoisuuteen usko
vien urheilujohtajien asiaksi. 

Urheilulla on aina raja-aitansa ylittäviä vaikutuksia, haluttiin
pa niitä tai ei. Näiden vaikutusten tiedostuessa ja urheilukulttuu
rin tehtävien tullessa yhä tärkeämmiksi on itse asiassa varsin 
luonnollista, että yhteiskunta itse ja sen poliittiset hallintoelimet 
lisääntyvästi osallistuvat tämänkin yhteiskuntapolitiikan erityis
lohkon kehityksen ohjaamiseen. Liikunnassa ja urheilussa on ja 
pitää olla kysymys ihmisen ja hänen yhteiskuntnasa parhaasta. 
Tämähän on myös politiikan tavoite ja vastuu.» 

Olympialiike on toiminut perinteisesti uskoen juuri urheilun itseriit
toisuuteen ja torjuen kaiken poliittiselta haiskahtavankin puuttumi
sen toimialansa asioihin. 

Viimeaikaisen kehityksen tuloksena se on avannut ovensa seppo
sen selälleen kuitenkin liike-elämän ja kaupallisuuden vaikutuksille 
kiinnittäen vähät huomiota siihen, toteutuuko tässä kumppanuudes
sa aina »ihmisen ja hänen yhteiskuntansa» tai edes urheilun paras. 
KOK:n hallinnon uudistamisessa pitäisi nykyistä enemmän kiinnit
tää huomiota siihen, että kansainvälinen urheilu yleensä ja olym
pialiike erityisesti on kehittynyt niin laajaksi ja merkitykselliseksi 
maailmanliikkeeksi, että järjestön on tunnustettava myös yleisinhi
millinen ja moraalinen vastuunsa toiminnastaan. 

Olympialiike ei ole vain urheilua, niinkuin se KOK:ssa, sen hal
lintoratkaisuissa ja sen järjestämissä kongresseissakin ensisijaisesti 
käsitetään, vaan se on korostuneesti myös yhteiskunnallinen liike ja 
ilmiö, jolla on »aina raja-aitansa ylittäviä vaikutuksia» yhteiskuntaan 
ja kansakuntien suhteisiin. Tämän tosiasian tunnustaen KOK:n hal
lintoon tarvitaan kipeästi nimenomaan laaja-alaista yhteiskunnallis
ta asiantuntemusta ja sen komissioiden asiantuntijatehtäviin hu
manistista ja yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta! Äskettäiset 
hallinnonuudistukset eivät tässä suhteessa paranna lainkaan tilan
netta: urheilijat, kansalliset olympiakomiteoiden ja kansainvälisten 
järjestöjen edustajat vahvistavat vain KOK:n hallinnon urheilullista 
eivätkä juurikaan sen yhteiskunnallista asiantuntemusta. UNESCOn 
edustus KOK:ssa olisi sitävastoin askel oikeaan suuntaan hallinnon 
kehittämisessä. On huomattava, että KOK:n hallinnon uudistuksen 
tehtävänä olisi vahvistaa myös olympialiikkeen yleistä hyväksyttä
vyyttä. Yhteistyökumppanuus esimerkiksi juuri UNESCOn kanssa 
saattaisi merkittävästi vahvistaa tätä legitimiteettiä, johon lopulla 
koko liikkeen ja kansainvälisen urheilun tulevaisuus perustuu. 
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9. Tulevaisuus

Tulevaisuutensa turvaamiseksi KOK:n on välttämätöntä uudistaa 
hallintoaan. Edellä olen esittänyt eräitä tällaisia realistisia, lyhyen as
keleen kehittämistoimenpiteitä. KOK on toiminut perinteisesti sulje
tun yhteisön lavoin tiedottaen niukasti toiminnastaan ulospäin, täy
dentäen itse itseään, suosien sisäpiirin vallankäyttöä ja välttäen kes
kustelun avoimuutta ja kriittisiä tilannearviointeja. 

Tämänkaltainen hallintomalli ei enää ole sopusoinnussa olym
pialiikkeen muuttuneen luonteen ja yhteiskunnallisen vastuun kans
sa. Jo yksin kestävän kehityksensä vuoksi sen hallintoa on edelleen 
uudistettava. Hallinnon demokraattisuutta olisi vahvistettava mm. 
siten, että luovutaan kaikista pitkäaikaisista tai pysyvistä mandaa
teista ja että kansalliset ja kansainväliset yhteislyöjärjeslöl saavat itse 
nimittää edustajansa KOK:n hallintoon, jonka päätöksenteon demo
kraattista kontrollia on vahvistettava lisäämällä avoimuutta ja julkis
ta tiedotustoimintaa. 

KO K:n Lausannessa 11-12 .12 .1999 pidetyssä yleiskokouksessa 
lehtiin merkittäviä ja osin oikeansuuntaisia päätöksiä KOK:n hallin
non uudistamiseksi. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka todellisiin 
uudistuksiin ja sellaisiin ratkaisuihin, jotka takaisivat olympiaurhei
lun terveen ja kestävän kehityksen. Suurin ja välittömin uhka sisäl
tyy itse kesäkisojen mammuttimaiseen kasvuun. 

Olympialiike on suojellessaan mainettaan ollut haluton suoritta
maan mitään kriittistä arviointia toiminnastaan. Se on ollut myös 
penseä antamaan tietoa toiminnastaan ulkopuolisille tutkijoille. 
Vaikka edellä oleva ulkopuolisen havainnoitsijana suorittamani arvi
ointi on varsin summittainen, se yhdensuuntaisena monien muiden 
kriittisten arviointien kanssa osoittaa, että »larttis tehdä jotain». 

Koska ulkoisesti olympialiikkeessä menee paremmin kuin kos
kaan ja tilinpäätökset osoittavat suuria ylijäämiä, KOK:ssa ei ole suh
tauduttu riittävän vakavasti niihin moniin uhkiin, jotka liittyvät kan
sainvälisen huippu-urheilun ja olympialiikkeen viimeaikaiseen ke
hitykseen. Olympiakisat on kehittynyt nykyurheilun kultaiseksi vasi
kaksi, johon kilpistyy kaikki kritiikki. Jos KOK itse on ulkoisessa lois
tossaan kykenemätön tähän, tällaisen kriittisen tilannearvioinnin pi
täisi käynnistyä KOK:n kansallisissa perusyksiköissä eli sieltä, mistä 
kaikki urheileminen, myös olympiaurheilu, on lähtöisin. 

10. Tilannearviointi

Jatkuvan kilpavarustelun seurauksena huippu-urheilun tuotanto
kustannukset nousevat jatkuvasti, mutta menestymisen todennäköi
syys erityisesti pienten maiden kohdalla heikkenee. Tämän pitäisi 
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olla riittävä syy siihen, että ainakin kansallisissa olympiakomiteoissa 
pysähdyttäisiin arvioimaan kriittisesti tilannetta ja samalla sitä, mikä 
huippu-urheilussa ja olympiakisoihin osallistumisessa on pienen 
maan kannalta tarkoituksenmukaista ja kestävän kehityksen mukais
ta. Tällaiset kustannus-hyöty-analyysit puuttuvat ja niiden mukana 
myös kestävän kehityksen linjaukset. Ei edes Kilpa- ja huippu-urhei
lun kehittämiskeskus KIHU ole osoittanut kiinnostusta tällaiseen pe
russelvitykseen. Suomalainen huippu-urheilu yleensä ja olympiaur
heilu erityisesti myötäilee ikäänkuin »äänettömänä yhtiökumppani
na» urheilun kovia kansainvälisiä markkinavoimia ja KOK:n har
vainvaltaista tahtoa. 

Meidän suomalaisten pitäisi kuitenkin itse päättää, mikä nykypäi
vän totaalistuvassa ja kaupallistuneessa huippu- ja olympiaurheilus
sa on kansalaistemme ja maamme todellisten etujen mukaista, eikä 
jättää tätä tärkeää, koko liikuntakulttuurimme kehitykseen vaikutta
vaa asiaa kansainvälisen urheilun samaranchien päätettäväksi. Me 
olemme itse näissä asioissa parhaat asiantuntijat. Uhotessamme Suo
men menestystä maksoi mitä maksoi -hengessä, meidän olisi hyvä 
muistaa, että olympiaurheilussakin on lopulta kysymys sittenkin 
v a i  n »juoksemisesta, hyppäämisestä ja heittämisestä». 
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SUL:N TILASTOT 

PUHDISTETTAVA! 

Mielipidekizjoitus, 
Helsingin Sanomat 13.11.1991 

Doping on urheilun syöpä, kuolemantauti. Tauti ei parane vaan pa
henee lääkärien valvonnassa. Urheilulääkärien käsitykset siitä, mikä 
on oikein tai väärin näyttävät hämmästyttävästi vaihtelevan. 

Olympiajoukkueen ylilääkäri tunnusti äskettäin tehneensä useita 
'veritankkauksia' »hyvällä omallatunnolla». Operaatiosarja - pei
tenimeltään »poron maito» (?) - tapahtui takavuosina, jolloin tällai
nen urheilijan veren manipulointi ei vielä kuulunut muka »kiellettyi
hin temppuihin». 

Arvon urheilulääkäri unohtaa, että kaikki tällaiset vippaskonstit 
ovat urheiluhengen vastaisia ja sellaisina kiellettyjä riippumatta sii
tä, ovatko ne nimenomaisesti säännöissä kriminalisoituja. 

Dopingin käyttö on pettämistä. Tämän oivaltaa jo KOK:n vapaa
mielinen presidenttikin. Urheilu on dopingin vuoksi menettänyt ar
vostustaan ja uhkaa muuttua farssiksi, kun juhlitut voittajat ja olym
piasankarit osoittautuvat valheenpaljastustesteissä väärän valan van
nojiksi ja keinottelijoiksi. 

Urheilu ei ole tarkoitettu lääketeollisuuden tai urheilulääkärien 
väliseksi kilpailuksi paremmuudesta. Sellaiseksi muuttuessaan se 
menettää urheilullisen mielekkyytensä ja samalla yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyytensä. Katkerien kokemusten kautta maamme urhei
lun johtokin on oppinut läksynsä. Urheilijain enemmistökään ei hy
väksy lääketieteellisten vippaskonstien käyttöä menestyksen saavut
tamiseksi. 

Dopingin kitkeminen urheilusta ei ole kuitenkaan helppo tehtävä 
ja lähinnä siitä syystä, että urheilun pienestä asiasta on kasvavien pa
nostusten ansiosta tehty aivan liian suuri asia. Tavallaan on ihan äly
töntä, että tällä urheilemisen ja pelaamisen alalla on jouduttu perusta
maan kalliita valheenpaljastuslaboratorioita eri puolille maailmaa, jot
ta lääketieteellisen älyn väärinkäytökset voitaisiin urheilusta seuloa 
esiin. 

Yhteiskunta maksaa tämänkin operaation. Ylilääkäri jätti muuten 
merkkipäivähaastattelussaan mainitsematta, ketkä ovat olleet hänen 
veritankkaustensa sairaalakustannusten rahoittajat. Yhteiskuntako? 
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Dopingin kitkemistä ei saa jättää yksin kalliin valheenpaljastuk
sen varaan. Kaikkia keinoja on käytettävä hyväksi. Siten esimerkiksi 
ennätystilastot olisi puhdistettava. Suomen Urheiluliiton virallisiin 
ennätyksiin on hyväksytty joukko hormonivalmisteiden ja veritank
kauksen siivittämiä tuloksia, jotka tulosvertailussa antavat täysin vir
heellisen kuvan esimerkiksi nykypäivän puhtaiden ravureitten ja 
mörssärien urheilullisesta tasosta. Ennätysten joukossa saattaa tie
tysti olla myös puhtaita tuloksia, mutta tulosseulonnan pulmasta sel
vitään parhaiten panemalla tilastot kokonaan uusiksi. Puhdas urhei
lu tarvitsee tuekseen myös puhtaat ennätykset. 
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RAHAN VALTAA URHEILUSSA 

1. Paavo Nurmi uranuurtajana

Suuren suomalaisen juoksijan Paavo Nurmen mainetekoja muistel
laan jälleen ja urheilumme pyhätössä Helsingin stadionilla saa en
siesityksensä hänen kunniakseen sävelletty ooppera, jonka libretosta 
vastaa itse akateemikko Paavo Haavikko, suurjuoksijamme suuri 
ihailija. 

Paavo Nurmi alias »Povari Manu» Suomen Kuvalehden anagram
min mukaan 1930-luvulta, on äskettäin nimetty menneen vuosisa
dan suomalaiseksi urheilijaksi. Hän on edelleenkin maamme urhei
lun ja sen suuruuden ajan symboli, joka valaa tänäänkin uskoa »Len

tävien suomalaisten» uuteen tulemiseen ja kultakantaan palaami
seen. Paavo Nurmesta ja hänen saavutuksistaan kehittyi myytti, joka 
yleistyi myytiksi suomalaisten poikkeuksellisesta urheilulahjakkuu
desta. Tämä myytti elää edelleenkin, ja siihen uskovat monet nyky
päivänkin uunilat. Mutta totuus näissä saavutuksissa lienee varsin 
yksinkertainen: ankarissa ja vaikeissa olosuhteissa kasvaneet suoma
laiset suhtautuivat urheilemiseen yhtä vakavasti ja tosikkomaisesti 
kuin työhön, kun taas muualla tuohon aikaan se käsiteltiin lähinnä 
leikiksi ja harrastukseksi. 

Paavo Nurmi oli aikaansa edellä myös siinä, että huomatessaan 
markkinavoimien kysynnän, hän alkoi niitä hyödyntää ja vaihtaa ur
heilusaavutuksensa mustassa pörssissä rahaksi. Paavo Nurmi osoit
tautui myös myöhemmässä elämässään oivalliseksi liikemieheksi, 
joka onnistui keräämään huomattavan varallisuuden. Mutta nuo tai
pumukset tulivat esille jo urheilu-uran aikana, vaikka urheileminen 
rahasta oli tuohon aikaan laitonta ja vastoin amatööriurheilun peri
aatteita. Mutta säännöt eivät olleet enää häntä varten; »yli-ihmiseksi» 
korotettuna hän katsoi oikeudekseen määritellä itse omat sääntönsä. 
Niinpä kerrotaan Nurmen keskeyttäneen Saksassa erään kilpailun 
juostuaan sopimuksen mukaisen matkan, kun järjestäjät olivat vas
toin ennakkosopimusta muuttaneet sen pidemmäksi. Pelin piti olla 
reilua »lompakkojuoksussakin». 

Mutta Paavo Nurmikin löysi herransa ja se löytyi Angelesista, 
»Enkelten kaupungista», jossa Nurmen piti vuonna 1932 Olym
piakisoissa lopettaa loistelias urheilu-uransa maratonjuoksussa -
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voittajaksi seppelöilynä. Urheilun lakien rikkojana Paavo Nurmea ei 
laskettu radalle lainkaan. 

Samassa paikassa puoli vuosisataa myöhemmin toinen suuri 
juoksijasankarimme Martti Vainio sai sentään juosta kymppinsä lop
puun ja iloita hetken hopeasaavutuksestaan joutuakseen seuraavana 
päivänä häpeäpaaluun niinikään urheilun lakien rikkojana - »Enkel
ten kaupungissa». 

Mutta aika kultaa menneet takaiskut ja Paavo Nurmi sai kun saikin 
vielä kerran juosta olympiakisoissa suuren yleisön hurratessa, mutta 
nyt olympiasoihdun kantajana ja samalla rehdin urheiluhengen symbo
lina. Tämä tapahtui Helsingin kisojen avajaisjuhlassa vuonna 1952. 
Nurmen askeleessa oli edelleen vetävyyttä vaikka habitus kieli jo emeri
tusurheilijan ikävuosista. Nurmen valinta olympiatulen sytyttäjäksi oli 
vähintään pulmallinen. Valinta oli perusteltu mainostaessaan pienen 
maan suuria urheilusaavuutuksia maailmalle, mutta kiistanalainen 
puhtaan urheilun ja rehdin pelin symbolina. Mainostemppuna valinta 
oli kuitenkin onnistunut: maailma sai vielä kerran nähdä ja miljoonat 
ihmiset ensi kerran Suuren Nurmen juoksevan radalla! Soraääniäkin 
kuului mm. englantilaisen toimittajan ihmetellessä sala-ammattilaisen 
valintaa tehtävään: »How could you let him carry the Olympic torch» 
(Miten voitte sallia hänen kantavan olympiasoihtua?). Samaisen lehden 
mukaan toimittaja sai kisojen pääsihteeriltä vastauksen: »Because Sibe
lius is too old» (Koska Sibelius on liian vanha). 

2. Raha urheilun uutena markkinavoimana

Paavo Nurmi oli maailmantähtenä luomassa uljaat kuoret Suomen ur
heilulle istuttaen siihen kuitenkin samalla pahan viruksen - kak
sinaismoraalin. Hänen laittomat liiketoimensa urheilussa olivat alku
na siihen, että uusi markkinavoima raha löysi tiensä urheiluumme. 

Rahan tulo urheiluun korvauksena »tehdystä työstä» oli yhtenä 
osasyynä siihen, että urheilusta hävisi vähitellen se kohtuullisuuden 
hyve, johon amatööriurheilu perustui salliessaan vain yhden hyväk
sytyn pontimen urheilun harrastamisessa - »rakkauden urheilemi
seen». Amatöörisääntöjen tarkoituksena olikin säilyttää urheilu ur
heiluna eli vapaa-ajan harrasteena, jossa tiukkana paremmuuden 
koetuksenakin säilyy yhteys leikin todellisuuteen erotuksena vaka
vammista elämänasioista. Jos ja kun on kysymys lopulta vain leikistä 
ja vapaa-ajan harrastuksesta, urheileminen eli »juokseminen, hyp
pääminen ja heittäminen» ei ole tarkoitettu miksikään keskeiseksi 
elämänsisällöksi, saati työksi ja toimeentulon lähteeksi. Raha kuiten
kin muuttaa tilanteen. Raha houkuttelee urheilemaan tosissaan ja pa
nostamaan kaikkensa menestyksen hyväksi. Vain menestys tuo hyvi
tyksen niille »uhrauksille», joihin korkean vaatimustason ja kovan 
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kilpailun aikakaudella voi kuulua jopa normaalin ammattikoulutuk
sen ja työuran syrjäyttäminen urheilu-uran hyväksi. Raha on osin ai
kaansaanut urheilussa täydellisen muodonmuutoksen ja muuttanut 
sen leikistä antiteesikseen - työksi ja ammatliurheiluksi. 

Urheilussa kilpailun päättymätön prosessi nostaa ruuvikierteen ta
voin kilpailun vaatimustasoa. Paavo Nurmi pärjäsi vielä hyvin omin 
neuvoin ja tosikkomaisella puurtamisellaan amatöörien seurassa ja 
kilpailun vaatimustason vastatessa tuohon aikaan lähinnä nykypäivän 
naisurheilun huipputasoa. 

Mutta vaatimustason noustessa menestyminen alkoi vaalia jo 
enentyvästi taustavoimien tukea ja samalla kansainvälinen huippu
urheilu alkoi totaalistua urheilujärjestelmien väliseksi kilpailuksi. 
Menestyminen alkoi entistä enemmän riippua huippu-urheilusta 
vastaavien järjestelmien kyvystä rekrytoida lahjakkaimmat nuoret 
urheilu-uralle, luoda parhaat harjoitusedellytykset, tarjota pätevintä 
valmennusta ja monipuolisinta lääkinlä- ja huoltopalveluja sekä pa
rasta tieteellistä asiantuntemusta yms. huippu-urheilun käyttöön. 
Kaikki tämä merkitsee pysyvää kilpavarustelua ja kasvavia kilpailu
menestyksen tuotantokustannuksia. Rahasta on tämän kehityksen 
tuloksena tullut huippu-urheilun keskeinen tuotannontekijä. 

3. Kasvavat tuotantokustannukset -
kasvava rahan tarve

Paavo Nurmi oli myös näkijä ja tajusi kehityksen suunnan urheilus
sa. Liiketoimissaan hän oli kerännyt huomattavan varallisuuden, 
jonka tuleva käyttö alkoi askarruttaa ikääntyvän miehen miellä. Täs
tä tihkui tieto myös SVUL:oon, jossa oltiin heti halukkaita sijoitus
neuvonlaan. Nurmen vastaus SVUL:n neuvonantajille oli kuitenkin 
Lyly »Ei»: »Urheilu on kuin pohjaton suo, johon kaikki rahat uppo
vat». Se oli asiantuntijan ja -osaisen lausunto. Tästä kannanotosta 
kertoi silloinen esimieheni SVUL:n pääsihteeri Kallio Kotkas. Sen si
jaan Nurmi perustikin nimeään kantavan säätiön edistämään sydän
tautien tutkimusta. 

Huippu-urheilun kilpavarustelun kustannukset nousevat vuosi 
vuodelta. Kun urheilun vaatimustaso ei tunne mitään kattoa, sitä ei 
tunne myöskään urheilun rahan tarve. Kaikki keinot rahan hankin
nassa ovat tarpeen. 

Helsinki järjesti vuonna 1952 onnistuneet olympiakisat, jossa pie
ni maamme osoitti koko maailmalle tahtonsa rakentaa rauhaa ja kan
sojen yhteisymmärrystä aidossa olympiahengessä. Vuonna 1983 
sama Helsinki sai kunnian järjestää ensimmäiset yleisurheilun 
MM-kisat. Nyt näissä kisoissa julistettiin myös urheilun uutta kump
panuutta - rahan kanssa. Kun joku toimittaja ihmetteli asiaa ja Stadi-
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on-pyhätön ympäristön muuttumista basaariksi kisojen pääsihteeri 
antoi juristin vastauksen tähän tapaan: »Koska liiketoiminta ja urhei
lu ovat kumpikin hyväksyttyjä toimia yhteiskunnassa, sitä on tietysti 
myös niiden yhdistelmä». Ja tuon ajan urheilujohtajat vannoivat jul
kisuudessa yhteen suureen ääneen: »Mitään riskiä ei tästä uudesta 
kumppanuudesta ei ole, koska kaikki liiketoiminta urheilussa tapah
tuu vain urheilun ehdoin». 

Tämän epäpyhän allianssin, rahan ja urheilun, satoa korjataan 
nyt. Aatteet ovat saaneet väistyä, urheilun moraali on saanut rapis
tua, tulos- ja talouskeinottelu on päässyt rehottamaan ja terveyden 
periaatteista on luovuttu. Urheilusta on tullut olutpanimoitten paras 
markkina-alue ja urheilu tapahtuu entistä enemmän liike-elämän eh
doin, osin täysin liiketoiminnaksi muuttuneena. 

Rahan valtaan sortui myös entinen aatteellisen urheilutoiminnan 
linnake SVUL, joka sporttijohtajiensa ja kauppaneuvosten johtamana 
unohti aatteellisen tehtävänsä ja arvoperustansa ja ryhtyi keinotteli
jaksi vapautuneen ison ralwn markkinoilla. Tuloksena oli katastrofi: 
urheilumme lippulaiva kärsi täydellisen aatteellisen, moraalisen ja 
taloudellisen haaksirikon kadoten urheilun kentältä ja muuttuen 
muistoksi historian lehdille. Aatteellisen järjestön kasinopelistä jäi
vät jäljelle vain johtajien suurristit. 

4. Raha menestystekijänä

Nykyurheilussa raha ratkaisee entistä enemmän menestymisessä. 
Rahalla ostetaan menestystä, jos ja kun sen avulla pestataan siirto
markkinoilta parhaat urheilijat ja parhaat valmentajat sekä järjeste
tään parhaat kilpailu- ja harjoitusolosuhteet. 

Raha on muuttanut ja muuttaa jatkuvasti urheilun ympäristöedel
lytyksiä. Rahan avulla urheilussa on siirrytty luonnonolosuhteista 
entistä enemmän keinoympäristöihin, mikä on vuorostaan muutta
nut urheilun harjoittamisen ja usein kilpailemisenkin ympärivuoti
seksi ja yleisön penkkiurheilun entistä nautittavammaksi viihteeksi 
baaritiskin tuntumassa. Kuka nuori innostuisi enää ulko-olosuhteis
sa harrastamaan karaisevaa »ulkoilua» ja jääpelejä luonnon olosuh
teissa. Ja mitä kaupungit ja vauraat edellä, sitä maalaiskunnat ja vä
hävaraiset perässä. Kesäkunta Asikkalakin on löytänyt omat harki
monsa ja saanut Vääksyyn oman jäähallinsa kasvattamaan »jokerei
ta» jääkiekon laajeneville työmarkkinoille. Ensin tulivat uimahallit, 
sitten jäähallit ja urheiluhallit, nyttemmin vielä hiihtotunnelit, muo
vimäet ja keinotekoiset »alppimajat» ja monet näistä vain pienen ur
heilueliitin tarpeisiin; jää- ja urheiluhallit Yrjö Kallista mukaillen 
myös »penkinpainajille ulvontailoksi». Ja rakentamisen rahat tulevat 
pääosin kansan kukkarosta, kunnan ja valtion varoista. 
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Samalla tämä eliitti urheilu kaupallistuu liiketoiminnaksi: urheili
jat järjestäytyvät perheyrityksiksi ja/tai myyvät työnsä ja tuotoksensa 
omistajayhtiöille, jotka usein edullisesti alihintaan käyttävät näitä 
julkisia urheilulaitoksia hyödykseen. Pieni ihminen voi joskus pie
neen ääneen jonkun seutulehden palstalla ihmetellä tällaista julki
sen vallan varainkäyttöä. Multa jo muinaiset roomalaiset tunsivat 
konstit: leipää ja sirkusta! 

Huippu-urheilun tarpeisin perustuvassa rakentamisessa ei kan
neta huolta kestävän kehityksen periaatteista, vaan luonnonvaroja, 
teollisuusjalosteita, energiaa ja luonnonmaisemia käytetään surutta 
hyödyksi ja ikäänkuin urheileminen ei enää tänään muuten olisi 
mahdollista. 

Urheiluministerinä toiminut Claes Andersson, joka tunnetaan 
myös jalkapallon ystävänä ja tukijana, ihmetteli syksyllä 1998 edus
kunnan sivistysvaliokunnassa kirjoittajan liikuntalakiesityksestä an
tamaa asiantuntijalausuntoa, jossa tähdensin mm. valtion varoin ta
pahtuvan liikuntarakentamisen ohjauksen tärkeyttä nimenomaan 
osana valtion liikuntaneuvoston toimialaa ja tehtävävastuuta sekä 
ehdotin erityisen rakentamisjaoston perustamista valvomaan yleisen 
edun toteutumista liikuntarakentamisessa. Ihmettelyyn totesin, että 
jos ja kun valtio ja opetusministeriö pyrkii jo lakiesityksen lähtökoh
tien mukaisesti kehittämään maamme liikuntakulttuuria yhteiskun
nallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, tähän kehittämiseen kuu
luu erottamattomana osana myös liikuntarakentaminen; liikuntara
kentaminen on itse asiassa ehkä tärkein keino, jonka avulla julkinen 
valta voi toteuttaa tahtoaan maamme liikunta- ja urheiluelämän ke
hittämiseksi yleisen edun mukaisesti. Merkillistä, että korkeat päät
täjämme joutuvat tällaista asiaa ihmettelemään ! 

Tätä kirjoittaessani 17.12.1999 Eurosport viestittää suomalaisten 
sporttimiesten käsitystä kestävästä kehityksestä maailmalle: moot
toriurheilun ystävät olivat järjestäneet kansainvälisen motor-cross 
joukkuekilpailun Lapin »koskemattomaan» tunturi-, kiveliö- ja 
suomaastoon. »Unohtumaton elämys» osanottajille ja unohtumat
tomat raiskauksen jäljet Lapin luonnossa! Raha ei säästä edes 
luontoa ja sen koskemattomuutta ja rauhaa. Mutta mitään vasta
lauseita ei ole kuulunut. Luonnonystävät, vihreät ja Suomen Latu 
vaikenevat, kun Suomen urheilun nykypäivän valttiässä, mootto
riurheilu, metelöi ja rellestelee Lapin kairoja myöten. 

5. Raha säätelee johtajuutta

Kun raha urheilussa tapahtuneen kehityksen johdosta on saanut näin 
merkittävän osan urheilun tuotannontekijänä, on siitä luonnollisena 
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seurauksena, että raha-asiain hoito on tullut urheiluorganisaatioissa ja 
niiden johtamisessa keskeiseksi tehtäväksi. Raha-asian tärkeys ohjaa 
myös lisääntyvästi näiden organisaatioiden johtajuusvalintoja. Poliit
tinen asema avaa vaikutuskanavia ei vain julkisen tuen lähteisiin, 
vaan myös liike-elämään ja sen pooli- ja sponsorisopimuksiin. 

Syystä urheilu rekrytoi enentyvästi avainjohtajiaan politiikan pii
ristä. Myös liike-elämän asiantuntemuksen kysyntä on urheilun kau
pallistumisen myötä selvästi lisääntynyt. Heidän mukanaan myös lii
ke-elämän menetelmät, tavat ja moraali siirtyvät urheiluun ja syrjäyt
tävät urheilun humanistiset perinteet ja arvoperustan. Ja kun liike
elämässä liikevoitto on tärkeintä, myös urheilussa voittaminen on 
»ainoa tärkeä asia», koska vain se tuo korvauksen kasvaville sijoituk
sille ja tuotantokustannuksille. Jos tähän ei kotimarkkinoiden tarjolla
oleva urheilijoiden ammattitaito riitä, kansainvälisiltä markkinoilta
löytyy yllin kyllin huipputaitoa kunhan ostovoimaa löytyy.

Ja sitä tuntuu löytyvän ja tänään kansallisissa palloilusarjoissam
me työskentelee jo par isataa siirtotyöläistä nahkapallon tai kumilät
kän parissa seurojensa ja paikkakuntiensa värien, mutta myös vaihto
penkillä tai katsomossa istuvien suomalaisten urheilijoiden puolesta. 

Tämä lisääntyvä kilpavarustelu seurojen kesken ja ulkomaalais
ten ammattilaisten pestaaminen lisää tuntuvasti menestymisen tuo
tantokustannuksia. Mutta katsomoyleisö, jota varten varsinaisesti 
tätä sirkusta pyöritetään, ei kuitenkaan ole valmis itse maksamaan 
täyttä hintaa viihteensä tuotantokustannuksista. Huippu-urheilu ei 
terveen liiketoiminnan tapaan pysty seisomaan omilla jaloillaan ja 
itse kattaamaan kustannuksiaan, vaan sen on löydettävä subventiota 
muualta: julkisesta tuesta, liike-elämästä tai oheisliiketoiminnasta 
kuten olutanniskelusta. 

Rahasta on tullut sananmukaisesti huippu-urheilun elinehto, 
»elämän ja kuoleman» kysymys. Kun SVUL:n raunioille runtattiin
uusi liikunnan ja urheilun keskusjärjestö SLU, sen tärkeimmäksi teh
täväksi on ainakin julkisuudessa noussut urheilun taloudellisten
etujen edistäminen erityisesti suhteessa valtiovaltaan. Keskusjärjes
tön toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta arvioi
daankin usein julkisuudessa sen mukaan, onko SLU onnistunut li
säämään ja miten paljon valtiontukeaan.

6. Raha urheilun kohtalonkysymyksenä

Rahan mukana »kuolema» on tullut tutuksi myös urheilun maail
massa. Tässä ei ole kysymys urheilijain ottamista vakavista kuole
manriskeistä pyrittäessä lääketeollisuuden tarjoamien vippaskons
tien avulla menestykseen ja sen rahamyötäjäisiin. Urheiluseurojen 
kuolema, vararikko, kasvavien velkojen vuoksi on nykyurheilun il-
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miö. Kun aikaisemmin seurojen toiminta rajattiin taloudellisten ja 
muiden käytössä olevien resurssien puitteisiin, vararikko oli tunte
maton ilmiö. Tänään korkean vaatimustason tilanteessa monien seu
rojen menestystavoitteet muodostuvat helposti epärealistisiksi edel
lyttäessään riskipääomia tai voimavaroja, jotka ylittävät seuran reaa
lisen kantokyvyn. Seurauksena tästä ovat laittomuudet tai »ulosmit
taukset». Tämän päivän yhteiskunnassa siten urheileminenkin voi 
osoittautua kannattamattomaksi! Ja tämänkaltainen kehitys urhei
lussa edustaa muka edistystä. Tämä merkitsee, että vastoin suurten 
urheilujohtajiemme vakuutuksia, urheileminen on muuttunut laa
jenevasti liike-elämän ehtojen mukaiseksi. 

Huippu-urheilu elää kuitenkin vain menestyksestä. Kilpailun to
laalistumisen vahvistuessa urheilusuoritusten laatuvaatimukset 
nousevat ja paineet resurssien riittävyydestä erityisesti pienten mai
den ja pienten toimintayksikköjen osalta voimistuvat. 

Menestymisen ja mitalin hinta nousevat ja menestymisen todennä
köisyys pienenee pienten yrittäjien osalta. Ilman menestystä huippu-ur
heilua uhkaa - kuolema: yleisö katoaa katsomoista, liike-elämä lopettaa 
sponsoroinnin ja mainonnan sekä valtio verottomat urheilijastipendin
sä. Kuvattu kehityssuunta on selvimmin nähtävissä erityisesti suurten 
urheilulajien kohdalla. Maamme huippu-urheilulle on onneksi se, että 
kaikkialla ei ole lunta eikä jäätä tai pelata kyykkää ja pesäpalloa. 

Rahan mukana myös kuolemansynti on pesiytynyt urheiluun. 
Raha on usein yhtenä taustatekijänä huippu-urheiluun yleistyneessä 
tuloskeinottelussa, jossa erilaisin vippaskonstien avulla - dopingin, 
veritankkauksen. välinekeinottelun yms. - tavoitellaan menestystä ja 
näin tehtäessä syyllistytään urheilun »kuolemansyntiin» eli vääriste
tään kilpailun perusidea urheilullisen paremmuuden testinä. 

Myös suomalaiset urheilijat ovat syyllistyneet tällaiseen kuole
mansyntiin; loiset ovat sen tunnustaneet, mutta monet ovat väärin
käytöksistään vaienneet säilyttääkseen sankarin laakerinsa. Viimeai
kaiset oikeusviranomaisten selvitykset ovat osoittaneet, että esimer
kiksi DDR:n urheilijoiden suursaavutukset ovat paljossa perustuneet 
lääketieteelliseen manipulointiin. Olympiakisojen kunniatauluissa 
on siten monia antisankareila, väärinpelaajia, mutta kukaan ei halua 
ryhtyä puhdistamaan näitä kunniatauluja ja ennätystilastoja väärin
pelaajista ei meillä eikä muualla. Urheilun maine ja yhteiskunnalli
nen legitimiteetti ovat vaarassa; tästä urheilun kuolemansynnistä pu
hutaan vain hiljaa ja STT:n saaman ankaran tuomion jälkeen vain -
kuiskaamalla. 

Raha on mukana myös siinä urheilun kuolemansynnissä, jossa 
ennalta sovitaan kilpailun tai ottelun lopputuloksesta. Kysymys voi 
olla sopuottelusta, lahjonnan käytöstä sopivan ottelutuloksen tuotta
miseksi tai vaikkapa omalle joukkueelle »merkityksettömän » ottelun 
tarkoituksellisesta häviämisestä rahakorvausta vastaan. Kaikissa 
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näissä väärinkäytöksissä rikotaan kilpailun perustarkoitusta, joka to
teutuu vain ja jos jokainen kilpailun osapuoli yrittää parastaan. Kil
pailu menettää kaiken mielekkyytensä, jos sen lopputulos on tavalla 
tai toisella ennalta määräytynyt tai sovittu. Tällaisen antiurheilun ja 
kuolemansynnin syynä on useimmiten raha, kuten väärinkäytökset 
kansallispelissämme. pesäpallossa, osoittavat. Virallinen ottelu tai 
kilpailu ennalta sovittuine tuloksineen on rikos urheilua kohtaan, ri
kos yleisöä kohtaan ja rikos laillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan. 
Ei enempää eikä vähempää. 

Koskaan aikaisemmin Suomen urheiluelämässä ei ole pyörinyt 
niin paljon rahaa kuin tänään. Koskaan aikaisemmin urheiluelä
mämme ei ole ollut niin aatteetonta ja moraalisesti niin huteralla 
pohjalla kuin tänään. Koskaan aikaisemmin ei myöskään huippu-ur
heilumme yhteiskunnallinen legitimiteetti ole ollut niin heikon arvo
perustan varassa kuin tänään. 

Raha voi olla hyvä palvelija. mutta ainakin urheilussa se on hel
posti huono isäntä. Suomen urheilua isännöi tänään paljossa rahan 

valta. Jäljet panevat kriittisen havainnoitsijan ihmettelemään. Urhei
lusta nämä ihmettelijät puuttuvat. 
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Jos urheilu ei tunne mitään suoritusvaatimusten kattoa, sitä eivät 
tunne myöskään urheilun palkintorahat. Tennispelaajat, jääkiek
koilijat, jalkapalloilijat ym. voivat vuosihankkeena ansaita omai
suuden palkinto-, palkkio- ja mainosrahoina ja jotkut maailman
tähdet hankkivat juoksemalla, hyppäämällä tai heittämällä kilo
kaupalla puhdasta kultaa arvokkaan saavutuksensa korvauksek
si. Tunnontuskiin tullut ruotsalainen tennistähti ihmettelikin äs
kettäin tällaista urheilun kompromettointia, väärää yliarvostusta, 
suuren rahan voimalla. Suuri raha on löytänyt huippu-urheilusta 
ja sen suuresta yleisösuosiosta oivan yhteistyökumppanuuden. 
Urheilu kiinnostaa suurta yleisöä »connecting people», kuten te
kee myös NOKIA, ammattiurheilun yksi suuri rahoittaja. Jokin 
tolkku urheilun rahapalkintoihinkin olisi urheilun oman edun 
vuoksi saatava. Lopulta nekin rahat ovat lähtöisin kansan karttui
sista käsistä. Kuluttajajärjestöillä olisi tässäkin työkenttää. Tol
kuttomat palkkiorahat eivät kuulu edes ammattiurheiluun har
hauttaessaan monia nuoria urheilu-uran riskivalintoihin ja ura
pettymyksiin. Kuluttajien etujen mukaista on valvoa myös urhei
lun palkkiorahojen ja sponsorisopimusten kohtuullisuutta, koska 
kuluttaja lopulta maksaa viulut myös Nokian osalta. 
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SVUL:N JOHTAJAPELI 

Mielipideki1joitus, 
Helsingin Sanomat 6.11.1981 

Ääni kumpujen yöstä puoltaa Helsingin Sanomissa 24.10.81 hormo
nien käyttöä urheilussa inhimillisen suorituskyvyn äärirajojen koet
telemiseksi ja varautumisena tilanteisiin, joissa »ihminen joutuu jän
nittämään kaikki voimavaransa äärimmilleen» - »käytännön esi
merkkinä» partisaanitoiminta: »Jos nyt huippu-urheilijat vapaaehtoi
sesti tarjoavat lääketieteelle palveluksiaan tuon jännittävän seikan 
selvittämiseksi, kuka sitä voisi paheksua?» kysyy kirjoittaja, eversti
luutn. evp. 

Jo on aikoihin eletty. Pertti Paloheimo, olympiajohtaja evp. todis
taa samanaikaisesti »Keskisuomalaisessa»: 

»Nyt etsitään jotain muuta, jonkinlaista ajatuksellista herätystä
huippu-urheilun rappioilmiöitä vastaan [ ... ] Liikuntatieteellinen 
(Jyväskylän yliopisto) on kääntynyt sisäänpäin [ ... ] Se ei reagoi mi
hinkään[ ... ] mielipidettä ei seinien takaa ole kaikunut edes päivän
polttavasta dopingista.» Näin Paloheimo. 

Joten on todella mennyt pahasti pieleen suomalaisessa(kin) urhei
luliikkeessä. Ja tästä kantaa päävastuun mahtijärjestö SVUL. Siellä ei 
tunnuta kuitenkaan tiedostettavan urheilumme »rappioilmiöitä». 
Doping -sairauteen suhtaudutaan samalla tavoin kuin aikoinaan sa
la-ammattilaisuuteen: »Ei Suomen Urheiluliiton piirissä esiinny sa
la-ammattilaisuutta, koska asiasta ei ole tehty liitolle yhtään ilmoi
tusta!». Näin selitti Urheiluliiton puheenjohtaja, ja perinne tuntuu 
jatkuvan. 

Kun urheilua ja sen liikuntakasvatuksellista perustaa jäytää syö
pä, urheilujohtajat ja SVUL:n puheenjohtajakandidaalit puhuvat 
vain rahasta ja sen kyltymättömästä tarpeesta urheilussa. Nyt kun 
tarvittaisiin yhteiskunnallisesti valveutunutta ja moraalisesti rohke
aa johtoa, järjestö turvautuu »sporttijohtajaan», joka taannoin vaali 
»Yhteishyvässä» SVUL:n kaikkien voimien yhdistämistä yh
denasianliikkeen, huippu-urheilun, taakse.

»Urheilussa ovat vain huipputulokset tärkeitä», sanoi Urheilulii
ton puheenjohtaja siihen aikaan, kun urheilu oli vielä urheilua. »Jos 
näin olisi asianlaita, en olisi ruvennut urheilun johtotehtäviin», vas-

SVUL:N JOHTAJAPELI 151 



tasi silloinen SVUL:n puheenjohtaja (J. W. Rangell). Olin itse todista
massa tätä sananvaihtoa. Yleensä keskusjärjestön johto on käsityksis
sään ollut lähempänä SVUL:n kentän ääntä ja ammentanut sieltä ter
veen uskonsa urheiluun ja sen kasvatustehtävään yhteiskunnassa. 
Nyt näyttää tuokin terveyden lähde ehtyneen, ja piirit ovat asettuneet 
kiltisti yhteen rintamaan »sporttijohtajan» taakse. Valitessaan pu
heenjohtajansa SVUL valitsee myös huomispäivän tiensä. 
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SVUL SELVITYSTILASSA 

Mielipideki1joitus, 
Helsingin Sanomat 30.6.1993 

Sikariporras seikkailee, ja tappiot maksaa yhteiskunta. SVUL:n ta
paus osoittaa, että kaava pätee myös ns. aatteellisten yhdistysten 
kohdalla. Selvitysmies esittää lähes 30 miljoonan markan valtion
apua SVUL:n erikoisliitoille ja Vierumäen urheiluopistolle konkurs
sitilanteen välttämiseksi. 

Televisiokeskustelussa 21.6.93 toimittaja perää vastuunkantajia 
SVUL:n rappiotilaan. Talousasiantuntijat erehtyneet? Erikoisliitot 
ottavat etäisyyttä konkurssikypsään keskusjärjestöönsä: urheilemi
nen tapahtuu lajiliitoissa ja ne on hoideltava kuiville. Mutta onko si
kariportaan toiminta kovinkaan erilaista erikoisliittojen ja niiden pal
veluorganisaation, SVUL:n, toimialoilla? Ainakin urheileminen ta
pahtuu muualla - kentällä, seuroissa. 

Julkisesta keskustelusta ja esitetyistä ratkaisumalleista jää helpos
ti sellainen kuva, että SVUL keskusjärjestönä on toiminnassaan jok
seenkin riippumaton näistä lajijärjestöistään, erikoisliitoista. 
Tosiasiassa SVUL keskusjärjestönä on lähinnä lajiliitoista koostuva 
järjestörypäs, jossa juuri erikoisliitot käyttävät isännän ääntä ja kan
tavat päävastuun SVUL:n tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ja 
niinmuodoin myös sen talousseikkailuista ja rahatoimista. Siksi olisi 
ihan kohtuullista, että myös SVUL:n lajiliitot osallistuvat panoksil
laan oman yhtymänsä taloussotkujen selvittämiseen. Rahaa löytyy 
ainakin säätiöistä, joihin liitot ovat panneet järjestämiensä suurta
pahtumien lottovoitot turvaan! Eikö näitä rahoja aiota lainkaan käyt
tää kriisitilanteen ratkaisussa? Yksinkö julkisia varoja, mikä tietysti 
olisi erikoisliittojen edun mukaista. Jää vain kysymään, mikä olisi ol
lut ulkopuolisen jäävittömän selvitysmiehen ratkaisuesitys? 

Vastuunkantajia on kysytty. Kukaan ei ole ilmoittautunut. Jokai
nen jatkaa keskeisissä luottamustehtävissään. Se on maan tapa. 

Kalevi Heinilä 
SVUL:n osastopäällikkö 1950-luvulla 
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URHEILUN SMTELY 
JA REILU PELI 

»Liikunta ja tiede» -lehti n:o 5, 1988

Kilpailulla on huipputasolla usein nollasummapelin luonne: mitä 
toinen voittaa, sen toinen häviää. Tästä syystä kilpailu on altis kon
flikteille ja väärinkäytöksille. Kilpailun säätelyssä reilun pelin nor
meilla on tärkeä tehtävänsä: ne huolehtivat kilpailun mielekkyyden 
ja urheilullisuuden säilyttämisestä. Tämä oli lähtökohta, kun vuonna 
1965 ICSSPE:n aloitteesta perustettiin erityinen »Kansainvälinen 
Fair Play» -komitea edistämään reilun pelin periaatteiden toteutu
mista urheilussa. Komitea toteuttaa tarkoitustaan lähinnä palkitse
malla Pierre de Coubertin -tunnustuspalkinnolla mestariurheilijoita, 
jotka urheilu-urallaan ovat käyttäytyneet eettisesti esikuvallisella ta
valla. Näiden palkittujen urheilijoiden joukossa oli vuonna 1986 
mestarihiihtäjämme Juha Mieto. 

1. Erilaiset normit pulmana

Urheilun eettisten perusteiden tärkeyttä ei voida ylikorostaa. Urheilu 
elää tai kaatuu niiden mukana. Pulmallista on kuitenkin yksiselitteisten 
reilun pelin normien puuttuminen. ICSSPE:n yritys kodifioida nämä 
normit ja periaatteet »Urheilujulisluksessaan» vuodelta 1964 jäi tässä 
suhteessa varsin puolitekoiseksi yritykseksi. Työtä olisi jatkettava. 

Urheilun käytännössä vallitsee varsin erilaisia käsityksiä siitä, 
mikä on ja mikä ei ole reilun pelin mukaista käyttäytymistä, mikä on 
moraalisesti oikein ja mikä väärin. Tämä käsitysten erilaisuus tuli 
varsin selvästi esille kirjoittajan tekemästä kansainvälisestä tutki
muksessa, jossa selvitettiin nuorten jalkapalloilijoiden käsityksiä hy
väksyttävästä/ ei-hyväksyttävästä käyttäytymisestä eri peli tilanteissa 
(Heinilä 1974). Jääkiekkoilijoiden vastaavissa käsityksissä on niin
ikään havaittu runsaasti vaihtelua (Mustonen ym. 1987). 

Julkisuuteen tullut doping-ongelma on aikaansaanut sen, että ur
heilujärjestöissäkin on ruvettu kiinnittämään huomiota urheilun eet
tisiin kysymyksiin. Sitäpaitsi doping-ongelmassa on jo kysymys ur
heilun uskottavuudesta ja kilpailemisen mielekkyydestä, kun taas 
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reilun pelin vaatimuksia perustellaan yleisemmin humanistisin ja 
kasvatuksellisin perustein. 

2. Sallivuuden moraali

Eettiset käsityksemme oikeasta ja väärästä voivat vaihdella erilaisten 
perustelujen mukaan. Näin myös urheilussa. Edellä viitatussa jalka
pallotutkimuksessa oli havaittavissa, etlä monet pelaajat ja erityisesti 
englantilaiset ammatlilaiseuroihin kuuluvat pelaajat määrittelivät 
hyväksyttävän pelikäyttäyt ymisen tehokku us-h yöt y-pyrkim yksen 
mukaan: käyttäytyminen, mikä edistää oman joukkueen etua ja me
nestyspyrkimystä, on hyväksyttävää. 

Tällainen tehokkuuteen ankkuroitunut »sallivuuden moraali» on 
ollut huippu-urheilulle luonteenomaista. Ajopuun lailla kansainvä
listä kehitystä myötäilevä suomalainen edustusurheilu on perustu
nut myös voittopuolisesti tehokkuusajattelulle, joka perusteluissaan 
tukeutuu populistiseen toimintapyrkimykseen »Suomi voittoon -
maksoi mitä maksoi!». Tälle sallivuuden ajalle on ollut tyypillistä, 
että markkinavoimat ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämispyr
kimykset ovat jokseenkin vapaasti säädelleet urheilun kehitystä il
man, että olisi kiinnitetty mitään vakavampaa huomiota menettelyta
pojen ja keinojen hyväksyttävyyteen. Tässä suhteessa meillä tuskin 
oltiin sen piittaamattomampia urheilun moraalista kuin muualla
kaan. Samat markkinavoimat romuttivat kaikkialla urheilun moraa
lia, ja kansallinen etu sääteli yhtä lailla eri maissa edustusurheilun 
päämääriä ja keinoja. 

3. Sääntömoraali

Kilpailun mielekkyyden pönkittämiseksi välinekeinottelun lisäänty
essä on jouduttu täsmentämään sääntöjä ja määrittelemään entistä 
tarkemmin hyväksytyt ja kielletyt keinot ja välineet. »Sallivuuden» 
moraalista on siirrytty »sääntömoraaliin»: säännöt säätävät, mikä on 
hyväksyttyä ja mikä kiellettyä, ja mitä säännöt eivät säädä, pidetään 
sallittuna. Tällainen sääntömoraali sallii siten säännöistä löytyvien 
porsaanreikien hyväksikäytön. Moniko suomalainen(kin) urheilija 
on saavuttanut jopa kansainvälistä menestystä ja mainetta anabolis
ten steroidien tai veritankkauksen avulla siihen aikaan, kun näiden 
käyttöä ei vielä oltu nimenomaisesti ja yksilöidysti kielletty sään
nöissä? KOK:n julkaisemassa Bulletinissa epäiltiin aikoinaan Lasse 
Vireninkin kuuluneen näihin sääntöjen porsaanreikien hyödyntä
jiin! Muiden näyttöjen perusteella herää pakosta aavistus, että maas
samme tällä hämärän moraalin raja-alueella on toimittu ehkä etu-
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joukoissa kenenkään vastuullisen kuitenkaan »tietämättä, kuulemat
ta tai näkemättä». 

Kansainvälisen kilpailun jatkuvasti kiristyessä tehokeinojen ja 
sääntöjen porsaanreikien etsintä on tehostunut. Välineteollisuus ja 
sen tuotekehittely sekä tutkimus käyttävät hyväkseen kaikki sääntö
jen sallimat mahdollisuudet. Uudet »lääkkeet» ja doping-testien har
hautuskeinot hakeutuvat urheilun markkinoille ja paljastuessaan 
kartuttavat kiellettyjen aineiden luetteloa. Huippu-urheilun »sääntö
moraali» kasvattaa sääntönormistoa. Kasvattaako se samalla sääntö
ja tuloskeinottelua? 

Entistä useammalla urheilijalla on entistä suurempi halu huipul
le, jolle kovan kansainvälisen kilpailun ja korkean vaatimustason ti
lanteessa yltävät vain harvat, lahjakkaimmat. Ristiriita halujen ja ky
kyjen välillä on omiaan lisäämään välinekeinottelua, turvautumista 
vippaskonsteihin. 

»Sääntömoraalilla» on näin ollen kilpailun säätelyssä vakavat
puutteensa. Se ei ole pystynyt estämään lisääntyvää välinekeinotle
lua ja yksilöityihin kieltoihin perustuessaan »sääntömoraali» kasvat
taa urheiluun sellaista , juristeriaa' ja valvontajärjestelmää, joiden 
hallinta vaatii suurta asiantuntemusta. 

4. Oikea urheiluhenki

Kilpailun kiristyessä ja panosten kasvaessa huippu-urheilun säätelyn 
ongelmat muuttuvat entistä pulmallisemmiksi. Tähän tuskin löytyy 
mitään lopullista, ei edes hyvää ratkaisua. On ilmeistä, että »sääntö
moraali» ei yksin voi olla ratkaisuna pulmaan. Lait ja säädökset eivät 
yksin riitä muillakaan elämänaloilla säätelyn ratkaisuksi. Niinpä esi
merkiksi liike- ja talouselämässä virallisia säädöksiä täydentää normi
järjestelmä, joka tunnetaan »hyvänä liikemiestapana». Vastaavasti 
joukkoviestinnän alalla »hyvä lehtimiestapa» täydentää journalismin 
loimitusnormistoja. Tieteen harjoittaminen kävisi lähes mahdotto
maksi, jos se perustuisi yksityiskohtaisiin sääntöihin siitä, mitä tie
teessä saa tehdä ja mitä ei. Keinottelun ja vilpillisyyden mahdollisuu
det ovat ainakin käyttäytymis- ja yhteiskuntalieteellisessä tutkimuk
sessa lähes rajattomat. Kuitenkin totuudellisuuteen perustuva »hyvä 
tiedemiestapa» sisäistettynä eettisenä koodina säätelee varsin tehok
kaasti tieteen harjoittamista ja ylläpitää sen uskottavuutta. Vastaava 
käyttäytymiskoodi urheilussa tunnetaan »oikeana urheiluhenkenä». 
Se on kuitenkin kovan kilpailun aiheuttamassa 'kulutuksessa' ja 
»maksoi mitä maksoi» -menestymisen paineessa menettänyt merkitys
tään urheilun säätelyssä ja samalla sen sisältö on hämärtynyt.

»Oikean urheiluhengen» sisäistäneen urheilijan, valmentajan, ur
heilujohtajan, mutta myös tutkijan on mahdotonta hyväksyä väline-
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keinottelua urheilussa ja riippumatta siitä, onko tällainen »keino» 
säännöissä nimenomaisesti kielletty vai ei. Kun kuulu urheilulääke
tieteen professori L. Prokop pohti taannoin lääketieteen roolia urhei
lussa ja käsitteli mm. hypnoosin hyväksikäyttöä hänen kantansa pe
rusteluineen oli yksiselitteisen selkeä: Ei ole oikean urheiluhengen 
mukaista. Jos HIFK:n valmentajat ja seurajohtajat olisivat toimineet 
10.4.1988 oikean urheiluhengen mukaisesti välieräottelussa 
HIFK-TAPPARA he olisivat tiukoin ottein puuttuneet pelaajiensa 
epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, mutta sen salliessaan he ovat 
yhtä lailla pelaajien kanssa siitä vastuussa. Jos urheilun johto ei pysty 
»sääntömoraalillaan» ylläpitämään kilpailun ja ottelun urheilulli
suutta ja estämään huliganismia kentällä, järjestys- ja oikeusvi
ranomaisten väliilulo urheilussa käy väistämättömäksi.

5. Eettinen kehitystyö

Eettisen perustan kestävyys on sekä kansallisen että kansainvälisen 
urheilun kohtalonkysymys. Aikaisemmin viitatussa ICSSPE:n »ur
heilujulistuksessa» todetaankin samansuuntaisesti: 

»Jos urheilusta häviää reilu peli, kilpailut muuttuisivat silloin
pettämisen, vilpin ja raakamaisuuden näyttämöksi ja jos kilpailut

inhimillisten suhteiden kehittämisen sijasta rupeavat niitä rikko
maan, urheilu menettää samalla tärkeimmän oikeutuksensa.»

Urheilujulistuksen ajankohtana sen sanoma saattoi tuntua jopa liian
kin pessimistiseltä, multa tänään sillä on jo selvästi ajankohtaisuutta. 
Eettisen perustan mureneminen oli hinta siitä menestyksestä, joka 
1970-luvulla keinolla millä hyvänsä hankittiin maailmanmarkkinoil
la. Urheilumme maine maailmalla tahraantui. 

Jos urheilu halutaan säilyttää urheiluna, hyvänä nuoriso- ja kan
salaiskasvatuksena ja jos sitä halutaan kehittää myös yleisön viihtee
nä, sen eettinen perusta on saneerattava. SVUL:n uusi periaateohjel
ma sisältää tässä suhteessa oikeansuuntaisen pyrkimyksen: 

»Urheilun olemukseen kuuluu ns. »reilun pelin» periaate. Urhei
lutoiminnan, erityisesti kilpaurheilun, tulee olla tämän periaat
teen mukaista, muutoin se kadottaa olennaisimman osan itses
tään[ ... )

Reilu peli ei toteudu itsestään: urheilujohtajien, -ohjaajien, val

mentajien ja muiden kasvattajien sekä urheilijoiden on kiinnitet
tävä tietoisesti huomiota näihin periaatteisiin. Kasvatuksella on 
ratkaiseva merkitys tässä asiassa[ ... ]» (SVUL Suunta 1986) 
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»Reilu peli ei toteudu itsestään». Siinä sanoman ydin. Jos halutaan
vahvistaa urheilun eettistä perustaa ja edistää reilun pelin ja »oikean
urheiluhengen» mukaista käyttäytymistä, työ alkaa järjestöistä, joh
taja- ja valmentajakoulutuksesta. Mutta sitä varten olisi yhteistyössä
selvitettävä, mitä tämä »oikea urheiluhenki» pitää sisällään ja mitä se
tarkoittaa urheilun eri valintatilanteissa: suhtautumisessa kanssakil
pailijoihin, kilpailutuomareihin, yleisöön, toimittajiin, käyttäytymi
sessä edustusmatkoilla ja -tehtävissä jne. Palataan siis kirjoituksen
lähtökohtaan eli on selvitettävä reilun pelin ja »oikean urheiluhen
gen» sisältömerkitys. Jos »oikea urheiluhenki» jää johdon ja valmen
nuksen tasolla hämäräasteelle, se jää sellaiseksi myös käytännön ta
solla - jääkiekkokaukalossakin.
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URHEILUN HUUMEPALJASTUS 
YHTEISKUNNANKO HARTEILLE? 

Mielipidekirjoitus, 
Helsingin Sanomat 16.9.1983 

Pohjoismaiden urheilujohtajat ovat äskettäin Faelles-komiteassaan 
päättäneet toimenpiteistä Pohjolan huippu-urheilun neutralisoimi
seksi ydinsaasteesla - dopingista (HS 5.9.83). Saman uutislähteen 
mukaan liittojen suostuessa »huumepartiot» pannaan liikkeelle ja ur
heilijoita ruvetaan tarkkailemaan pissi- ja pistokokein myös valmen
tautumiskauden aikana. Nuo preventiiviset toimenpiteet ovat peri
aatteessa kannatettavia. Vain niiden avulla voidaan välttää sellaiset 
absurdil tilanteet, että vääriä voittajia ja vääriä ennätysten murskaa
jia juhlitaan sankareina, vaikka heidän oikea paikkansa keinottelijoi
na olisi häpeäpaalussa. Huippu-urheilu on ollut ja tulee ehkä vasta
kin olemaan koko urheilutoiminnan ja -kasvatuksen lippulaiva. Mut
ta sen arvostuksen suhteen on perin hämmentävää, jos sen sankarit 
yksi toisensa jälkeen osoittautuvatkin sääntöjen rikkojina ja lääketie
teen väärinkäyttäjinä antisankareiksi ja saavutetut ennätykset vale
ennätyksiksi. Syystä Anssi Kukkonen tuoretta ennätysmiestä haasta
tellessaan ihmettelikin olisiko MM-kisojen doping-testeillä ollut mi
tään osuutta luloskunnon äkilliseen paranemiseen. 

Olen jo kauan ihmetellyt syytä siihen, ettei preventiivisiä keinoja 
ole haluttu ottaa käyttöön. Olen ihmetellyt mm. sitä, ettei liittoihin, 
olympiakomiteaan ja valmennusrenkaisiin lyö- ja edustussuhteessa 
olevilta urheilijoilta ole vaadittu mitään virallista sitoumusta pidät
tyä kielletyistä lääkelehosteista ja »verenvahvistajista» heille annet
tujen tuki- ja valmennusetujen sekä rahapalkkioiden ehtona. Etujen 
menettämisen ja niiden korvaamisen uhka osoittaisi ainakin urheili
joille, että urheilun johto on vakavissaan tässä asiassa. 
Mainitun uutislähteen mukaan urheilujärjestöjen tarkoituksena on 
anoa opetusministeriöltä varoja tuonkaltaisen rötöstelyn eliminoimi
seksi. Vaikka myös maankuulu asiantuntija prof. A. suosittaakin 
asianmukaisen valtion laitoksen perustamista mainittuun tarkoituk
seen, mielestäni »Operaatio valheenpaljaslus» ei kuulu yhteiskunnan 
tehtävävastuuseen. Rahoituslähteet ja myös vastuu ovat toisaalla. 

Amatöörisääntöjä - ja samalla urheilun arvoperustaa - on jälleen 
kerran vesilelly ja urheilijoiden tileille liitoissa on alkanut virrata 
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harmaata rahaa, joka urakkahommien loputtua tuloutetaan urheili
joille. Jos urheilija on sääntöjen vastaisin konstein onnistunut luo
maan itselleen arvonlisää ja tuloksilleen myyntimenekkiä, valheen
paljastuskustannukset on perusteltua kattaa noilta sulkutileiltä. Kau
palliseksi viihdetoiminnaksi kehittyneen Sirkus U:n on kannnettava 
itse myös keikkatoimintansa liikeriskit. 

Huippu-urheilu ja urheilukasvatus ovat menettäneet väärinkäy
tösten seurauksena uskottavuuttaan. Sitä on menettänyt myös urhei
lun johto. Urheilun ylin johto on todennäköisesti jo taudin varhais
vaiheessa ollut hyvin tietoinen vippaskonstien käytöstä, mutta sillä 
ei ole ollut riittävästi halua taudin hoitamiseksi. Halut mitaleihin 
»keinolla millä hyvänsä» ovat olleet suuremmat. Jos vastuu pahan
laatuisen kasvaimen poistamisesta todella aiotaan siirtää yhteiskun
nan maksettavaksi, silloin on parempi, että yhteiskunta päärahoitta
jana ottaa muutenkin tiukempaan ohjaukseensa maamme edustusur
heilun. Ainakin erityistuen antamista perustellumpaa on vähentää
niiden järjestöjen valtiontukea, jotka eivät itse kykene hoitamaan asi
oitaan maan ja urheilun parhaiden etujen mukaisesti. Tämä on muu
ten myös entisen opetusministerin Kalevi Kivistön kanta.
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LAJIKULTTUURI 
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MAKIKOTKAT KERTOVAT 

URHEILUSTAAN 

Laadittu 23.-24.11.1989 Lahdessa pidet
tyä »Urheilun huominen - Hyppy tunte
mattomuuteen» -seminaaria vmten. 

1. Urheilulajin omaleimaisuus

Jokaisella urheilulajilla on kaksitasoinen identiteettinsä, ominaislei
mansa: yhtäältä ulkoisesti havaittava, lajisääntöjen jäsentämä muoto 
ja toisaalta sisäisesti koettu elämyssisältö. Elämyssisältö voi koostua 
hyvin erilaisista elementeistä. Näitä voivat olla affektiiviset, älylliset, 
eettiset, sosiaaliset, motoriset, esteettiset ja jopa yhteiskunnallispo
lii ttiset elämystilat. Toiset lajit voivat olla elämyssisällöltään kapea
alaisia, toiset taas monipuolisia. Lajin ulkoinen muoto säätelee lajin 
elämyssisältöä ja esimerkiksi muuttamalla lajin sääntöjä ja samalla 
sen muotoa, kuten tapahtuu esimerkiksi pesäpallon tuotekehittelys
sä, voidaan kehittää lajin elämyssisältöä entistä kiinnostavammaksi. 
Urheilun suuri suosio harrasteena ja yleisönviihteenä perustuu pal
jossa siihen, että sen laaja lajivalikoima tarjoaa mitä erilaisimpia elä
myssisältöjä väestön erilaisia odotuksia ja makuja varten. Toistaisek
si ei kuitenkaan ole tehty mitään systemaattista tutkimusta lajien elä
myssisällöistä ja niiden yhteydestä lajien kiinnostavuuteen, mutta 
tutkimattakin on ilmeistä, että vaikkapa mäkihypyn, suunnistuksen 
tai nyrkkeilyn elämyssisällöt poikkeavat toisistaan ja todennäköisesti 
myös tästä syystä nämä lajit rekrytoivat harrastajansa ja penkkiurhei
lijansa erilaisista väestöryhmistä erilaisine makuineen. 

Tarkastelun kohteena oleva mäkihyppy on urheilulajina ympäris
töedellytyksiltään, muodoltaan ja luultavasti myös elämyssisällöl
tään varsin poikkeava. Se on »rämäpäitten poikien» yksilöurheilua, 
jossa vuorottaisten hyppysuoritusten vuoksi kilpailu paremmuudes
ta ratkeaa vasta viimeisen hyppääjän suorituksen jälkeen. Mäkihyp
py asettaa myös poikkeavat ympäristövaatimukset, jotka rajoittavat 
lajin kansainvälistä levinneisyyttä ja ovat omiaan keskittämään sen 
harrastusta alueellisesti niissäkin maissa, joissa on talviset olosuh
teet. »Rämäpäitä» löytyisi Pohjanmaaltakin, vaan sieltäpä ei löydy
kään sopivia mäkiä. 

Urheilemisen elämyssisältöjä tutkittaessa itse urheilijat toimivat 
tiedonlähteenä. 
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Mäkihypyn elämyssisällön kartoittamiseksi tiedonlähteiksi valit
tiin 198 Suomen Hiihtoliiton rekisteriin kuuluvaa mäkihyppääjää. 
Näistä 33% kuului junioreihin (alle 18 vuotiaat) ja 67% yleiseen sar
jaan. Tiedot kerättiin postikyselyn avulla. Osoite-epäselvyyksistä 
yms. syistä johtuen vastausprosenlli jäi heikohkoksi (50%). Vastan
neista mäkihyppääjistä 21 % oli yltänyt kansainväliseen menestyk
seen, 55% oli saavuttanut kansallista menestystä ja jäännösryhmä 
(24%) oli vielä vailla merkittäviä saavutuksia. 

2. Mäkihypyn lajivaatimukset

Urheilulajit eroavat toisistaan myös lajivaatimusten suhteen eli me
nestymisen edellytykset ovat eri lajeissa erilaiset. Nämä edellytykset 
ovat yksilölajeissa psykofyysisiä mutta myös antropometrisiä, urhei
lijan ruumiin rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Niinpä mäkihyp
py ilmalentoineen suosii kantopintaa antavaa, pitkänhuiskeaa raken
netyyppiä. Tutkimusryhmän keskipituus oli 177 cm, - 27% hyppää
jistä oli yli 180 cm:iä pitkiä - ja ryhmän keskipaino oli vain 66 kg. 
Hyppääminen aloitetaan lapsuusiässä: 30% hyppääjistä oli aloittanut 
»kilpauransa» jo alle 7-vuotiaana, 56% alle 10-vuotiaana ja vain 10%
yli 15-vuotiaana.

Kysyttäessä »hyvän mäkihyppääjän» tärkeimpiä ominaisuuksia 
saatiin kuva mäkihypyn lajivaatimuksista (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Hyvän mäkihyppääjän tärkeimmät 
ominaisuudet (n 98) 

Tärkein II Tärkein III Tärkein 
% % % 

Hyvä lionnistus 29 20 10 

Hyvä ihas- ja tilannehallinta 27 17 14 

Vahva itseluottamus 
ja päättäväisyys 25 26 13 

Rohkeus 11 5 13 

Sopiva ruumiinrakenne 3 1 10 

Hyvä lentotaito 2 14 12 

Kyky sopeutua 
eri hyppyolosuhteisiin 2 7 16 

Hyvä keskittymiskyky 9 12 

Jokin muu 1 1 

100% 100% 100% 
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Mäkihyppääjien käsitykset korostavat lähinnä kolmen ominaisuu
den tärkeyttä mäkihypyssä: lihasvoiman (=ponnistus), taidon ( = lii
kehallinta) ja tahdon (= rohkeus-päättäväisyys). Olympiavoittaja 
Jouko Törmäsen mielestä mäkihypyssä ei ole kysymys niinkään hyp
pääjän uskalluksesta, vaan asteettaisesta totuttautumisesta suu
reneviin mäkiin ja pidentyviin hyppyihin. Suoritetun tutkimuksen 
havainnot tukevat tätä väitettä: nuorempina mäkihypyn aloittaneet 
kokivat lajin riskitekijät vähäisemmiksi kuin vanhempina aloitta
neet. Rohkeus littyy Törmäsen mukaan ennen muuta ponnistukseen: 

»Mäkihyppy on motorisesti erittäin monimutkainen ja hyvää
koordinpointikykyä vaativa urheilusuoritus. Ponnistustapahtu
ma, joka on suorituksen onnistumisen kannalta selvästi ratkaise
vin osatekijä [ ... ] vaatii hyppääjältä voimaa, nopeutta, motorista
lahjakkuutta ja rohkeutta. Rohkeus mäkihypyssä on ponnistaa oi
keasta asennosta, oikea-aikaisesti, oikeaan suuntaan» (J. T:n pu
heenvuoro Lahden seminaarissa)

Vaikka totuttautuminen varmasti vähentää mäkihyppyyn sisältyvää 
riskiä lajin hienomotoriset vaatimukset ja ympäristöolosuhteiden 
vaihtelut ovat omiaan sitä lisämään. Näiden riskilähteiden merkittä
vyyttä mäkihyppäävät itse arvioivat Taulukon 2 kuvaamalla tavalla. 

Taulukko 2. Mäkihypyn riskilähteiden 
merkittävyys (n 98) 

Riskilähde Riskilähteen merkittävyys 

Suuri Kohta- Pieni 
lainen 

Hankalat tuuliolosuhteet 82 15 3 100% 

Alastulorinteen huonokuntoisuus 59 29 12 100% 

Ylipitkä hyppy yli K-pisteen 46 35 19 100% 

Luiston epätasaisuus 42 27 31 100% 

Vauhtimäen huonokuntoisuus 42 40 18 100% 

Tilapäinen huonokuntoisuus, 
väsymys yms. 37 41 22 100% 

Ponnistusvirheet 35 25 40 100% 

Ilmalennon virheet 35 34 31 100% 

Alastulon suoritusvirheet 17 35 48 100% 

Suuri vauhtinopeus 14 19 67 100% 
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Vaikka harjoittelu erilaisissa olosuhteissa kouliikin hyppääjiä hallit
semaan näitä epävarmuustekijöitä, ne silti aiheuttavat yllätyksiä ja 
asettavat hyppääjän »kantin» koetteelle. Jouko Törmänen todistaa sa
mansuuntaisesti: 

»[ ... ] olosuhteet hyvin usein aiheuttavat riskitekijöitä mäkihyp
pyyn. Huonot ilmastolliset olosuhteet, kova tuuli, vesi-, räntä- tai
lumisade voivat olla hyvinkin vaarallisia tekijöitä. Toisaalta kil
pailun järjestäjien toimenpiteet aiheuttavat ehkä kuitenkin suu
rimmat vaaramomentit. Hyppäyttäminen liian pitkälle kilpailuis
sa on hyppääjän itsensä kannalta ehkä kaikkein vaikein tilanne.
Tämä on hankalaa etenkin siksi, että tällöin järjestäjien, yleisön ja
huippuhyppääjien intressit törmäävät keskenään[ ... ]»

Mäkihypyn yleisökiinnostavuus perustuu osaltaan näihin riski- ja yl
lätysmomentteihin, jotka kuitenkin voivat joutua ristiriitaan hyppääji
en turvallisuusvaatimusten kanssa. Vaikka hyppytaitoon kuuluu osa
na myös kaatumisen ja suoritusvirheiden korjaamisen hallinta lajin 
luonteeseen kuuluvat ympäristöolosuhteista johtuvat riskit. Sitä osoit
taa myös se tosiasia, että tutkitussa ryhmässä peräti 85% hyppääjistä 
on jossain uransa vaiheessa kokenut sellaisen loukkaantumisen, että 
on joutunut lääkärin tutkittavaksi ja/tai pitämään sairaslomaa. 

3. Mäkihypyn elämyssisältö

Urheilulajien tuottamia elämyssisältöjä on tutkittu useimmiten so
veltamalla ns. semanttisen differentiaalin menetelmää ja käyttämällä 
laatusanapareja kuvamaan koettuja elämyksiä. Näin tehtiin tässäkin 
ja mäkihyppääjiä pyydettiin annettujen laatusanaparien avulla ku
vaamaan mäkihyppyä nimenomaisesti kilpalajina. Taulukko 3 (seu
raavalla sivulla) kertoo, minkälaiseksi mäkihyppääjät kokevat lajinsa 
elämys annin. 

Mäkihypyssä korostuvat yksilöllisyys ja suorituksen esteettisyys, 
mikä sisältyy myös lajin arvosteluperusteisiin. Hyppääjät mieltävät 
lajin »kovaksi» mutta samalla hauskaksi ja reilun pelin mukaiseksi. 
Myös lajin riski- ja yllätysmomentit tunnetaan. Itse hyppysuorituk
sen vähäliikkeisyydestä huolimatta laji koetaan myös monipuolisek
si - ehkä lajin lihashallintaa ja -voimaa kysyvien harjoitteiden ja vaa
timusten vuoksi. On huomionarvoista, että vaikka mäkihyppy kilpa
lajina on pelkistynyt yksilölliseksi suoritukseksi sen harrastaminen 
on paljossa ryhmätoimintaa ja mäkihyppääjien omien arviointienkin 
mukaan reilua ja hauskaa yhdessäoloa. 

Kuva mäkihypyn elämyssisällöstä täydentyy, kun hyppääjiltä ky
syttiin mikä heitä lajissa eniten viehättää (Kuvio 1 sivulla 167). 
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Taulukko 3. Mäkihypyn elämyssisältö (n 98) 

Niiden mäkihyppääjien prosentuaalinen osuus, joiden 
kokemusten perusteella mäkihyppy on 

yksilökorosteista 90% joukkuekorosteista molempia 10% 
kaunista 94% rumaa 1% molempia 5% 

hauskaa 78% vakavaa 4% molempia 18% 
iloista 68% tosikkomaista 13% molempia 19% 

kovaa 69% pehmeää 6% molempia 25% 
stressitöntä 49% stressaavaa 13% molempia 38% 

rehellistä 88% vilpillistä 6% molempia 6% 
rehtiä 80% epärehtiä 11% molempia 19% 

yllätyksellistä 72% yllätyksetöntä 8% molempia 20% 
riskialtista 32% riskitöntä 24% molempia 44% 
vaarallista 8% turvallista 47% molempia 45% 

monipuolista 63% yksipuolista 14% molempia 23% 

Olennaisinta mäkihypyn ulkoisessa muodossa on kotkan liitoa 
muistuttava ilmalento, johon sisältyy myös lajin keskeisimmät viehä
tys tekijät: »lentäminen» ja vauhdikkuus rohkeus- ja taitovaatimuksi
neen. Mäkihypyn viehätyslähteet lienevät paljossa samoja kuin 
muissakin vauhtilajeissa. Myös moottoriurheilussa, syöksy- ja no
peuslaskussa korostuvat yksilösuoritukset ja niissäkin urheilijan 
»kantti» ja riskinhallinta joutuvat koetteelle.

Tällaiset lajit edustavat nyky-yhteiskunnan elämäntyylissä perin
teistä miehisyyttä, rohkeitten poikien kovaa leikkiä ja seikkailumiel
tä. Tätä väitettä tukee myös se tutkimushavainto, että pikkumäet ei
vät kiinnosta mäkihyppääjien enemmistöä: 60% hyppääjistä kilpai
lee »mieluiten» yli 70 m:n ( = ns. kriittisen pisteen raja) ja 44% jopa
yli 90 m:n mäessä.

Taitoon ja tahtoon perustuva riskinhallinta on olennaista mäkihy
pylle ja sen viehätykselle. Tästä mäkihypyn luonteesta ja sen vaati
mista erikoisolosuhteista johtuen lajin harrastuspohja on suhteelli
sen kapea ja alueellisesti keskittynyt.
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Kuvio 1. Mikä mäkihypyssä viehättää eniten? (3 seikkaa) 

ILMALENNON VIEHÄTYS l 1 !l li ]!l! !!fil !! ! [ 81 

ROHKEUSV AA TIMUKSET ll!l!:J!Hmn l 57

TAITOV AA TIMUKSET 51

VAUHDIKKUUS 49 

YKSILÖKOROSTEISUUS ti!!2J!lllmlil 25 

YHTEISHENKI 19 

KILPAILULLISUUS liliTI!2J!2Jlil 13

YLEISÖSUOSIO -7
YLLÄTYKSELLISYYS -7

PALKINNOT 0

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Vaikka laji tarjoaa rikkaita elämyksiä ja viehätyksen lähteitä sii
hen sisältyy muitten urheilulajien tapaan myös joukko vähemmän 
miellyttäviä piirteitä, joista seuraavat nousivat hyppääjien kokemuk
sissa etualalle: 

1. vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttamat pulmat,
2. hyppyrimäkien puutteellisuudet (huonokuntoisuus,

hissin puute jne),
3. hyppyvuoron pitkät odotusajat,
4. pitkät harjoittelu- ja kilpailumatkat,
5. arvostelutuomarien virheellinen toiminta (»koliinvetäminen»),
6. harjoittelun pulmat (matkat, kesäharjoittelu,

yksitoikkoisuus yms.),
7. välineurheilun pulmat (kalleus, välineiden laatuerot jne),
8. muita kielteisiä piirteitä olivat mm. hyppääjien tasoerot,

hankalien olosuhteiden aiheuttama pelko, yleisön
vähäisyys jne.

Mäkihyppykin kaipaa tuotekehittelyä kiinnostavuutensa säilyttämi
seksi ja lisäämiseksi. Mäkihyppy on ollut ja tulee olemaan rohkeiden 
miesten - tulevaisuudessa ehkä myös rohkeiden naisten - kilpaur
heilua. Ihminen on aina haaveillut ilmojen hallinnasta lintujen ta
paan. Purjelento, liitolento, laskuvarjourheilu ja mäkihyppy ilmentä
vät tätä ihmisen pyrkimystä myös ilmatilan hallintaan. Multa mäki
hyppy elää myös yleisöstään: mäkihyppy huipputasolla kiinnostaa 
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suurta yleisöä uljaine ilmalentoineen ja rohkeutta korostavine liilo
asentoineen. Perinteistä miehekkyyttä korostavana lajina mäkihyppy 
tuottaakin herkemmin kuin esimerkiksi monet suuret urheilulajit 
palvottuja »sankareita». Mäkihypyn asiantuntija Erkki Nieminen to
teaa samansuuntaisesti: 
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»Ihminen on kautta aikojen ihaillut rohkeutta vaativia, uljaan
häikäiseviä suorituksia, joihin lisäksi liittyy tietty vaaramoment
ti. Mäkihyppy tyydyttää täydellisesti näitä odotuksia ... Mäkihy
pyn olemukseen kuuluva vaaramomentti - usein näennäinen,
joskus todellinen - on tekijä, joka voimakkaasti vetoaa yleisöön.
Moni katsoja haukkoa jo henkeään, kun hyppääjä ponkaisee it
sensä vauhtimäen liukuun. Mitä lähemmksi montun pohjaa hyp
pääjä sitten lentonsa päätteeksi putoaa, sitä enemmän se on ylei
sön mieleen[ ... ]» (Lahden seminaari 23.-24.11.89)
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LIIKUNTALAJIEN 
YHTE ISKU NT APO LITI I KKAA 

»Liikunta ja tiede»-lehti n:o 3, 1998

Ihmisen liikunnallinen harrastus toteutuu liikuntalajien ja -muoto
jen puitteissa. Liikuntamuoto viittaa erilaisiin liikunnan päätyyppei
hin - uinti, juoksu. voimistelu, voimailu, palloilu jne - kun taas laji 
viittaa eri liikuntamuotojen eriytyneisiin liikuntajärjestelmiin - sel
käuinti, pikajuoksu, rytmillinen voimistelu, paini, pesäpallo jne. Kil
paurheilussa liikunnan - ja kilpailun - idea toteutetaan ns. konstitu
tiivisten sääntöjen tarkoin rajaamien lajiehtojen mukaan, kun taas 
kuntoliikunnassa liikunta toteutuu usein vapaamuotoisesti ja löy
sempien lajisääntöjen varassa. 

1. Lajirunsaus pulmana

Lajit ovat ihmisen mielikuvituksen tuotteita. Liike kaikkien lajien pe
ruselementtinä tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia uusien lajien ke
hittämiseen ja tätä mahdollisuutta on myös ihmismieli käyttänyt 
runsaasti hyväksi. Ei liene mitään sellaista ympäristötilaa - vuo
denajat, maanpinnan vaihtelu, eri vesistöolosuhteet jne - jota ei olisi 
hyödynnetty lajien kehittelyssä ja eriyttämisessä. Lajeja syntyy eli 
niitä luodaan myös erilaisten välineitten varaan; tähän riittää kun 
joku huomaa, että saapastakin voi heittää tai että jotain kivimöykkyä 
voidaan curlingin tapaan liu 'uttaa jäällä. Kun vielä oivallettiin, että 
lajeja voi luoda myös ihmisen kykyominaisuuksien mukaan - kau
neudentaju, voima, taito, kestävyys, nopeus, tarkkuus jne - ei ihme, 
että meillä on tänään tarjolla lajien ylenpalttinen runsaus ja pulmana 
- lajivalinnan vaikeudet.

Koska liikunnan idea toteutuu juuri lajien kautta, voisi odottaa la
jitutkimuksen kuuluvan tutkimuksen painopistealoihin. Kulttuuri
historian alalla näin onkin; samoin niillä urheilutieteen aloilla, joissa 
tähdätään lajikohtaisesti kilpailusuoritusten maksimointiin. Sitä 
vastoin sellaista psykososiologista lajitutkimusta, jossa selvitetään 
eri lajien lajiolemusta liikemalleineen, ympäristöehtoineen, elämys
sisältöineen ja kulttuuripiirteineen on toistaiseksi tehty yllättävän 
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vähän. On kuitenkin täysin ilmeistä, että esimerkiksi eri lajien osan
ottajille ja penkkiurheilijoille tarjoamat elämyskokemukset ovat eri
laiset ja osin juuri tästä syystä eri lajit rekrytoivat erilaisia ihmisiä eri
laisine edellytyksineen ja taustoineen harrastajikseen ja yleisökseen. 
Mutta mitään tarkempaa tietoa tästä lajitarjonnan ja kysynnän suh
teesta ei tutkimusten puuttuessa ole. 

Lajien runsaus synnyttää väistämättä valintapulmia ei vain lii
kunnan kuluttajille, vaan myös liikuntaseuroille ja liikuntapaikkara
kentamisesta vastaaville. Huippu-urheilussa lajirunsaus on selvästi 
kärjistänyt voimavarojen riittävyyden pulmaa erityisesti pienten 
maiden kohdalla. Voimavarojen tarkoituksenmukainen keskittämi
nen jonkin painopisteohjelman mukaisesti onkin nykyisessä korkean 
vaatimustason tilanteessa väistämätön ratkaisu, mutta tällaisen la
jiohjelman toteuttaminen onkin jo toinen asia. (Heinilä, 1994, 
43-45).

2. Lajin yhteiskunnallinen painoarvo

Myös kansallisen liikuntakulttuurimme kehittämisessä yhteiskunta
poliittiset perustelut ovat tärkeät etenkin, jos on kysymys yhteiskun
nan voimavarojen käytöstä. Yhteiskuntapoliittisessa tarkoituksen
mukaisuudessa voi olla kysymys siitä, mikä on esimerkiksi kestävän 
kehityksen kannalta perusteltua, miten yleiset ihmisoikeudet ja yh
teiskunnan perusarvot toteutuvat, mikä on kansalaisten ja yhteiskun
nan yleisen edun mukaista jne. 

Kun on kysymys liikuntalajeista, on ilmeistä, että eri lajien yhteis
kuntapoliittinen painoarvo vaihtelee. Jos näin on asianlaita, silloin 
on tarkoituksenmukaista ainakin yhteiskunnan voimavarojen allo
koinnissa suosia arvokkaampien lajien harrastusta. Tutkimuksen 
kannalta tämä merkitsee siirtymistä lajien perustutkimuksesta - mitä 
lajit ovat - kriittiseen, evaluatiiviseen tutkimukseen lajien yhteiskun
nallisista tuotoksista. 

Jo edellä olevan perusteella on ilmeistä, ellä evaluatiivisessa tutki
muksessa arviointiperusteiden valinta on aina harkinnan- ja samalla 
sopimusvarainen asia. Näiden perusteiden löytämiseksi asiantuntija
menettely antanee pätevimmän lähtökohdan. Tutkiessani suomalais
ta urheiluideologiaa 1960-luvulla pyrin jäljittämään myös urheilu
johtajien käsityksiä lajien tärkeimmistä arviointiperusteista. Tässä 
asiantuntijamenettelyssä keskeisimmiksi perusteiksi osoittautuivat 
lajin harrastus-, viihde- ja perinnearvot, mutta näiden arviointiperus
teiden valinta oli rajoitettu tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti 
(Heinilä, 1974, 49-52). Liikuntalajien yhteiskuntapoliittisessa arvi
ointitutkimuksessa tarvitaan sitä vastoin monipuolisempia perustei
ta, kuten seuraava tarkastelu pyrkii osoittamaan. 
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2.1. Lajin liikunnallinen arvo 

Eri lajien liikunnallinen anti voi vaihdella suuresti. Terveyden kan
nalta arvokkaampia ovat luonnollisesti ne lajit, jotka tarjoavat moni
puolisia virikkeitä ihmisen koko psykofyysinen toimintakykyisyy
den ylläpitämiseen. 

LIIKUNNALLINEN MONIPUOLISUUS. Miten monipuolisesti laji aktivoi 
ihmisen psykofyysisen organismin: psyykkisten virikkeiden run
saus, liikunnan fysiologinen kuormittavuus jne. 

YLEINEN KIINNOSTAVUUS. Lajien kiinnostavuus voi vaihdella lii
kunnallisen sisällön, sosiaalisuuden ja lajiympäristön suhteen 

SOVELTUVUUS. Mitä korkeampia kynnys-, suorilus- ja välinevaati
muksia laji asettaa, sitä suppeampi on lajin harrastuspiiri. 

RISKIALTTIUS. Lajin sisältämät terveys- ja vammautumisriskit 

2.2. Lajin kasvatuksellinen arvo 

Lajien nuorisokasvatuksellinen arvo määräytyy sen mukaan, miten 
monipuolisia virikkeitä laji tarjoaa ihmisen koko persoonallisuuden 
kehitykselle. 

LAJIN SOSIAALISUUS. Lajien erilaiset sosiaaliset vuorovaikutussuh
teet säätelevät niiden kasvatuksellista potentiaalia; potentiaali on 
suurin joukkuelajeissa, joissa pelaajat ovat välittömässä kontaktissa 
keskenään, ja pienin suoritusjärjestykseen perustuvissa yksilölajeis
sa. 

LAJIKULTTUURI. Jokaiselle lajille kehittyy ajan mukana sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tuloksena ja usein lajin huipputason käyttäyty
mismalleista vaikutteita ottava lajikulttuuri käytäytymistapoineen, 
kielenkäyttöineen, moraalisääntöineen, sankaritarinoineen jne., joka 
lajin symboliympäristönä vaikuttaa urheilijoiden käyttäytymiseen. 

LAJIHARRASTUKSEN JATKUVUUS. Lajin urheilullinen tarkoitus ja 
suoritusvaatimukset säätelevät usein lajiharrastuksen pysyvyyttä: 
esimerkiksi kamppailulajien harrastus rajoittuu usein miehuus
vuosiin, kun taas toisten lajien harrastaminen voi jatkua lähes elä
mänkaaren mittaisena. Toiset lajit antavat myös parempia valmiuk
sia liikunnan jatkamiseen kilpailu-uran jälkeen muissa lajeissa. 
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LAJIN AUTORITAARISUUS / ITSEOHJAUTUVUUS. Lajit vaihtelevat 
myös siinä suhteessa, että toiset lajit ovat »itseohjautuvia» ja harras
tukseltaan vahvasti omaehtoisia, kun taas toisten lajien harrastus on 
sidottu autoritaariseen ohjantaan. 

3. Lajin ympäristövaatimukset

LAJITILAN SAAVUTETTAVUUS. Jokainen laji edellyttää lajin vaati
muksien kannalta tarkoituksenmukaista ympäristötilaa, jonka hyvä 
saavutettavuus on harrastuksen tärkeä edellytys. Yhteiskuntapoliitti
sesti on niinikään perusteltua, että suositaan lajeja, joiden vaatimat 
ympäristötilat sopeutuvat hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. 

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET. Kestävän kehityksen keskeinen periaa
te on taloudellisuus ja säästäväisyys voimavarojen käytössä, mikä yh
teiskunnallisessa liikuntapaikkasuunnittelussa merkitsee ulkolii
kuntapaikkojen suosimista ja kustannus ja hyöty -periaatteen tiukkaa 
huomioonottamista kaikessa liikuntapaikkarakentamisessa. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että etenkin julkisten liikuntatilojen ja -ympäris
töjen tulee palvella laajasti eri väestöryhmien liikuntatarpeita. 

4. Lajin huippu-urheilu

Liikuntalajien yhteiskuntapoliittisessa arvioinnissa on tarkoituksen
mukaista ottaa huomioon myös lajin huippu-urheilu, koska sillä on 
monia yhteiskunnallisia heijastusvaikutuksia koko lajikulttuuriin. 

KANSAINVÄLISYYS. Yhteiskuntapoliittisena perusteena lajin kan
sainvälisyys on varsin monimerkityksellinen. Suomi-kuvan rakenta
misen kannalta lajin kansainvälinen suosio on tärkeä peruste ja me
nestyminen formula I kisoissa tai ralliautoilussa markkinoi kansain
välisessä mediaverkostossa suomalaista osaamista moninverroin te
hokkaamin kuin mikään suursaavutus keihäänheitossa, jääkiekkoi
lussa tai murtomaahiihdossa. Mutta toisaalta mitä suositummasta la
jista on kysymys, sitä harvinaisempaa herkkua ovat pienen maan ur
heilijoiden suurmenestykset etenkin joukkuelajeissa. 

Siksi yhteiskuntapoliittisesti voikin olla perusteltua keskittymi
nen pieniin lajeihin, joissa meillä on esimerkiksi erityisolosuhteiden 
vuoksi paremmat menestysmahdollisuudet, ja samalla tyytyminen 
kapeampaan kansainväliseen julkisuuteen. Sitä paitsi kansallinen 
media voi pienestäkin kansainvälisestä saavutuksesta tehdä suuren 
kansallisen saavutuksen ja usein tekeekin ruokkiessaan kansallista 
itsetuntoa. 
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Mutta yhteiskuntapoliittisesti voi olla perusteltua tukea myös 
puhtaasti kansallisiin perinteisiin rakentuvia lajeja, jotka antavat lii
kuntakulttuurille kansallista omaleimaisuutta ja siten vahvistavat 
kansallista identiteettiä. 

VIIHDEARVO. Nykypäivän huippu-urheilu on kehittynyt suosituksi 
yleisöviihteeksi. Yleisöviihteenä penkkiurheilulla on merkitystä 
paitsi väeston vapaa-ajan käytössä myös yhteisöidentiteetin ja kan
sallisen itsetunnon osatekijänä. Lajien yleisökiinnostavuudessa on 
suurta vaihtelua vauhdikkaiden ja tilannerikkaiden palloilu-jouk
kuelajien johtaessa yleensä yleisötilastoja. 

KÄYTTÄYTYMISMALLIT. Urheilun lippulaivana huippu-urheilu an
taa idoleineen käyttäytymismallit koko lajille ja muokkaa erityispiir
teillään ja »ruumiinkielellään» lajikulttuuria. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS. Huippu-urheilu suuren yleisön viih
teenä voi aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja järjestyshäiriöi
neen, meluhaittoineen, liikenneruuhkineen ja ympäristösaastei
neen, mikä on osoittautunut pulmalliseksi erityisesti suurten urhei
lulaitosten ja -tapahtumien asemakaavoituksessa ja paikoittamisessa. 

Edellä oleva katsaus osoittanee epätarkkuuksineenkin sen, että liikun
talajeilla on monia yhteiskuntapoliittiisia ulottuvuuksia ja että yhteis
kunnan kannalta ei suinkaan ole yhdentekevää, mitä lajeja maassa 
harrastetaan tai mitä lajeja suositaan esimerkiksi julkisen tuen avulla. 

5. Jääkiekon yhteiskunnallinen profiili

Edellä esitettyjen perusteiden pohjalta on periaatteessa mahdollista 
verrata eri lajien yhteiskuntapoliittisia etuja ja haittoja, hyötyjä ja 
kustannuksia. Tällaisessa vertailussa asiantuntijamenettelyn käyttö 
on tarpeellinen. Tehtävä ylittää kuitenkin eläkeläisen mahdollisuu
det ja siksi tyydynkin tässä maallikon hajahavaintojen pohjalta vain 
kokeilevasti luonnehtimaan nykyhetken suosituimman lajin, jää
kiekon, yhteiskunnallista profiilia. 

LIIKUNTA-ARVO 

Monipuolisuus Motorisesti ja psykofysiologisesti erittäin 
monipuolinen, urheilijan koko fyysistä toi
mintakykyä testaava laji. 
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Kiinnostavuus 

Soveltuvuus 

Riskialttius 

KASVATUSARVO 

Sosiaalisuus 

Lajikulttuuri 

HmTastusjatkuvuus 
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Tilannerikkaana, vauhdikkaana ja taidok
kaana joukkuelajina erittäin kiinnostava. 

Perustaitojen oppimiskynnys luistelutaitoi
neen nuorille sopivan asteettainen, vanhem
mille ikäryhmille taitovaatimukset liian kor
keat; lajin varustevaatimukset poikkeuksel
lisen kalliit. 

Vauhdikkaana maila- ja kontaktipelinä lajin 
riskialttius on suhteellisen korkea: ruhje
vammat, jalka- ja polvivammat sekä erilaiset 
kaatumisvammat suhteellisen yleisiä. 

Joukkue- ja kontaktipelinä jääkiekon kasva
tuspotentiaali on korkea ja peli tarjoaa run
saasti kasvatuksellisia virikkeitä ja mahdol
lisuuksia - hyvään tai pahaan! 

Lajikulttuurille on luonteenomaista korostu
nut voittamisen tärkeys pikemminkin kuin 
pelaamisen ja yhteispelin viehätys; pelin tu
los on nuortenkin pelissä usein tärkeämpi 
kuin pelaaminen sinällään. Myös jääkiekon 
kontaktipelin luonne on omiaan kehittä
mään sitä »kovien poikien» kovaksi kamp
pailuksi voitosta. Jääkiekko nuorten urheilu
na edustaa kilpailun yhteiskunnan kovia ar
voja - sikarit ja kuohuviini kuuluvat jo nuor
ten voittajien julkiseen kuvaan! 

Lajin korkeista taitovaatimuksista johtuen sen 
harrastus rajoittuu kilpailu-uraan. Antaako laji 
hyviä valmiuksia liikuntaharrastuksen jatka
miseen kilpailu-uran jälkeen muitten lajien 
parissa jää tutkimusten puutteessa avoimeksi. 
Liikunnallinen monipuolisuus puhuu lajin 
»cany-over» -arvon eli harrastusjatkuvuuden
puolesta, mutta sen »kovuus» ja vammautu
misriskit voivat olla jatkuvuuden esteenä.
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ltseohjautuvuus Lukuunottamatta itseohjautuvaa poikien 
spontaania »ulko-pihapeliä» nuorten jää
kiekkoilu tapahtuu systemaattisen valmen
nuksen ansiosta autoritaarisen ohjauksen ja 
holhonnan varassa. Tämä autoritaarinen 
johtajuus kuuluu usein kaikkien joukkuepe
lien luonteeseen mutta on korostunut jää
kiekossa pelin riskialttiuden, kontrollin ja 
tarpeellisten pelaajavaihtojen vuoksi. 

Jääkiekon autoritaarisuus alkaa usein jo 
nuorten kotiovelta: peliharjoituksiin ja -mat
kalle lähdettäessä tarvitaan jo suuren peli
kassin vuoksi isän tai äidin kuljetusapua! 
Jääkiekkoilun autoritaarisuus voi edistää ku
riin ja järjestykseen alistumista ja myös yh
teispeliin sopeutumista, mutta käskyjohta
juutena voi estää nuorten kehitystä omavas
tuulliseen käyttäytymiseen. 

YMPÄRISTÖVAATIMUKSET 

Saavutettavuus 

Tilakustannukset 

Nykyaikana jo nuorten jääkiekkoilu sarjape
linä tapahtuu keinojäällä ja entistä useam
min jäähalleissa. Kenttien etäisyyden mutta 
myös pelivarusteiden runsauden vuoksi 
osallistuminen harjoituksiin ja peleihin 
edellyttää usein vanhempien autokuljetusta. 
Siten jo nuorten jääkiekkoilu lisää liikenteen 
autoistumista ja samalla ympäristöhaittoja. 

Kaikki sisäliikuntatilat aiheuttavat erityises
ti kuntien menotaloudelle kustannuspainei
ta. Ulkoympäristön tarjoamat liikuntamah
dollisuudet ovat kuitenkin varsin rajoitetut 
kaupunkiympäristössä. Erityisesti uima- ja 
jääkiekkohallien rakennus- ja käyttökustan
nukset kuormittavat tuntuvasti köyhempien 
kuntien talouksia, mikä erityisesti jääkiekko
viihteen osalta herättää arvostelua. Kustan
nusten tasaamiseksi jääkiekkoseurojen ja pe
laajien maksut ovat moninkertaistuneet ja 
nuorten lajiharrastus on tullut entistä riip
puvaisemmaksi vanhempien kukkarosta ja -
autonomistuksesta. 
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HUIPPU-URHEILU 

Lajin kansainvälisyys Lajin kansainvälinen harrastuspohja on osin 
korkeista tilakustannuksistakin johtuen ka
pea. Yleensä kansainvälisen jääkiekkoilun 
kärkisijoista kilpaileekin vain noin kymme
nen sellaista maata, joissa lajilla on laaja har
rastuspohja ja suuren yleisön tuki. 

»Suomalaisuuden» markkinointi ulko
maille jääkiekkomenestyksen avulla jää sa
malla kapea-alaiseksi, mutta lajin kansalli
nen merkitys itsetunnon kohottajana voi silti 
olla merkittävä, kuten vuoden 1995 MM ja 
Naganon pronssimitalit osoittivat. 

Yleisöviihteenä Media valitsee urheiluaiheensa - kilpailuta
pahtumat, uutiset, urheilusaavutukset ja 
-sankarit - pääasiassa niiden yleisökiinnos
tavuuden perusteella. Maissa, joissa jääkiek
koa pelataan huipputasolla, lajilla on myös
suuri yleisökiinnostus ja laji saa runsaasti
ohjelmatilaa mediassa, mikä vastavuoroises
ti lisää kiinnostusta lajia kohtaan.

Lajin yleisösuosio ja mediajulkisuus teke
vät sen alttiiksi myös kaupalliselle hyödyntä
miselle; jääkiekko on tästä syystä pitkälle 
kaupallistunut ja ammattimaistunut sekä 
muuttunut liigatasolla viihdeteollisuudeksi. 

Käyttäytymismallit. Kaupallistumisen ja ammatlimaistumisen 
seurauksena panokset huippu-urheilussa 
kasvavat ja menestymisen tarve korostuu. 
Tämä heijastuu vuorostaan peliotteiden ko
venemisessa, väkivallan hyväksikäytössä ja 
reilun pelin syrjäytymisenä pelikontrollin 
jäädessä ensi sijassa järjestysviranomaisten 
eli pelituomareitten ammattitaidon, sankti
oiden voiman ja - siviilirohkeuden varaan. 

Nyrkkitaisteluineen, kahvaamisineen, re
pimisineen, väkivaltaisuuksineen, »näytte
lemisineen» ja mälläämisineen liigajääkiek
koilu tarjoaa usein varsin kyseenalaisia käyt
täytymismalleja nuorille kiekkoilijoille ja 
nuorisolle yleensä. Jos kaukalossa »kaikki 
mitä tuomari ei huomaa» on luvallista, niin 
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vastaavasti katsomossa »kaikki mikä ei kuu
lu oikeaan urheiluhenkeen» näyttää usein si
sältyvän pääsylipun hintaan. Unohdetaan, 
että jääkiekon liigatason käyttäytymiskult
tuurilla on aina »spill-over» eli heijastusvai
kutuksensa koko lajin julkikuvaan ja sen 
kulttuuriin kaikilla tasoilla. 

Ympäristövaikutukset. Jääkiekon suuri yleisösuosio penkkiurheilu
na tuottaa aina merkittäviä ympäristöhaitto
ja - ellei tyydytä seuraamaan sitä kotikatso
mossa TV:n välityksellä. Näitä ympäristö
haittoja ovat ruuhkaliikenne, autojen saaste
päästöt, meluhäiriöt, ympäristön roskaami
nen ja yleisön aiheuttamat järjestyshäiriöt. 
Kun lajin viihdekulttuuriin kuuluu nykyisin 
myös olennaisesti olutanniskelu pelin ym
päristöhaitat ovat omiaan lisääntymään. 

Jääkiekkoväki on saanut juhlia huippujensa suuria saavutuksia: pik
kuleijonien maailmanmestaruutta ja nais- ja miesleijonien olympia
pronssia. Kaikki näyttää olevan kunnossa ja lajitoiminta niin itseriit
toisaa, että liitto on valmis »asumuseroon» muista lajiliitoista. 

Mutta onko kaikki niin hyvin nykypäivän suomalaisessa jääkiek
koilussa kuin sen komeat raamit kertovat? Jokaisella urheilulajilla on 
tietty yhteiskunnallinen hyväksyttävyytensä ja mitä vahvempi tämä 
on, sitä perustellumpaa on tukea lajin kehittämistä. Mutta mitään 
kattavaa selvitystä eri lajien yhteiskunnallisista eduista ja haitoista ei 
kuitenkaan ole tehty julkisen liikuntapolitiikan perustaksi. Joskus 
1950-luvulla SVUL:n liittohallituksessa käytiin kriittistä keskustelua 
siitä, onko nyrkkeily lainkaan urheilua, mutta sitten kuvaan tulivat 
liike-elämän markkinavoimat määrittelemään urheilukäsityksiä ja 
ohjaamaan liikuntakulttuurimme kehitystä. 

Jos sitä vastoin lajin yhteiskunnallinen hyväksyttävyys otetaan 
liikuntakulttuurin kehittämisen lähtökohdaksi, silloin lajiliittojen 
pitäisi kehittämisohjelmissaan pyrkiä poistamaan lajinsa yhteiskun
nallisia »kustannuksia» ja vahvistamaan sen hyötyjä. 

Monet liitot ovat kiinnittäneet huomiota tuotekehittelyssään pää
asiassa vain lajin markkinointiin ja yleisökiinnostuksen lisäämiseen. 
Näin on ilmeisesti tehty mm. Suomen Jääkiekkoliitossa ja hyvällä 
menestyksellä. Multa tämä ei ole riittävää. Jokaisella lajiliilolla on 
myös yhteiskunnallinen tehtävävastuu lajinsa moniehtoisen yhteis
kunnallisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi. Edellä olen puut
teellisten havaintojeni pohjalta ja enemmän kuvaannollisesti kuin to-
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siasiallisesti viitannut maamme urheilun mahtilajin, jääkiekon, yh
teiskunnallisiin ansioihin mutta myös sen yhteiskunnallisiin epä
kohtiin. 

Pätevämmät asiantuntijat mutta ennenkaikkea tutkimus voivat 
korjata ja täydentää tätä vanhan urheilujäärän urheilukäsityksen vä
rittämää kuvaa nykypäivän suomalaisen jääkiekon yhteiskunnalli
sesta profiilista. 

Maailmassa eletään suurten muutosten aikaa. Markkinavoimat jy
räävät muutoksia myös urheilussa. Mutta onko tämä kaikki edistystä 
- ihmisyyden ja kulttuurin kannalta? Vanha jäärä ihmettelee - ää
neen.

178 LIIKUNTALAJIEN YHTEISKUNTAPOLITIIKKAA 



. . .. .. 

JYV ASKYLAN JMHALLI 

Mielipideki1joitus, Keskisuomalainen 
10.12.78 

Jyväskylän yliopiston kannalla on mitä toivottavinta, että kaupun
kiimme ja erityisesti Hippoksen keskukseen saadaan monipuoliset 
liikuntalaitokset. Nämä laitokset palvelevat myös yliopiston liikunta
tieteellisen tiedekunnan valtakunnallisia koulutustarpeita. Yliopisto 
on ensimmäisten joukossa onnittelemassa kaupunkia, kun suunnit
teilla oleva jäähalli nousee Hippokselle. Mutta, mutta ja mutta. 

On täysin paikallaan, että näin suurten hankkeiden toteuttaminen 
ei jää yksin asiaansa ja jääkiekkoon yksisilmäisesti tuijottavien urhei
lumiesten asiaksi. Kalliiden liikuntalaitosten suunnittelussa on en
tistäkin tarkemmin huomioonotettava kaupungin vapaa-ajan käytön 
ja kulttuuritoiminnan kokonaistarpeet ja tällaisten hankkeiden ko
konais- ja käyttökustannukset. Varsin aiheellista on kiinnittää huo
miota nykypäivän korkean vaatimustason jääkiekon kasvatukselli
siin arvoihin. Väkivallan yleistyminen urheilussa on erinomaisen 
huolestuttava ilmiö. Tähän kiinnitti äskettäin huomiota mm. opetus
ministerien kokous Lontoossa. Tämän kokouksen aloitteesta on Bel
giaan perustettu kansainvälinen liitto tehtävänään tutkia näitä ilmi
öitä ja edistää niiden torjuntaa. 

Fyysinen väkivalta kumpuaa sielun syöväreistä. Urheilujournalis
mikin voi ruokkia tätä väkivaltaa. Näin tapahtui Keskisuomalaisessa 
9.12. urheilutoimittajan hyökätessä aggressiivisesti niitä kaupungin
valtuutettuja kohtaan, joilla oli ollut kanttia käyttää omaa harkin
taansa urheilun pyhällä alueella ja rohkeutta epäillä ääneen jäähal
lin/jääkiekkoilun ehdottomuutta. Urheilu ei ole mikään poikkeusil
miö: urheiluun sisältyy aina hyvän rinnalla myös mahdollisuus pa
haan. Tämän on erikseen parjattu valtuutettu K. tajunnut, vaan ei 
alan ammattimies - urheilutoimittaja! 
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MAAILMAN SUURIN 

PIENI ASIA - HUIPPU-URHEILU 

Motto: Ettei totuus unohtuisi 

1. Liikuntalajien synty

Alussa oli liike. Inhimillisen ilmaisun peruselementtinä liike tarjoaa 
yhtä rikkaita ilmaisumahdollisuuksia kuin vaikkapa sana, sävel, väri 
tai muoto. Erilaisia liike-elementtejä voidaan yhdistellä mielin mää
rin, ja tarvitaan vain mielikuvitusta uusien liikejärjestelmien: liikun
tamuotojen, lajien, liikeohjelmien tai koreografioiden, tuottamiseksi 
liikunnan laajeneville markkinoille. 

Merkillistä kylläkin vasta viime vuosikymmenien aikana on käyn
nistynyt voimakas liikuntakulttuurin erilaistumisprosessi uusien lii
kuntamuotojen ja -lajien syntyessä ja levitessä kuin sieniä sateella. 
Syystä tai toisesta »liike» on ikäänkuin vapautunut perinteisistä kah
leistaan. Olympiakisat urheilun hallitsevana instituutiona on vaali
nut tiettyä perinteistä urheilukäsitystä ja samalla yhdenmukaistanut 
kansallisia urheilukullluureja. Mutta yhteiskuntakehitys on synnyt
tänyt uutta liikuntakysyntää, jota perinteinen olympiaurheilu ei enää 
pysty tyydyttämään. On tarvittu uudenlaista liikuntaa ja urheilua uu
sine tuoteideoineen tyydyttämään uusien väestöryhmien erilaistu
vaa liikuntakysyntää. 

Ja uusia tuoteideoita on ruvennut syntymään ja liikunnan tarjonta 
alkaa muistuttaa supermarketteja, joista jokainen voi löytää itselleen 
sopivan, edellytystensä ja intressiensä mukaisen liikunnan. Profes
sori Lauri Pihkala, Suomen liikuntakulttuurin grand old man, tun
nettiin mm. tällaisena liikunnan tuotekehittelijänä. Hän kehitti ame
rikkalaisesta baseballista jo 1920-luvulla suomalaisen kansallispelin, 
pesäpallon, ja 1950-luvulla salamapallo-nimisen muunnelman skot
tilaisesta rugby-pelistä. Kuningatar Elisabethin ja prinssi Philipin 
vierailessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 
vuonna 1976 vierailuohjelmaan sisältyi mm. salamapallon esittely 
»muunnelmana väkivaltaisesta rugbystä, jota suomalaisessa muo
dossaan tytöt ja pojat voivat pelata yhdessä»!
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2. Tuoteidean lähteet

Liikuntamuoto viittaa tiettyyn tapaan liikkua - uiminen, kävely, juok
seminen, hiihtäminen, voimistelu jne - kun taas liikuntalaji viittaa 
liikuntajärjestelmiin, joissa ns. konslitutiivisel säännöt määrittelevät 
lähemmin liikunnan toiminlaidean ja sen hyväksyttävän toteuttami
sen - esimerkiksi mäkihyppy, kilpakävely, suurpujoltelu, perhosuin
li, painonnosto, jalkapallo jne. 

Lajien syntyä ja kehitystä ei ole toistaiseksi juuri tutkittu. Kuiten
kin viimeaikainen kehitys viittaa tällaisen tutkimuksen tarpeellisuu
teen. Niinpä lajien ylirunsaus alkaa aiheuttaa voimavarojen riittävyy
den ja ympäristövaatimusten pulmia. Olympiakisojen mammutti
maistuminen lieveilmiöineen on niinikään osoitus tästä lajirunsau
den ongelmasta. 

Liikunnan lajirunsaus saa tuoleideansa monista eri lähteistä. 
Laji-idea voi syntyä jonkin välineen varaan (esimerkiksi pallo, lumi
lauta, kanootti, keihäs, ampuma-ase, polkupyörä, vanne jne), erityi
sen ympäristötilan antamasta virikkeestä (esimerkiksi mäkiolosuh
leet, metsä, vesi, luulet, vuodenajat jne), mutta se voi olla lähtöisin 
myös erilaisista ilmaisullisisla tarkoituksista. 

Liikunnan ilmaisullisel mahdollisuudet ovat rikkaat; syystä lii
kunta kuuluu olennaisena osana mm. teatterikoulutukseen. Monissa 
taitolajeissa, kuten taitoluistelussa, rytmillisessä kilpavoimislelussa, 
kilpatanssissa yms. liikunnan esteettinen tarkoitus on korostunut. 
Suuri joukko lajeja on konslituoitu taas erilaisten motoristen kykyjen 
ja psykof yysisten kunto-ominaisuuksien tai niiden yhdistelmien va
raan: taitolajit, kestävyyslajit, voimalajit, moniottelut jne. Kaupun
gistuneessa yhteiskunnassa suosittu laji-idea on usein »yhteispeli», 
jota osoittaa joukkuelajien laaja levinneisyys. Mutta laji-idean virik
keenä voi olla vaikkapa jokin ympäristöeste ja sen voittaminen (esi
merkiksi kiipeily, aitajuoksu, motor cross jne), mutta sellaiseksi voi 
riittää vaikka pelkkä kunto-tarkoitus (esimerkiksi kunlokävely, aero
bic, kotivoimistelu jne). 

3. Lajin identiteetti

Jos ja kun uusi laji löytää riittävän harrastuspohjan liikunnan mark
kinoilla, se alkaa vahvistaa laji-identiteettiään, josta se tunnetaan ja 
joka erottaa sen muusta lajitarjonnasta (Heinilä 1995, 99-109). 

Tämä laji-identiteetti saa elementtinsä monista lähteistä. Lajin 
konstitutiiviset säännöt, määritellessään lajin liikunnallisen tarkoi
tuksen ja sisällön, luovat perustan myös lajin identiteetille (vertaa 
vaikka nyrkkeilyn ja tenniksen tarkoitusten ja liikuntasisältöjen eri
laisuutta). Mutta jokaisella lajilla on myös erityinen elämyksellinen 
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sisältönsä, jota lajin konstitutiiviset säännöt säätelevät; siten mäki
hyppy elämyksellisenä kokemuksena on erilainen kuin vaikkapa kei
häänheitto. Eri lajien erilaisista elämyssisällöistä johtuen, ne myös 
penkkiurheiluna kiinnostavat erilaisia yleisöjä. 

Runsaan lajitarjonnan tilanteessa lajien välille syntyy entistä ko
vempi kilpailu markkinaosuuksista eli harrastajista ja penkki urheili
joista. Tässä kilpailussa lajin kiinnostavuus, attraktiivisuus, on 
avainasemassa. 

Kiinnostavuuden lisäämiseksi lajijärjestöt ovat alkaneet käyttää 
hyväksi nykyaikaisen markkinoinnin kaikkia keinoja. Tällöin laji kä
sitetään tuotteeksi, jota tuotekehittelyn avulla muokataan markkinoi
den kysynnän mukaan. Muuttamalla lajin konstitutiivisia sääntöjä 
voidaan muunnella myös sen liikunnallista ja elämyksellistä sisältöä 
entistä kiinnostavammaksi ja lajin markkinointia, ympäristöedelly
tyksiä ja yleisöpalveluja kehittämällä pyritään värväämään uusia 
väestöryhmiä lajin »kuluttajiksi». 

Kun laji on vakiinnuttanut asemansa liikunnan markkinoilla, sen 
harrastajien vuorovaikutuksen tuloksena alkaa kehittyä erityinen la
jikulttuuri, josta tulee laji-identiteetin keskeinen osatekijä. Lajikult
tuurin elementtejä ovat lajin erityiskieli, lajijargon, erityinen tapa
kulttuuri, moraali, sankaritarinat, perinteet, voiton ja tappion riitit 
jne. Lajin identiteetti lajikulttuureineen vaikuttaa osaltaan siihen, 
mistä väestöryhmistä eri lajit rekrytoivat harrastajansa ja penkkiur
heilijansa. 

Liike on edellä käsitetty ensi sijaisesti inhimillisen ilmaisun vä
lineeksi ja erilaiset liikeyhdistelmät, liikuntamuodot ja liikunlalajit, 
tarjoavat runsaan ohjelmavalion mitä erilaisimpien ilmaisutarpeiden 
toteuttamiseksi. Tähän liikunnan ilmaisurikkauteen perustuu sen laa
jeneva suosio nyky-yhteiskunnassa todellisena kansankulttuurina. 

4. Kilpailun markkinat

Länsimainen vapaan markinatalouden ja kilpailun yhteiskunta on 
painanut perusleimansa myös kansallisiin liikuntakultluureihin. Lii
kunta on osa yhteiskuntaansa ja on luonnollista, että kilpailun yh
teiskunnassa myös kilpaurheilulla on vahva asemansa. Kilpaurhei
lun hallitsevuutta osoittaa sekin, että yleiskielessä monissa maissa 
yläkäsitteenä käytetty termi »urheilu», »sport», sisältää olennaisena 
elementtinä »kilpailun». 

Kun 1960-luvulla suomalainen perinteinen urheilukulltuuri alkoi 
erilaistua koko kansan liikuntakulltuuriksi urheilujärjestöt pyrkivät 
torjumaan tämän kehityksen ylläpitämällä diffuusia urheilukäsitystä 
ja väittämällä muun muassa, että »kilpaurheilu on parasta kuntolii
kuntaa». Mutta »kolmas tie» mursi esteet ja urheilun hegemonia jou-
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tui väistymään myös kielenkäytössä ja sen tilalle yläkäsitteiksi tuli
vat »liikunta» ja »liikuntakultuuri» (movement, movement culture). 
Tämän liikuntakulttuurin differentioitumisen ansiosta entistä laa
jemmat väestöpiirit ovat löytäneet liikunnasta ja sen lajirunsaudesta 
uuden osallistumis- ja harrastusmahdollisuuden kilpaurheilun säi
lyttäessä kuitenkin asemansa liikuntakulttuurin näkyvänä lippu
laivana ja suurten massojen viihteenä. 

Olympiakisoista ja jalkapallon MM-kisoista on kehittynyt nyky
päivien globaalisia mediatapahtumia, joiden huippuhetket vangitse
vat valtavien ihmismassojen tajunnanvirtoja kaikkialla ja pysähdyt
tävät normaalin elämänmenon TV:n ääreen seuraamaan kilpailun 
draamaa maailmanmestarnudesta. Mikään muu tapahtuma Telluk

sella ei pysty herättämään tällaista kiinnostusta. Kaiken kaikkiaan 
nykypäivän mediat pullistelevat urheilu-uutisillaan ja urheilun uu
silla ja vanhoilla menestystarinoilla ja sankarikertomuksilla. 

Suuret saavutukset ja ennätykset urheilussa tuottavat sellaisen 
kunnian ja maineen, jota harvoin tapahtuu muilla elämänaloilla; täs
tä on hyvänä todisteena myös huippu-urheilun historia, joka on täyn
nä kertomuksia urheilusankareista ja heidän unohtumallomista saa
vutuksistaan. Ja maine säilyy kansanlajunnassa myös näiden sanka
rien antisaavutuksissa: amerikkalaisten jalkapallotähti J. 0. Simpso
nin ja nyrkkisankari Mike Tysonin oikeudenkäynnit saavuttivat suu
ren kansainvälisen uutisarvon! 

Suurten väestömassojen tajunnanhallinnan suhteen nykypäivän 
huippu-urheilusta on tullut »maailman suurin asia», vaikka kaikessa 
urheilemisessa on lopulta kysymys »maailman pienimmästä asiasta» 
eli varsin viattomasta »kädenväännön paremmuudesta» liikunta
temppuilun rajattomassa todellisuudessa. Mistään elämän vakavasta 
tai tärkeästä asiasta ei tässä temppuilussa itsessään todellakaan ole 
kysymys olipa tuo temppuilu sitten kilpakävelyn, kilpajuoksun, pi
kaluistelun yms. tapaan yksipuolisempaa tai voimistelun, jalkapal
lon, taitoluistelun yms. tapaan monipuolisempaa. 

Tuo huippu-urheilun »kädenvääntö» viihteenä ei juuri ihmiskun
nan kulttuuripääomaa kartuta ja paremmuuden osoittamisen tarkoi
tuskin on sekin jokseenkin jonninjoutava arvo sinällään. Yksinäinen 
ajattelija Yrjö Kallinen hämmästytti suomalaisen urheiluväen jo 
1950-luvulla esittämällä retorisen kysymyksen: Mitä arvokasta on 
siinä, että joku on sekunnin murto-osan nopeampi kuin jokin toinen? 

Moisen kysymyksen esittäminen Suomen kaltaisessa maassa, jos
sa huippu-urheilu on lähes valtion uskonnon asemassa, vaatii kansa
laisrohkeutta. On todella harvinaista, että joku tohtii kaiken urheilu
median maailman-tärkein-asia -rummutuksen keskellä etsiä »lopul
lista totuutta» tästä massojen huumeesta ja kysyä: Mitä todellista ar
voa on siinä, että pystyy jaloin tai käsin laukomaan jonkun nahka
kuulan useammin kuin toiset kahden tolpan väliin tai nostamaan 
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pari kiloa enemmän rautaa suorille käsille tai tekemään enemmän 
valtteja eteen tai taaksepäin useammalla kierteellä kuin toinen, liitä
mään pidemmälle ilmojen halki kuin toinen tai iskemään toista lu
jemmin päähän kuin toinen jne.? Ja näitä jonninjoutavia paremmuu
den testejä ihmismieli tuottaa jatkuvasti lisää. Milloin saadaan käsil
lä- ja takaperinkävelyt ja -juoksut uusina urheilulajeina markkinoille 
- ja olympiakisojen ohjelmaan? Lienee vain ajan kysymys. Temppuja
riittää, ja jo nyt tiedetään, että, omistautuessaan varhaislapsuudesta
saakka totaalisesti ja tieteellisen valmennuksen ohjauksessa näiden
temppujen harjoittamiseen, ihminen voi yltää aivan käsittämättö
miin suorituksiin.

5. Huippu-urheilun lisäarvot

Vaikka huippu-urheilun perusidea ei kovin kaksinen olekaan, se on 
saavuttanut ilmiönä maailmanlaajuisuuden ja päässyt suurten mas
sojen tietoisuudessa »suurten asioitten» arvoluokkaan. Jonninjouta
van temppuilun muuntuminen »maailman suurimmaksi asiaksi» pe
rustuu huippu-urheilun lisäarvoihin, joita tuottavat 1) yleisöviihde, 
2) totaalistuminen, 3) symbolimerkitykset ja 4) markkina-arvot.

5.1. Huippu-urheilu viihteenä 

Urheilu ja urheileminen ovat alunperin tarkoitetut urheilijoita var
ten, mutta tämä truismi ei huippu-urheilussa pidäkään paikkaansa. 
Huippu-urheilu nykyisessä mielessä ei ole yksin urheilijoita, vaan 
ennenkaikkea yleisöä varten. Huippu-urheilu elää yleisöstä ja ylei
sön kiinnostuksen varassa, jota kiinnostusta ruokkii ja ylläpitää ny
kypäivän tehokas media. 

Itse asiassa media luo huippu-urheilun arvottaessaan »jonninjouta
vat urheilusaavutukset» arvoon arvaamattomaan, nostaessaan voitta
jat kansallissankareiksi ja maalatessaan urheilun kädenväännön pa
remmuudesta »elämää suuremmaksi draamaksi.» Huippu-urheilun, 
yleisön ja median välillä on vahva symbioottinen suhde. Tämän osoit
taa jo yksinkertainen ajatuskoe: huippu-urheilu ilman median tukea 
merkitsisi ennen pitkää urheilua ilman yleisöä, ja urheilu ilman ylei
söä ei olisi enää huippu-urheilua nykyisessä mielessä. 

Huippu-urheilua yleisön viihteenä on verrattu teatteriin ja sirkuk
seen. Kaikissa on samoja viihteen elementtejä: toimintaidean kiin
nostavuutta, dramaattista jännitystä ja arjesta erottuvaa etevämmyyt
tä, jopa sankaruutta. Urheilutapahtumissa on lisämausteena vielä 
osanottajien kamppailu paremmuudesta, johon yleisö eläytyy usein 
voimakkain tunnesitein ja puoluetunnuksin: »meikäläiset» vastaan 
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»muukalaiset». Suurten yleisömassojen kiinnostus perustuu paljossa
myös urheilukilpailujen yksinkertaiseen juoneen; tapahtuman kiin
nostavuuteen riittää usein kyseisen lajin urheilullisen tavoitteen tun
temus. Toisin kuin teatterissa ja sirkuksessa urheilussa monien kiin
nostus perustuu myös omakohtaisiin kokemuksiin. Tämä osa ylei
söstä onkin penkkiurheilun aatelia, joka pystyy tulkitsemaan ja ar
vottamaan kilpailunäyttämön tapahtumia asiantuntijan silmin ja voi
samalla elää ikäänkuin uudelleen ja uudelleen oman urheilu-uransa
väkeviä elämyksiä ja muistoja.

5.2. Symbolimerkitykset 

Huippu-urheilun suuri yleisökiinnostavuus perustuu myös element
teihin, jotka ovat usein luonteeltaan enemmän kuvitteellisia kuin to
dellisia. Näitä elementtejä tai lisäarvoja syntyy, kun urheilulle anne
taan »jonninjoutavan kädenväännön» yli meneviä symbolimerkityk
siä ja representaatioita. Edellä jo viitattiin siihen, miten yleisö oman 
yhteisöidentiteellinsä mukaan kokee kilpailijat »omikseen» tai »vie
raiksi». Yleisön silmissä urheilijat ja joukkueet eivät edusta vain itse
ään ja omaa suorituskykyään, vaan myös oman seuransa, kotipaikka
kuntansa tai jopa kotimaansa »kilpailukykyä». Tämä urheilijan roo
lin edustuksellinen luonne näkyy selvästi saavutetun suurmenestyk
sen jälkeen: ensin ylin valtiovalta antaa kansallissankarilleen tun
nustuksen, sitä seuraavat maakunnan ja koti paikkakunnan ja vastaa
vien urheilujärjestöjen onnillelu- ja palkitsemisseremonial. Kaiken 
tämän »arvottamisen» kestettyään sankarimme onkin usein kulutta
nut kilpailukykyään siinä määrin, että harvat heistä enää ainakaan 
samana kilpailukautena yltävät huippusuorituksiin! 

Kuvilteellisimmillaan tämä urheilumenestyksen »jakaminen» on 
silloin, kun esimerkiksi »oma» joukkue koostuu pääosin urheilijoi
den siirtomarkkinoilla värvätyistä »palkkasotureista», joilla ei tosi
asiallisesti ole mitään muuta merkittävää yhteisyyttä joukkueen koti
kunnan kanssa kuin siirtomaksut ja palkkatulot - ihonväri ja kielikin 
kielivät usein muukalaisuudesta. 

Kansallisessa huippu-urheilussa yleisökiinnostuksen keskeisenä 
lähteenä on yhteisöjäsenyys, seura- ja paikallispatriotismi, joka ruok
kii juuri »omien» urheilijoiden menestys. 

Sama kollektiivisen identiteetin demonstrointi toimii väkevänä 
markkinavoimana myös kansainvälisessä huippu-urheilussa. »Suo
mi voittoon - maksoi mitä maksoi» on tuttu suomalaisten urheilujoh
tajien iskulause, joka saa myös kansan syvien rivien kannatuksen: 
vuonna 1985 tehdyn Gallup-tutkimuksen mukaan noin 80% aikuis
väestöstä pitää tärkeänä suomalaisten huippu-urheilijoiden kansain
välistä menestystä (Olin & Ranto 1986, 74-78). 
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Median voimalla huippu-urheiluun on aikojen kuluessa iskostet
tu toinen toistaan uljaampia symbolimerkityksiä. Suomalaisten ur
heilijoiden suursaavutukset 1920- ja 30-luvulla synnyttivät myytin 
suomalaisten poikkeuksellisesta urheilulahjakkuudesta ja uudet kä
sitteet sellaiset kuin Flying Finns ja sisu iskostuivat kansainväliseen 
kielenkäyttöön. Mistään poikkeuksellisesta lahjakkuudesta tuskin 
kuitenkaan oli kysymys, vaan pikemminkin poikkeuksellisista - olo
suhteista: karussa ja vaikeissa oloissa kasvaneet suomalaiset urheili
jat ottivat urheilemisensakin tosissaan tuohon aikaan, kun muualla 
vielä urheileminen oli enemmän leikkiä. Englantilaiset P. Goodhart 
ja C. Chataway ilmaisivat asian tylymmin: »Lentävien suomalaisten 
asenne ja suhtautuminen urheiluun poikkesi kanssakilpailijoiden 
gentlemannimaisesta tavasta pitää urheilua vain harrasteena ja vir
kistyksenä» (1968, 10). 

Arvo- ja tunneladaltujen symbolimerkilysten ja mediarummuluk
sen avulla mikä tahansa, sinällään jonninjoutavakin asia tai tapahtu
ma voi nousta arvoon arvaamattomaan. Näin on tapahtumassa muun 
muassa nuorten lumilautailun ja free stylen tapaiselle hauskalle tai
tokisailulle, jotka »urheilullistettuina» on jo kytketty kansainvälisen 
urheilun ja olympiakisojen ohjelmiin. Mediakin unohtaa nopeasti, 
että näissäkin lajituotteissa on alun perin ollut kysymys vain haus
kasta taitokisailusta; nyt niissäkin leivotaan olympiavoittajia ja kan
sallissankareita kansallishymnien säestämänä! 

Katteettommillaan symbolimerkitysten viljely huippu-urheilussa 
oli kuitenkin kylmän sodan kuumina vuosina, jolloin urheilumenes
tyksen avulla pyrittiin todistamaan maailmalle kokonaisten yhteis
kuntajärjestelmien paremmuutta. Kuten nyt tiedetään, tässä todiste
lussa ei kaihdettu mitään keinoja. Median avulla urheilijan tai urheilu
joukkueen menestys kollektivoidaan edelleenkin yhteiseksi saavutuk
seksi ja lavennetaan näytöksi koko kansakunnan erinomaisuudesta. Ei 
ihme, että yhteiskunnan valtaeliitti on mielellään kuvassa mukana ja 
usein huippu-urheilun johtotehtävissäkin jakamassa urheilijoiden 
kanssa menestystä, julkisuutta ja kansallisia symboliarvoja. 

5.3. Totaalistuminen 

Amatörismin aikaan urheileminen kuului vapaa-ajan harrasteisiin ja 
oli pääasiassa urheilijain yksityisasia. Menestyminen urheilussa pe
rustui tuolloin paljossa urheilijain omiin ehtoihin ja heidän itsensä 
asettamiin tavoitteisiin, jotka yleensä sopeutettiin elämän tärkeämpi
en reunaehtojen eli koulutuksen, työn ja perhe-elämän vaatimuksiin. 
Urheilun kansainvälisen laajenemisen myötä päättymätön kilpailu 
ruuvikierteen tavoin nostaa jatkuvasti kilpailun vaatimustasoa, josta 
on seurauksena pysyvä »kilpavarustelu» ja samalla kansainvälisen 
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kilpailun totaalistuminen kansallisten urheilujärjestelmien väliseksi 
kilpailuksi. 

Oltuaan urheilijain yksityisasia, kilpailu on muuttunut huip
pusuorituksia tuottavien organisaatioiden asiaksi. Tämä kehitys on 
merkinnyt samalla sitä, että huippu-urheilussa pyritään enentyvästi 
käyttämään hyväksi koko yhteiskunnan kaikkia asiaankuuluvia voi
mavaroja. Siten huippu-urheilun totaalistumisessa ovat varsinaisten 
urheiluorganisaatioiden lisäksi mukana julkinen sektori liikuntalai
toksineen, avustuksineen, erityisjärjestelyineen (urheilulukiot, ar
meijan erityisyksiköt yms.) ja urheilulieteineen sekä edelleen monen 
alan asiantuntijat erityispalveluineen (valmentajat, urheilulääkärit, 
fysioterapeutit, huolloekspertit, kilpailuavustajat jne ), välineteolli
suus, urheilumedia, talouselämä ja lopulta suuri yleisö huippu-ur
heiluviihteen suurkuluttajana. Menestyminen kansainvälisessä ur
heilussa perustuu enentyvästi juuri tähän kilpavarustelun tehokkuu
teen, jossa ei ole kysymys vain huippu-urheilun hyväksi mobilisoitu
jen voimavarojen määrästä, vaan myös niiden laadusta. Huippu-ur
heilu on siten voimavarojensakin osalta muuttunut pienestä, yhden 
ihmisen asiasta suureksi, yhteiskunnan voimavaroja tulostuotannos
saan hyödyntäväksi koko kansakunnan asiaksi (Heinilä 1982, 
20-30).

5.4. Markkina-arvo 

Huippu-urheilun totaalistuminen päättymättömine asevarustelui
neen merkitsee väistämättä myös jatkuvasti nousevia tuotantokus
tannuksia. Asevarustelussa on oltava mukana jos mielitään menes
tyä; huippu-urheilu elää vain menestyksestä! Kasvaville tuotanto
kustannuksille on löydettävä uusia rahoittajia, sillä urheiluviihteen 
kuluttajien, penkkiurheilijoiden, ostovoima - ei edes ostohalu - ole 
tähän riittävä. Nykypäivän huippu-urheilu elääkin vahvasti julkisten 
subventioiden ja liike-elämän rahoituksen varassa. Vaikka huippu
urheilu on nykyisin jo itse muuttunut enentyvästi yhdistystoimin
nasta liiketoiminnaksi ja viihdeteollisuudeksi, se joutuu kasvavien 
kustannusten vuoksi turvautumaan enentyvästi julkiseen ja liike-elä
män tukeen. 

Mutta huippu-urheilun nauttima suuri julkisuus ja siihen ympä
tyt uljaat symbolimerkitykset - paremmuus, peräänantamattomuus, 
voitontahto, rehtiys, yrittäjyys, kilpailukykyisyys, suomalaisuus, 
sankaruus jne - tekevät siitä houkuttelevan foorumin myös liike-elä
män tavaramarkkinoille. Urheilun ja liike-elämän yhteistyö perustuu 
molemminpuoliseen etuun: urheilu saa sille elintärkeää rahaa ja lii
ke-elämä puolestaan hyvän mainoskanavan ja valiourheilijan takaa
man laatusuosituksen yrityskuvalleen ja kauppatavaroilleen. 
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»Koska yhteiskunnassa liiketoiminta ja urheilu ovat molemmat
hyväksyttäviä toimia, niiden yhdistäminenkään ei voi olla muuta 
kuin hyväksyttyä». Näin tätä uutta epäpyhää allianssia perusteltiin 
vuonna 1983, kun Helsingissä järjestettiin yleisurheilussa ensimmäi
set MM-kisat ja urheilutoimittajat hämmästelivät kisojen pääsihtee
rille Helsingin olympiastadionin ympäristöä, joka muistutti enem
män basaaria kuin kisaympäristöä. Tämän uuden kumppanuuden 
tuloksena esimerkiksi jääkiekkoilijat tarkoin hinnoiteltuine ruu
miinosineen ovat muuttuneet liikkuviksi mainostorneiksi ja jää
kiekon katsomoyleisö - oluen suurkuluttajaksi. 

Ja uuden kumppanuuden ansiosta urheilijoiden saavutuksia ei 
enää arvosteta vain maineen ja kunnian mittapuulla, vaan myös ra
hassa. Urheilusta on tullut tuottoisa business myös monille urheili
joille (Heinilä 1998, 155-165). 

6. Keisari ilman vaatteitaan

Ylikansoittuva maapallo ja sen massoittuvat yhdyskunnat antavat 
huippu-urheilulle yleisöviihteenä hyvän kasvupohjan, jonka lan
noitteena ovat kaupallisuuden rahavirrat ja patrioottisia itsetuntoja 
ruokkivat sankari-ihanteet ja kollektiivisen identiteetin tarpeet. Sym
bolimerkityksistään riisuttuna huippu-urheilu on kuin keisari ilman 
vaatteita ja paljastuu jonninjoutavaksi, joskin jännittävyydessään ja 
ylivertaisissa suorituksissaan varsin kiehtovaksi »kädenväännöksi 
paremmuudesta» liikuntatemppujen runsauden todellisuudessa. 
Ilman keisarin vaatteitaan jokin kilpakävely pelkistyisi helposti »has
sun» tai ainakin hassunkuriseksi hommaksi ja jääkiekkoilu leimau
tuisi helposti ainakin muukalaisen silmissä jonkinasteiseksi infanti
lismiksi aikamiesköriläitten vispatessa merkillisissä sotisovissaan 
pientä kumilätkää, kiistellessä sen omistuksesta - välillä oikein nyr
kein tapellen - ja pyrkiessä ohjaamaan sitä pitkillä kepeillään vasta
puolen rysään. Elämäntyötä sekin nyky-yhteiskunnassa. Ilman näitä 
symbolimerkityksiään huippu-urheilukin olisi v a i  n urheilua. Ma
ailmanmestarit MIKA MYLLYLÄ ja MIKA HÄKKINEN olisivat vain Mika 
Myllylä ja Mika Häkkinen, Paavo Nurmi ja Lasse Viren olisivat ilman 
patsaitaan ja tavallisen ihmisen ja penkkiurheilijan elämä olisi entis
täkin harmaampaa ja tylsempää. Ilman näitä symbolimerkityksiään 
urheilu olisi tuskin tuottanut työmarkkinoille sellaisia uusia ammat
tinimikkeitä kuin »jalkapalloilija», »juoksija», »nyrkkeilijä», »jääkiek
koilija» jne eikä olisi nykypäivän urheilujournalismia päättymättö
mine sankaritarinoineen ja megauutisineen N. N. urheilijan kylki
venähdyksestä miltä-nyt-tuntuu -lausuntoihin. Tuskin olisi myös
kään valtion tuella toimivia huippu-urheilun tutkimuskeskuksia, 
joissa tieteen keinoin pyritään maksimoimaan urheilun kädenvään-
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nön suoritustehot, tuskin olisi myöskään kalliita testilaboratorioita, 
joissa tieteen keinoin etsitään totuutta näistä suoritus tehoista ja pyri
tään paljastamaan huippu-urheilun tuloskeinottelijat ja erottamaan 
sankarit antisankareista. 

Toki kilpaurheilulla yleensä ja huippu-urheilulla erityisesti on 
omaa todellista viihdearvoa, ja monet meistä urheilun ystävistä 
osaamme nauttia hyvästä urheiluviihteestä ja reilusta pelistä sel
laisenaan, ilman keisarin koreita vaatteita. Mutta varsinaisen yhteis
kunnallisen merkityksensä nykypäivän huippu-urheilu ammentaa 
kuitenkin monista ideologisista päällysrakenteistaan, jotka kauniin 
kuorrutuksen tavoin peittävät sen jokseenkin triviaalin perusole
muksen; huippu-urheilussakin on lopulla kysymys vain erilaisesta 
liikuntatemppuilusta. 

Silti en ole menettänyt uskoani urheiluun: olen menettänyt vain 
uskoni urheilun nykypäivän »kauppamiehiin», olympiavalojen van
nojiin ja markkinavoimien sanelemaan kehitykseen. Mutta uskon
tunnukseni onkin jo toinen asia ja sillä on enemmän yhtäläisyyttä yk
sinäisen ajattelijan Yrjö Kallisen kuin nykypäivän samaranchien ur
heilukäsilyslen kanssa: 

»Se sinänsä todella jalo harrastus, jonka oli määrä kohottaa kan
sakunnan fyysistä, psyykkistä ja moraalista kuntoa, avata ja avar
taa elämänlähteitä, tervehdyttää ihmiselämää, käpristyy ja tulee

yhä enemmän käpristymään ammattigladiaattorien sirkusteluksi,
hyväksi tai huonoksi bisnekseksi joillekuille, välillisesti monille
ja ulvontailoksi penkinpainajille. Koko touhu hersyttää atavisti
sia, alkeellisia ja kauniille yhteiselämälle vieraita viettymyksiä
ihmissielussa. Tuossa touhussa isketään, nujerretaan, murska
taan, aiheutetaan katkeria tappioita. Ja jotta tappio olisi noille
eikä meille, on varauduttava peräänantamattomalla taistelutah
dolla, voitontahdolla, on kehitettävä yhteenotto, jossa ei armoa

anneta eikä pyydetä (kaikki plagiaatteja reportterien kielestä ).
Eipä ihme, että rahvas - niin jätkä- kuin herrasrahvaskin - ulvoo,
raivoaa ja sadattelee. Monissa maissa tappelee sekä keskenään
että tuomarien ja poliisien kanssa» (Kallinen 1961, 9-10 ) .

Näin Yrjö Kallinen ulkopuolisena havainnoitsijana näki huippu-ur
heilun jo vuonna 1961. Hän olikin näkijä ja ajattelija. Näillä kyvyillä 
voisi olla enemmänkin käyttöä nykypäivän urheilussa? 
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PAAVO NURMEN PATSAS 
.. .. .. 

PALAA JYV AS KYLAAN 

Mielipidekirjoitus 
(julkaisematon) 1.12.2000 

Paavo Nurmi oli jo aikalaisilleen suuri mysteeri ja tuo mystisyys on 
säilynyt nykypäivään saakka. Siitä on hyvänä todisteena Jyväskylän 
yliopiston ja Jyväskylä-seuran yhteishanke Paavo Nurmi -patsaan pa
lauttamiseksi liikuntatieteellisen tiedekunnan edustalle. Wäinö Aal
tosen tunnettu juoksijapatsas ilmestyi mystillisesti tuolle paikalle 
joskus 1980-luvulla ja yhtä mystillisesti se sieltä 1990-luvun lopulla 
poistui. Mutta niin paljon se jätti jälkeensä mystillistä tehoa, että pys
tyi synnyttämään mainitun hankkeen. Yliopiston äskettäin järjestä
mässä »Urheilumme tulevaisuus» -seminaarissakin uutisoitu ilmoi
tus juoksijapatsaan paluusta kampukselle vastaanotettiin raikuvin 
kättentaputuksin. 

Vuosisadan suomalaiseksi urheilijaksi julistettu Paavo Nurmi 
juoksi aikanaan tuntematonta maatamme maailmankartalle. Huip
pu-urheilun historiassa hän edustaa urheilumme suurvalta-aikaa 
eräänlaisena »pyhäinjäännöksenä», palvottuna kansallissankarina ja 
suurena myyttinä. 

Kriittinen tutkija saattaa kuitenkin löytää Paavo Nurmen menes
tystarinalle varsin yksinkertaisen ja karun selityksen. Aikansa vai
keissa oloissa kasvaneena Paavo Nurmi oppi suhtautumaan juokse
miseenkin tosikkomaisesti - ilman asiaan kuuluvaa leikin mieltä. 
Kanssakilpailijoidensa vielä leikkiessä harjoittelussaan ja kilpailussa 
»Saarijärven Paavomme» suhtautui juoksemiseen työnteon vakavuu
della, ja tulokset olivat sen mukaiset. Nurmi oli perusluonteeltaan to
sikko. Urheiluvalokuvaajat pitivät harvinaisena sattumana, jos on
nistuivat nappaamaan kuvan »hymyilevästä Nurmesta». Mutta pa
nostaessaan tosissaan juoksemiseen Paavo Suuri tuli huomaamaan,
ettei juokseminen sellaisenaan elätä. Tästä oli enää lyhyt askel »lom
pakkojuoksuihin». Nurmi aloittikin menestyksellisen liikemiesuran
sa jo urheilijana ja rupesi myymään kysyttyjä ylivertaisia juok
susuorituksiaan rahasta. Tämä tapahtui mustassa pörssissä eli ama
tööriurheilun markkinoilla, jossa tällainen liiketoiminta oli kuiten
kin tuohon aikaan ankarasti kiellettyä. Syystä Paavo Nurmelta evät
tiin »sala-ammattilaisena» osallistuminen Los Angelesin olym
piakisoissa vuonna 1932.
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Edellä olevan perusteella voi päätyä vain siihen johtopäätökseen, 
että vuosisadan urheilijaksi julistettu Paavo Nurmi oli oman aikansa 
virallisten urheilukäsitysten ja sääntöjen valossa pikemminkin an

tiurheilija, joka oli käsittänyt urheilemisen tarkoituksen väärin, rik
koi omaksi edukseen sen sääntöjä ja teki urheilusta kauppatavaran. 
Kauniimmin sanottuna Paavo Nurmi oli aikaansa edellä: hän käsitti 
urheilemisen 1920-luvulla tavalla, joka oli ajalle vieras ja jopa sään
töjen vastainen, multa varsin tuttu ja yleinen nykyajalle. Paavo Nur
mi oli kotoisin Turusta ja siksi voin »kauhiast» ihmetellä, mitä teke
mistä hänen juoksijapatsaallaan on Jyväskylän yliopiston liikuntatie
teellisen tiedekunnan ja sen arvoperustan tai toiminta-ajatuksen 
kanssa? Jos sille jokin paikka on Jyväskylästä löydettävä, se olisi lä
hinnä Hippoksen urheilu puisto ja siellä KIHUn edusta. Paavo Nurmi 
-patsas symbolisoimassa liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaa
maamme liikuntakulttuurin kehittämistyössä olisi jo pelkkänä idea
na ollut mahdoton 1970-luvulla. Nyt samat »edistykselliset piirit»
ovat kättentaputuksin hyväksymässä tällaisen hankkeen.
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URHEILUN JOHTAMISKURSSI 

Onko urheilujohtajien asiantuntemus 
tehtävävastuun mukainen? Muistio ope
tusministeriölle 15.10.1984. 
Ei vastausta. 

1. Urheilu ja yhteiskunta

Yhleiskuntamuutosten myötä urheiluliike on kehittynyt mittasuh
teiltaan ja ylikansallisilla vaikuluksiltaankin merkittäväksi yhteis
kunnalliseksi liikkeeksi. Tätä kehitystä ovat vauhdittaneet osaltaan 
monet julkisen hallinnon tuki- ja edistämistoimenpiteet niin meillä 
kuin muualla. Näiden ansiosta mm. harjoitusedellytykset vastaavat 
entistä paremmin laajentuneita ja vaatimuksillaan kohonneita tar
peita. Julkisen vallan päätöksin ja tukitoimenpitein on myös alan tut
kimus- ja koulutustoimintaa voitu kehittää ajanmukaisesti, josta on 
osoituksena mm. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekun
nan perustaminen ja sen tutkimus- ja koulutustoiminnan laajenemi
nen yleensä ja viime aikoina erityisesti liikuntasuunnittelun, liikun
tahallinnon ja valmentajakoulutuksen aloilla. Vastaavasti on myös 
urheilujärjestöjen ja urheilun johto-opistojen ohjaaja-, johtaja- ja val
mentajakoulutus tehostunut ja sisällöllisesti ajanmukaistunut. 

2. Ylemmän johdon koulutustarve

Urheiluliikkeen yleisen merkittävyyden kasvu lisää väistämättä sen 
johtamisen yhteiskunnallista tehtävävastuuta. 

Teesi 1 
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Yhteiskunnan kannalta ei voi olla enää yhdentekevää, miten ur
heilevan nuorison ja koko yhteiskunnan hyvä urheilussa määri

tellään, ja minkälaiset arvoperusteet, tavoitteet ja menetelmät 
säätelevät urheiluliikkeen kehitystä. 
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Kansainvälisen urheilun viimeaikaiseen kehitykseen liittyy joukko 
huolestuttavia ilmiöitä, jotka viittaavat kriisin mahdollisuuteen tai 
ainakin »kansainvälisen urheilujärjestyksen» uudelleenarvioinnin 
tarpeeseen. Kehityksen suunta uhkaa nimittäin mitätöidä urheilun 
merkitystä kansainvälisenä rauhan- ja ystävyydenliikkeenä. Kilpailu 
on totaalistumassa ja panosten kasvaessa kilpailu on muuttumassa 
»sodaksi ilman aseita». Kovenevan kilpailun paineet heijastuvat
luonnollisesti myös kansalliseen huippu-urheiluun, ja seurauksena
sen kehitykseen on iskostumassa - niin meillä kuin muualla - piirtei
tä ja loisilmiöitä, jotka vakavasti uhkaavat terveen urheilun ehtoja ja
eettistä arvoperustaa.

Teesi 2 

Urheilun viimeaikaiseen kehitykseen liittyy piirteitä, jotka uh
kaavat sen yhteiskunnallista legitimiteettiä ja merkitystä nuo
rison kansalaiskasvatuksessa ja terveenä harrasteena. 

Valta ja vastuu kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa. Maamme va
paaehtoisen urheiluliikkeen kehityksen suunnasta kantaa viime kä
dessä vastuun sen ylin johto. »Valta ja vastuu» käytännön päätöksen
teossa edellyttää asianmukaista tehtävä pätevyyttä niin virkamiehiltä 
kuin myös luottamusmies-päättäjiltä. Tavoitejohtamisen ja taloudel
lisen asiantuntemuksen tärkeytyessä urheilun johtoon rekrytoituu jo 
nykyisin enentyvästi henkilöitä, joiden urheilullinen tehtäväpäte
vyys ei ehkä ole riittävä ottaen huomioon tehtävän vastuullisuuden. 
Kolmiyhteys: valta, vastuu ja tehtäväpätevyys, muodostaa kuitenkin 
myös urheilun johtamisessa välttämättömän edellytyksen tulokselli
selle toiminnalle urheilun ja kansalaisten parhaaksi. Tilanne on sikä
li erikoinen, että kun samanaikaisesti urheilujärjestöjen suorituspor
taan tehtäväpätevyyltä - seuratoimitsijat, ohjaajat, valmentajat - on 
koulutuksessa pyritty tehostamaan, kehityksen suunnasta vastaavan 
ylimmän johdon koulutukseen ja tehtäväpätevyyteen ei toistaiseksi 
ole juuri kiinnitetty huomiota. 

Teesi 3 

Huomioonottaen ylemmän johdon yhteiskunnallisen tehtävävas
tuun, lisääntyneet tehtäväpätevyyden vaatimukset ja sitä korosta
vat urheilun ajankohtaiset kehitysongelmat, urheiluliikkeen 
ylemmän johdon koulutustarve on korostunut. 
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Samansuuntainen johdon koulutustarve on tiedostettu muillakin yh
teiskuntaelämän lohkoilla, ja tämä tarve on käynnistänyt eriasteista 
täydennyskoulutusta mm. liikkeenjohdon, maanpuolustuksen, ta
louspolitiikan ja julkisen hallinnon aloilla. 

Ylemmän johdon koulutustarve näyttää edellä esitettyjen peruste
lujen valossa varsin ilmeiseltä myös urheilussa, ja siksi olisi ryhdyt
tävä pikaisesti toimenpiteisiin tämän koulutuksen järjestämiseksi. 
Toteutettuna tällainen koulutusjärjestelmä olisi ainutlaatuinen ja 
voisi sellaisena antaa mallia muillekin. Ylemmän johdon koulutuk
sen toteuttaminen tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti on mahdol
lista vain julkisen vallan, opetusministeriön, toimesta. Tehtävä ni
veltyy hyvin juuri opetusministeriön toimialaan vastaahan ministe
riö urheilun keskushallintoviranomaisena ja urheilun valtiontuen 
ohjaajana viime kädessä maamme liikuntakulttuurin kehityksestä ja 
samalla siitä, että yhteiskunnan ja kansalaisten edut parhaalla tavalla 
toteutuvat kansallisessa urheilutoiminnassa ja urheilun kansainväli
sissä tehtävissä. 

3. Kohderyhmät

Urheilun ylemmän johtotason koulutuksen varsinaisia kohderyhmiä 
voisivat olla mm. seuraavat: 

Väliportaan johtotaso 

1. Läänien liikuntalautakuntien puheenjohtajat ja
liikuntasihteerit

2. Urheilun alue- ja piirijärjestöjen puheenjohtajisto ja
toiminnanjohtajat

Valtakunnallinen johtotaso 

1. Valtion liikuntaneuvoston jäsenet
2. Valtakunnalliset liikuntajärjestöt

- luottamusmiesjohto
- virkamiesjohtoporras (toimitusjohtajat, toiminnan-

johtajat, pääsihteerit, koulutuspäälliköt, osasto
päälliköt jne)

3. Urheiluopistojen johtajat ja opettajat
4. Puolustusvoimien urheilutoimen johto

Urheilun joukkotiedotuksen kasvavan merkityksen huomioonottaen 
maamme liikuntakulttuurin kehityksessä olisi edelleen perusteltua 
sisällyttää kohderyhmiin muiden valtakunnallisten johtamiskurssi-
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en tapaan myös suurimpien päivä- ja aikakauslehtien sekä TV:n ja ra
dion vastaavat toimittajat. 

4. Koulutusjärjestelmä

Valtakunnallisista maanpuolustus- ja talouspolitiikan johtamiskurs
seista saadut kokemukset koulutussaavutusten osalta ovat tiettävästi 
hyvin myönteiset. Näiden koulutusmallia voidaan erinomaisesti so
veltaa myös urheilun ylemmän johtotason koulutuksessa. 

Teesi 4 

Urheilun ylemmän johtotason koulutuksen suunnittelua varten 
opetusministeriön olisi asetettava toimikunta, jossa olisivat edus
tettuina ministeriön lisäksi ainakin urheilun keskusjärjestöt, 
Jyväskylän yliopisto ja mahdollisesti valtion koulutuskeskus 

Koulutusjärjestelmän onnistumisen ehtona on luonnollisesti se, että 
urheilun keskusjärjestöt tiedostavat koulutuksen tarpeellisuuden ja 
myötävaikuttavat sen suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä mielessä 
on välttämätöntä, että ennen mainitun toimikunnan asettamista ope
tusministeriön toimesta järjestetään kaikkien osapuolten välinen 
neuvottelu ylemmän johdon koulutustarpeesta. Vasta tällaisen neu
vottelun ja/tai kyselymenetelmällä mahdollisesti tehdyn tiedustelun 
pohjalta voidaan arvioida, miten tarpeelliseksi kyseinen koulutus 
katsotaan ja minkä laajuisena sekä missä muodossa sen järjestämi
nen on toteutettavissa. 

5. Koulutusohjelma

Koulutustarpeen objektiivinen arviointi perustuu kuitenkin johtajuu
den toimenkuvaan. Tätä arviointia on omiaan ehkä helpottamaan seu
raava luonnostelma koulutusohjelman eräistä keskeisistä aiheista: 

Urheilun perusteet ja arvoehdot 

1. Urheilun filosofiset, eettiset ja yhteiskunnalliset perusteet
2. Liikuntakasvatus, kuntoliikunta ja kilpaurheilu
3. Urheilu ja terveys
4. Urheilukasvatuksen päämäärät
5. Huippu-urheilun asema, tehtävät ja arvoehdot
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Urheilun kehitysproblematiikka 

6. Kansainvälisen urheilun kehitysproblematiikka
7. Lapsiurheilu
8. Urheiluvalmennuksen problematiikka
9. Nainen ja urheilu

Urheilun yhteiskunnalliset kehysehdot 

10. Valtion liikuntapolitiikka (mm. liikuntalaki)
11. Urheilulaitosten kehittämispolitiikka
12. Järjestöhallinto ja -demokratia
13. Urheilun taloushallinto (sponsorointi, poolit, verotus yms.)
14. Valtiontuen perusteet
15. Seuratoiminnan perusteet ja problematiikka
16. Urheilu-yleisö-media

Ehdotelman mukaan koulutusohjelma käsittäisi pääasiassa aiheita, 
jotka olennaisesti liittyvät ylemmän johdon urheilulliseen tehtäväpä
tevyyteen ja ovat omiaan samalla tukemaan johdon päätöksenteon 
urheilullisla ja yhleiskunnallista asianmukaisuutta. Koulutusohjel
man aiheet tarjoavat hyviä edellytyksiä etä- ja ryhmätyöskentelyyn ja 
tilanneharjoitusten sovellutuksiin mm. maanpuolustus- ja talouspo
litiikan johtamiskurssien tapaan. 

Teesi 5 

Ylemmän johdon koulutuksen tarkoituksena on edistää johdon 
tehtäväpätevyyttä, mutta samalla tiedon välitystä ja vaihtoa ur
heilujärjestöjen, julkisen hallinnon ja tutkijoiden välillä. 

6. Jyväskylä kurssikeskuksena?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävävas
tuuseen kuuluu mm. alan täydennyskoulutuksen järjestäminen. 
Urheilun ylemmän johdon koulutuksen järjestäminen soveltuu hy
vin tähän tehtäväkuvaan. Tiedekunta eri tieteenaloineen edustaa 
yleisesti ottaen korkeinta tieteellistä asiantuntemusta maassamme 
liikuntakulttuurin alalla. Koulutus- ja tutkimuskeskuksena Jyväskylä 
tarjoaa muutenkin hyvät edellytykset kyseisen koulutuksen toteutta
miseksi ja sen suunnitelmalliseen kehittämiseen yhteistyössä urhei
lun keskushallinnon kanssa. Paikkakuntakysymystä ratkaistaessa 
keskeisimpinä perusteina onkin pidettävä opetuksen pätevyyttä, 
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mutta myös koulutuksen kohderyhmien osallistumisedellytyksiä. 
Opetuksen tason kannalta on välttämätöntä, että alan parhaat asian
tuntijat korkeakouluista, urheilujärjestöistä, julkisen hallinnon ja ta
loushallinnon piiristä voidaan kiinnittää koulutusjärjestelmään 
useamman vuoden sitoumuksin. 

Teesi 6 

Ehdotus urheilun ylemmän johtotason koulutusjärjestelmäksi on 

tarkoitettu rakentavaksi toimenpiteeksi maamme urheilun myön

teisen kehityksen turvaamiseksi sekä kansalaisten ja samalla 
koko yhteiskuntamme hyvän toteuttamiseksi urheilussa ja urhei
lun avulla. 

»Tahko» Pihkala oli niinikään huolestunut nimenomaan urheilun
kehityssuunnasta ja puki tämän huolensa ytimekkääseen muotoon:

» Urheilusta on katoamassa leikki, samalla kun sen johtaminen on
muuttumassa diletanttien (= poliitikkojen ja liikemiesten) leikiksi.
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