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LUKIJALLE 

Perinteiset uskomukset ja luutuneet luulot sävyttävät tietämystämme 

liikunnasta ja urheilusta: »Urheilumme elää menneisyyttään nykyhet

kessä». Yksipuolinen sovinnaiskäsitys leimaa tiedonvälitystä; päivä

lehtien urheiluosastot ovat yksiarvoisuudessaan kuin toistensa kopioi

ta. Riittäisi yksi ja yhteinen S-V-U-L, Suomen Valtakunnan Urheilu

lehti. Ilmaisjakelu joka kotiin. Jäisi säästöäkin. 

Mutta ovatko liikunta ja urheilu ilmiöinä niin yksille puille rakennet

tuja kuin uskotaan ja uskotellaan? Epäilykseni heijastuu näistä esitel

mistä, ajatelmista ja tutkielmista, jotka olen vuosien varrelta koonnut. 

Epäilysteni kokoelma on kirjava ja kritiikille altis. Tutkijan ote vaih

tuu usein kantaa ottavan liikuntapoliitikon otteeksi. Etsin ihmisen ja 

yhteiskunnan yhteishyvää liikunnassa ja urheilussa, liikunnan ja ur

heilun avulla - erehtymisen riskilläkin. Etsin myös uusia ulottuvuuk

sia liikuntakulttuurin rikkaasta maailmasta. Näkökulmat vaihtuvat 

kuin kameran objektiivit; yhteiskunnallisia linkkiyhteyksiä luotaava 

laajakulma vaihtuu urheilun omaa, leikin ja toden maailmaa peilaa

vaksi lähikuvaksi. Olen löytöretkellä etsimässä virikkeitä orastavalle 

tutkimukselle ja liikuntakulttuurimme kehitystyölle. Usein yksin, il

man vieraan apua mutta Opetusministeriön avustamana. 
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URHEILULIIKKEEN 

POHJA 

KASVU-

Nykyaikaisen urheilutoiminnan yhteiskunnalliset perusteet. 

Pelinavaus väitöskirjassa »Urheilu ja vapaa-aika». 1959 

Urheiluharrastus on nyky-yhteiskunnassamme kehittynyt joukkoliik

keeksi ja samalla erääksi suosituimmaksi vapaa-ajan käyttötavaksi. 

Urheilun elinvoima ei rajoitu kuitenkaan yksinomaan nyky-yhteiskun

taan. Leikinomaiset kisailut, urheilulliset ajanvietteet ja harrastukset 

ovat kuuluneet jo vuosisatojen ja vuosituhansien aikana eri kansojen 

tapakulttuuriin. Urheiluharrastuksen elinvoimaisuuden yhtenä seli

tyksenä on pidettävä sen joustavaa mukautumista muuttuvan ajan 

uusiin vaatimuksiin ja muuttuvan yhteiskunnan uusiin tarpeisiin. 

Yhteiskuntaelämän kehitystä seuraten urheiluelämä on Suomessa

kin kokenut parin sukupolven aikana suuria muodon vaihdoksia. U r

heiluharrastuksen luonne on muuttunut ja sen tehtäväalue laajentu

nut. 

Pari sukupolvea sitten paikallaan pysyvässä ja koteloituneessa maa

laisyhteiskunnassamme urheilullinen kisailu ilmeni kansanomaisena 

joutohetkien ja juhla-aikojen vietteenä. Enäjärvi-Haavio on todennut, 

että tämänkaltainen kisailu liittyi pääasiassa tiettyihin vuodenaikoihin 

ja erilaisiin vuotuisjuhliin. Urheilullisen kisailun osanottajat olivat 

enimmäkseen nuorukaisia ja miehiä. Sille oli luonteenomaista kilpai

lumaisuus, paremmuudenkoetus taidossa, notkeudessa ja ruumiilli

sessa kunnossa, etenkin miehisessä voimassa. 

Suomalaisen yhteiskunnan uudenaikaistumisen murroskausi, joka 

alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen, merkitsi suljetun kyläyhteisön 

avautumista uusille virikkeille ja herätteille. Uudet ideat, menetelmät 

ja keksinnöt kaikilla elämänaloilla antoivat leimansa tälle murroskau

delle. Elinkeinoelämässä siirryttiin vähitellen luontaistaloudesta raha

talouteen ja perinnäisestä omavaraisesta toimeentulosta vaihdantata

louteen. Vanha kansanomainen kisa- ja urheilukulttuuri sai myös väis

tyä uusien, ulkomailta kulttuurinalaisena saapuneiden urheilumuoto

jen tieltä. Etelä-Suomen kaupungeista nämä uudet virtaukset ja herät-
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teet urheilun alalla levittäytyivät ennen pitkää sisämaahan. Kansalli

sen urheilukulttuurimme kansainvälistyminen oli alkanut. 

Kansanomainen kisailu ja urheilu oli varhaisemmin keskittynyt ky

läyhteisöjen sisäpiiriin. Pikemminkin poikkeuksena kuin sääntönä on 

pidettävä niitä urheilullisia tilaisuuksia, joissa osanottajat edustivat eri 

kyliä ja kamppailivat usein joukkueittain kyliensä paremmuudesta ja 

kunniasta. Parantuneet liikenne- ja kulkuyhteydet sekä urheilumuoto

jen ja kilpailusääntöjen yhtenäistyminen antoivat edellytykset yli ky

lä- ja pitäjärajojen ulottuvan urheilullisen kanssakäymisen alkami

seen. Maakuntarajojen yli ulottuva kilpailutoiminta alkoi 1800-luvun 

lopulla ja ulotti pian kosketuksensa myös ulkomaille, kansainvälisille 

kilpailukentille. Maamme urheiluelämässä tapahtuneen muodonvaih

doksen yhteys yhteiskunnan samanaikaisiin rakennemuutoksiin ja tek

nilliseen kehitykseen on läheinen. Vapaa-ajan lisääntyminen ja tähän 

liittyneet tekijät ovat luoneet tarpeelliset edellytykset urheiluharras

tuksen leviämiselle kaikkiin kansankerroksiin. Varsin huomionar

voista lisää urheilun harrastajien joukossa on merkinnyt tyttöjen ja 

naisten mukaantulo. Naisasialiike alkoi 1800-luvun lopulla, ja sen 

vaikutuksesta ovat käsitykset naisen tehtävästä ja asemasta yhteis

kunnassa varsin suuresti muuttuneet, kuten esimerkiksi Voionmaa on 

todennut. Naisten asteittainen vapautuminen heidän osallistumistaan 

kodin ulkopuoliseen toimintaan rajoittavista perinteellisistä normeista 

on johtanut siihen, että urheiluharrastus ja kilpaileminenkin keräävät 

nykyisin runsaasti osanottajia myös naisten ja tyttöjen joukosta. 

Urheiluharrastuksen leviämistä on huomattavasti edistänyt urhei

lu väen järjestäytyminen, mikä alkoi jo 1875 maamme ensimmäisen 

urheiluseuran perustamisesta, mutta pääsi varsinaisesti vauhtiin vasta 

1900-luvun alkuvuosina. Erilliset urheiluseurat punoutuivat vähitellen 

urheilun järjestöverkoksi. Ensimmäinen valtakunnallinen urheilun 

keskusjärjestö perustettiin jo ennen vuosisadan vaihdetta, v. 1896, ja 

1900-luvun alkuvuosina syntyivät maakunnalliset piirijärjestöt urhei

luseurojen yhdyssiteiksi. Nykyisin järjestäytyneen urheiluliikkeen 

piiriin kuuluu arvion mukaan lähes 20 % 10-70-vuotiaista, noin 3000 

voimistelu- ja urheiluseuraa sekä kymmeniä piirijärjestöjä ja valta

kunnallisia keskusjärjestöjä (arvio perustuu Suomen Tilastollisen 

Vuosikirjan 1957 tietoihin). 

Urheilunharrastajien piirin laajeneminen heijastaa myös niitä muu

toksia, mitä urheilun tehtäväalueella on tapahtunut. Urheilun tavoit-

10 



teet ja tehtävät ovat lisääntyneet ja uudet tehtävät ovat vuorostaan 
synnyttäneet uusia piirteitä ja muotoja urheiluharrastuksessa. 

Nykyajan urheiluelämän julkisivua edustaa kilpaurheilu. Kansan
omaisessa urheilukulttuurissa on kilpailun piirre ollut myös yleisesti 
havaittavissa. Useimmiten kilpailu tapahtui kuitenkin yksilöiden välil
lä: kilpailtiin henkilökohtaisesta paremmuudesta. Toisinaan kuitenkin 
kilpailuissa oli kysymys kyläyhteisön kunniasta, kuten on todettu. 
Nykypäivien kilpaurheilu on suuremmassa määrin juuri edustusurhei
lua. Kilpailijat ottelevat ja kamppailevat oman seuransa, maakuntan
sa, liittonsa tai maansa puolesta. Asuinpaikkakunta on nykypäivinä
kin tärkeä, kilpailijoitten ja penkkiurheilijoitten käyttäytymistä mää
räävä viiteryhmä, mutta sitä tärkeämmäksi koetaan usein suurempien 
yhteisöjen edustustehtävät. 

Kansallisen edustustehtävän perusteella on kilpaurheilusta erottu
nut nykypäivinä oma yläluokkansa, huippu- eli tähtiurheilu. Tähån 
luokkaan kuuluvat urheilijat edustavat maataan kansainvälisillä kilpa
kentillä. Huippu-urheilun merkitystä kansallistunteen herättäjänä ja 
sen purkautumiskanavana on usein tähdennetty. Huippu-urheilun 
osuus maamme tunnetuksitekijänä on varsin yleisesti tunnustettu. 
Niinpä usein väitetäänkin, että »Hannes Kolehmainen ja Paavo 
Nurmi ovat piirtäneet Suomen maailmankartalle». 

Huippu-urheilun kehitykseen on suuresti vaikuttanut ns. penkkiur
heilu, joka nykyisessä laajuudessaan edustaa myös urheiluharrastuk
sen uusia muotoja ja tehtäväalueita. Penkkiurheilu tarjoaa urheilul
lista vapaa-ajan vietettä sellaisillekin, jotka eivät itse osallistu oma
kohtaiseen urheiluharrastukseen. Tämä tapahtuu myötäelämisen 
avulla, kilpailutapahtumia sivusta seuraamalla. Penkkiurheilu on ke
hittynyt nykyaikana suuren yleisön suosimaksi vapaa-ajan vietteeksi, 
mutta sen suosio perustuu luultavasti omakohtaisen urheiluharrastuk
sen yleistymiseen. 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet juuri omakohtaisessa urhei
luharrastuksessa. Käsitykset tämän harrastuksen sopivuudesta ja 
sopimattomuudesta ovat muuttuneet. Kilpailullisten kannusteiden 
rinnalle on syntynyt muita, urheiluharrastusta aikaansaavia tavoit
teita. Urheiluharrastuksesta etsitään vastapainoa työlle, korvausta 
niille psyko-fyysisille puutteille, joita nykyajan mekaanistunut ja yk
sipuolinen sisätyö aiheuttaa; sen avulla pyritään virkistäytymään ja 
ylläpitämään fyysistä kuntoa ja terveyttä. Näitä uusia tavoitteita ja 
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urheiluharrastuksen merkitystä yleensä kansanterveystyössä on 
» Tahko» Pihkala erityisesti tähdentänyt. Muista kuin kilpailullisista
yllykkeistä liikevoimansa saavalla ns. kansanurheiluliikkeellä on tun
nuksena »kaikki mukaan». Tämänkaltainen urheiluharrastus on saa
vuttanut suosiota erityisesti naisten keskuudessa ja kilpailuiän sivuut
taneissa vanhemmissa ikäluokissa. Kansan urheilun tavoitteiden ja la
jikevalikoiman monipuolisuus ovat olleet tämän uuden joukkoliik
keen menestymisen perusteina.

Kansanurheilun piiriin kuuluu osittain myös ns. työpaikkaurheilut, 
jota keskisuuret ja suuret teollisuus- ja liikeyritykset vapaaehtoisen 
sosiaalitoimintansa puitteissa ylläpitävät. Osittain työpaikkaurheilulla 
on samat tehtävät kuin kilpaurheilulla ja kansanurheilulla, osittain 
sillä on omat tavoitteensa. Työpaikkaurheilu koetaan yrityksen henki
lökunnan yhteistoimintaa ja yhtenäisiä pyrkimyksiä toteuttavana suh
detekijänä, joka on omiaan valmistamaan yhteishenkeä ja lojaalisuut
ta. 

Nykypäivien urheiluharrastus on eriytyneempää kuin se urheilul
linen kisailu, joka kuului omavaraistaloudessa ja suljetussa kyläyh
teiskunnassa asuvan kansan joutohetkien vietteisiin. Kilpaurheilun 
rinnalle on syntynyt penkkiurheilu ja kuntoutumista, virkistymistä 
sekä muita vitaalisia pyrkimyksiä palveleva kansanurheilu. Urheilu
harrastuksen eriytyminen on ollut tuloksena sen tehtäväalueen laajen
tamisesta. Urheilu palvelee nykyajan teollistuneen ja kaupungistu
neen yhteiskunnan lisääntyneitä tarpeita uusin muodoin ja karttunein 
tehtävin. 

Edellä on kuvattu sitä kehitystä, joka urheiluharrastuksessa ja 
muussa vapaa-ajan käytössä on viime sukupolvien åikana tapahtunut. 
Varsin ilmeistä on, että tämä kehitys on yhteydessä niihin suuriin 
rakennemuutoksiin, jotka länsimainen yhteiskunta on samanaikaisesti 
kokenut. Vapaa-ajan omistusoikeuden ja käyttötapojen kansanval
taistuminen, yleinen elintason nousu, teknillinen kehitys elämän eri 
aloilla, vuorovaikutuksen vilkastuminen ja yhteiskunnan kaupungis
tuminen ovat niitä perustekijöitä, jotka ovat muuttaneet koko va
paa-ajan käytön siksi moniulotteiseksi käyttäytymisilmiöksi, jollai
sena se nykyajan yhteiskunnassa esiintyy. 
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KILPAILUN TIE 

Pelin avaus - Pelin henki 

Kilpaurheilu on parhaimmillaan piiri- ja puulaakitasolla! Näinkin on 

väitetty ja väitteessä lienee katetta ainakin saman verran kuin Maail

man-Matti Järvisen päättelyssä: pesäpallossa on parasta hutilyönti 

(jokainen pesäpalloilija tietää, että huti on voimistelullisena kiertoliik

keenä varsin tehokas)! Kukapa meistä ns. urheilumiehistä ei olisi 

kokenut noita »ponnistamisen riemun» hetkiä kilpaurheilun parissa ja 

niitä tulevat toivottavasti uudet sukupolvetkin kokemaan - huolimatta 

huippu-urheilun kritiikistämme. Moni meistä jatkaa kilpailukautensa 

nuoruuden ja miehuuden muistoja vielä varttuneessakin iässä - kilpai

lukatsomossa. Kilpailun elämykset kestävät. 

Urheilu on Suomen kansan lempilapsi. Tahko Pihkala puhuu kan

samme olympiahumalasta. Toisinaan tuntuu siltä, ettei urheilussa ole 

selvää päivää nähtykään sitten Tukholman v. 1912 ikimuistoisten 

kisojen. Laskusuhdanteissa ja tappioitten jälkeen tietysti ollaan kuin 

kohmelossa mutta uusi voitto tai ennätys humaltaa jälleen mielen kuin 

krapularyyppy. Urheilusta, tuosta »maailman suurimmasta pienestä 

asiasta» kirjoitellaan meillä enemmän kuin mistään muusta tärkeästä 

asiasta. Urheilulla on omat maan mainiot hovirunoilijatkin: pallet, 

tiilikaiset ja noposet. Lehtien urheiluosastot ovat luetuinta, joskaan ei 

koruttominta kertomaa ja urheilijat ovat 'kansanäänestyksissä' suosi

tuimpia suomalaisia - UKK:n rinnalla. 

Menestystä korostavassa kilpailuyhteiskunnassa liikuntakulttuuri 

on luonnollisesti kilpaurheilun sävyttämä. Suomalaisessa liikuntakult

tuurissa vallitsee kilpaurheilun hegemonia: se läpäisee joukkotiedo

tuksen, järjestöelämän, yhdyskuntasuunnittelun, urheilulaitokset, 

koulun liikuntakasvatuksen, vieläpä voimistelusalien välineistön. Kil

pailurheilulla on ikäänkuin itseisarvo suomalaisessa yhteiskunnassa: 

» ... tehnyt huippu-urheilusta sillä tavalla koskemattoman tabun, että
sen riippumattomuutta, itsemääräämisoikeutta ja puolueettomuutta ei
saa häiritä eikä edes asettaa kysymyksenalaiseksi. Urheilu on useim
miten käsitetty itseisarvoksi ja samalla omaksi todellisuudekseen,
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omine yhteiskunnasta riippumattomine jostain ylhäältä annettuine tai 
temmattuine arvostuksineen ja sääntöineen. Urheilu on tullut valti
oksi valtiossa. » 

(UKK: Jyväskylän sporttipuhe 1971) 

Erityisesti huippu-urheilun ihanuutta ja arvoa syötetään-meihin lap

suudesta alkaen erittäin tehokkaasti - purukuminkin voimalla. Ei 

ihme, että sokaistumme ja menetämme näkökykymme. Huippu-urhei

lussa puhuvatkin ensisijaisesti tunteet ja vasta toissijaisesti järki ja 

harkinta. Huippu-urheilulla on ja sen myötäelämisellä saattaa olla 

nykyihmisen tarve- ja tunnehuollossa tärkeä mielenterveydellinen 

tehtävänsä. Se näyttää rekrytoivan potilaansa ja asiakkaansa kaikista 

väestönosista. 

On kuitenkin ero kilpaurheilulla ja kilpaurheilulla. Useimmat meis

tä, ainakin tämän kirjan selailijoista, tunnemme omakohtaisesti sen 

kilpaurheilun, ,josta lehdet eivät kirjoita, jota Anssi Kukkonen ei se

losta TV:ssä, jossa ei tunneta ruskeita kirjekuoria ja jossa piristyk

seksi riittää pelkkä - kalja. Tuo kilpailu on yleisön silmiltä piilossa -

ehkä sen onneksi - mutta se antaa kuitenkin perustan, jolta huip

pu-urheilukin ponnistaa korkeuksiinsa: CITIUS-ALTIUS-FOR

TIUS. Luulen, että me usein tuon amatööriurheilun aate- ja koke

muspohjalta katselemme ja idealisoimme myös nykypäivän korkean 

vaatimustason huippu-urheilua. Tämä on kuitenkin tykkänään toinen 

ilmiö - ja myös eri asia kuin kuntoliikunta, vaikka maamme urheilu

johtajat ne mielellään haluavatkin samastaa toisiinsa. Tunnettu kölni

läinen sosiologi Erwin K. Scheuch sanookin: 

»Usein kuvitellaan, että huippu-urheilu edustaa vain lajinsa korkeinta
kehitysvaihetta. Tuo aika on kuitenkin ohi. Urheilu ja huippu-urheilu
ovat kehittyneet irti toisistaan.»

Kilpaurheilun lavea 'kansanrintama' on suurelta yleisöltä piilossa. 

Tuntemattoman urheilijan elämänvaiheet ovat kirjoittamatta. Hänen 

nimeään ei näy vuoden parhaitten luetteloissa; hän on vain yksikkö 

kilpailu- ja osanottotilastoissa järjestöjen anoessa valtionapua - huip

pu-urheilua varten. 

Huippu-urheilulla on puolestaan kahdet kasvot. Me tunnemme sen 

julkikasvot: niitä me kiikaroimme urheilukatsomoissa ja valoku

vaamme sielumme filminauhalle, niistä kirjoittavat urheilutoimittajat 

ja niistä pallet sepittävät sankarirunonsa. 
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Nykypäivän huippu-urheilulla on myös toiset kasvot, piilokasvot, 

jotka ovat pysyneet meiltä salassa. Vain sattumalta esim. TV:n kult

tuuritoimituksen myötävaikutuksella yleisö saa tutustua näihin piilo

kasvoihin. Näin kävi joulukuisen Henkeen ja vereen -ohjelmassa. 

Tasavallan presidentin Jyväskylän sporttipuheen mukaisesti » huip

pu-urheilusta on tullut kansakunnan 'pyhä lehmä', johon eivät muut 

kuin vihkiytyneet saa koskea». Urheilulle vihkiytyneenä rohkenen 

tarttua tätä lehmää sarvista, vieläpä vetää sitä epäkunnioitettavasti 

hännästä ja vilkaista hännän allekin. Ei urheilu - ei edes huippu-ur

heilu - voi olla niin vakava asia, että sille on sielunsa myytävä. 

Kehitys näyttää kuitenkin osoittavan toista. 

Kilpaurheilun vaatimustason noustessa huippu-urheilun piiloilmi

öitten merkittävyys lisääntyy: menestys perustuu entistä enemmän 

piiloehtojen, jopa salaisuuksina varjeltavien valmennuskeinojen va

raan. Huippu-urheilu alkaa muistuttaa jäävuorta, josta vain 1/7 osa on 

näkyvissä. On varsin todennäköistä, että tämänkaltaisen kehityksen 

myötä huippu-urheilun urheilulliset, yhteiskunnalliset ja inhimilliset 

ongelmat tulevat kärjistymään. Korkean vaatimustason kilpailussa 

urheilun perusolemus muuttuu: urheileminen alkaa muistuttaa työtä 

ilman työehtosopimuksia, ammattia ilman ammattitauteja ja ammatti

yhdistysten tukea. Varsin perustellusti jotkut tutkijat kiistävät nyky

päivän huippu-urheilulta sen urheilullisen luonteen ja oikeutuksen. 

Samanaikaisesti kuin huippu-urheilun edistämiseen vaaditaan lisää 

valtiontukea - ja sitä se menestyäkseen tarvitseekin - kielletään sen 

kritiikki. Huippu-urheilu on nykypäivän yhteiskuntaa, sillä on suosi

ostaan päätellen oma tehtävänsä mm. yleisön viihteenä, mutta toi

saalta on myös täysin ilmeistä, että säätelemättömänä ja kontrolloi

mattomana sen tulevaisuus näyttää varsin pulmalliselta. Huippu-urhei

lulla on oman todellisuutensa ohessa myös yhteiskunnallinen todelli
suutensa; sen heijastusvaikutukset ja toimintaehdot ulottuvat kauas 

urheilun rajojen taakse urheilijan koko elämänpiiriin, yhteiskuntaan, 

valtiovaltaan, jopa kansainvälisiin suhteisiin. 

Olen uskaltautunut kriittiseen tarkasteluun. Olen uskaltautunut pei

laamaan huippu-urheilun piilokasvoja. Joukkotiedotus syöttää päivit

täin informaatiota huippu-urheilun ihanuudesta. Ihmiskeksintönä sillä 

on myös kurjuutensa, josta joskus vain joku virkaheitto urheilija roh

kenee puhua. Urheilun totuus sellaisena kuin sen urheilujärjestöt ja 

urheilutoimittajat käsittävät on yksipuolinen ja usein perinteiseen us-
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koon ja primitiiviseen musta/valkea -ajatteluun perustuva. Urheilussa 
on monta totuutta riippuen siitä näkökulmasta ja viitekehyksestä, 
josta sitä lähestytään. Pyrkimyksenäni on laajentaa urheilun näkö
kulmaa; huippu-urheilussa ja huippu-urheilusta elämöidään, mutta 
tuskin mitään yhteiskunnallista ilmiötä tarkastellaan niin yksipuoli
sesti ja samalla pintapuolisesti kuin sitä. Missä ovat lehdistön urheilu
kriitikot? Urheilu, jos mikään, on joukkotiedotuksessa jäänyt sisään
lämpiäväksi, suljetuksi maailmakseen, jonka pääasiallinen anti koos
tuu kilpailutapahtumien ylikuumenneitten tilanteitten ja loiskiehunnan 
kuvauksista ja urheilijoitten - mustelmista. 

Tutkijan ote on tavallisesti varovainen ja systemaattisesti kerättyyn 
havaintoaineistoon tukeutuva. Otteeni on toisenlainen - ainakin 
useimmissa pikku tutkielmissani, jotka ovat pikemminkin teoreettisia 
pohdiskeluja ja erittelyjä kuin varsinaista, tutkimusaineiston varassa 
etenevää selvitystä urheilun nykytilasta. En rakenna varman päälle, 
kuten varovainen empiirikko tekee, vaan otan tarkoituksella myös 
erehtymisen riskit tunnolleni. Liikuntatieteellinen tutkimus on maas
samme nuorta. Osaltaan tästä syystä myös tietämisen ja tiedostami
sen tasossa on vitkaa siitäkin huolimatta, että jokainen tosi urheilu
mies luulee tietävänsä jo kaiken urheilusta. Tiedän kokemuksesta, 
että empiirisen tutkimuksen tie tiedon kartuttamiseksi on hidas ja 
vaivalloinen. Liikuntakulttuurimme kehityksessä emme voi jäädä 
odottamaan yksin empiirisen tiedon karttumista. Elämä jatkuu -
myös liikunta- ja urheilutoiminnassa. Nopeimmin ja tehokkaimmin 
voimme edistää tiedon tason kohottamista ulkomaisen tuonnin ja -
kriittisen keskustelun avulla. 

Yritän virittää keskustelua urheilun kriittisen analyysin pohjalta. 
Tällaiselle keskustelulle urheilun itseriittoinen ilmapiiri ei ole suotui
sa. Keskustelu ja ajattelu ovat ikäänkuin jäädytetyt perinteisiin uo
miinsa: »sovinnaisviisaus ja jäykät uskomukset» vallitsevat. Kilpailu 
ja urheilu käsitetään itseisarvoiksi, joista seuraa vain hyvää ja niin 
muodoin niistä on lupa puhua vain hyvää. Kilpaurheilu ja myös 
huippu-urheilu ovat ihmisten urheilua ihmisten yhteiskunnassa ja sel
laisina ne eivät voi koskaan olla täydelliset ja valmiit. Ihmisen hyvä ja 
ihmisen paha löytävät myös urheilussa ilmauksensa. Tarvitaanko lu
paa kriittisyyteen ja ihmisen hyvän etsintään 'urheilussa? 

Huippu-urheilun erikoisliitot eivät lojaalisuussyistä eivätkä järjes
töetujensa vuoksi pysty kriittiseen arviointiin; ne jäävät helposti itse-
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riittoisiksi ja koteloituvat omiin pyhiin ympyröihinsä. Tähän ei näytä 
pystyvän joukkotiedotuskaan, sillä urheilutoimitustenkin kädet ja nä
kökulmat ovat sidotut: nekin elävät huippu-urheilun ihanuudesta. 

2 Urheilu-ihminen-yhteiskunta 17 



1. KILPAILUN VAIHTOEHDOT

Kilpaurheilun mieli ja mielettömyys 

Suomalainen sankaritarusto ammentaa aiheensa sodasta ja -

huippu-urheilusta. Sotakirjallisuus on realismia, mutta urhei

lukirjallisuus idealismia. Kilpaurheilussa on mieltä ja mielet

tömyyttä. 
1970 

Kilpaurheilun, eritoten huippu-urheilun, mielekkyys ja elinehto ovat 

menestymisessä, voiton saavuttamisessa. Sijoittaa paljon ja pelata 

vain osallistumisen vuoksi on huippu-urheilussa yhtä epämielekästä 

kuin ruletissa. Coubertiniläinen ideaali: pääasia ei ole voitto, vaan 

osallistuminen, saattoi olla riittävä tarkoitus harrastusurheilun aikana 

ja vielä nytkin pätevä puulaakiluontoisessa kilpailussa, muuta suuria 

sijoituksia vaativassa huippu-urheilussa kilpaileminen vailla voiton ja 

menestymisen mahdollisuuksia on epämielekästä ja huippu-urheilun 

jatkuvuudelle tuhoisaa. Tästä syystä jokaisessa maassa, joka yrittää 

säilyä kansainvälisen kilpaurheilun 'kuvaruudussa', tulostason kohot

taminen erilaisin järkiperäisin keinoin on tärkeintä urheilupolitiikassa. 

Mexikon olympiakisoja koskevassa raportissa Melbournen estekulta

juoksija ja The Observer'n urheilutoimittaja Christopher Brasher en

nakoi kahta vaihtoehtoa maansa menestyksen turvaamiseksi: joko 

englantilaiset edustajaehdokkaat lähetetään pidemmäksi aikaa val

mentautumaan amerikkalaisiin yliopistoihin tai sitten kotimaassa va

rataan näille urheilijoille yhtä hyvät harjoitusmahdollisuudet amerik

kalaisen huippuvalmentajan johdolla. Samoja lääkkeitä on jo meilläkin 

kokeiltu joskin epämääräisin tuloksin. 

1. Järjen ja tehokkuuden tie

Citius-altius-fortius l. nopeammin-korkeammalle-voimakkaammin on 

kilpailun perusmieli, joka samalla kuvastaa sen kehityssuuntaa. Tämä 

kehitys johtaa väistämättä ennen pitkää jonkinlaiseen antiteesiin tai 
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tienhaaraan. Antiteesin vaiheessa on tehtävä valinta osallistumisen tai 

osallistumattomuuden välillä. Onko oireellista, että lupaavien, jopa 

huipulle päässeiden urheilijoiden kuulee yhä yleisemmin kysyvän, 

kannattaako jatkaa tai yrittää eteenpäin? Edustusurheilusta huolehti

vissa järjestöissä ei tiedosteta tätä kehityksen ylikypsymisen tai um

pikujan mahdollisuutta, koska järkiperäistämisen keinoin uskotaan 

voitavan seurata vaatimustason jatkuvaa nousua. 

Järkiperäistämisen keinoilla tarkoitan kaikkia niitä tietoon ja tekno

logiaan perustuvia toimenpiteitä, joiden avulla pyritään suunnitelmal

lisesti tehostamaan edustusurheilun suorituskykyä kansainvälistä vaa

timustasoa vastaavasti. Tämän järjen hyväksikäyttö kilpaurheilun ke

hittämisessä merkitsee väistämättömiä muutoksia ja seuraamuksia 

kilpaurheilun järjestelmässä ja itse urheilemisen perusluonteessa. 

Näillä muutoksilla näyttää olevan eräänlainen antiteesin luonne: tar

koitettu muutos näyttää synnyttävän myötäänsä helposti sellaista 

'epää', joka voi mitätöidä toisessa suunnassa saavutetun edun. Yhä 

yleisemmin kysytään: Sport - Segen oder Fluch unserer Epoche 

(Urheilu - aikakautemme siunaus vai kirous)? Järjen riemuvoitot 

kääntyvät usein muillakin elämänaloilla antiteeseikseen: teollinen ke

hitys on synnyttänyt elämänympäristön saastumisen antiteesin, tek

nologian runsauden sarvi on aiheuttanut liikalihavuuden ja istumisen 

mukavuus hyvinvointisairauksien antiteesit jne. 

Koko liikuntakulttuurimme kehityksen kannalta on tärkeää, että 

huippu-urheilun kehittämistä koskevien ratkaisujen yhteydessä harki

taan huolella toimenpiteiden kaikkia mahdollisia seuraamuksia ja lie

vevaikutuksia, ja punnitaan niiden merkittävyyttä suhteessa tehok

kuuden lisäykseen. Huippu-urheilua koskevassa urheilupoliittisessa 

päätöksenteossa pitävät näet paikkansa seuraavat yleiset väitteet: 

1) urheilupoliittiset päätökset ja toimenpiteet aiheuttavat tarkoitettu
jen seuraamusten rinnalla aina myös tarkoittamattomia tai odot
tamattomia seuraamuksia, joiden osuus 'tuloksissa' on sitä suu
rempi, mitä vähemmän niitä on pyritty ennakoimaan ja huomioon
ottamaan ja mitä vähemmän niitä on kokeilun ja tutkimuksen
avulla pyritty selvittämään;

2) huippu-urheilua koskevien urheilu poliittisten ratkaisujen vaikutuk
set eivät rajoitu vain huippu-urheilun piiriin, vaan ne heijastuvat
koko liikunta- ja urheilukulttuurin ja sitä laajaulotteiseimpina, mitä
diffuusimpi, eriytymättömämpi, tämä liikuntakulttuurin kokonai
suus on;
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3) päätöksen (rationalisoinnin) tuloksina saavutetut tarkoitetut edut
voivat tarkoittamattomien seuraamusten ja heijastevaikutusten
muodossa aiheuttaa myös sellaista haittaa, että 'tilinpäätös' liikun
takulttuurin kokonaisuuden kannalta voi olla tappiollinen, vaikka
huippu-urheilun kannalta voitollinen.

2. Olympiamitalin hinta

Edustusurheilun suoritustehon lisäämiseen tähtäävät rationalisointi
toimenpiteet voidaan luokitella lähinnä seuraaviin: urheilullisten voi
mavarojen tehokas mobilisointi ja keskitetty käyttö, valmennusjärjes
telmän ja valmennuksen tehostaminen, urheilijoiden seulontamene
telmien kehittäminen, harjoitusolosuhteiden parantaminen, urheiiijoi
den terveys- ja kuntotarkkailun tehostaminen, kannustekeinojen ke
hittäminen ja urheilijan elämänolosuhteiden säätely. 

Huolimatta siitä, että maamme urheilubudjetti on moninkertaistu

nut parin vuosikymmenen aikana, rahan puute ja kassakriisi ovat 

erityisesti edustusurheilusta huolehtivien järjestöjen jatkuvina huolen

aiheina. Huippu-urheilun vaatimustason nousua vastaavan tehok

kuuden lisääminen maksaa ja sitä enemmän, mitä korkeammalle vaa

timustaso nousee. Olympia-aatteen 75-vuotisjuhlassa kuultu A very 

Brundagen väite: »Olympia-mitali pitää voittaa, sitä ei voi ostaa» 

edustaa käytännössä vieraantunutta olympiaideologiaa. Tehostamis

toimenpiteiden vaatima, lisääntyvä rahantarve kärjistää urheilun ta

lousongelmia ja samalla julkisten varojen jakaantumisen pulmaa lii

kuntakulttuurimme eri lohkojen välillä. (Huippu-urheilun kaupallis

tumisen seurauksena eräissä ns. yleisölajeissa ehkä siirryttäneeri en

nen pitkää täysin omarahoitukseen?) 

Huippu-urheilun kehitystä ohjaava yhteinen nimittäjä on tehokkuus.

Suoritustehokkuuden lisäämiseen tähtäävä huippu-urheilun rationaali

nen kehittäminen johtaa väistämättä ristiriitaan amatööriurheilun pe

riaatteiden ja sen humanististen ihanteiden kanssa. Maksimitehok

kuutta palveleva know how -teknologia sopii huonosti yhteen amatöö

ri-ihanteiden kanssa. Jomman kumman on väistyttävä. Nykyisessä 

huippu-urheilun murrosvaiheessa tämä ristiriita on synnyttänyt vai

kean ongelman. 

Piittaamattomuus amatöörisäännöistä ja näiden valvonnan laimin

lyönti edustaa itseasiassa rationaalista suhtautumista tehokkuusta

voitteen kannalta katsoen. Kasvavien vaatimusten ja rationaalisen 
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valmentautumisen tilanteessa urheilijan 'sijoitukset' lisääntyvät ja 

synnyttävät usein kuullun »uhraamisen» mielialan, jolle »ponnistami

sen riemu» tai »rakkaus urheiluun» eivät enää tarjoa riittävää hyvitys

tä. Urheilijan valmentautuminen on työntäyteistä, ja palkinto-odotuk

set ovat muuttuneet vastaavasti konkreettisiksi ja amatöörisääntöjen 

vastaisiksi. Korkean vaatimustason rationaalistama huippu-urheilu 

vieraantuu urheilemisen perusolemuksesta, humanismin ja amatöö

riyden ihanteista ja joutuu etsimään uutta moraaliaan ja yhteiskunnal

lista oikeutustaan kansallisesta pätemisen ja identiteetin tarpeista tai 

inhimillisen suorituskyvyn rajojen siirtämisestä - »maksoi mitä mak

soi». Kansallisen menestyksen tavoittelu kansainvälisessä voiman

mittelössä voi johtaa keinojen rationaalisessa valinnassa jopa sellai

seen paradoksiin, että urheilijan valmentautuminen tapahtuu pääasi

assa ulkomailla, ulkomaisten valmentajien johdolla, ulkomaisen know 

how'n varassa, mutta hänen saavutuksiaan pidetään silti kansallisina 

voittoina kunhan vain urheilijan nimi pysyy isänmaan henkikirjoissa. 

Kilpaurheilun vaatimustason nousu ja sen aiheuttama suoritusky

vyn määrätietoinen ja rationaalinen tehostamispyrkimys muuttavat 

urheilun perusolemusta: urheilun harjoittaminen ammattimaistuu, 

valmentautuminen saa vakavoituvan työn luonteen, spontaanisuus ja 

leikki häviävät, voiton saavuttaminen ylikorostuu, urheilu muuttuu 

edustukselliseksi ja muistuttaa » taistelua ilman aseita». Vaatimusta

son nousun seurauksena siis urheilun irrationaalinen epätodellisuus 

(»sacred») on muuttunut rationaaliseksi todeksi (»secular»).

3. Totaalistuva kilpailu

Rinnakkainen ja samanlähteinen suuri muutos on todettavissa myös 

kilpailun perustarkoituksessa. Amatörismin mukaan kilpailu on urhei

lijoiden ja urheilujoukkueiden välinen asia, eikä sillä ole mitään teke

mistä yhteisöjen, puhumattakaan kansakuntien, välisestä paremmuu

desta: 

» Yleisön kiinnostus olympiakisoihin ja näiden yhä kasvava menestys
on kiinnittänyt puoleensa myös politiikkojen huomion, ja unohtaen,
että olympiakisat ovat yksilöiden eikä kansojen välisiä kamppailuja,
on yhä yleisemmäksi noussut pelottava vaatimus voittoihin siitä huo
limatta, että maan yleistä asemaa ei tietenkään määrää muutaman
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hyvin valmennetun urheilijan saavutukset» (Avery Brundage'n ryh
mäkirje vuodelta 1961). 

Kansainvälinen kilpaurheilu on ja on aina ollut nationalististen pyy

teitten ja intohimojen sävyttämä. Olemme tästä aikanaan itsekin hu

maltuneet, ja se janottaa meitä jatkuvasti. Menestyksen parhaat he

delmät korjaavat kuitenkin toiset maat. Kansainvälinen kilpaurheilu ei 

näin ollen ole vain urheilijoiden välinen paremmuuden mittelö; se on 

aina myös 'edustuksellista' ja kansakuntien välistä paremmuuden 

koetusta suuren yleisön ja urheilu väen silmissä. 

Kansainvälisen kilpaurheilun alkuvuosikymmenien aikana jokainen 

urheilija oli menestymisessään ja saavutuksissaan mitä suurimmassa 

määrin oman onnensa seppä. Urheiiijasta itsestään, yksin hänen har

joitteluinnostaan, ponnistuksistaan ja taidostaan riippui se, minkälai

siin suorituksiin hän ylti, ja kilpailut olivat niin muodoin puhtaasti 

yksilöiden välisiä paremmuuden koetuksia. Paavo Nurmen tai Han

nes Kolehmaisen menestys riippui ratkaisevasti heistä itsestään eikä 

siinä jonkun järjestön, valmentajan tai erityisten harjoitusolosuhtei

den myötävaikutus ollut mitenkään ratkaiseva. Tuohon aikaan huip

pu-urheilijaksi synnyttiin ja omin neuvoin kehityttiin; nykyisin huip

pu-urheilijoita tuotetaan ja tehdään. Luontaiset lahjat ja päivittäisiksi 

tihentyvät ponnistukset ovat nykyisin tarpeen, mutta nekään eivät 

enää yksin riitä takaamaan huipulle pääsyä. Tähän tarvitaan, ja vaa
timustason noustessa tarvitaan entistä enemmän, koko kansallisen 

kilpaurheilujärjestelmän voimavaroja ja suoritustehokkuutta eli juuri 

kaikkia niitä rationaalisia tehostamistoimenpiteitä, joihin edellä lyhy

esti viittasin. Koska urheilijan/urheilujoukkueen suorituskyky riippuu 

entistä enemmän koko järjestelmän totaalisesta tehokkuudesta - ur

heilijareserveistä, valmennuksen tehokkuudesta, urheilutieteen tasos

ta, harjoitusedellytyksistä jne. - kansainvälinen kilpailu tosiasiassa 

mittaa näiden totaalisten järjestelmien välistä suorituskyvyn parem

muutta, vaikka kilpailu edelleenkin näennäisesti tapahtuu urheilijoi

den/joukkueiden välillä. Oltuaan siis aikaisemmin yksityisten urheili

joiden/joukkueiden väiistä paremmuuden koetusta, kansainvälinen 

kilpailu on muuttunut totaaliseksi, kansallisten kilpailujärjestelmien 

väliseksi kilpailuksi. Tämä on kilpaurheilun vaatimustason nousun 

seurausilmiötä, joka merkitsee kilpailun luonteen täydellistä muuttu

mista kärjistäen samalla monia vaikeita urheilu poliittisia ongelmia. 

Totaalisessa kilpailussa urheilija/joukkue todella edustaa tiettyä jär-
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jestelmää ja omassa suoritustehossaan samalla aina järjestelmänsä 

tehokkuutta. Järjestelmän totaalinen kehittäminen vaatii suuria, luon

teeltaan jatkuvia ja lisääntyviä investointeja, koska vaatimustason 

nousun myötä tehokkuuden yksikkölisäyksen hinta järjestelmän 

osalta tulee yhä kalliimmaksi. Krooninen rahantarve tulee näin ollen 

nykyisestäänkin voimistumaan. Koska järjestelmä kehittyy aina vain 

kalliimmaksi, jokainen järjestelmään valittu tai jalostettu urheilija 

edustaa merkittävää investointia; ei olekaan samantekevää miten ao. 

urheilija suhtautuu karrieeriinsa ja edustustehtäviinsä. 

Järjestelmän totaalisesta suoritustehokkuudesta huolehtivissa or

ganisaatioissa havaitaan kilpaurheilun luonteen muutosta vastaavia 

kehityspiirteitä: know how -asiantuntijavallan, byrokratisoitumisen, 

keskusjohtoisuuden ja oligarkian lisääntymistä. Tehokkuus, autori

taarisuus ja teknokratia viihtyvät yleensä aina hyvin yhdessä. 

Kansainvälisen kilpaurheilun totaalistuminen eli muuttuminen kan

sallisten järjestelmien väliseksi kilpailuksi suosii suuria maita suurine 

voimavaroineen. Kansallisten voimavarojen määrä ja niiden mobili

soitavuus tulevat näyttämään entistä ratkaisevampaa osaa kilpailu

menestyksen saavuttamisessa. Korkean vaatimustason kilpaurhei

lussa luontainen lahjakkuus on välttämätön perusehto, eikä sitä kor

vaa määrätietoinen ja tehokas valmennuskaan. Näitä lahjakkuuksia 

löytyy absoluuttisesti enemmän suurten kansakuntien suurista väes

tömääristä. Valmennusjärjestelmien kehittäminen urheilutieteellisen 

tutkimuksen ja tieteellisen valmennuskoulutuksen avulla on mitä suu

rimmassa määrin talouskysymys, samoin edullisten harjoitusolo

suhteiden aikaansaaminen. Edulliset olosuhteet lisäävät yleistä urhei

lun harrastusta, mikä myös on korkean kansallisen suoritustason"tär

kein ehto. Nuorison mobilisoitavuus ja kontrollin mahdollisuudet 

vaihtelevat ei:i yhteiskunnissa vaikuttaen siihen, ketkä nuoret saadaan 

ja miten tehokkaasti valmentautumaan huippusaavutukset tavoitteina. 

Valinnan vapautta ja yksilön perusoikeuksia kunnioittava pieni de

mokraattinen maa on tässä suhteessa huonommassa asemassa silloin, 

kun tavoitellaan kansakuntana menestystä suurissa »maailmankisois

sa». Pienten maiden runsaat kulta-ajat ovat auttamatta ohitse, sillä 

kansainvälinen suururheilu on muuttunut entistä selvemmin suurval

taurheiluksi. Paavo Seppänen, tutkittuaan eri maiden suuruuserojen 

taloudellisen varauksen suhdetta kilpailumenestykseen, on päätynyt 

samaan johtopäätökseen: »Suuren kansainvälisen menestyksen pa-
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!auttamiseen uskominen on ... miltei utopiaa.»
Kilpailun eräänä elinvoimaisuuden ehtona pidetään sitä, että kilpai

lijat_ noudattavat urheilussa samojen ehtojen periaatetta. N egaation
avulla ilmaistuna tämä periaate merkitsee sitä, ettei kellään kilpaili
joista saa olla mitään erityisaluetta puolellaan kanssakilpailijoihin ver
rattuna. Ylipitkillä pelaajilla on koripallossa tällainen erityisetu puo
lellaan, jos vastajoukkue koostuu vain lyhyistä pelaajista. Tämän
periaatteen täsmällinen määrittely on hankalaa, eikä sen merkittä
vyyttä aidon kilpailun säilymisen ja urheilullisuuden kannalta täysin
tunneta. Tästä huolimatta sen merkitys on usein ilmeinen. Kansainvä
lisen kilpaurheilun totaalistuminen aiheuttaa tästä näkökulmasta tul
kittuna erityisetuja urheilijoille/joukkueille kansallisten voimavarojen
erilaisuutta vastaavasti. Erilaisten ehtojen varaan rakentuva kansain
välinen kilpailu pienten ja suurten välillä alkaakin muistuttaa entistä
enemmän luokattomien ja luokkaurheilijoiden välistä 'näytöstä'. Jäl
leen siis palaan väitteeseen, että kansainvälinen kilpailu mittaa enen
tyvästi kansallisissa voimavaroissa ja kilpailujärjestelmien suorituste
hokkuudessa olevia eroja.

4. Kahden kulttuurin ristiriita

Kilpailussa on itsessään oman rappeutumisensa siemen. Tämä siemen 
on kilpailun päättymättömyys ja kattotavoitteiden puuttuminen. On 
paradoksaalista, että tämä kilpailun suuri ongelma on lausuttu julki 
myös de Coubertinin olympiaideaalissa: citius-altius-fortius. Kilpailu 
nostaa menestykseen tarvittavaa vaatimustasoa ja sitä enemmän, mitä 
suuremmat joukot ovat kilpailemassa ennätysten ja kansainvälisten 
voittojen niukoista laakereista. Mitä korkeammalle nousee vaatimus
taso, sitä suurempia ja totaalisempia ponnistuksia vaaditaan riittävän 
suoritustehokkuuden aikaansaamiseksi eli sitä suuremmiksi nousevat 
näitten laakereitten kustannukset ja myös tavoittelemisen riskit. Ama
tööriurheilun pidikkeet, kohtuuden ihanteet ja ponnistamisen riemun 
antama korvaus eivät enää riitä, vaan kilpailun intohimot ja citius-al
tius-fortius hallitsevat kehitystä ja johtavat säätelemättöminä yhtä 
varmasti kansainvälisen kilpailun vaikeaan umpikujaan ja mielettö
myyteen kuin päättymätön asevarustelukilpailukin. 

Huippu-urheilun nykyisessä kehitysvaiheessa on havaittavissa 
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sama » kahden kulttuurin» ristiriita, joka ilmenee monilla muillakin 

elämänaloilla korkean vaatimustason ja kilpailun yhteiskunnassa. Ris

tiriita voidaan luonnehtia rationalismin ja humanismin tai teknokratian 

ja ihmisyyden vastakohtaisuutena. 

Urheilujohtajien (n. 1666) ideologiaa koskevassa kyselyssä tiedus

teltiin maamme urheilujohtajilta heidän käsitystään mm. »oikeasta 

urheilemisesta». V astausjakautumat ilmentävät osaltaan tätä kahden 

kulttuurin vastakohtaa (»ei osaa sanoa» = 3-4 %). 

Miten urheilua olisi harjoitettava: 

Ha1joitustapa 1) 

Pitkäjänteisyys/ 
välitön tyydytys ja 
mielihyvä 

Erikoistuminen/ 
kokonaisvaltainen 

Yleispätevyys/ 
yksilöllisyys 

Yhteisösuuntaisuus/ 
yksilökeskeisyys 

Teknologinen 
urheilukäsitys 

% 

tosimielisesti 
42 

määrätietoisesti 
83 

keskittyen yksin 
urheiluun 

12 

erikoistuneesti 
31 

kilpaillen parem-
muudesta 

62 

tuloksiin pyrkien 
73 

maamme hyväksi 

43 

seuran/liiton 
puolesta 

27 

Humanistinen 
urheilukäsitys 

% 

leikkimielisesti 
54 

mielihalujen mukaan 
14 

henkisten harras-
teiden ohessa 

84 

monipuolisesti 
65 

toisten suorituk-
sista välittämättä 

34 

harrastusluonteisesti 
23 

urheilijan itsensä 
hyväksi 

48 

urheilijan itsensä 
vuoksi 

69 
1) Harjoitustavat on määritelty ns. Parsonsin mallimuuttujien avulla.

Vastausjakautumista 'näkyy, että molemmilla ideologioilla on melko 

tasasuhtainen määrä kannattajia, mikä voi käsitysten vastakohtai

suuksien tiedostuessa johtaa kannattajaryhmien välisiin jännityksiin ja 

maamme liikuntakulttuurin nykyistä selväpiirteisempään eriytymi

seen. Asetelmassa näkyvät käsityserot heijastavat todennäköisesti 

pääasiassa kilpaurheilun ja kuntoliikunnan ideologioiden erilaisuutta, 

mutta myös nykypäivän huippu-urheilun ja amatöörikilpaurheilun pe

riaateellisia eroja. Näissä piirteissä on todella kysymys kahdesta eri

tyyppisestä urheilukäsityksestä tai ideologiasta, koska piirteiden vä-
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lillä voitiin todeta selvää riippuvuutta korrelaatiokerrointen vaihdel

lessa .10 - .60 välillä. 

5. Tilannearvioinnin aika

Kahden kulttuurin tai ideologian välinen ristiriita ja jännitys aikaan

saavat todennäköisesti myös kilpaurheilussa entistä selvemmän rajan

käynnin teknologisen huippu-urheilun ja ihmiskeskeisen, kansalliseen 

mittelöön tyytyvän »muun kilpaurheilun» välillä. Kansainvälisen kil

paurheilun totaalistuessa meidän olisi pyrittävä arvioimaan realisti

sesti mahdoilisuutemme, tarkistamaan edustusurheilumme tavoitteet 

ja suhteuttamaan ne rajoitettuihin voimavaroihin. Jos keskittäisimme 

kansalliset voimavaramme yksinomaan edustusurheiluun, saisimme 

vielä laulaa Maamme-laulusta äänemme käheäksi, mutta silloin myös 

liikuntakulttuurimme muut pellot olisi pantava pakettiin. Kaikitenkin 

sittenkin tämä muu, kansallinen kilpaurheilu mukaanlukien, on lopulta 

maallemme ja kansamme hyvinvoinnille, jopa viihtyvyydelle, paljon 

tärkeämpää. Yhteiskuntapolitiikka perustuu tarkoituksenmukaisuu

teen ja samalla tavoitteiden, keinojen sekä edellytysten rationaaliseen 

harkintaan. Tällaista järkiperäistä harkintaa ilmentää mm. tunnetun 

englantilaisen Wolfendenin komitean mietintö; siinä todetaan edus

tusurheilun merkityksestä mm. seuraavaa (73): 

»Oman maamme näkökulmasta kansainvälinen urheilu saattaa toisi
naan hävittää suhteellisuusrajat. On luonnollista, että kansainvälisten
kilpailujen aikana nämä tapahtumat ovat urheilu-uutisissa ja huomion
kohteinamme etualalla. Voi jopa tuntua siltä, että vasta näiden suurta
pahtumien seuraamisen välityksellä meillä on sormemme kansallisen
urheiluelämän pulssilla. Epäilemme sen paikkansapitävyyttä ja epäi
lemme sitä, onko sellaisella pulssilla mitään tekemistä urheilun ter
veen tilan kanssa.»
»On varmasti totta, että kansallinen maine on mukana kansainväli
sissä kilpailuissa. Ellei näin olisi, nämä kilpailut menettäisivät paljon 
mieiekkyydestään; on myös täysin hyväksyttävää sellainen patrioot
timaisuus, joka toivoo voittoa. Mutta nämä tunteet pitäisi kehitty
neessä aikuisten yhteisössä pitää mielekkäissä rajoissa. Se ei merkitse 
maailmanloppua, jos Englannin joukkue häviää; vielä vähemmän se 
on oire tai todiste kansallisesta rappeutuneisuudesta (decadence). Pu

heet siitä, että urheilua voitaisiin tehokkaasti pitää kansainvälisen 
diplomatian tärkeänä välineenä tai että kansakunnan arvovalta ja vai-
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kutusmahdollisuudet kansainvälisissä kysymyksissä riippuvat olym
piamenestyksestä tai menestyksen puutteesta todistavat suhteelli
suustajun vakavaa puutetta.» 

Mielestäni liikunta- ja urheilukulttuurimme kehittämistä ei voida 

enää 1970-luvulla perustaa meidänkään maassa vain perinteiden, tun

teiden eikä myöskään maksoi-mitä-maksoi -kustannuslaskelmien va

raan. 

Kilpailu paremmuustestinä 

Munchenin jälkeen 'perimmäisten' kysymysten äärellä: mikä 
on kilpailun tarkoitus. Kansainvälisen kilpaurheilun piilokuva: 

voimavarojen, harjoittelun ja harjoitusehtojen eriehtoisuus. 
Tämäkö kilpailun tarkoitus? 

1973 

Kilpailu on olennaisinta urheilussa; urheilun tarkoitus toteutuu kilpai

lussa. Kilpailu läpäisee kansallisen ja kansainvälisen liikuntakulttuu

rin; itse asiassa se läpäisee koko länsimaisen kulttuurin ja ihmisen 

elämänvaiheet lapsuudesta eläkeikään. Syystä puhutaan kilpaurhei

lun hegemoniasta. 

Kilpailun mieli on paremmuuden koetuksessa, menestymisessä 

Maailmanennätyksen arvostus jää selvästi jälkeen maailmanmesta

ruuskilpailuissa saavutetusta voitosta, ja voitto olympiakilvassa, 

vaikkapa vain 0,002 sekunnin turvin, arvostetaan saavutuksena täy

sin eri punnuksin kuin hopeasija, tuo kunniakas 0,002 sekunnin häviö.

Niin leikkii ihmismieli - urheilussakin. 

Kilpailun ehto on suoritusten vertailtavuus. Kilpailu ei ole mahdol

lista ellei kilpailijoitten suorituksia pystytä vertailemaan ja ellei sa

malla ole sovittu paremmuuden perusteista. Vertailtavuus vaatii sitä, 

että kilpailijoitten suoritukset ovat yhteismitalliset. Tästä huolehtivat 

ennen kaikkea kilpailun säännöt, jotka tavallaan standardisoivat suo

ritukset ja tekevät siten mielekkään vertailun mahdolliseksi. Parem

muuden määräytymisen perusteiden on luonnollisesti oltava mahdol

lisimman yksiselitteiset, koska muuten olisi mahdotonta valmentautua 

ja kilpailla mielekkäästi. Tässä suhteessa on tärkeää erotella amerik-
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kalaisen Jessie Bernardin tapaan autonomiset kilpailut ns. tuomariar

viointiin perustuvista kilpailuista1). 

AutonoI1'11.sessa kilpailussa kilpailun prosessi sellaisenaan huolehtii 

tavallaan lopputuloksesta edellyttäen, että kilpailijoiden suoritukset 

ovat sääntöjen mukaisesti yhteismitalliset. 

Puhdaspiirteisimpiä autonomisia kilpailuja ovat juoksukilpailut ja 

palloiluottelut. Autonomisissa kilpailuissa tulosperuste on yleensä 

yksiulotteinen ja aika-, pituus-, paino-, osumasuurein määräytyvä. 

Ns. taitolajeissa sitä vastoin tarvitaan jo periaatteessa ulkopuolisten 

arvioitsijoiden apua paremmuuden määrittämisessä. Kilpailun ja val

mentautumisen mielekkyys varmistetaan taitolajeissa siten, että pa
remmuuden perusteet pyritään määrittelemään ja julkistamaan. Kil

pailusuoritusten yhteismitallisuutta ja vertailtavuutta lisätään usein 

vielä yhdenmukaistetun ns. pakollisen ohjelman avulla. Taitolajien 

kilpailujärjestelmät tuomariarvosteluineen ja usein varsin monimut

kaisine arvosteluperusteineen osoittavat mitä vaikeuksia kohdataan, 

kun sellaisetkin liikuntasuoritukset, jotka eivät luonnostaan ole kilpai

lullisia, halutaan sellaisiksi keinotekoisesti muuntaa. Huvittavin esi

merkki tällaisesta on kilpakävely, jossa kävely aikakilpailuksi muutet

tuna muuttuu luonnottomaksi epäliikunnaksi; ihminenhän siirtyy ai

kaa voittaakseen ja jalan liikkuessaan luonnostaan hölkkään tai juok

suun. Kävelykilpailu on siten epäaito, luonnonvastainen. 

1. Kilpailu paremmuuden testinä

Kilpailu on paremmuuden testi eli kilpailu mittaa osanottajien kes

keistä paremmuutta. Kilpailu on testinä siis mittaväline. Urheilijoitten 
paremmuutta osoittavana mittarina kilpailulla on yleiset mittaväli

neen, testin, ominaispiirteet ja ulottuvuudet, joita yhteisnimikkeellä 

kutsutaan testin luotettavuudeksi. Siten voidaan esim. kysyä, miten 

luotettava on kilpailu paremmuuden testinä? Kysymykseen voidaan 

vielä antaa useamman laatuisia vastauksia riippuen siitä, mitä luotet

tavuuden ominaispiirrettä halutaan korostaa. Luotettavuuden arvi
ointi tapahtuu lähinnä testipätevyyden eli validiteetin ja testireliabili

teetin eli testiluotettavuuden perusteella. Testipätevyyttä arvioitaessa 

1) Jessie Bernard, American Community Behavior. New York 1962, rev. ed. s. 64 
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kysytään, mitä kilpailu testinä mittaa ja sen testiluotettavuutta arvioi

taessa, missä määrin kilpailu antaa sattumavapaita tuloksia. 

1. 1. Kilpailun luotettavuus eli reliabiliteetti

Yleensä mittavälineille asetetaan korkeat luotettavuuden vaatimuk

set. Mikä riita syntyisikään, jos kauppojen mittavälineet antaisivat 

hyvin sattumanvaraisia lukemia ja asiakkaat saisivat vastaavasti odot

tamattomia määriä tavaraa; mikä kaaos syntyisi, jos esim. ajannäyttä

jät osoittaisivat sattumanvaraista aikaa. Nykyajan yhteisöelämän 

järjestys perustuu suuresti elämän menoa säätelevien mittareiden luo

tettavuuteen. Tekeekö urheilu tästä säännöstä poikkeuksen? Tekee ja ei 

tee. Kysymys kilpailun luotettavuudesta avaa mielenkiintoisen ja sa

malla ehkä urheilun perusolemusta koskettelevan tutkimustehtävän. 

Kilpailu on testinä luotettava, jos se toistettuna antaa täsmälleen 

saman tuloksen tai paremmuusjärjestyksen. Tämä tuloksen pysyvyys 

riippuu periaatteessa kahdesta tekijästä: ensinnä kohdepysyvyydestä 

eli siitä, säilyykö kilpailijoiden testattava suorityskyky samana 1. onko 

suorituskyvyllä pysyvyyttä ja toiseksi testipysyvyydestä eli siitä, 

missä määrin kilpailu testinä säilyy muuttumattomana toistettunakin. 

Kilpailussa on kysymys tavallaan aina maksimisuorituksesta lajin 

määrittelemässä ulottuvuudessa. Kilpailullisissa maksimisuorituk

sissa hermopaine, stressi, mielenvire, motivaatio yms. psyykkiset 

tekijät vaikuttavat paljon urheilijan suorituskykyyn. Kilpailu- ja tilan

nekohtaisina niissä voi tapahtua lyhyelläkin aikavälillä sellaista vaih

telua, joka näkyy välittömästi tuloksissa. Tästä syystä maksimisuori

tusten kilpaurheilussa tämän päivän urheilija voi jäädä jo huomispäi

vänä palkintokorokkeelta - suorituskyvyssä on labilisuutta. Kohde

pysyvyys vaihtelee luultavasti huomattavasti eri lajeissa. Erityistä 

latautumista ja » hengeri päälle» saamista edellyttävissä lajeissa tulos

vaihtelu voi olla huomattava - esim. palloilussa - samoin lajeissa, 

jotka ovat suoritusvaatimuksiltaan riskiherkkiä - uimahypyt ja 

yleensä taitolajit, ammunta. Kilpailujen tulostilastojen avulla olisi 

mahdollista selvittää tarkemmin tätä eri lajien luonteesta johtuvaa 

urheilijan maksimisuorituksen pysyvyyttä. 

Urheilijan suorituskyvyn pysyvyydessä havaitaan siis vaihtelua 

riippuen urheilulajista ja sen edellyttämän suorituskyvyn luonteesta. 

Kilpailulajeilla on muitakin testipiirteitä, jotka niinikään vaikuttavat 
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tulosten luotettavuuteen. Erityinen, testipysyvyyteen suoranaisesti 

vaikuttava ominaispiirre on kilpailulajin standardoituneisuus. Toisissa 

lajeissa kilpailijain suoritus on sääntöjen avulla hyvin pitkälle yhden

mukaistettu, standardoitu; toisissa taas sallitaan käyttäytymisvalin

nat. Palloilussa ja taitolajeissa menestymisen ehtona ovat usein kek

seliäät, yllättävät ja omaperäiset suoritukset. Tämän perusteella on 

ilmeistä, että urheilulajien standardisoituneisuudessa olevat erot ai

heuttavat eroja myös lajien testipysyvyydessä: vapaavalintaisem

massa jalkapallossa tulos vaihtelu on todennäköisempää kuin standar

disoituneemmassa pesäpallossa ja edelleen korkeyshypyssä samankin 

hyppääjän kohdalla suurempi kuin standardisoidummassa seinä-kor

keushypyssä. Edellisen perusteella näyttää ilmeiseltä, että kiipaiiun 

testiluotettavuus vaihtelee lajin standardoituneisuuden mukaan siten, 

että mitä täydellisemmin urheilijain käyttäytyminen on yhdenmukais

tettu, sitä korkeampi on testipysyvyys edellyttäen, että muut tekijät 

on vakioitu. 

Kilpailuun sisältyy myös ominaispiirteitä, jotka tavallaan mitätöivät 

kysymyksen kilpailun testiluotettavuudesta. Näitä ovat urheilun lei

kinomaisuus ja onnekkaan sattuman hyväksyttävä osuus onnistu

neessa suorituksessa. Urheilun perusolemuksen mukaista on kilpailu

huumorin ja leikkimielen säilyttäminen tosi yrityksessäkin, ehkäpä 

myös pienen pelinvaran jättäminen ääriponnistuksissakin. Korkean 
vaatimustason urheilussa tämänkaltainen leikin henki on hävinnyt 

lähes tyystin; sitä vastoin se kuuluu edelleen amatööriurheilun hen

keen ja amatöörikilpailuissa tulokset vaihtelevatkin enemmän pelin 

hengen mukaisesti. 

Sattuma kuuluu myös urheilun ja leikin luonteeseen. Kilpailun vie

hätys ja yleisön kiinnostus perustuvat osaltaan kilpailun lopputulok

sen arvaamattomuuteen, sattuman leikkiin. Sen eliminointi kilpailusta 

todennäköisesti vähentäisi urheilun kiinnostavuutta. Esim. pituushy

pyssä olisi mahdollista vähentää sattuman osuutta yksinkertaisesti 

siten, että hyväksyttäisiin leveä ponnistusvyöhyke ja suoritukseksi 

hyväksyttäisiin hypyn todellinen pituus. Luuitavasti täiiainen sattu

mavapaa pituushyppy menettäisi osan muutenkin suhteellisen vähäi

sestä kiinostavuudestaan. Kokeellisesti olisi varsin kätevää tutkia eri

asteisen sattuman vaikutusyhteyksiä erityisesti osanottajien ja yleisön 

kiinnostavuuteen. Sattuma näyttää siis kuuluvan kilpailun luontee

seen ja sen viehätyksen lähteisiin. Näin on asianlaita selvästi esim. 
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palloilussa, jossa pallon käyttäytyminen, pyöreydestään huolimatta, 

merkitsee sattuman leikkiä ja lisää pelin kiinnostavuutta. Toisaalta on 

myös selvää, että sattuman liiallinen osuus mitätöi valmennuksen 

merkityksen urheilullisen suorituspätevyyden ehtona ja samalla muut

taa kilpailun arpajaisiksi. Näin ollen näyttää siltä, että kilpailun ole

mukseen kuuluu sattuma, jonka osuus ei kuitenkaan saa muodostua 

liian ratkaisevaksi; yksityisessä kilpailussa onni ja saattuma saattavat 

ratkaista lopputuloksen, mutta useamman kilpailun ja ottelusarjan 

puitteissa sattuman osuuden on väistyttävä ja urheilullisen suoritus

kyvyn on ratkaistava kilpailijoiden paremmuus. Kilpailussa paras ur

heilija voittaa lopulta, arpajaisissa voittaa aina onnekkain. 

Edellä olevan perusteella näyttää siis siltä, että kilpailulle testinä ei 

ole mielekästäkään asettaa ehdottoman luotettavuuden ja täydellisen 

testipätevyyden vaatimuksia. Jos tähän pyrittäisiin, kilpailu menet

täisi viehätystään ja jotain urheilullisuudestaan. Kehitys näyttää kui

tenkin verottavan uhkaavasti tätä urheilun epärationaalista olemusta. 

Kilpailun vaatimustason noustessa urheilijain/joukkueiden valmennus 

pyritään ohjelmoimaan sellaisella tieteellisellä tarkkuudella, joka ei 

jätä kilpailusuorituksia ja 'onnistumista' minkään urheilullisen sattu

man varaan. Kun näissä järkeistämisen pyrkimyksissä täysin onnistu

taan, silloin voitaneenkin palkinnot jakaa ilman kilpailua, vaikka testi

suoritusten perusteella! Silloin ei ole myöskään enää tarvetta järjestää 

kalliita, järjestelytehtäviltään yli voimien vaikeutuvia olympiakisoja! 

On ilmeistä, että viimeaikainen huippu-urheilun kehitys on muutta

nut sen luonnetta. Leikin ja sattuman epärationaaliset komponentit 

ovat häviämässä urheilun järkiperäistymisen ja ammattimaistumisen 

tieltä. Kilpailu testinä saa lisää luotettavuutta, ja tulosten ennustetta

vuus paranee. 

Paraneeko myös urheileminen, paraneeko eläminen? Deterministinen 
elämä, vailla sattumaa, ennustamattomuutta, spontaanisuutta, luo
vuutta, ilmaisullisuutta, on automaatiota, ohjelmoitua elämää. Onko 
se aitoa elämää? Onko urheilukin vieraantumassa elämästä? Ohjel
moidut gladiaattorit ja kilpailun täydellinen luotettavuus - järjen 
voitto vai tappio? 

1. 2. Kilpailun pätevyys eli validiteetti

Kysymys kilpailun pätevyydestä paremmuuden testinä on, jos mah-
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dollista, vieläkin monisäikeisempi ja -ulotteisempi asia kuin kysymys 
kilpailun luotettavuudesta. Kilpailun testipätevyydessä kysytään sitä, 
mitä kilpailu mittarina itseasiassa mittaa suhteessa siihen, mitä se 
testinä on tarkoitettu mittaavan eli mikä on kilpailun varsinainen 
tarkoitus ( = validiteettikriteeri). Tässä tarkastelussa keskitytään lä
hinnä selvittämään sitä kysymystä, mitä erityisesti korkean vaatimus
tason kansainvälinen kilpailu nykyisin mittaa ja minkälaatuista päte
vyyttä se nykyisten trendien valossa lähitulevaisuudessa tulee enen
tyvästi mittaamaan. 

Kilpailu paremmuuden testinä pyrkii erotteluihin: voittajat seulo
taan heikommista, häviäjistä. Tasapeli merkitsee suoritusten saman
arvoisuutta ja sellaisena se on tavailaan kiipaiiun antiteesi. Pohditta
essa kilpailun pätevyyttä on pyrittävä selvittämään niitä tekijöitä, 
jotka aiheuttavat kilpailun erottelutarkoituksen, paremmuusjärjestyk
sen, toteuttamisen. Kutsun näitä tekijöitä kilpailutuloksen, parem
muusjärjestyksen, vaihtelunlähteiksi. 

Kilpaurheilun säätelyn ja esim. kansainvälisten urheiluviranomais
ten kannalta on tärkeää todeta, että nämä vaihtelunlähteet vaihtelevat 
hyväksyttävyydessään ja kontrolloitavuudessaan. Esim. doping voi 
olla kilpailun tulokseen eli sen tosiasialliseen pätevyyteen vaikuttava 
tekijä ja se voi olla vaihtelunlähde siinäkin mielessä, että sen käyttö 
voi tosiasiassa vaihdella sekä määrällisesti että laadullisesti. Vaihte
lunlähteenä se on kuitenkin nimenomaisesti ja virallisesti kielletty, 
mutta sen käytön tehokas kontrolli on vaikea ja uusien dopingaineiden 
osalta jää aina vitkaiseksi tai puutteelliseksi. Vaihtelunlähteiden hy
väksyttävyyden ja kontrolloitavuuden ongelmia tarkastellaan lähem
min myöhemmin. 

Kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen aiheuttavat tekijät, vaihte
lunlähteet, selittävät kilpailun todellista pätevyyttä; ne ovat niitä pe
rustavanlaatuisia tekijöitä, jotka aiheuttavat paremmuuseroja urheili
joiden suorituksissa. Nämä lähteet ovat itse kilpailussa näkymättö
miä; ne ovat piilo- tai taustavaikuttajia. Tästä syystä niiden yhteisvai
kutusta voidaan kutsua piiiopätevyydeksi erotukseksi siitä juikipäte
vyydestä, joka on nähtävissä ja havainnoitavissa itse kilpailutilanteessa. 

Kilpailun julkipätevyys viittaa tarkemmin sanottuna kaikkiin niihin 
havaittaviin suoritustaitoihin ja -kykyihin, jotka välittömästi vaikutta
vat kilpailun lopputulokseen ja aikaansaavat paremmuuseroja urheili
joiden suorituksissa. Nämä suoritustaidot ja -kyvyt vaihtelevat eri 
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lajeissa niiden urheilullisen tarkoituksen mukaan: ammunta kysyy 
ennenkaikkea »käden ja silmän tarkkuutta», pikajuoksu taas »no
peuttaa ja räjähtävää voimaa» jne. 

Kilpailutapahtumia seuraava suuri yleisö on lähinnä kiinnostunut 
siitä, mitä itse kilpailussa tapahtuu ja mikä on lopputulos. Kilpaurhei
lun ja sen valiosuoritusten arvostus perustuu niinikään tähän havait
tavissa olevaan osaan kilpaurheilusta. Suurin osahan muuten nyky
päivän kilpaurheilusta: urheilijoiden rekrytointi, sosiaalistaminen kil
paurheilun uralle ja monivuotinen valmentautuminen, on itseasiassa 
piilossa yleisön silmiltä. Yleisö haluaakin ennen muuta eläytyä kilpai
luun urheilijoiden ja joukkueiden julkipätevyyden koetuksena. Sitä 
kiinnostaa ensi sijassa kuka on paras, ei niinkään se, mihin tämä 
paremmuus tosiasiassa perustuu eli mikä on kilpailun piilopätevyys. 
Tässä mielessä yleisö ei arvostamisessaan tee eroja amatööri- ja am
mattisuoritusten välillä; se juhlii voittajaa voittajana, vaikka tämä olisi 
etuoikeuksin harjoitellut Keniassa kanssakilpailijoiden valmentautu
essa mahdollisuuksien puutteessa vain Takahikiällä. Yleisö etsii kil
pailuista tunne-elämyk�iä, ja se suhtautuu myös näkemäänsä tun
neperäisesti pyrkimättäkään erittelemään urheilijoiden erilaisen suori
tuskyvyn syy-yhteyksiä eli kilpailun piilopätevyyttä. Yleisö kokee 
kilpailun yhteismitallisena koetuksena, jossa urheilijan/joukkueiden 
kyvyt punnitaan oikeudenmukaisesti ja pätevästi kilpailusääntöjen ja 
tuomarien takaamassa samojen ehtojen tilanteessa. Vaikuttaa siltä, 
että myös urheilun johto, jopa sen kansainväliset hallintoelimet, toimii 
samojen arvoperusteiden mukaan kuin suuri yleisö, koska se on toi
missaan pääasiassa keskittynyt varsinaisen kilpailutilanteen säätelyyn, 
sekä kilpailun julki pätevyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhteismitalli
suutta koskeviin kysymyksiin, kiinnittämättä kovinkaan paljon huo
miota julki pätevyyden taustalla oleviin piilovaikuttajiin ja niiden vaki
oimiseen urheilusuoritusten todellisen vertailtavuuden varmistami
seksi. Vaikka näennäisesti kilpailu tapahtuu samojen ehtojen pohjalta, 
tosiasiassa kilpailun lopputulos määräytyy entistä enemmän erilaisten 
ehtojen ja piilopätevyyden mukaan. Kilp;ilu paremmuuden testinä 
mittaa aina julki pätevyyden ja suorituskyvyn taustalla olevaa piilopä
tevyyttä ja sen monia vaihtelunlähteitä. 

Kilpaurheilun vaatimustason nousu on omiaan tärkeyttämään ni
menomaisesti näiden piilovaikuttajien osuutta urheilijain/joukkueiden 
suorituskyvyssä; lisääntyvästi erityisesti huippu-urheilussa kilpailun 
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paremmuusjärjestys määräytyykin näiden piilovaikutusten ja niissä 

havaittavan laajan vaihtelun pohjalta. Amatööriurheilussa - ja varhai

semmassa huippu-urheilussa - jossa valmennus on suhteellisen yksi

viivaista ja samansuuntaista kaikkialla, paremmuusjärjestys kilpai

lussa määräytyy tosiasiassa suuressa määrin samojen ehtojen ja yh

teismitallisemman piilopätevyyden pohjalta. Nykypäivän huippu-ur

heilussa kilpailu enentyvästi mittaa urheilijan/urheilujoukkueiden pii

lopätevyyttä ja samalla niitä moninaistuvia vaihtelunlähteitä, joihin 

tämä piilopätevyys perustuu. Huippu-urheilu on muuttumassa samo

jen ja tasa-arvoisten ehtojen kilpailusta erilaisten ja eriarvoisten ehto

jen kilpailuksi. 

U rheiiijain ja joukkueiden suorituskyvyn vaihteiun eii kiipailun pii

lopätevyyden lähteet voidaan kaavamaisesti luokitella seuraavasti: 

a) biologiset vaihtelunlähteet

- biologisen perimän aiheuttamat erot urheilusuorituksissa: lah

jakkuuserot, rodulliset erot,

b) urheiluteknologiset vaihtelunlähteet

- kansalliset erot urheiluteknologiassa: valintajärjestelmät, vär

väysmenetelmät, urheilutiede, valmennus, harjoitteluolosuh

teet, kilpailujärjestelmät jne.,

c) kilpailutilanteen vaihtelunlähteet

- yleisön, kilpailulautakunnan ja tuomareitten vaikutus,

d) yhteiskunnalliset vaihtelunlähteet

- yhteiskunnalliset ympäristö-, väestö- ja resurssierot.

Nykyaikaisessa huippu-urheilussa juuri urheiluteknologiset ja yh

teiskunnalliset vaihtelunlähteet kilpailun testipätevyydessä eli urheili

jain/joukkueiden paremmuusjärjestyksen määräytymisessä ovat ko

rostuneet, kun taas varsinaisessa amatööriurheilussa biologiset ky

kyerot ja kilpailun tilannetekijät vaikuttavat ratkaisevammin lopputu

lokseen. 

2. Suorituskyvyn vaihtelunlähteet

Johtuen näiden vaihtelunlähteiden moninaisuudesta ja jatkuvasta li

sääntymisestä tarkastelussa tyydytään vain niiden ylimalkaiseen kat

sastamiseen ja kehityksen ennakointiin. Vaihtelunlähteiden huolelli-
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nen dokumentointi useamman maan osalta avaisi mielenkiintoisia seli

tysmahdollisuuksia menestyseroihin, mutta olisi selvitystehtävänä 

varsin työläs. Urheilusosiologisen uteliaisuuden tyydyttämiseksi riit

tänee ylimalkaisempi vaihtelunlähteiden luettelointi. 

2 .1. Biologiset vaihtelunlähteet 

Biologisen perimän antamat luontaiset edellytykset vaikuttavat urhei

lijan suorityskykyyn asettaen sen kehittämiselle tietyt rajat. Perimä ei 

estä ketään urheilemasta tai esim. harjoittamasta jotain tiettyä urhei

lulajia; sitä vastoin se asettaa kehitykselle tietyt rajat: kaikista ei voi 

kehittyä huippuluokan pikajuoksijaa, kuulantyöntäjää eikä taitoluiste

lijaa, vaikka urheiluteknologian ja erityisesti valmennuksen ja harjoi

tuksen avulla voidaankin paljon kehittää näitä, eri lajien vaatimia 

erityiskykyjä. 

Kilpailun vaatimustason noustessa biologisen perimän merkitys 

korkean suorityskyvyn saavuttamisen välttämättömänä ehtona lisään

tyy. Aikaisemmin menestyminen oli mahdollista vielä esim. kovan 

harjoittelun ja epäedullisen perimän tai vähän harjoittelun ja edullisen 

perimän yhteisvaikutuksella, mutta korkean vaatimustason tilan

teessa määrätietoisinkaan ja tehokkainkaan valmennus ei pysty enää 

korvaamaan perimän puutteita. 

On varsin luultavaa, että perimän osuus menestymisessä vaihtelee 

eri urheilulajeissa niiden eri asteisen vaatimustason mukaan: suurissa, 

paljon harjoitetuissa ja yleisön arvostamissa lajeissa vaatimustaso on 

suhteellisesti korkeampi kuin pienissä, vähän arvostetuissa lajeissa; 

niin muodoin edellisissä lajeissa edullinen perimä on välttämättö

mämpi menestymisen ja korkean suorityskyvyn ehto kuin jälkimmäi

sissä. Edelleen kansainväliseen kilpailuohjelmaan sisältyy joukko laje

ja, joissa välineen huomattava osuus kilpailusuorituksessa ikään kuin 

rajoittaa urheilijan suorituskyvyn merkitystä ja samalla tavallaan 'es

tää' erityiskykyjen valikoitumisen joukosta. Tällaisia lajeja ovat mm. 

kelkkailu, purjehdus, ehkä myös ratsastusurheilu. 

Tärkeä suorituskyvyn kehittämistä ja samalla kilpailumenestystä 

rajoittava biologinen perimä koskee rotuominaisuuksien vaihtelua. 

Tämä osaltaan selittää mm. japanilaisten menestymisen voimistelussa 

ja yleensä taitolajeissa sekä voimailulajien kevyemmissä sarjoissa 

tai esim. afroamerikkalaisten juoksijoitten olympiahegemonian pika

juoksussa. 
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Biologinen perimä suorituskyvyn vaihtelulähteenä on tietysti hy
väksyttävä peruste. Kilpailu testinä mittaa aina luontaisia lahjakkuus
eroja. Koska vaatimustason nousun myötä biologisen perimän osuus 
kilpailumenestyksen vaikuttajana tullee lisääntymään, urheilijoiden 
rekrytoinnissa ja ohjaamisessa oikean lajin valintaan ruvetaan kiinnit
tämään entistä enemmän huomiota näihin luontumuksiin ja kykyeroi
hin. Ammatinvalinnan ohjaus saanee pian rinnalleen urheiluvalinnan 
ohjauksen omine kykytesteineen. 

Biologinen perimä on käsitetty aikaisemmin .suhteellisen kontrol
loimattomaksi siinä mielessä, että vaikutusmahdollisuudet biologisen 
perusasun muuttamiseksi ovat jääneet ainakin käytännön sovellutuk
siltaan vähäisiksi. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Hormonival
misteiden avulla on urheilussakin pystytty miehistämään naisia ja 
naisistamaan miehiä ja samalla parannettu ennätyksiä ja hankittu kil
pailumenestystä. Viime aikoina on erityistä huomiota ruvettu kiinnit
tämään ns. anabolisten steroidien laajenevaan käyttöön varsinkin 
voimaurheilun lajeissa. Tutkimuksetkin osoittavat, että näiden hor
monivalmisteiden avulla biologisen perimän asettamia ehtoja kas
vussa ja voimassa voidaan tehokkaasti muuttaa ja että nykypäivän 
huippusuoritukset etenkin voimalajeissa lienevät mahdollisia vain 
näiden aineitten myötävaikutuksella. Näiden hormonivalmisteiden 
käytössä esiintynee sekä määrällistä että laadullista vaihtelua, mikä 
todennäköisesti heijastuu myös kilpailujen tuloksissa eli nykypäivän 
huippu-urheilussa kilpailu mittaa erityisesti voimalajeissa - mahdolli
sesti kestävyyslajeissakin - biologisen perimään vaikuttavien erilais
ten hormonivalmisteiden käytön vaihtelua! On varsin todennäköistä, 
että biologian edelleenkin edistyessä tieteenä, mahdollisuudet vaikut
taa biologiseen perimään entisestäänkin paranevat. Myös eugeniikka, 
rodunjalostus, avaa hevosurheilusta saatujen tulosten valossa arvaa
mattomia mahdollisuuksia huippu-urheilun kehittymiselle ja haamu
rajojen siirtämiselle. 

l'Jykypäivän urheilulääketiede on laajenemassa farmakologian alu= 

eelle, ja nykypäivän urheilun tulostehtaat ovat löytäneet uuden hiljai
sen yhtiökumppanin - lääketehtaat. Kun tälle tielle on lähdetty, mitä 
kehityksen näköaloja avautuukaan! Inhimillisen suorituskyvyn uudet 
haamurajat odottavat valloittajiaan ja CITIUS-ALTIUS-FORTIUS 
opastaa saavutuksiin, jotka eivät tunne edes biologisen perimän rajo
ja! 
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2 .2. V rheiluteknologiset vaihtelunlähteet 

Urheiluteknologiset vaihtelunlähteet tarkoittavat kaikkia niitä järjes

telyjä, toimenpiteitä ja menetelmiä, jotka tähtäävät urheilijain/jouk

kueiden suorituskyvyn nostamiseen ja joiden suunnittelu, kehittämi

nen ja toteuttaminen ovat pääasiassa edustusurheilusta huolehtivan 

urheiluorganisaatioiden toimivallassa. 

2 .2 .1. Urheil(iain rekrytointi ja sosiaalisaatio 

Aikaisemmin ja vielä nytkin varsin yleisesti monissa maissa urheilun 

harrastaminen (tai harrastamattomuus) ja »oman lajin» valinta tapah

tuvat luonnollisen ja omaehtoisen valinnan perusteella ilman, että 

näitä urheilijaman ja edustusurheilun kannalta tärkeitä valintoja tar

kemmin kontrolloitaisiin tai ohjattaisiin ulkopuolisten toimesta. Va

linnat ovat jääneet näin ollen ratkaisevasti riippumaan nuorten koti- ja 

kasvuympäristön antamista virikkeistä tai niiden puutteista; siten ur

heilijauralle rekrytoituminen on ollut luonteeltaan varsin sattumanva

raista. 

Tilanne on tässä suhteessa muuttumassa. Edustusurheilun etujen 

mukaisesti pyritään rekrytoimaan lahjakkaimmat nuoret oikean urhei

lulajin harrastamisen pariin entistä varhaisemmassa iässä ja sosiaalis

tamaan heidät urheiluun ja urheilijan uraan tavalla, joka takaisi heidän 

suorituskykynsä maksimoinnin. Tässä tarkoituksessa on kehitetty 

kykytestejä ja ulotettu lahjakkuuksien seulonta ja harjoittaminen jo 

kouluikään1). 

Tässä tarkoituksessa kaikki nuoret pyritään saamaan urheiluharras

tuksen ja urheilu-uran valinnan piiriin. Oppivelvollisuuskoulun liikun

takasvatuksen pakollisuus ja sen ohjelmointi ovat kilpaurheilusta huo

lehtivien organisaatioiden erityisen kiinnostuksen kohteena. Ne maat, 

joissa on yleinen pakollinen oppivelvollisuus ja joissa koulujen liikun

takasvatus nimenomaisesti palvelee kasvatuksellisten tarkoitustensa 

ohessa myös kilpaurheilun tavoitteita ovat urheilijoiden rekrytoin

nissa ja sosiaalistamisessa urheilijanuralle paljon paremmassa ase

massa kuin esim. maat, joissa 

1) Rekrytoinnin suunnitelmallisuudessa sosialistiset maat lienevät kärjessä. Romanian
osalta ks. Nicu Alexe, Methodische Kriterien der sportlichen Vorbereitung von Kin
dern und Jugendlichen, Leistungssport 1/1973, s. 14-23
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- ei ole vielä mitään yleistä oppivelvollisuuskoulua liikunta-aineineen

(useat kehittyvät maat),

- on oppivelvollisuuskoulu, mutta koulun liikuntakasvatus pyrkii to

teuttamaan omia tai koulun yleisiä kasvatustarkoituksia,

- on oppivelvollisuuskoulu, mutta koulun liikuntakasvatus tosiasi

assa vierottaa nuoret kilpaurheilusta ja suuntaa harrastuksen nimen

omaisesti virkistys- ja kuntoliikunnan pariin.

Koulun merkitys kilpaurheilun sosiaalisaatiossa on erityisen suuri 

silloin, kun se antaa jatkuvasti positiivisia yllykkeitä kilpaurheilun 

tavoitteiden suunnassa: harjoittaa taitoja, muokkaa asenteita, antaa 

tiedoiiisia vaimiuksia, kasvattaa askeettisuuteen ja ponnistamiseen 

sekä vahvistaa uskoa kilpaurheilun arvoihin. Koulu voi antaa myös 

kannustavia välitavoitteita nuorille urheilijoille mm. erilaisten urhei

lumerkkijärjestelmien ja koulujen välisten kilpailujen muodossa. U r

heilijalupausten löytämiseksi ja samalla kannustavien välitavoitteiden 

antamiseksi sosialististen maiden ja erityisesti DDR:n paikkakunta

tasolta alkavat ja valtakunnalliseen huipputapahtumaan päätyvä kil

pailujärjestelmä, spartakiadit, on ilmeisen tehokas, sosialistiseen yh

teiskuntajärjestelmään soveltuva progressiivinen, välitavoitteita an

tava kannustejärjestelmä ja samalla urheilijalupausten seula. 

Yhä yleisemmin perustetaan eri maissa DDR:n mallin mukaisesti 

myös erityiskouluja erityislahjakkaille nuorille. Suomeenkin on jo pe

rustettu tällaisia kokeilukouluja. Näissä usein sisäoppilaitoksiksi jär

jestetyissä kouluissa annetaan muun normaaliopetuksen rinnalla te

hostettua urheiluopetusta nimenomaisesti kilpaurheilun tavoitteiden 

suunnassa. 'Suuressa maailmassa' esikouluikäisetkin urheilulupauk

set on jo vedetty systemaattisen valmennuksen pariin, etenkin uin

nissa ja taitolajeissa. Suomalainen juoksutalli suosii niin ikään lasten 

juoksuttamista- syntynyt kiista nuorena juoksemisen riskeistä koskee 

lähinnä juoksemisen tapaa ja määrää. 

Kansainvälinen kilpailu mittaa näin ollen osaltaan niitä huomattavia 

eroja, joita havaitaan urheilurekrytoinnin ja sosiaalisaation tehokkuu

dessa eri maissa ja erikseen kehittyneiden ja kehittyvien sosialististen 

ja ei-sosialististen maiden välillä. Kehitys viittaa siihen, että urheilun 

kärkimaissa pyritään tehostamaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla 

lahjakkaat nuoret saadaan mahdollisimman varhain ohjatun, syste

maattisen valmennuksen pariin ja totuttautumaan rasitusten ja piinan 
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sietoon sekä määrätietoiseen harjoitteluun. Tässä tarkoituksessa enen

tyvästi perustettaneen lahjakkaille erityiskouluja, ehkä ennen pitkää 

myös erityislastentarhoja eri lajien esikouluvalmennusta varten. Ui

makoulujen rinnalle syntyy enentyvästi lasten uintitalleja. Kehitys

maiden kehityksen taival huippu-urheilussa on pitkä ja se uhkaa jat

kuvasti pidentyä urheiluteknologian kiihtyvän innovaatiotoiminnan 

ansiosta! Muuten kaikki nämä nuorten rekrytointiin ja sosiaalisaati

oon liittyvät toimenpiteet ovat urheiluviranomaisten hyväksymiä ai

nakin siinä mielessä, ettei niitä ole mitenkään säädöksin eikä kielloin 

rajoitettu. Ne ovat periaatteessa kontrolloitavissa, mutta käytännössä 

kansainvälisten viranomaisten olisi niitä vaikea ellei mahdoton kont

rolloida; kansallinen säätely taas riippuu länsimaissa viime kädessä 

yleisen mielipiteen kehityksestä. Tämä mielipide on suuren yleisön 

voitonhalujen mukaisesti kehittynyt viime aikoina yhä sallivampaan 

suuntaan; silti edustusurheilusta huolehtivien järjestöjen on edettävä 

nuorten ja varsinkin lasten rektytoinnissa varovasti, kansan ja yhteis

kunnan sietorajaa tunnustellen. Edetään kuitenkin. - Oletko suoma

lainen urheilujohtaja jo pystynyt sijoittamaan lapsesi johonkin urheilu

talliin? 

2 .2 .2. Elämän sopeuttaminen 

Amatörismin mukaan urheilu on työstä erottuva vapaa-ajan harraste. 

Tätä se tavallisesti kilpaurheilussakin on. Laajeneva ja kiristyvä kil

pailu on kuitenkin nostanut huippu-urheilun vaatimustason jo nykyi

sin niin korkealle monessa urheilulajissa, ettei normaalin elämänme

non ohessa tapahtuva valmentautuminen enää riitä menestystä tuovan 

suorituskyvyn saavuttamiseen: urheilijain on ruvettava sopeuttamaan 

entistä enemmän ja entistä totaalisemmin elämänsä urheilun lisäänty

viin vaatimuksiin. Varsinaisessa amatööriurheilussahan urheileminen 

sopeutetaan muun elämisen vaatimuksiin ja ehtoihin: urheileminen on 

elämistä varten - eikä päinvastoin. 

Korkea vaatimustaso kohdistaa paineensa urheilijan ajankäytön, 

energian ja elämänintressien rajallisiin resursseihin pyrkien verotta

maan niitä nimenomaisesti urheilun hyväksi. Mitä korkeammalle vaa

timustaso kipuaa, sitä enemmän urheilijain on sijoitettava rajallisesta 

ajankäytöstään ja energiastaan urheiluun sekä keskityttävä elämän 

moninaisten intressien valinnassa urheilemiseen. Tämä voimavarojen 
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keskittäminen urheilemista edistävään tarkoitukseen havaitaan urhei

lijan kaikissa kolmessa elämänlohkossa: työ- ja ammattielämässä, va

paa-ajan käytössä ja kansalaiselämässä: 

Elämän sopeuttaminen urheilemisen vaatimuksiin 

Esimerkkejä 

Elämänlohkot Ajankäytössä 

1. Työ ja ammatti - ylimääräiset
lomat 

2. Vapaa-ajan
käyttö

3. Kansalaiselämä

- lyhennetty
työpäivä

- keskittyminen
urheiluun

Energian 
varannossa 

- kevyt työ/
ammatti

- energian
käyttö yksin
omaan urheiluun

3 .1. Asevel- - lyhennetty - kevyt ase-
vollisuus asevelvollisuus palvelu

3 .2. Koti- - kotivelvoittei- - kevyet koti-
elämä den minimointi: velvoitteet

poikamies
3.3. Yhdistys- - ei yhdistys-

toiminta toimintaa 
- ei aikaa

yhdistys
toimintaan

Intressien 
valinnassa 

- työn vaatimukset
tukevat urheilua

- työpaikkaurheilu

- urheilun ohessa
vireyttävät ja
rentouttavat
ajanvietteet

- lepo

- urheilua tukeva
asepalvelu:

- koti lepäämistä
ja rentoutumista
varten

- keskittyminen
urheiluseuran
kilpailutoimintaan

Koska kaikki kolme resurssilajia: ajankäyttö, energian varanto ja 

elämänintressit, ovat rajallisia suureita, niiden totaalistuva hyväksi

käyttö urheilussa painaa väistämättä erityisleimansa huippu-urheilijan 

elämänkuvaan: urheilu alkaa läpäistä urheilijan koko elämänkuvan ja 

näin tapahtuu, jos urheilija vapautuu tavalla tai toisella monista koulu

tuksen, työnteon ja kansalaiselämän vaatimuksista ja keskittyy yksin

omaan urheilemiseen. Tämän suuntaista elämänjärjestelyä edustavat 

urheilemista suosivat amerikkalaiset yliopistot, huippu-urheilua edis

tävät ammattijärjestöt sosialistisissa maissa ja kotimaiset lomajärjeste

lyt kaukomailla ja urheilukomppaniat. 

Urheilijain elämän sopeuttamisessa urheilemisen vaatimuksiin kai

kissa kuvatuissa ulottuvuuksissa esiintyy suurta vaihtelua. Arvatta

vasti olympiakisojen osanottajien ja erityisesti parhaiten menestyvien 

joukossa on paljon sellaisia urheilijoita, jotka erityisjärjestelyin ovat 
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pystyneet lähes täysin keskittymään urheiluun, ja toisaalta on var

masti myös niitä - tuskin kuitenkaan voittajien ryhmässä - jotka 

normaalin elämänmenon ohessa ovat hankkineet suositustehonsa. 

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat urheilijat harvemmin kilpailevat voi

tosta; he saavat tyytyä Pierre de Coubertin kaukonäköiseen lohdu

tukseen: pääasia on osallistuminen! 

Kansainvälisen kilpailun paremmuusjärjestykseen vaikuttaa toden

näköisesti paljon se eriasteisuus, mikä havaitaan eri maissa ja eri 

urheilijain kohdalla elämän sopeuttamisessa kiristyvän kilpailun ko

hoaviin vaatimuksiin. Urheilijan elämä on muuttumassa urheilemi

seksi, ja juopa amatööri- ja ammattiurheilun välillä on kasvamassa 

umpeen. Kansainväliset amatöörisäännöt asettavat rajoituksia tä

mänkaltaiselle elämän sopeuttamiselle; osin nuo rajat ovat varsin tar

katkin, ja säännöt määrittävät mm. yhtäjaksoisen leirihmjoittelun 

maksimirajat. Vaikka yleisesti ottaen amatöörisäännöt eivät hyväk

sykään totaalistuvaa urheilun harjoittamista, sääntöjen määräykset 

ovat kuitenkin tässä suhteessa varsin epämääräiset ja puutteelliset; 

myös niiden kontrolli on osoittautunut käytännössä lähes mahdotto

maksi, koska edustusurheilusta huolehtivat kansalliset organisaatiot 

eivät ole kiinnostuneita näistä rajoituksista, vaan pikemminkin niiden 

välttämisestä ja samalla menestysmahdollisuuksiensa turvaamisesta. 

Kansainväliset kilpailut ovat kehittymässä kohti rajoittamattomia 

avoimia kisoja. 

2 .2 .3. Valmennuksen tehokkuus 

Valmentautumisen, harjoittelun, merkitys suorituskyvyn nostami

sessa on vaatimustason noustessa tullut keskeiseksi. Harjoittelu on 

ollut aikaisemmin suuressa määrässä urheilijan/urheilujoukkueen 

oman harkinnan, kokeilemisen ja erehtymisen asia eli itseohjelmoitua; 

nykyisin se on muuttunut huippu-urheilussa toisten suunnittelemaksi, 

toisten kontrolloimaksi ja toisten kannustamaksi, ulkopuolisten toi

mesta ohjelmoiduksi valmennukseksi. Yksi tekijä on kuitenkin pysy

nyt muuttumattomana: ohjelman toteuttaja on sama - urheilija ja 

hänestä vielä lopulta riippuu myös ohjelmoidun valmennuksen tulos -

kilpailumenestys. Ohjelmoidunkin valmennuksen tehokkuudessa on 

kuitenkin huomattavaa, valmennuksen pätevyydestä, valmennusjär

jestelmän tehokkuudesta riippuvaa vaihtelua. 
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2 .2 .3 .1. Valmennuksen pätevyys 

Kilpaurheilun ennätys- ja tulostilastoissa havaittava huima kehitys 
selittyy todennäköisesti paljolti valmennuksen tehostumisesta, mihin 
ratkaisevasti on vaikuttanut harjoituksen ja harjoitusmenetelmien 
vaikutuksia koskevan tiedon pätevöityminen ja tieteellisen tiedon 
yleistynyt soveltaminen valmennuksessa. U skomusvaraisesta ja usein 
urheilijan kokeilun ja erehdyksen varaisesta harjoittelusta on siirrytty 
ns. tieteelliseen valmennukseen. Rationalismin aikakausi on alkanut 
urheilussa. 

Tätä siirtymistä on edistänyt se määrätietoinen ja jatkuvasti laaje

neva tieteellinen tutkimustyö, jota tehdään urheiiun suurvaitojen tut
kimuskeskuksissa ja erityisesti niillä tieteenaloilla, jotka välittömim
min edistävät edustusurheilun menestystavoitteen toteutusta ja suori
tuskyvyn maksimointia. Valmennuksen tulos on luonnollisesti sitä 
parempi, mitä pätevämpää on se tieto, jota siinä sovelletaan - olettaen 
muut tekijät vakioiduiksi. Näin ollen suorituskyvyn vaihtelu eri 
maissa voi riippua siitä, miten pätevää tietoa niillä on käytettävissään 
ja tämä vuorostaan siitä, miten suunnitelmallista, laaja-alaista ja päte
vää tutkimusta niissä tehdään erityisesti suoritusten maksimointi
tarkoitusta palvelevien tieteiden aloilla. Neuvostoliitto, Yhdysvallat 
ja DDR lienevät liikuntatieteen tutkimuksen ja samalla pätevimmän 
valmennustiedon kärkimaita maailmassa. Kansainvälinen kilpailu pa
remmuustestinä mittaa siten myös liikuntatieteen ja valmennustiedon 
pätevyyseroja eri maiden välillä. 

Nämä tiedon pätevyydessä olevat erot johtuvat paitsi liikuntatie
teellisen tutkimuksen laajuuden ja tason vaihteluista eri maissa, niin 
myöskin tiedonvälityksen järjestelyissä olevista eroista. Yleensä tie
tysti ne maat, joissa tehdään voimaperäisintä ja laajamittaisinta tutki
mustyötä, ovat pätevimmin kärkitiedon haltijoina myös valmennuk
sessa muita edellä - tiedon lainaajat ja lainatiedon varassa yrittävät 
ovat kärkimaita aina jäljessä. Miten paljon tiedon pätevyydessä ollaan 
lainaajamaissa jäljessä, riippuu siitä, miten tehokkaasti yhteydet uiko
maisiin tutkimustuloksiin ja niistä saatavan tiedon dokumentointi ja 

hyödyntäminen on pystytty järjestämään. Tutkimuksen kärkimaat 
lienevät myös tiedon tuontiliikkeen ja hyödyntämisen järjestelyissä 
kehityksen kärjessä. Professori Franz Lotz BRD:n edustusurheilun 
pyrkimyksiä tukien toteaa samansuuntaisesti: 
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» Moderni valmennus huippu-urheilussa ei tule toimeen ilman tie
teellisen tutkimuksen tukea ja sen on pystyttävä hyödyntämään tut
kimuksen tulokset ... Valmentaja, joka haluaa toimia tehokkaasti, on
seurattava tieteen kehitystä. Tämä on mahdollista vain sellaisen kes
kusorganisaation avulla, joka huolehtisi tarpeellisista kansainvälisistä
yhteyksistä ja jossa olisi riittävä kielitaitoinen henkilöstö. Tämä kes
kus keräisi informaation ja välittäisi sen edelleen mahdollisimman
nopeasti.

On luonnollista, että tällainen dokumentaation ja viestinnän keskus 
kysyy varoja, mutta toisaalta ei mikään kansakunta, joka haluaa me
netystä kansainvälisessä kilpailussa, voi välttää näitä kustannuk
sia ... » 1 ). 

Valmennuksen pätevyys ja kilpailumenestys riippuu nam ollen 

myös siitä, miten tehokkaasti tietoliikenne ja tiedon hyödyntäminen 

ovat järjestetyt. 

Korkean vaatimustason kilpaurheilussa asiantuntemuksen ja tiedon 

merkitys on jatkuvasti lisääntynyt. On todennäköistä, että kehitys 

tulee entisestään suosimaan kansainvälisen menestyksen muodossa 

erityisesti niitä maita, joissa tehdään suunnitelmallista ja määrätie

toista tutkimustyötä kilpaurheilun tavoitteiden suunnassa ja jotka ovat 

pystyneet myös tiedonvälityksen ja sen hyödyntämisen tehokkaimmin 

järjestämään. Kilpailun kiristyessä tiedon pätevyyden merkitys kas

vaa ja samalla teollisuusvakoilun ja agenttitoiminnan kenttä laajenee -

urheilukeksintöjen ja tutkimustietojen alueella. Kilpailun jännitys ti

henee. Kehityksen mukana todennäköisesti urheilufysiologian, - lää

ketieteen ja biomekaniikan rinnalle nousevat urheilututkimuksen rin

tamaan myös käyttäytymistieteet, erityisesti psykologia ja psykiatria, 

huolehtimaan urheilijain tärkeytyvästä sielunhoidosta ja energian mo

bilisoinnin kasvavista tarpeista. Tieteellisen asiantuntemuksen lisäksi 

erityisesti taitolajien ohjelmoinnissa ja valmennuksessa tarvitaan li

sääntyvästi koreografian, estetiikan ja rytmiikan erityisasiantunte

musta ja luovaa kyvykkyyttä. Kilpaurheilun valmennuksen ohjelmoit

sijoiden asiantuntemus ja tarve lisääntyvät; vaikka tieto ei ehkä urhei

lussa olekaan valtaa, se on ainakin menestymisen ehto. Tieteen hy

väksikäyttö ja valmennuksen pätevyyden parantaminen ovat luonnol

lisesti hyväksyttyjä menettelyjä. Pulmalliseksi tämä kysymys saattaa 

1) Franz Lotz, Reflexion on the Evaluation and Development of Performance Sport and
Training in our Times, Report of the Eleventh Session of the International Olympic
Academy, Athens, 1971, s. 245.
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kehittyä vasta sitten, kun yleisesti aletaan tiedostaa tiedon pätevyy
den merkitys kilpailumenestyksen saavuttamisessa. Valmentajien 
kansainvälinen yhteistyö on selvästi aktivoitumassa, ja tämä voi jos
sakin määrin tasoittaa eri maiden valmennustiedon pätevyydessä ole
via eroja, mutta tuskin pystyy niitä poistamaan, koska kärkitiedot ja 
keksinnöt pidetään todennäköisesti mahdollisimman pitkään liikesa
laisuuksina kansainvälisen menestyksen turvaamiseksi. Tiedon tason 
yhtenäisyyden kontrolli on jo periaatteessa kyseenalainen ja käytän
nössä, erityisesti harjoittelua koskevan tiedon osalta, vaikea järjestää. 
Sitä vastoin urheilijain/joukkueitten suoritukset kilpailutilanteissa ovat 
avoimia ja siksi esim. suoritustekniikkaa ja joukkutekniikkaa koske
vat uudet keksinnöt ja ratkaisut lainautuvat ja yleistyvät nopeasti. 
BRD:n urheilututkimuskeskuksen toimesta kaikki Miinchenin kisojen 
urheilusuoritukset filmattiin analysointia varten! Nykypäivän kilpailu 
kansainvälisessä huippu-urheilussa mittaa valmennustiedon pätevyy
dessä olevia eroja. 

2 .2 .3 .2. Valmennusjärjestelmän tehokkuus 

Tiedon pätevyys ei tietenkään vielä sellaisenaan selitä kilpailumenes
tystä; tieto on muunnettava menestykseksi ja tämä vaatii tehokkaita 
muunto- ja välitysmekanismeja. Liikuntatieteellisen tutkimuksen kes
kukset ovat yleensä korkeakouluissa ja yliopistoissa. Järjestämällä 
teorian ja käytännön yhdentymistä edistävä yliopistollinen valmenta
jakoulutus tuo muuntoprosessi on pystytty ilmeisen tehokkaasti to
teuttamaan mm. tunnetuissa urheilun suurmaissa: Neuvostoliitossa, 
Yhdysvalloissa ja DDR:ssä. Edelleen tiedon muuntamista kilpailu
menestykseksi pyritään edistämään siten, että edustusurheilua palve
leva valmennusjärjestelmä tai -organisaatio pidetään jatkuvasti uuden 
tiedon tasalla ja tässä tarkoituksessa tutkijoita ja spesialisteja kiinnite
tään pysyvästi organisaatioon avustamaan tiedoillaan, taidoillaan ja 
s6vellutuksillaan valmennusjärjestelmän jatkuvaa kehittämistä. Tie
teelliseen, ohjelmoiiuun valmennukseen siiriyminen merkiisee näin 
ollen myös valmennuksen byrokratisoitumista ja sen eri alojen asian
tuntijoista koostuvan esikuntahallinnon vahvistumista. 

Edellä kuvatut järjestelyt huolehtivat ensi sijassa valmennusjärjes
telmän tieteellisestä pätevyydestä. Lisäksi tarvitaan sellaisia järjeste
lyjä, joiden avulla varmistetaan tiedon perillemeno ja lopullinen hyö-
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dyntäminen menestystä tuottavaksi suorituskyvyksi. Tässä tarvitaan 

riittävästi nuoriso-ohjaajia, urheiluneuvojia ja valmentajia. Varsinais

ten lupauksien ja edustusurheilijoitten valmennuksessa ollaan siirty

mässä yleisvalmentajista lajikohtaisiin erikoisvalmentajiin, vapaaeh

toisista valmentajista ammattivalmentajiin ja ryhmän valmentajasta 

urheilijain henkilökohtaisiin valmentajiin. 

Valmennustoimenpiteiden hyödyntäminen riippuu lopulta valmen

nusjäJjestelmän ylläpitämän kontrollin tehokkuudesta: mitä totaali

semmin valmennusjärjestelmä tai -organisaatio pystyy kontrolloimaan 

ja ohjaamaan urheilijan harjoittelua, kilpailua, jopa koko elämänme

noa, sitä tuloksellisempaa on järjestelmän toiminta ja todennäköisem

pää edustusurheilun menestys. Tämä kontrolli on tehokkaimmin to

teutettavissa urheilijoiden nukkumista, ruokailemista, terveydenhoi

toa ja vapaa-ajan käyttöä myöten ns. valmennusleirijärjestelmän avul

la. Syystä leiriharjoittelu onkin yleistymässä. 

Leirittämisen rinnalle on syntymässä pysyvämpiä järjestelyjä te

hokkaan ja totaalisen kontrollin ja valmennuksen toteuttamiseksi: on 

ruvettu perustamaan eri urheilulajien valmennuskeskuksia ja -opisto

ja. Myös Franz Lotz suosittaa tällaisten keskusten perustamista val

mennustoiminnan päämajoiksi parhaine mahdollisine valmentaja- ja 

opettajavoimineen ja harjoittelumahdollisuuksineen1). 

V almennusjärjestelmän palvelu- ja kontrollitoiminnan ulottuvuus ja 

syvyys laajenevat jatkuvasti. Korkean vaatimustason kilpaurheilun 

terveysriskien lisääntyessä urheilijoiden kuntotarkkailun tehostami

nen ja urheilulääkäritoiminnan kehittäminen ovat saaneet erityistä 

huomiota osakseen. Tehokkaimpiin järjestelyihin kuuluvat urheilijoi

den säännölliset terveys- ja kuntotarkastukset, erityissairaanhoidon ja 

poliklinikkatoiminnan järjestäminen sekä urheilijan riittävästä ja tar

koituksenmukaisesta ravitsemuksesta huolehtiminen. Kotimaisina 

keksintöinä mainittakoon liittojen »leipä- ja lihastipendit» ja erilaisten 

ravinteiden vähittäiskauppa. Hormonihoidon ja huollon järjestelystä 

ei ole tietoa. Mainittakoon, että valtion liikuntatieteellisen toimikun

nan urheilulääketieteen kehittämistä suunnitteleva työryhmä on eh

dottanut erityisen urheilupoliklinikan perustamista. 

Kilpailumenestyksen vaihtelu kansainvälisessä urheilussa selittyy 

osaltaan myös niiden erojen perusteella, joita valmennusjärjestelmien 

ja urheilulääkäripalvelusten tehokkuudessa on havaittavissa. 

1) Franz Lotz, ks. ed., s. 244.
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Näiden molempien järjestelmien toimintakyvystä ja kontrollin ulot
tuvuudesta riippuu suuresti se, miten valmennuksen tiedot ja taidot 
hyödyntyvät kilpailumenestykseksi. Valmennusjärjestelmän ja urhei
lulääkäritoiminnan kehittämistoimenpiteet ovat yleensä hyväksyttyjä 
keinoja menestystavoittelussa, vaikka ne ilmeisesti eri tasoisina eri 
maissa lisäävätkin kansainvälisten kilpailujen osanottajien eriarvoi
sutta ja eriasteista menestymisen todennäköisyyttä. Kansainvälisten 
urheiluviranomaisten kontrollitoimenpiteet ovat lähinnä kohdistuneet 
leiriharjoittelun rajoittamiseen - käytännössä tiettävästi varsin hei
koin tuloksin. Kontrollikeinot ja kontrollin sanktioinnit ovat olleet 
riittämättömät. Kilpajuoksu valmennuksen, urheilulääkäripalvelusten 
ja urheilijoiden kontrollin etevämmyydestä jatkuu maiden välillä. 

2 .2 .4. Kannatusjärjestelmät vaihtelunlähteenä 

Amatööriurheilussa urheilemisen antama tyydytys sellaisenaan, 
»ponnistamisen riemu», voi riittää harrastuksen ja voiton tavoittelun
yllykkeeksi. Korkean vaatimustason kilpaurheilussa tämä yllyke ei
enää yksin riitä määrätietoisen, kontrolloidun, tahdon voimaa ja pii
nan sietoakin koettelevan valmennuksen ja urheilijauran » uhrausten»
ja riskien hyvitykseksi. Vaatimustason ja harjoittelu vaatimusten edel
leen noustessa urheilijoiden motivointiongelmat kärjistyvät: on pyrit
tävä löytämään entistä tehokkaampia yllykejärjestelmiä entistä suu
rempien energiamäärien kirvoittamiseksi entistä rasittavamman har
joittelun ja kiristyvän kilpailun vaatimusten mukaisesti1). Tehokkain
kin ja pätevinkin valmennus jää tuloksettomaksi, ellei urheilija usko
lujasti kilpailun mielekkyyteen tai pysty kirvoittamaan energiaa val
mennusohjelmien toteuttamiseksi tai kykene maksimoimaan suoritus
taan totuuden hetkellä kilpailtaessa paremmuudesta. Tavoitteena
väikkyy niiden arvaamattomien energialähteiden vapauttaminen ur
heilun hyväksi, johon ihminen toistaiseksi vain äärimmäisessä hätäti
lassa tai rnielenhäiriössä on osoittautunut pystyvyytensä. Näitä energia
reservejä pyritään vapauttamaan mm. amphetamiinien avuiia: doping
on siirtynyt hevosurheilusta ihmisurheiluun. Energiaa kirvoittavien
stimulanssien lisäksi urheilussa käytetään tavallaan vastakkaisessa
tarkoituksessa eli ylimotivaation aiheuttaman jännityksen ja kilpailu-

1) Hyviä viitteitä antaa mm. Erwin Hahn, Regulative Methoden im Sport, Leistungs
sport 4/1972 s. 282-285.
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stressin lievittämiseksi rentouttavia 'lääkkeitä'; esim. nykyaikaisen 

5-ottelun ammunnan yhteydessä on ollut tavallista 'terävien' käyttö

silmän ja käden yhteistyön terävöittämiseksi. Farmakologisten keino

jen rinnalla erityisesti psykologiset ja psykiatriset tukitoimenpiteet

urheilijain energiahuollossa näyttävät ajankohtaistuvan. Urheilijan it

sesuggestioon tukeutuva keskittyminen saanee rinnalleen myös kau

ko-ohjatun suggestion - hypnoosin, jota on jo kokeiltu urheilusuori

tuksissa.

Amatööriurheilun säännöt asettavat perinteisesti varsin niukat rajat 

erilaisten kannusteiden käytölle hyväksyen itseasiassa vain aikai

semmin mainitut urheilemisen sisäiset yllykkeet, urheilemisen urhei

lun itsensä vuoksi. Kehityksen myötä kansainväliset urheiluviran

omaiset ovat joutuneet voimattomuudessaan äänettömästi sallimaan ja 

jopa hyväksymään monia muitakin urheilun olemukselle vieraita san

karipalvontaan ja nationalistisiin ja poliittisiin pyyteisiin perustuvia 

kannusteita sekä 'kääntämään selkänsä' kiellettyjen aineellisten yl

lykkeiden: stipendien ja palkintojen ja lahjoitusten, yleistymiselle 

huippu-urheilussa. Kilpaurheilun säätelyn kannalta tilanne on uhkaa

vin nopeasti yleistyneen dopingin kohdalla: sen kontrolli on vaikea jo 

yksin kalleutensa ja hankalan organisointinsa vuoksi ja uudet do

ping-valmisteet voivat tehdä koko kontrollin mahdottomaksi; näin 

tapahtuessa kansainvälinen kilpailu muuttuu lääketehtaiden väliseksi 

paremmuuskilpailuksi. Jo nykyisellään kilpailu paremmuustestinä 

mittaa niitä eroja, joita on eri maiden urheilulääketieteessä ja -farma

kologiassa ja samalla urheilulääketieteen eettisissä perusteissa! 

Urheilijan sisäisten vaikutinten kontrolli on käytännössä mahdo

tonta ja periaatteessa kyseenalainen; sitä vastoin ulkoisten kannu'stei

den ja keinotekoisten energian kirvoittajien kontrolli on periaatteessa 

mahdollista, mutta käytännössä jää helposti riittämättömäksi vaikeit

ten ja kalliitten järjestelyjensä vuoksi. Perusteiltaan yhteiskunnalli

sina ja yhteiskunnan arvostuksiin tukeutuvina urheilemisen vaikutti

met ja niiden yllykevoima jäävät myös tästä syystä käytännön kontrol

lin tavoittamattomiin, kuten myöhemmin yhteiskunnallisten vaihtelu

lähteiden yhteydessä todetaan. 

2 .2 .5. Urheiluolosuhteet 

Perustavanlaatuisen vaihtelunlähteen urheilun harjoittamisessa 
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muodostavat biologisten ja yhteiskunnallisten ehtojen rinnalla erityi
sesti luonnonolosuhteet: sääolosuhteet ja luonnon tarjoamat ympäris
töedellytykset. Varsinkin aikaisemmin urheilun harjoittamisen ja 
luonnonolosuhteiden välillä vallitsi selvä yhteys: luonnonolosuhteet 
määräsivät luonnollisen valinnan lailla sen, mitä urheilua harrastetaan 
ja missä urheilussa on mahdollista menestyä. Teknologisen kehityk
sen avulla urheilu on päässyt entistä enemmän vapautumaan luonnon
olosuhteiden riippuvuudesta: nyt voidaan keinotekoisesti luoda eri 
urheilulajien vaatimat ympäristöolosuhteet. Vaikka monet lajit ovat 
nykyisin jo kehittyneissä maissa vapautuneet luonnonkahleistaan -
esim. uinti, monet pallopelit, voimailu - silti eräät 'luonnonmukaiset' 
lajit ovat säilyttäneet harrastuksensa ehtona yhteyden luontoon ja sen 
erityisolosuhteisiin - esim. alppilajit, hiihto, suunnistus, jalkapallo, 
golf, purjehdus. Koska näin ollen monen urheilulajin harrastus riippuu 
paljolti näistä luonnonolosuhteista tai keinoratkaisuista kilpailume
nestys peilaa myös näissä harjoitusolosuhteissa olevia eroavuuksia. 
Todennäköisesti esim. uimahallien lukumäärän ja uintimenestyksen 
välillä vallitsee selvä riippuvuus. 

Yleensä vaatimustason noustessa ohjelmoitu, ympärivuotinen val
mennus edellyttää riippumattomuutta luonnonolosuhteista esim. juuri 

keinorakenteiden avulla tai harjoitusympäristön vaihtamisen avulla. 
Jälkimmäistä ratkaisua edustavat Pohjolan yleisurheilijoitten siirtymi
nen muuttolintujen tapaan talvikaudeksi etelän kesään ja keski-Eu

roopan talviurheilijoitten 'varaslähtö' Pohjolan harjoitusleirille. 
Näissä valmennusjärjestelyissä havaitaan huomattavia eroavuuksia ja 
eriarvoisuutta eri maiden osalta ja näin ollen kilpailu mittaa myös 
harjoitteluolosuhteissa vallitsevaa eriehtoisuutta. Nämä eriehtoisuu
det harjoittelussa kärjistyivät ja tiedostuivat Mexikon olympiakisojen 

erikoisolosuhteissa: eriehtoisuus urheilijoiden akklimatisoitumisessa 
varsinkin kestävyyslajeissa peilautui myös kisojen tulosluetteloon: 

Ron Clarke jäi ilman kultamitaliaan. 

Harjoitusolosuhteisiin kuuluvat myös kaikki ne erilaiset harjoitte
lun apuvälineet, joiden avulla pyritään tehostamaan harjoitusvaiku
tusta. Tällaisten apuvälineitten määrä on nopeasti lisääntynyt ja niit
ten keksimiseksi ja tuottamiseksi on erityisesti Yhdysvalloissa synty
nyt uusi urheiluvälineteollisuus. Tällaisten apuvälineitten avulla har
joittelun mahdollisuuksia voidaan laajentaa kotioloihinkin, ja harjoi
tusvaikutus voidaan usein tarkasti kohdentaa esim. urheilijan suori-
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tuskyvyn heikkouksiin esim. tietyn lihasryhmän tai tietyn liikesuori

tuksen mekaniikan harjoittamiseen. 

Harjoitteluolosuhteissa on suurta vaihtelua. Yleensä tämä vaihtelu 

hyväksytään etenkin, jos se perustuu luonnonmukaiseen erilaisuuteen 

ympäristössä. Ilmeisesti urheiluviranomaiset sallivat myös harjoitte

lun apuvälineitten käytön sekä lisääntyvän keinotekoisen laboratori

otreenauksen. Tämä kehityssuunta on omiaan tulevaisuudessa jyr

kentämään paremmuuseroja teknologisten ja 'luonnonvaraisten' ur

heilumaiden välillä. 

Sähkötreenattu, hormonein vahvistettu, dopingilla yliviritetty ja hyp
noosilla kauko-ohjattu urheilija, teknologisen maailman muotovalio, 
saattaa hyvinkin pian ilmestyä olympia-areenalle» ... rehellisesti kil
paillen ja niiden sääntöjä kunnioittaen sekä tahtoen osoittaa oikeata 
urheilumieltä oman maansa ja urheilun kunniaksi»(= olympiavala). 

2 .2 .6. Urheiluväline vaihtelunlähteenä 

Suomalaisessa päivälehdessä on kuva kahdeksikko-soutuveneestä ja 

teksti: 

»Soudun länsisaksalaiset maailmanmestarit ja kultamitalin voittajat
olympialaisissa 1960 Roomassa kokeilevat uutta kahdeksikkoaan in
nolla etenkin koska tämä uusi vene suuresti eroaa kaikista tähän 
saakka tunnetuista malleista. Vene on 19, 30 m pitkä ja vain 51 cm 
leveä, ts. miltei 2 metriä pidempi ja 10 cm kapeampi kuin normaali 
kahdeksikko. Jos se vielä olisi painoamme vastaten keveämpi se olisi 
Tokion suunnitelmiimme ihanteellinen, tuumivat Ratzeburgin kulta
miehet ensimmäisten yritysten jälkeen tällä 'neulaveneellä' harjoitus
radalla ... » (HeSa 9.10.1963). 

Jos tuo uutinen on tosi ja jos soudussa sallitaan veneissä raken

ne-eroja, niin suorituskyvyiltään tasaväkisistä joukkueista voittaa se, 

jolla on paras vene eli kilpailu on mitannut venesuunnittelijoiden ja 

rakentajien keskeistä paremmuutta! 

U rheiluväline voi siten aiheuttaa paremmuuden vaihtelua niissä 

lajeissa, joissa välineitä ei ole tarkoin standardisoitu, yhdenmukaistet

tu. Välineen merkitystä kilpailutuloksessa ei jostain syystä ole tiedos

tettu tai haluttu tiedostaa, ja siksi esim. Miinchenin kisojen aattona 

syntyi vielä kiistaa hyväksyttävästä seivästyypistä. Urheilulajit eroa

vat toisistaan siinä, mikä osuus välineellä on itse urheilusuorituksessa 
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ja miten pitkälle väline on standardisoitu. Summittaisen kuvan väline

vaihtelusta eri urheilulajeissa antaa seuraava asetelma: 

Välinevaihtelun osuus eri urheilulajeissa 

suurin 

kelkkailu 

purjehdus 
soutu ja melonta 

ratsastus 

keskinkertainen 

mäenlasku 
hiihto 
pujottelu 
pyöräily 
Fin-jolla -purjehdus 
seiväshyppy 
keihäänheitto 

pieni ja olematon 

juoksut 
miekkailu 
nyrkkeily 
palloilulajit 
kiekonheitto 
kuulantyöntö 
ammunta 

Paavo Seppänen toteaa, että osaltaan suomalaistenkin menestys on perustunut 
muuttuvien välineiden nopeaan ja älykkääseen käyttöön. 1) 

Rata- ja kenttäurheilussa varsinkin seiväshyppy ja keihäänheitto 

ovat olleet yleisesti välinekeinottelun kohteina. Ratsastuksessa tulos 

voi määräytyä hyvinkin ratkaisevasti hevosen suorituskyvyn mukaan 

ja silloin hevosten arvonta, kuten nykyaikaisessa 5-ottelussa, voi 

merkittävästi vaikuttaa kilpailun paremmuusjärjestykseen. On ilmeis

tä, että varsinaisessa ratsastuskilpailussa, jossa ratsastaja ja hevonen 

muodostavat kiinteän suoritus- ja kilpailuyksikön, ratsukon, kilpailu 

tapahtuu urheilullisemmin samojen ehtojen pohjalta. Murtomaahiih

dossa, varsinkin vaikeissa keliolosuhteissa, onnistuneen voitelun an

tama väline-etu voi ratkaista kilpailun ja samalla mitätöidä ponnistuk

set ja monen vuoden tähtäyksellä tapahtuneen harjoittelun merkityk

sen. Voitelukelillä kilpailu mittaa hiihtäjien paremmuuden ohessa 

aina myös voiteitten ja voitelumestarien paremmuutta. Sitäkö hiihto

kilpailu on tarkoitettu mittaamaan2)? Väline-edusta tai sen puutteesta 

on kysymys myös silloin, kun hiihtäjien tiedotus- ja huoltopalvelussa 

on eroavaisuuksia ja tasaväkisten hiihtäjien kilpailu voi ratketa tä

mänkaltaisen väline-edun mukaan. 

Yleensä urheilussa on kielletty väline-etu kilpailutulosten ratkaisu

perusteena, ja tässä tarkoituksessa välineet on pyritty standardisoi-

1) Paavo Seppänen, Huippu-urheilun sosiaalisista edellytyksistä ja funktioista, Stadion
1/1967, s. 14.

2) Yhtäläisen voitelun järjestäminen suurkilpailussa ei pitäisi olla mahdotonta esim.
sellaisen voitelukoneen avulla, joka sipaisisi lähtöpaikalla suksien pohjiin kaikille hiihtä
jille samanlaiset mönjät.
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maan säännöissä. Se, että joissakin lajeissa sallitaan välinevaihtelu, 

jopa hyväksytään, on outoa varsinkin niissä lajeissa, joissa tuo stan

dardointi olisi suhteellisen helposti toteutettavissa ja kontrolloitavis

sa. Välinevaihtelu merkitsee aina sitä, että urheilulliselta suoritusky

vyltään tasaveroisten osanottajien kilpailussa voitto määräytyykin vä

lineitten ja näiden paremmuuden perusteella. Tällaisessa kilpailussa 

tosiasiallinen voittaja ei olekaan urheilija tai urheilujoukkue N. N., 
vaan purjevene X1 suunnittelijanaan Y, tiedostuspalvelu X2, huolto

joukkue Xa, rasvamestari X4 jne. Väline-edun sallivassa kilpailussa 

tulos määräytyy aina välineteollisuuden ja -palvelussa olevien erojen 

mukaan. Kilpailu tapahtuu siten näissä lajeissa myös urheiluteollisuu

den etujen ja ehtojen mukaan. Herää kysymys, edustavatko kansain

väliset urheiluviranomaiset tieten ja tahtoen urheilussa myös näitä 

etuja ja ehtoja? 

2 .3. Kilpailutilanne vaihtelunlähteenä 

Edellä tarkastellut urheiluteknologiset tekijät aikaansaavat erilai

suutta ja eritehoisuutta nimenomaisesti ennen-kilpailua -tilanteessa. 

Kun kilpailua edeltäneet urheiluteknologiset toimenpiteet ja järjeste

lyt näyttävät perustuvan tarkoitukselliseen erityisedun tavoitteluun 

suorituskyvyn kohottamiseksi, varsinaisen kilpailun järjestelytoimen

piteet ja säännöstöt pyrkivät takaamaan urheilijoiden/joukkueiden ta

saehtoisuuden itse kilpailussa ja suorituskyvyn vertailussa, ts. erite

hoisuuden pohjalta syntynyttä suorituskykyä punnitaan tasaehtoisesti 

ja siten, ettei kellään kilpailijalla olisi puolellaan mitään erityisetua 

- itse kilpailussa. Kilpailutilanteessa vaikuttaa kuitenkin sellaisia- te

kijöitä, jotka tosiasiassa muuntavat myös kilpailun tasaehtoisuuden
tarkoitusta.

2 .3 .1. Kilpailujärjestelmä ja -paikkakunta 

Aikaisemmin on jo todettu, että kilpailupaikkakunnan sijainti voi 

luonnonolosuhteiltaan suosia toisia kilpailijoita enemmän kuin toisia. 

Myös kilpailupaikkakunnan etäisyys suosii toisia osanottajamaita ja 

haittaa toisia. Näiden vaikutus tuntuu tietysti kilpailun tuloksissa. 

Myös kilpailujen karsinta- ja varsinaisella kilpailumenetelmällä on 
vaikutuksensa kilpailun paremmuusjärjestykseen eli sen testipätevyy-
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teen. Tämä on erityisen ongelmallinen juuri ns. järjestysasteikollisissa 

kilpailulajeissa, koska näissä ainoastaan täydellisen sarjajärjestelmän 

avulla voitaisiin periaatteessa ratkaista jokaisen osanottajan todelli

nen sijoitus kilpailussa. Suuren osanottajamäärän vuoksi tällaisen kil

pailuohjelman toteuttaminen suurissa kansainvälisissä kilpailuissa ei 

kuitenkaan ole mahdollista: on tyydyttävä sellaisiin esim. piste- ja 

ottelujärjestysratkaisuihin, joissa arpaonnella on erittäin suuri merki

tys myös lopullisen paremmuusjärjestyksen määräytymisessä. 

Useimmiten vain kilpailujen voittajaa voidaan järjestelmäperusteinkin 

pitää parhaana kaikista osanottajista, mutta jo hopeamitalin saavut

taminen on usein paljolti arpaonnen varassa. Kuten on myös aikai

semmin todettu, säätelevät osanottorajoitukset myös kilpailujen pa

remmuusjärjestystä. 

Kilpailupaikkakunnan ja -järjestelmän valinta vaikuttaa siis kilpai

lun paremmuusjärjestykseen. Näitä vaikutuksia ei pidetä suotavina. 

Käytännön syistä niitä ei ole kuitenkaan voitu kontrolloida. 

2 .3 .2. Kilpailun avustajat 

Kilpailun vaatimustason noustessa on ollut selvästi havaittavissa 

myös kilpailijoita avustavan esikuntahenkilöstön vahvistuminen. 

Kestävyyslajeissa urheilijan voimavarojen oikea jakaminen ja vauh

dinjako sekä huoltopalvelu ja väliaikalähtöisissä lajeissa lisäksi tulos

palvelun tehokas järjestely radiopuhelinyhteyksineen voivat ratkaista 

lopputuloksen. Hyvin varustautuneen kilpailujoukkueen huoltopor

taaseen saattaa varsinaisten kilpailuavustajien lisäksi kuulua urheilu

lääkäreitä, teippaajia, tulkkeja, hierojia, psykologeja, viihdyttäjiä, 

»oma keittiö» jne. Kilpailu mittaa myös »töpinän» suorituskykyä ja

sen tehon vaihtelua.

2 .3 .3. Kilpailuyleisö 

Palloilusta tiedetään, että kotiotteluissa menestystodennäköisyys on 

yleensä selvästi suurempi kuin vierasotteluissa. Tähän vaikuttaa osal

taan kotikentän erityispiirteiden tuntemus ja niiden hyväksikäyttö, 

mutta myös kotiyleisön antama kannustava tuki. Urheilun rehdin 

pelin periaatteiden mukaisesti yleisön pitäisi jakaa kannustustaan ja 

tunnustustaan tasapuolisesti. Käytännössä yleisö samaistuu kuitenkin 
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tavallisesti kotijoukkueen kanssa ja suosii sitä kannustuksissaan. Eri

tyisesti sellaisissa kansainvälisissä kilpailuissa, joissa syystä tai toi

sesta virittyvät voimakkaat poliittiset ja/tai kansalliset tunteet, ylei

sömassojen yhdentyminen suosikkijoukkueen »taakse» voi vaikuttaa 

hyvinkin ratkaisevasti kilpailun lopputulokseen. Yleisön puolueelli

suutta ei ainakaan räikeimmissä muodoissaan hyväksytä muuten kuin 

'olosuhteiden pakosta' kilpailun ratkaisun perusteeksi; kilpailun jär

jestäjien kontrollikeinot yleisön käyttäytymisen suhteen ovat varsin 

rajoitetut. Sitä paitsi huippu-urheilu elää yleisöstään. 

2 .3 .4. K ilpailutuomarit 

Yleensä kilpailun lopputulos pyritään määrittämään entistä luotetta

vammin ja pätevämmin. Tässä tarkoituksessa on pyritty korvaamaan 

maalituomarit ja mittamiehet elektroniikan tarjoamilla keinoilla. Mo

nissa lajeissa tarvitaan kuitenkin tuomaritoimintaa kilpailutapahtuman 

säätelyssä ja ns. taitolajeissa myös lopputuloksen määrittämiseksi. 

Ihmisen harjoittamaan säätelyyn ja arviointiin sisältyy aina tahallisen 

tai tahattoman erehtymisen riski. Näitä erehtymismahdollisuuksia py

ritään vähentämään ja kontrolloimaan monin toimenpitein, mutta 

niistä huolimatta inhimillisen harhan ja virheen mahdollisuudet ovat 

aina olemassa. Kotiyleisön voimakas kannustus tai uhkaava käytös 

voivat vääristää ottelutuomarin toimintaa, ja arvosteluperusteiden 

moniselitteisyys ja moninaisuus taitolajeissa saattavat rohkaista ar

vostelutuomareita tukeutumaan ennakkokäsityksiin ja aikaisempiin 

näyttöihin kilpailijoiden suorituspätevyydestä. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että niinkin yksiselitteisessä taitolajissa kuin mäkihypyssä 

arvostelutuomareitten arvioinnissa on huomattavaa vaihtelua ja sa

malla myös tahatonta tai tahallista omien suosikkihyppääjien ja 

maanmiesten suosintaa1). Kilpailu ei ole vain osanottajien peliä; se 

on myös tuomaripeliä. Tuomaripeli heijastuu kansainvälisten kilpailu

jen tuloksissa; kilpailu mittaa siten tuomarien pätevyyttä ja sen vaihte

lua. Ratkaisun perusteena tuomari peli ei tietenkään ole hyväksytty, ja 

tästä syystä jatkuvasti pyritäänkin eliminoimaan sen vaikutusta kilpai

lun tuloksissa. Taitolajeissa tulosmäärityksen kontrolloitavuus on 

1) Pentti Pöyhönen, Päätöksenteosta ristiriitatilanteessa, Stadion 1963 ja 1/1964, s.
17-20.
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vaikeata, ja ainoaksi ratkaisuksi saattaa jäädä vain kilpailulajin 'lopet
taminen', kuten tapahtui v. 1972 painonnoston punnerruksen kohdal
la. 

2 .4. Yhteiskunnalliset vaihtelunlähteet 

Edellä on pyritty kartoittamaan niitä moninaisia vaikuttajia, jotka 
aiheuttavat urheilijan/joukkueiden paremmuuseroja kansainvälisissä 
kilpailuissa. Kilpailun kiristyessä ja vaatimustason noustessa nämä 
vaihtelunlähteet ovat omiaan uusien keksintöjen ja tehostetun tutki
mustyön myötä lisääntymään. Tämän suuntainen kehitys merkitsee 
sitä, että kilpailu on muuttunut yksilöiden/joukkueiden välisestä kil
pailusta totaaliseksi, urheilujärjästelmien väliseksi kilpailuksi. Kansal
listen urheilujärjestelmien suorituskyky edustusurheilussa riippuu 
vuorostaan yhteiskunnallisista ehdoistaan: tuotannon voimista, näiden 
mobilisoitavuudesta ja yhteiskuntajärjestelmästä, josta lopulta riippuu 
tuotantovoimien ja niiden hyödyntämisen tehokkuus. Kansainvälisen 
kilpailun paremmuuserot palautuvat siten pemstavanlaatuisiin yhteis
kunnallisiin vaihtelunlähteisiin. 

2 .3 .1. Kansallinen kilpaurheilu 

Menestys kansainvälisessä kilpaurheilussa riippuu osaltaan kansalli
sen kilpailutoiminnan laajuudesta ja tasosta. Vilkas kilpailutoiminta 
laajan harrastajajoukon puitteissa nostaa muvikierteen lailla ko. lajin 
vaatimustasoa ja luo siten edellytykset myös kansainväliseen menes
tykseen. Jokaisen urheilijan suorituskyvyn riittävyys menestymisen 
kannalta riippuu luonnollisesti kanssakilpailijoiden suorituskyvystä. 
Jos ko. lajin harrastajia on maassa vähän, suorituskyvyn riittävyys on 
suhteellisen helposti varmistettavissa, mutta mitä suuremmaksi tämä 
vertailuryhmä kasvaa eli mitä laajempi on lajin harrastus, sitä korke
,:;imm,:;ik.;:i koho,:;i,:;i myö.;: mPnP.;:tyk.;:ppn riitt:iv:i v,:;iMimm.t,:;i-.o. Nii-.-.:i 

kilpailulajeissa, joissa suoritustulos on määritettävissä suhdeasteikon 
mukaisin tuloslukemin - esim. rata- ja kenttäurheilussa - jokainen 
urheilija pystyy harjoitus- tai kilpailutuloksen perusteella arvioimaan 
suorituskykynsä riittävyyttä suhteessa lajin kansalliseen tai vaikkapa 
kansainväliseen tasoon. Sitä vastoin niissä monissa kilpailulajeissa, 
joissa tulos määräytyy tuomariarvioinnin tai kilpailussa osoitetun pa-
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remmuuden mukaan, suorituskyvyn riittävyyden arviointi on paljon 

vaikeampi ja edellyttää suoritusten vertailua toisten suorituksiin to

siasiallisessa kilpailussa. Näissä ns. järjestelyasteikollisissa kilpailula

jeissa suorituskyvyn riittävyyden arviointi on näin ollen mahdollista 

vain vilkkaan ja laajaulotteisen kilpailutoiminnan avulla. Yksinäisten 

tai suhteellisen harvalukuisten urheilijain/joukkueiden on erityisesti 

järjestysasteikollisessa lajeissa - esim. palloilulajit, taitolajit, nyrkkei

ly, paini - erinomaisen vaikeaa saavuttaa tarpeellisten vertailumahdol

lisuuksien puutteessa riittävää suorituskykyä. Laaja kansallinen har

rastus, vilkas kilpailutoiminta ja riittävä osallistuminen kansainväli

seen kilpailutoimintaan ovat erityisesti järjestysasteikollisissa kilpailu

lajeissa tärkeitä ehtoja korkean suorituskyvyn ja samalla menestyksen 

saavuttamiseksi. 

Kun vielä laaja kilpailutoiminta 'etsii' ja seuloo tehokkaasti parhaat 

kyvyt esille, on täysin ilmeistä, että paremmuusjärjestys kansainväli

sessä kilpailussa mittaa myös ko. lajin kansallisen harrastuksen laa

juutta ja sen kilpailutoiminnan tehokkuutta. Tämä kilpailun piilopäte

vyys tulisi vielä selvemmin esille, jos suurkilpailuissa ei olisi kansalli

sia osanottorajoituksia: suuret kansakunnat leveine ja korkeine kärki

tasoineen hallitsisivat kansainvälisiä yhteismarkkinoita nykyistä vielä 

selvemmin. Vaihtelunlähteinä kansallisen kilpailutoiminnan laajuus ja 

taso ovat tietysti luonnollisesti hyväksytyt, jos kohtakin niiden vaikut

tajuutta on pyritty juuri osanottokiintiöin rajoittamaan. 

2 .4 .2. Yhteiskunnan tuotantovoimat 

2 .4 .2 .1. Kansakunnan väestöreservit 

Kansakunnan väestöreserveistä riippuvat monet tärkeät edustusurhei

lun menestysedellytykset: urheilijalupausten ja jonkin urheilulajin eri

tyisvaatimuksiin soveltuvien nuorten määrä, harrastuksen laajuus ja 

siitä johtuva kilpaurheilun vaatimustaso sekä lopulta tietysti myös 

kilpaurheilun tarvitseman moninaisen henkilökunnan määrä ja ky

vykkyys, samalla itse kilpaurheilun organisaation suorituskyky. Kil

paurheilun vaatimustason noustessa jokainen laji asettaa harjoittajal

leen entistä erityisemmät lajikohtaiset rakenne- ja kykyvaatimukset. 

Menestyäkseen esim. koripallossa, tarvitaan jättimäisyyttä, nopeutta, 

taitavuutta ja kestävyyttä. Suuren kansakunnan väestöpaljoudesta 
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näitä harvinaisia kykytyyppejä löytyy tietysti enemmän kuin pienestä 
maasta. Etenkin jotkut erikoisurheilulajit ja tiettyjen sarjakohtaisten 
lajien äärisarjat suosivat erityisvaatimuksillaan suuria kansakuntia 
suurine valinnanvaroineen. Kehitys viittaa vääjäämättömästi siihen, 
että kilpailun vaatimustason noustessa menestyminen riippuu entistä 
enemmän kansakunnan urheilijareservien ja erityislahjakkaiden nuor
ten määrästä. Kilpailu mittaa näin ollen kansakunnan väestö- ja lah
jakkuusreservien määrää. Kilpaurheilun totaalistuminen suosii siten 
suuria kansakuntia. 

2 .4 .2 .2. Varallisuus ja pääomat 

Edustusurheilun kehittäminen vaatii entistä enemmän myös taloudel
lista tukea. Kaikissa niissä maissa, joissa vakavasti tavoitellaan kan
sainvälistä menestystä, edustusurheilun talous on ollut keskeisem
pänä huolen aiheena ja yhteiskunnan lisääntyvän tuen varassa. Edus
tus urheilun kehittäminen esim. niiden moninaisten urheiluteknologis
ten keinojen ja toimenpiteiden avulla, joita edellä on kuvattu, riippuu 
lopulta ISOSTA RAHASTA. Raha ratkaisee paljolti myös edustus
urheilun menestymisessä. Olympiamitalin hinta nousee vuosi vuo
delta 1). Kansainvälisen kilpailun paremmuusjärjestys mittaa siten 
myös sitä suurta vaihtelua, joka havaitaan eri maitten edustusurheilun 
talouksissa, taloudellisissa mahdollisuuksissa ja tukitoimenpiteissä. 
Pienet maat rajoitettuine taloudellisine voimavaroineen joutuvat, ai
nakin tiedostaessaan edustusurheilun ohessa liikuntakulttuurinsa ko
konaiskehittämisen moninaistuvat tarpeet, vaikean, voimavarojen 
riittåvyyden ongelman eteen: kallistuva edustusurheilu vaatii enem
män· yhteiskunnan tukea, ja tämä vaatimus voidaan - elleivät koko
naisresurssit lisäänny - tyydyttää vain liikuntakulttuurin muiden teh
tävälohkojen kehittämisen kustannuksella. Kallistuva edustusurheilu 
suosii kehittyessään suuria varakkaita maita myös siinä, että niissä 
kilpailut suurine katsojamäärineen tukevat huippu-urheilua taloudelli
sesti enemmän. 

1) Sepp Binder ja Hanjo Kesting antavat hyvin valaisevan kuvan edustusurheilun
kehittämisen taloudellisista ehdoista. Edustusurheilun tukitoimenpiteet BRD:ssä muis
tuttavat paljon maamme vastaavia toimenpiteitä; Jörg Richter (Hrg.), Die vertrimmte
Nation oder Sport in rechter Gesellschaft, Hamburg 1972, 2. 87-114.
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2. 4. 2 .3. Luonnonvarat

Klassillisista tuotannontekijöistä myös yhteiskunnan luonnonvaroilla 
luonnon tarjoamine olosuhteineen on tärkeä merkityksensä kilpaur
heilun harjoittamisessa ja sen kansallisissa kehityspiirteissä. Urheilun 
käytettävissä olevista taloudellisista voimavaroista vuorostaan riip
puu ratkaisevasti se, missä määrin kilpaurheilun kehittäminen pääsee 
vapautumaan luonnonolosuhteiden valmentautumiselle ja kilpailemi
selle asettamista rajoituksista. Raha ratkaisee. 

2 .4 .2 .4. Tiede ja teknologia 

Raha ratkaisee myös silloin, kun on kysymys yhteiskunnan tiedollis
ten, teknologisten ja koulutuksellisten tuotantovoimien kehittämisestä 
ja näitten eriyttämisestä kilpaurheilun moninaistuviin tarpeisiin urhei
lutieteissä, urheilulääkäri toiminnassa, urheiluteknologiassa ja -koulu
tuksessa ja erityisesti valmentajakoulutuksessa. Taloudellisesti vau
raat maat ovat yleensä kehittyneitä myös näissä yleisissä ja urheilun 
erityissä 'tuotannon edellytyksissä'1). Tieteiden, tietoliikenteen ja 
koulutuksen korkea yleinen taso on yleensä välttämätön ehto myös 
niiden urheiluun liittyvien erityisalojen ja sovellutusten korkealle ta
solle; jos esim. kansallinen know how -teknologian taso on matala, 
eivät sen kilpaurheilun sovellutuksetkaan voi edustaa korkeata laatu
tasoa. Edustusurheilun kehittäminen riippuu tässäkin suhteessa yh
teiskunnallisista tuotannonehdoistaan. Edustusurheilun tiedollisten ja 
taidollisten ehtojen moninaistuessa ja korostuessa rinnan vaatimusta
son nousun kanssa suurten kansakuntien tuotannollisten voimavaro
jen ylivoimaisuus käy entistä selvemmäksi myös kansainvälisessä kil
pailumenestyksessä. Eri maiden edustajat kilpailevat urheilussakin 
eriarvoisten yhteiskunnallisten tuotantoehtojen varassa. Kansakun
tien tuotantovoimat ovat erilaiset, edustusurheilun menestys riippuu 
näistä ja niin muodoin suurvallat ovat urheilussakin suurvaltoja. 

2 .4 .2 .5. Tuotantovoimat edustusurheilun menestysedellytyksinä - yhteenveto

Edustusurheilun suorituskyvyn ja menestysedellytysten riippuvuutta 
yhteiskunnan tuotantovoimista havainnollistaa seuraava yhteenveto: 

1) Paavo Seppänen (1967), s. 7-8.
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Yhteiskunnan tuotantovoimat 

1. Väestöreservit

Urheileva väestö- ja
nuoriso määrä

Urheilun työvoima 

2. Varallisuus ja pääoma
Yhteiskunnan taloudellinen
tuki
Yksityinen tuki

3. Luonnonvarat

4. Tieto ja teknologia
Tieteen yleinen taso

Tiedonvälityksen taso 

Koulutustaso 
Know how -teknologian taso 

Edustusurheilun menestysedellytykset 

Urheilun lahjakkuusreservit 
Kilpaurheilun harrastuslaajuus 
Kilpaurheilun taso 

Organisaation suorituskyky ja teho 

Kilpaurheilun taloudelliset 
voimavarat 

Urheilun luonnonolosuhteet 

U rheilutieteiden taso 
Valmennustiedon pätevyys 
U rheilulääketieteen taso 
Tiedonvälityksen tehokkuus 
Valmentajien ja urheilu
teknokraattien pätevyys 

Urheiluteknologian taso 
U rheilulaitosten taso 
Urheiluvälineiden taso 
Kilpailuavustusten taso 

2 .4 .3. Tuontatovoimien mobilisoitavuus 

Yhteiskunnan tuotantovoimat ja niistä riippuvat edustusurheilun voi

mavarat eivät vielä sellaisenaan riitä takaamaan menestystä kansain

välisissä kilpailuissa: menestyminen edellyttää myös näiden tuotanto

voimien tehokasta mobilisointia menestystavoitteen suunnassa. Yh

teiskunnan yleisten ja erityisten, urheiluun tarkoitettujen, voimavaro

jen mobilisointi perustuu yhteiskunnalliseen kontrolliin. Voimavaro

jen mobilisoinnin yhteiskunnalliset säätelykeinot ovat luonteeltaan 

ideologisia ja poliittisia 1. poliittiseen vallankäyttöön ja sanktiointiin 

perustuvia. 

2 .4 .3 .1. Ideologinen säätely 

Ideologisessa säätelyssä on kysymys nimenomaisesti kilpaurheilun 

aatteen ja tarkoituksen positiivisesta sisäistämisestä. Säätelyn tulok-
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sena nuoret, urheilijat ja kilpaurheilun toimihenkilöt ovat valmiit 

omaehtoisesti ja ponnistuksia kaihtamatta edistämään kilpailun tar

koitusta. Kysymys on siis yksinkertaisesti siitä, miten saadaan nuoret 

kiinnostumaan kilpaurheilusta ja sen tarjoamasta 'elämänurasta', mi

ten saadaan taas toiset huolehtimaan kilpaurheilun monista järjestely-, 

koulutus- ja tukitehtävistä ja vihdoin siitäkin, miten saadaan koko 

kansa tukemaan ja kannustamaan kilpaurheilua. Säätelyssä on siis 

kysymys kilpaurheilun aatteen mahdollisimman tehokkaasta indoktri

naatiosta. Tämä suostuttelu voi tukeutua hyötynäkökohtien lisäksi 

myös kilpailemisen jännitykseen, urheilusankarien idolisaatioon, 

ponnistamisen riemuun, mutta myös kilpaurheilun kansanpoliittisiin, 

jopa uskonnollisiin kehitysarvoihin ja -tavoitteisiin. 

Sosiologiassa on korostettu kulttuuriarvojen ja -erojen merkitystä 

yhteiskunnan kehityksessä ja yhteisöelämässä. Amerikkalainen tut

kija D. McClelland on tutkinut eri yhteiskuntien suorituskorosteisuu

dessa havaittavia kulttuurieroja ja niiden heijastumia mm. yhteiskun

nan taloudellisessa kehittyneisyydessä1). Sosiologian klassikkoihin jo 

kuuluva Max Weber, tämän alan tutkimusten uranuurtajia, jäljitti 

kapitalismin synnyn protestanttiseen etiikkaan. Näitä lähtökohtia hy

väksi käyttäen Paavo Seppänen on taidokkaasti selvittänyt yhteis

kunnan aatteellisen ylärakenteen yhteyksiä eri kansakunnan kilpailu

menestykseen olympiakisoissa vv. 1896-19682). Seppäsen analyysi 

osoitti mm., että protestanttiset maat ovat menestyneet katolisia 

maita selvästi paremmin olympiakisoissa. Myös sosialististen maiden 

voimakas esiinmarssi vuoden 1956 kisoista alkaen on huomionarvois

ta. Toisaalta protestanttinen askeettisuus ja 'maallisen vaelluksen' 

ihanne ja toisaalta sosialistinen suoritustavoitteisuus: » jokaiselta ky

kyjensä mukaan», ja pyrkimys luonnon hallintaan saavat molemmat 

ilmauksensa kilpailumenestysessä. On myös varsin ilmeistä, että nai

sen ja miehen tasa-arvoisuutta kaikilla elämänaloilla korostava so

sialistinen maailmankatsomus selittää osaltaan sosialististen maiden 

naisurheilijoiden selvästi yleisemmän kilpaurheilun harrastuksen ja 

paremman kilpailumenestyksen. Seppäsen tutkimuksen perusteella 

on ilmeistä, että kilpailussa menestytään ja ylletään kansainvälisiin 

voittoihin erityisesti niissä maissa, joissa poliittisideologiset kehysar-

1) D. McClelland, The Achieving Society, Princeton 1961. 

2) Paavo Seppänen, Die Rolle des Leistungssports in den Gesellschaften der Welt, 
Sportwissenschaft 2/1972, s. 133-155.
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vot ja -normit ovat sopusoinnussa kilpaurheilun suorituskorostunei
suuden ja menestystavoitteen kanssa. Kansainvälisen kilpailun pa

remmuusjärjestys peilaa näin ollen myös niitä kulttuurieroja, joita on 

eri kansojen välillä maallisen vaelluksen ja elämän tarkoituksen käsit
tämisessä: luonnonkansojen keskuudesta tai munkkiveljeskunnasta 

olisi vaikea rekrytoida kilpaurheilijoita. On myös varsin todennäköis
tä, että sitoutuminen kilpaurheiluun on sitä voimakkaampaa, mitä 
useampia aatteita on sitä tukemassa. Ei ihme, että kilpaurheilussa 

kohtaavat toisensa mitä erilaisemmat aatteet, tarkoitukset ja pyyteet. 
Erityisesti kilpaurheilua ruokkii kaikkialla »korostunut kansallinen 

pätemistarve ... suoritukset näyttävät kaikissa tapauksissa kohoavan 
ylikorostuneen nationalismin sävyttämästä maaperästä», kuten Paavo 

Seppänen toteaa1). Ideologisella säätelyllä on yhteiskunnallinen pe

rustansa myös silloin, kun yhteiskunnan 'maaperän' köyhyys - valin
tavaihtoehtojen, kohoamisväylien tai muiden harras teiden niukkuus ja 
valtion sulkeutuneisuus ulkomaailmalta - suosii kilpaurheilun valintaa 

muiden vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien puutteessa. Afrikkalaisten 
urheilijain valmentajana ansioituneen kultamitalimies Melvin White

fieldin mielestä juuri kehitysmaiden elämänolosuhteiden niukkuus ja 

elämäntarpeitten yksinkertaisuus tarjoavat tässä mielessä suotuisan 

perustan suorastaan fanaattiselle urheilukiinnostukselle2). 

Vahvat urheilun ulkopuoliset aatteet ovat mukana myös edustusur

heilussa aikaansaaden eroja urheilijain 'uhrivalmiudessa', sitoutumi

sessa kilpaurheilun kasvaviin vaatimuksiin ja elämän sopeuttamises

sa. Kehitys viittaa siihen, että mitä voimakkaammin urheilija on me
nestyksen tavoittelussaan sitoutunut henkilökohtaisen hyödyn tavoit
telun rinnalla edustusurheilun kansallispoliittisiin pyrkimyksiin, sitä 

tehokkaammin hän pystyy maksimoimaan ponnistuksiaan ja mobili

soimaan energiaansa tämän menestystavoitteen toteuttamiseksi. 

Nämä urheilulle vieraat tarkoitusperät ovat kielletyt ns. amatööriur

heilussa, mutta kontrolloimattomina ne ovat aina vaikuttamassa. Näin 

ollen kansainvälinen kilpailu mittaa myös kansallispoliittisen indokt-

1) Paavo Seppänen (1967), s. 10-11.

2) Turun poikasakkien mieliharrastuksia ajanjaksona 1951-1969 tutkiessaan Rafael He
lanko on vuorostaan meillä todennut, että urheilu on menettänyt keskeisen asemansa
poikien harrasteena: »urheilun tilalle on tullut ... pop-kulttuuri, joka monessa suh
teessa on urheilukulttuurin vastakohta», Rafael Helanko; Eräistä varttuneen nuorison
käyttäytymismuodoista Turussa 1960-luvulla, Turun yliopiston sosiologian laitos
26/1969.
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rinaation vaihtelua eri maissa. 
Nuorten sosiaalistaminen kilpaurheilun aatteisiin ja vaatteisiin riip

puu myös siitä, miten määrätietoisesti ja tehokkaasti yhteiskunta 
opettaa kilpaurheilun merkitystä ja kasvattaa siihen. Tässä tehtävässä 
ovat avainasemassa kodit, koulut, työyhteisöt ja joukkotiedotus. Mitä 
totaalisemmin ja yhdensuuntaisemmin nämä sosiaalisaation ohjaajat 
tukevat kilpaurheilun harrastusta ja samalla edutusurheilun tärkeyttä, 
sitä suurempi on kansakunnan ja sen nuorison valmius kilpaurheilun 
edistämisessä .. Kansainvälinen kilpailu mittaa siten myös kilpaurhei
lun sosialisaation tehokkuuden vaihtelua eri maissa. 

2 .4.3 .2. Poliittinen säätely 

Ideologinen säätely kohdistuu erityisesti väestöön tarkoituksenaan 
suosiollistaa sen asenteet kilpaurheiluun. Yhteiskunnan poliittinen 
säätely huolehtii vuorostaan aineellisten tuotantovoimien mobilisoi
misesta kilpaurheilun edistämiseen. Luonnollisesti yhteiskunta ohjaa 
ja kontrolloi poliittisin keinoin myös kansan asennekasvatusta ja kan
sallispoliittista suostuttelua. Jos julkinen valta virallisesti tunnustaa 
edustusurheilun kehittämisen tärkeyden ja sisällyttää sen viralliseen 
yhteiskuntapolitiikkaansa, tämä luonnollisesti vahvistaa kilpaurheilun 
arvostusta ja edistää nuoren rekrytointia ja sosiaalistamista kilpaur
heiluun. 

Poliittinen säätely voimavarojen mobilisoimiseksi voi tapahtua kan
salaisjärjestöjen, koululaitoksen, työmarkkinajärjestöjen ja/tai julki
sen vallan toimesta. Sosialistisissa maissa päävastuu edustusurheilun 
edistämisestä kuuluu valtiovallalle ja sen kontrolloimana ammattijär
jestöille; Yhdysvalloissa taas edustusurheilun tarpeista huolehtivat 
ensi sijassa colleget ja yliopistot. Monessa länsimaassa edustusurhei
lun edistäminen on kansalaisjärjestöjen asia, joskohtakin niissä myös 
julkisen vallan säätely ja tukitoimenpiteet ovat vuosi vuodelta lisään
tyneet. 

Julkisen vallan poliittinen säätely yhteiskunnallisten voimavarojen 
mobilisoimisessa edustusurheilun hyväksi toteutuu lähinnä taloudelli
sissa tukitoimenpiteissä, yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa, tie
de- ja koulutuspolitiikassa sekä tiedonvälityksessä. Edustusurheilun 
menestys vaatimustason noustessa riippuu entistä enemmän sen yh
teiskunnallisista voimavaroista ja ehdoista sekä siten juuri julkisen 
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vallan myötävaikutuksesta. Perustuessaan ensisijassa kansalaisjärjes

töjen toimintaan edustusurheilun edistämisen tieteelliset, teknologi

set, kasvatukselliset ja taloudelliset ehdot jäävät puutteellisiksi. Julki

sen vallan tukitoimenpiteiden lisäksi tarvitaan poliittista säätelyä 

myös yhteiskunnan rajoitettujen voimavarojen käytön ohjaamisessa 

edustusurheilun hyväksi. 

Samanaikaisesti kun huippu-urheilun edustuksellinen luonne vah

vistuu, se muuttuu vaatimustason noustessa myös ehdoiltaan kansal

lisyhteiskunnalliseksi ja samalla julkisen vallan tuesta ja toimenpi

teistä riippuvaksi. Tässä suhteessa on tilanne eri maissa hyvin erilai

nen. Joissakin maissa julkisen vallan säätely voi rajoittua pelkästään 

vain edustusurheilun taloudelliseen tukemiseen, toisissa maissa, ku

ten esim. Pohjoismaissa, edustusurheilu tukeutuu jo monin tavoin 

yhteiskunnallisiin ehtoihinsa ja sosialistisissa maissa edustusurheilu 

on luonnollisesti jo kokonaan valtiollistettu. Tässä suhteessa kansain

välisen kilpailun ehdot ovat hyvin erilaiset: toiset kilpailevat 'yksityis

yritteliäisyyden' ehdoin ja sen puolesta, toiset valtiovallan ehdoin ja 

valtiotahdon puolesta. Kilpailu mittaa näin ollen myös yhteiskunnal

listen ehtojen erilaisuutta. Vaikka tosiasiassa julkisen vallan ja yhteis

kunnan osuus edustusurheilun kehittämisessä onkin lisääntynyt ja sen 

tarve on kaikkialla tunnustettu, tätä väliintuloa ja vaikuttajuutta urhei

lun kansainvälisessä politiikassa ei kuitenkaan virallisesti hyväksytä -

eikä pystytä kontrolloimaan. Kuitenkin se on tullut mukaan - jäädäk

seen. 

2 .4 .3 .3. Voimavarojen mobilisoinnin säätelykeinot - yhteenveto 

Seuraavassa kaaviossa pyritään antamaan kokonaiskuva yhteiskun

nan voimavarojen mobilisoinnista edustusurheilun hyväksi. 

Voimavarojen mobilisoinnin 
yhteiskunnalliset säätelykeinot 

1. Ideologinen säätely
Yhteiskunnan kehysarvojen
ja -normien opettaminen
Kilpaurheilun mieltäminen
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Kotikasvatus 
Koulukasvatus 
Työpaikat 
Joukkotiedotus 

Edustusurheilun 
menestysedellytykset 

Nuorten rekrytointi ja 
urheilusosiaalisaatio 
Kilpaurheilun harrastus ja suosio 
Toimihenkilöiden ja 
avustajien rekrytointi 
Elämän sopeuttaminen urheiluun 
Urheilun kannusteet 



Voimavarojen mobilisoinnin 
yhteiskunnalliset säätelykeinot 

2. Poliittinen säätely
Virallinen urheilupolitiikka
Yhteiskuntasuunnittelu
Taloudellinen tuki
Tiedepolitiikka

Koulutuspolitiikka 

Tiedonvälitys 

2 .4 .4. Yhteiskuntajärjestys 

Edustus urheilun 
menestysedellytykset 

Kilpaurheilun arvostus 
U rheiluolosuhteet ja -laitokset 
U rheiluavustukset 
U rheilutieteet 
Valmennustiedon pätevyys 
U rheilulääkäritoiminta 
Liikunta kouluohjelmassa 
Valmentajakoulutus 
Erikoiskoulut lahjakkaille 
U rheiluteknologian taso 
Urheilun tiedonvälitys 

Kilpailumenestys riippuu huippu-urheilussa enentyvästi yhteiskunnal

lisista ehdoistaan. Miten ja missä määrin näitä yhteiskunnan voimava

roja mobilisoidaan edustusurheilun edistämiseen vaikuttaa lopulta ao. 

maan yhteiskuntajärjestys. Yhteiskuntajärjestys viittaa tässä yhtey

dessä vallankäytön ja tuotantovoimien yhteiskunnallisuuden raken

ne-eroihin. Tässä suhteessa tuskin löytyy kahta esim. valtarakenteel

taan täysin samanlaista yhteiskuntajärjestystä. 

Voitaneen kuitenkin erottaa kaksi valtarakenteen ja yhteiskuntajär

jestyksen perystyyppiä, joita eri maiden yhteiskuntajärjestelmät 

enemmän tai vähemmän lähentyvät: 

1) totalitaarinen yhteiskuntajärjestys, jossa vallankäyttö on keskitetty

ja kontrolloimaton ja

2) demokraattinen yhteiskuntajärjestys, jossa vallankäyttö ja sen

kontrolli on demokra_tisoitu.

Kuten edellä on todettu, edustusurheilun menestys on monin tavoin

riippuvainen siitä, miten tehokkaasti pystytään mobilisoimaan yhteis

kunnan voimavaroja edustusurheilun tavoitteiden suunnassa. Tässä 

mobilisoinnissa on aina kysymys vallankäytöstä ja näin ollen kansain

välinen kilpailu mittaa lopulta myös yhteiskunnallisen vallankäytön 

tehokkuuden vaihtelua. Vallankäytön ja yhteiskuntajärjestyksen eri

laisuus toteutuu selvästi juuri urheilun ideologisessa säätelyssä, voi

mavarojen mobilisoinnissa ja edustusurheilun järjestelmän kontrol

lissa. 
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2 .4 .4 .1 Ideologisen säätelyn erot 

Totalitaarisessa järjestelmässä on mahdollista yhtenäistää yhteiskun

nan koko aatejärjestelmä ja määritellä edustusurheilunkin tarkoitus ja 

merkitys yhtenäisesti kehitysideologian puitteissa. Demokraattisessa 

yhteiskuntajärjestyksessä erilaiset aatteet, arvot ja tarkoitukset kilpai

levat keskenään: sallitaan erilaisia ja poikkeavia käsityksiä; huip

pu-urheilun mieltä ja mielekkyyttä voidaan kummeksua, ja yhteiskun

nan ylläpitämässä koululaitoksessakin erilaiset aatteet ja myös urhei

lukäsitykset kilpailevat keskenään. Demokraattinen yhteiskuntajär

jestys suosii moniarvoisuutta ja valinnanmahdollisuuksia; samalla se 

tuottaa 'ristivetoa' ja valinnanvaikeuksia. Demokraattisen yhteiskun

tajärjestyksen vallitessa on mahdollista, että toisissa kouluissa suosi

taan kilpaurheilua ja toisissa sitä vieroksutaan. 

Totalitaarisessa järjestelmässä voidaan järjestää edustusurheilun 

ideologinen säätely tehokkaasti ja vahvistaa sen voimaa yhtenäistävän 

poliittisen säätelyn avulla; demokraattisessa järjestelmässä urheilun

kin aatteet ovat moniarvoiset ja osaltaan ristiriitaiset. Totalitaarinen 

järjestelmä antaa ihmisille 'oikeat' aatteet ja 'oikeat' urheilukäsityk

set, demokraattisessa järjestelmässä ihmiset joutuvat ne itse valitse

maan monien valinnaisten joukosta urheilussakin ja usein ilman kehi

tysideologian opastusta - vain henkilökohtaisiin arviointeihin ja hyö

tylaskelmiin perustuen. 

2.4.4.2. Voimavarojen mobilisoinnin ja kontrollin erot 

Totalitaarisessa yhteiskuntajärjestelmässä tuotanto ja tuotannonvoi

mat on yhteiskunnallistettu myös urheilussa, mikä takaa vallanpitäjille 

esim. juuri edustusurheilussa ideologisen säätelyn lisäksi sen aineellis

ten ehtojen täydellisen hallinnan ja kontrollin. Tämä totaalinen kont

rolli voidaan toteuttaa yhtenäisen valtakunnallisen urheiluhallinnon 

puitteissa ja voidaan ulottaa kaikkiin pakkoyhteisöihin: koteihin, työ

paikkoihin, armeijaan ja koululaitokseen; haluttaessa voidaan aikaan

saada vaikkapa urheilijan totaalinen kontrolli edustusurheilun tavoit

teen suunnassa. 

Voimavarojen mobilisoinnin edellytykset ja kontrollin mahdolli

suudet ovat rajoitetummat demokraattisessa järjestelmässä. Julkisen 

vallan kontrolli yhteiskunnan ideologisessa säätelyssä ja sen aineellis-
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ten voimavarojen kontrollissa on raJ01tettu, koska edustusurheilun 

'tuotanto' on suuressa määrässä yksityisen yritteliäisyyden: edustus

urheilusta huolehtivien urheilujärjestöjen ja viime kädessä urheilijan 

omaehtoisen suostunnan, varassa. Demokraattisessa järjestelmässä 

yhteiskunnan pakkoyhteisöt: kodit, koulut ja työpaikat, ovat myös 

poliittisen vallan tehokkaan ja yhdenmukaisen kontrollin ulottumat

tomissa ainakin urheilusäätelyn osalta: koulujen opetussuunnitel

ma-asiat kuuluvat usein osavaltioiden tai kuntien toimivaltaan, työ

paikka-asiat ovat suuresti yrityskohtaisia ja kotien asiat perhekohtai

sia. Kuvaavaa demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle onkin se, 

että julkisen vallan säätely urheilussa on tehokkaimmin toteutettu 

juuri sen omissa yhteiskunnallisissa laitoksissa: puolustusvoimissa ja 

poliisilaitoksessa! 

Erilaisen yhteiskuntajärjestyksen erilaiset säätelyn, voimavarojen 

mobilisoinnin ja kontrollin mahdollisuudet heijastuvat myös urheilijan 

aseman erilaisuutena. Totalitaarisessa järjestelmässä urheilija toteut

taa valtion poliittista tahtoa, ja hänen asemansa ja toimeentulonsa on 

jo tästä syystä yhteiskunnan taholta järjestetty. Demokraattisessa 

järjestelmässä huippu-urheilukin on amatööriurheilun ideologian mu

kaisesti viime kädessä urheilijan oma asia, eikä yhteiskunta ole tunte

nut vastuuta hänen asemansa ja toimeentulonsa järjestämisestä. Tota

litaarisen maan huippu-urheilija on urheilemisessaan ja kilpailemises

saan maansa ja sen yhteiskuntajärjestelmän todellinen edustaja, sitä 

vastoin demokraattisen järjestelmän huippu-urheilija on pidemmänkin 

yksityisyritteliäisyyden kuin maansa edustaja, joka aidosti saattaa 

olympiavoitonkin hetkellä ihmetellä, miksi joku juoksuttaa Suomen 

lippua hänen perässään! 

Kilpailumenestys ja kilpaurheilun kansallinen suorituskyky riippu

vat monin tavoin yhteiskunnallisista ehdoistaan: ideologisesta sääte

lystä, aineellisten voimavarojen mobilisoinnista ja koko urheilutuo

tannon kontrollin tehokkuudesta. Näiden järjestely riippuu lopulta 

yhteiskuntajärjestyksestä ja samalla yhteiskunnan tuotantovoimien 

mobilisoitavuuden, vallankäytön ja kontrollin vaihteluista. Kansain

välinen kilpailu on siten myös yhteiskuntajärjestelmien välistä kilpai

lua siinä mielessä, että kilpailun tulos osoittaa huippu-urheilun yhteis

kunnallisten ehtojen erilaisuutta eri maissa. 
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3. Vaihtelunlähteen hyväksyttävyys ja kontrolloitavuus

Varsinainen kilpailu on erinomaisen vahvasti säännelty tapahtuma. 
Kilpailussa on olennaista suoritusten vertailu. Tämä vaatii yhdenmu
kaisuutta, josta huolehtivat säännöt ja kilpailutuomarit. Kilpailu ta
pahtuu ulkonaisesti yleisten ja yhtäläi�ten ehtojen pohjalta. Tilanne 
muuttuu kuitenkin täysin toiseksi siirryttäessä kilpailuareenan ulko
puolelle - valmennusvaiheeseen. On muuten merkille pantavaa, että 
vaatimustason noustessa tämän piilo-osan suhteellinen osuus koko 
kilpaurheilun aktiviteetista on jatkuvasti noussut ja varsinaisen kilpai
lemisen osuus on vain murto-osa urheilijan ajankäytöstä. Tälle en
nen-kiipaiiua-tiianteelie on ominaista korostunut eriehtoisuus: erilais
ten harjoitteluetujen saavuttaminen ja mahdollisimman tehokas hy
väksikäyttö suorituskyvyn nostamiseksi ja kilpailumenestyksen tur
vaamiseksi. Nykypäivän kansainvälisessä kilpaurheilussa urheili
jain/joukkueiden suorituskyky luodaan erilaisten ja eriarvoisten ehto
jen pohjalta, mutta ne mitataan julkisesti kilpailussa ikäänkuin yh
teismitallisina ja tasaehtoisina. Kehitykselle on tunnusomaista vielä 
se, että valmennus vaiheeseen liittyvät eriehtoisuuden lähteet ja suori
tuskyvyn vaihtelunlähteet ovat omiaan lisääntymään vaatimustason 
noustessa, josta seurauksena kilpailu pätevyystestinä enentyvästi 
mittaa tätä piilevää eriehtoisuutta. 

Kansainvälisten urheiluviranomaisten päähuomio on keskittynyt 
varsinaisen kilpailun sääntelyyn; kilpailun ulkotilanteen sääntely on 
jäänyt melko vähälle. Ulkotilanteen sääntelyn kannalta on tärkeää 
kiinnittää huomiota suorituskyvyn vaihtelunlähteen hyväksyttävyy
teen ja sen kontrolloitavuuteen. 

3. J. Vaihtelunlähteen hyväksyttävyys

U rheilijan/urheilujoukkueen suorituskyvyn eroja aiheuttavan vaihte
lunlähteen hyväksyttävyys riippuu yksinkertaisesti kansainvälisen 
urheiluviranomaisen kannasta. Tämä kanta voi olla nimenomaisen 
hyväksyvä tai kieltävä tai sitten määrittelemätön, jolloin tavallaan 
sallitaan suorituskyvyn kohottaminen ao. keinon/menetelmän avulla. 
Yleensä kehitys viittaa siihen, että kilpailun vaatimustason noustessa 
esim. amatööriurheilun ideologiasta peräisin olevat urheilemisen ja 
kilpailemisen rajoitukset ja kiellot väljentyvät ja samalla väljähtyvät 
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pakottavuudessaan: kehitys laajentaa sallittavuuden rajoja ja kilpaur

heilu lähentyy tässäkin suhteessa ammattilaisurheilua ja sen moraalia. 

Tähän normittomuuden vahvistumiseen on ollut vaikuttamassa monia 

tekijöitä: 

1) kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja vaatimustason nousu ovat pa

kottaneet luopumaan amatööriurheilun normeista ja kehittämään

entistä tehokkaampia keinoja ja menetelmiä suorituskyvyn nosta

miseksi.

2) elämän yleinen sekulaaristuminen ja rationaalistuminen vaikutta

vat myös kilpaurheiluun mitätöiden sen humanistisia tarkoituksia

ja korostaen vastaavasti järjen ja järkevöittämisen esteettömiä

mahdollisuuksia, järjen voittoa hengestä;

3) sallivuuden lisääntymiseen on vaikuttanut myös säätelyn ja sen

normien kontrolloitavuuden pulmat: kansainvälisen urheiluviran

omaisten kontrollimahdollisuudet ovat säätelyssä puuttelliset

ja usein riittämättömät.

Karkean kokonaiskuvan suorituskyvyn vaihtelunlähteiden maa

rästä ja niiden hyväksyttävyyden luonteesta antaa seuraava asetelma: 

Suorituskyvyn vaihtelunlähteiden hyväksyttävyys 

1. Biologiset vaihtelunlähteet
1.1. Luontaiset kyvyt
1.2. Farmakologisten valmisteiden käyttö

2. U rheiluteknologiset vaihtelunlähteet
2 .1. Rekrytointi ja sosialisaatio
2.2. Elämänsopeutus
2 .3. Valmennuksen tehokkuus

2.3.1. Valmennuksen pätevyys 
2.3.2. Valmennusjärjestelmän tehokkuus 

2. 2.4. Kannustejärjestelmä
2.5. Urheiluolosuhteet
2.6. Urheiluvälineet

3. Kilpailutilanteen vaihtelunlähteet
3.1. Kilpailujärjestelmä ja -paikkakunta
3.2. Kilpailuavustajat
3 .3. Kilpailuyleisö
3.4. Kilpailutuomari

Hyväksyttävyys 
+ ±

+ 

± 

+ 
± 

+ 
+ 

± 
± 
± 

+ 
+ 
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4. Yhteiskunnalliset vaihtelunlähteet
4.1. Kansallinen kilpailutoiminta
4.2. Tuotantovoimat

4.2.1. Väestöreservit 
4.2.2. Varallisuus ja pääomat 
4.2.3. Luonnonolosuhteet 
4.2.4. Tiede ja teknologia 

4.3. Tuotantovoimien mobilisoitavuus 
4.3 .1. Ideologinen säätely 
4.3.2. Poliittinen säätely 

4.4. Yhteiskuntajärjestys 

+ = vaihtelunlähde hyväksytty

Hyväksyttävyys 

+ ± -

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

± = vaihtelunlähde sallittu, määrittelemätön tai sisältää hyväksyttäjä ja kiellettyjä
tekijöitä 

- = vaihtelunlähde kielletty

Kuva vaihtelunlähteiden hyväksyttävyydestä ei ole tarkka; sen 

täsmentämiseksi tarvittaisiin kilpailusäännösten ja kansainvälisten 

urheiluviranomaisten päätösten tarkempaa erittelyä ja tutkimista. 

Selvityksen tuottama hyöty tuskin olisi vaivansa arvoinen ja selvitys 

tuskin pystyisi muuttamaan kokonaiskuvaa: sääntely on vähäistä ja 

yleensä hyväksyttävyyden ja kieltojen määritelmät ovat epämääräiset 

ja tulkinnanvaraiset täsmällisten säädösten koskiessa lähinnä vain 

urheilijan 'rahataloutta', urheiluvälineitä ja dopingia. 

Yleensä lienee niin, että kansainvälinen sääntely jää entistä enem

män jälkeen kiristyvän kilpailun vauhdittamasta käytännön kehityk

sestä. Tämä vitka on tavallaan luonnollista, koska kansainvälisen 

kilpailun sääntely on kansainvälisen yhteistoiminnan asia, mutta edus

tusurheilun kehittäminen ja sen käytäntö ovat kansallisten urheiluvi

ranomaisten asioita. Jäykkä ja raskas kansainvälinen byrokratia ei 

pysty seuraamaan, saati kontrolloimaan, eri maiden toimenpiteitä ja 

kansallista yksityisyritteliäisyyttä edustusurheilun kehittämisessä. 

Edellä mainittua arkistotutkimusta mielenkiintoisempi selvitysteh

tävä olisikin tämä kansainvälisen sääntelyn jälkijättöisyyden ongelma: 

kyselyn avulla voitaisiin tutkia, miten kansainvälisten urheilujärjestö

jen johtohenkilöt suhtautuisivat esim. tässä tarkastelussa kartoitettu

jen vaihtelunlähteiden hyväksyttävyyteen. Edelleen olisi mielenkiin

toista verrata näin saatua kuvaa edustusurheilusta vastaavien kansal

listen hallintolinten kantaan. Oletettavasti kansalliset elimet suhtau

tuvat sallivammin kilpaurheilun eriehtoisuuteen ja sitä sallivammin, 
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mitä parempi on ollut ko. maan kansainvälinen urheilumenestys. 

Kansalliset urheiluviranomaiset ovat ensi sijassa kiinnostuneet kansal

lisen menestyksen maksimoinnista, kun taas kansainvälinen johto on 

vastuussa myös kansainvälisen urheilun tulevaisuudesta ja sen ylikan

sallisten tarkoitusten toteutumisesta. 

3 .2. Vaihtelunlähteen kontrolloitavuus 

Koska kansallisesti oltaneen vaihtelunlähteen hyväksymisessä salli

vampia kuin kansainvälisesti, vaihtelun kontrollointi on käytännössä 

vaikea toteuttaa silloinkin, kun se asiallisesti olisi mahdollista. Koska 

kansalliset urheiluviranomaiset ovat ensi sijassa kiinnostuneita 

maansa kilpailumenestyksestä, ne eivät ole edes halukkaita valvo

maan näiden menestyskeinojen ja menetelmien hyväksyttävyyttä tai 

urheilullista luonnetta. Amatööriurheilun historia tarjoaa tästä kont

rollin epäonnistumisesta lukemattomia näyttöjä. Kontrollin epäonnis

tuminen johtuu osaltaan myös siitä, että jotkut kilpailupätevyyteen 

vaikuttavat keinot ja toimenpiteet voivat olla luonteeltaan kontrolloi

mattomia - esim. urheilijan motiivit - tai käytännössä urheiluvirano

maisten toimivallan ulkopuolella, esim. kilpaurheilun monet yhteis

kunnalliset ehdot. 

On myös täysin ilmeistä, että kansainvälisten urheiluviranomaisten 

keinot ja sanktiot ovat täysin riittämättömät kontrolloimaan eri mai

den edustusurheilun kehittämistä ja siinä käytettyjä menetelmiä ja 

yhteiskunnallisia tukitoimenpiteitä. Esim. KOK:n konsulijärjestelmä 

on käytännössä osoittautunut tarkoitustaan vastaamattomaksi ja te

hottomaksi: kuka KOK:n edustaja on edes yrittänyt valvoa omassa 

maassaan olympiaideologian ja KOK:n sääntöjen toteutumista? 

On tavallaan paradoksaalista sekin, että samanaikaisesti, kun var

sinaisen kilpailun säätely ja sen tulos-, väline- ja dopingkontrolli te

hostuvat, kilpailuun valmistautuminen tapahtuu entistä enemmän 

» kaikki on luvallista» -hengessä. Kun siis kilpaurheilun toiminnasta

entistä pienempi osa esittäytyy yleisölle, se tapahtuu entistä tiukem

min ja kontrolloidummin yhtäläisten ehtojen pohjalta; sitä vastoin

lisääntyvä, yleisöltä piilossa oleva 'ennen-kilpailua' tapahtuu entistä

sallivammin erilaisten ehtojen ja eriarvoisten etujen varassa.
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4. Kilpailun tarkoitus

Kilpailu on testi, joka mittaa kilpailijoiden keskinäistä paremmuutta. 

Jokaisella testillä on tietty luotettavuutensa, joka määräytyy sen testi

luotettavuudesta ja -pätevyydestä. Tarkastelussa voitiin todeta, että 

kilpailun ja kilpailijan olemus itseasiassa edellyttää, että kilpailu tes

tinä sallii sattuman myötävaikutuksen. Tämä merkitsee sitä, ettei 

kilpailua testinä ole edes mielekästä pyrkiä kehittämään täydelliseen 

luotettavuuteen. Jos sattuman täydelliseen eliminointiin päästäisiin, 

kilpailutuloksen ennustettavuus paranisi huomattavasti ja - kilpaile

misen mielekkyys vähenisi. Kuitenkin korkean vaatimustason mukai

nen ohjelmoitu tieteellinen valmennus pyrkii varmistamaan kiipailu

menestyksen ja samalla mitätöimään sattuman leikki kilpailun tulok

sista. Tieteellistyvän ja kontrolloidun valmennuksen avulla on jo nyt 

pystytty tuntuvasti lisäämään kilpailumenestyksen ennustettavuutta. 

Tämä on rationaalisuuden edistystä kilpaurheilussa, mutta onko se 

myös urheilun edistystä? 

Kilpailun testipätevyydessä on kysymys siitä, mitä kilpailu tosiasi

assa mittaa verrattuna siihen pätevyyteen, jota kilpailu testinä on 

tarkoitettu mittaamaan. Tarkastelussa on nimenomaisesti keskitytty 

kartoittamaan kilpailun tosiasiallista pätevyyttä. Tämä pätevyys voi 

olla sitä julkipätevyyttä, jonka suhteellisuutta varsinainen kilpailu pa

remmuustestinä punnitsee. Tuo julkipätevyys on kilpailulajin luon

teen mukaisesti lajityypillistä, silmän ja käden yhteistyön tarkkuutta, 

riskiherkkää uskallusta tai vaikkapa sumentavaa iskuryöppyä. Tämä 

testipätevyys yleensä riittää tyydyttämään yleisön uteliaisuuden. 

Siksi se näyttää tyydyttävän myös monia urheilijoita. Kilpailussa de

monstroivan urheilijan/joukkueiden julkipätevyyden taustalla on kui

tenkin ennen-kilpailua-tilanteessa luotu piilopätevyys. Tästä vähem

män julkistetusta piilopätevyydestä lopulta riippuu varsinaisen kilpai

lun tulos, ja niin muodoin kilpailun testipätevyyttä on viime kädessä 

arvioitava suhteessa tämän piilopätevyyden taustalla oleviin vaikutta

jiin. 

Kilpailun vaatimustason noustessa näiden taustavaikuttajien eli kil

pailun paremmuusjärjestyksen vaihtelunlähteiden määrä ja luonne on 

suuresti muuttunut. Nykyaikaisen kilpaurheilun alkuaikoina urheili

jain menestys selittyi kotiseudun urheiluvirikkeiden, luonnonolosuh

teiden ja luontaisten kykyjen perusteella. Tässä mielessä urheilume-
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nestys oli yksilön ja luonnonsattuman asia; urheilija oli luonnonedelly

tystensä rajoissa oman onnensa seppä urheilussakin. Urheilun kan

sainvälistyminen ja sen 'maailmankisat' ovat muuttaneet kilpailun 

luonteen ja sen menestysvaatimukset toisenlaiseksi. Kilpailun vaati

mustason nousu on tähdentänyt luontaisten kykyjen ja samalla väes

töreservien merkitystä kilpailumenestyksen ehtona. Kilpaurheilun tu

los- ja vaatimustason nousu selittynee kuitenkin pääosaltaan ns. urhei

luteknologian ja urheilutieteiden nopean kehityksen avulla. Kansain

välinen kilpailu mittaa enentyvästi juuri urheiluteknologian tason 

vaihtelua eri maissa. 

Koska urheiluteknologian kehitys riippuu vuorostaan monin tavoin 

yhteiskunnan ideologisesta säätelystä, tuotantovoimista ja niiden mo

bilisoinnista edustusurheilun hyväksi, niin kilpailun testipätevyys, se 

mitä paremmuusjärjestys tosiasiassa mittaa, riippuu lopulta ja viime 

kädessä osanottajamaan yhteiskuntajärjestyksestä: tuotantovoimien 

yhteiskunnallisesta hallinnasta ja vallankäytön rakenne-eroista! Kil

pailukierteen ja laajenevan osanoton kiihdyttämässä kilpailussa me

nestyksen biologiset, urheiluteknologiset ja yhteiskunnalliset edelly

tykset tulevat edelleen tärkeytymään ja tärkeytyessään vuorostaan 

ruokkimaan vaatimustason jatkuvaa nousua. Kansainvälinen kilpailu 

on totaalistumassa ja mitatessaan urheilijain/joukueitten paremmuus

järjestystä se tosiasiassa mittaa enentyvästi kansallisten urheilujärjes

telmien, jopa erilaisten yhteiskuntajärjestelmien, kykyä tuottaa huip

pu-urheilijoita ja -joukkueita. Samalla kilpailu mittaa urheilijain/jouk

kueiden eriehtoisuutta ja etuoikeuksien määrää harjoittelussa ja urhei

lukarrieerin toteutuksessa. Itse asiassa voittajien korokkeella ovat 

urheilijain rinnalla myös valmentajat, psykologit, tutkijat, urheilutek

nikot, urheilulääkärit, farmakologit ja poliittiset vallanhaltijat. Kehi

tys viittaa siihen, että tuolle halutulle korokkeelle on pyrkimässä lisää 

väkeä ja uusia asiantuntijoita. TÄMÄKÖ ON KILPAILUN T AR

KOITUS? 

5. Kilpailun totaalistuminen

Yksityisten urheilijain/joukkueiden paremmuuden koetuksesta kan

sainvälinen kilpailu on muuttunut järjestelmien väliseksi kilpailuksi. 

Koska kilpailumenestys perustuu entistä enemmän yhteiskunnallisiin 
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voimavaroihin ja ehtoihin, voidaan puhua jo perustellusti kansakun

tien välisestä kilpailusta. Kilpailun edelleen kiristyessä ja vaatimusta

son jatkaessa nousuaan edustusurheilun edistämistoimenpiteet ja 

voimavarojen mobilisointi ulottuvat entistä kattavammin koko yhteis
kuntaan ja näin kansakuntien kilpailu toteutuu myös käytännössä eikä 
vain suuren yleisön ja urheilutoimittajien harhoissa ja epävirallisissa 

pistelaskuissa. Englantilaisten Philip Goodhartin ja Christopher Cha

tawayn kansainvälisen urheilun luonnehdinta »Sota ili:nan aseita» on 

saamassa lisää katetta: 

Voimavarojen totaalinen mobilisointi. Erityisesti pienten maiden koh

dalla edustusurheilun menestyksen turvaaminen edellyttää kansakun
nan rajoitettujen voimavarojen entistä totaalisempaa mobilisointia ja 

hyödyntämistä edustusurheilun tavoitteen suunnassa. 

Totalitaarinen vallankäyttö. Kansakunnan voimavarojen mobilisoin

nissa ja yhdensuuntaistamisessa keskitetty totalitaarinen vallankäyttö 

on tehokkaampi kuin demokraattinen, josta osoituksena jokainen 

kansakunta joutuessaan sotatilaan totalitaaristaa vallankäytön ja 'val

tiollistaa' voimavaransa. Kiristyvässä ja nousevan vaatimustason kil

pailutilanteessa edustusurheilun voimavarojen mobilisointi ja vallan

käyttö on omiaan totalitaaristumaan demokraattisissakin yhteiskun

nissa: ylivalmentaja muistuttaa ylipäällikköä, joka esikuntineen johtaa 
koko maan urheiluelämän kehitystä huippu-urheilun tavoitteiden 

suuntaan1). 

Säätelemätön kilpavarustelu. Kilpailussa ei ole ketään lopullista voit
tajaa; kilpailu on päättymätön prosessi ja sellaisena se muistuttaa 

asevarustelua. Jatkuva kilpailu nostaa jatkuvasti vaatimustasoa, ja 

vaatimustason nousu edellyttää tehostuvaa voimavarojen mobilisoin
tia menestyksen turvaamiseksi. Tämä merkitsee sitä, että 'urheiluva

rustautuminen' vaatii vuosi vuodelta suurenevan osan kansantuot

teesta, ja mikäli kansakunnan liikuntakulttuurin kehittämisen voima-

1) Ylipäällikön roolit bnsaknnnan voimavarojen mohilisoimiseksi ja suuntaamiseksi
edustusurheilun tavoitteiden suunnassa ovat tulleet maassammekin tutuiksi: valmen
nuksessa, urheilutieteessä ja urheilulääkäritoiminnassa. Kansainvälisen kilpailun totaa
listuessa on varsin todennäköistä, että nämä ylipäälliköiden roolit tulevat säilymään,
vaikka niiden toimintamahdollisuudet jäävät aina demokraattisessa yhteiskuntajärjes
telmässä rajoitetuiksi ja kansanvaltaiselle järjestelmälle vieraiksi. Mitä toimintaval
tuuksista joudutaan tinkimään, se pyritään korvaamaan äänenpainon autoritaarisuu
della ja voimakkuudella. Toisenlaisessa yhteiskuntajärjestelmässä nämäkin avut pääsi
sivät paremmin oikeuksiinsa. Totaalistuva ja totalitaaristuva kilpaurheilu sopii huonosti
demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen.
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varat eivät lisäänny, edustusurheilun suhteellinen osuus kasvaa muit

ten tehtävien kustannuksella. Edustusurheilun varustautuminen muis

tuttaa keinojen ja menetelmien valinnassa myös asevarustelua: »So

dassa kaikki keinot ovat luvallisia»; edustusurheilun kehittämisessä 

pyritään myös uusin menetelmin, keinoin ja järjestelyin saavuttamaan 

erityisetuja ja etumatkaa 'vastustajiin' nähden ja takaamaan menes

tys 1). 

Suurvallat ovat suurvaltoja. Kilpailun totaalistuessa paremmuus mää

räytyy entistä enemmän kansakunnan totaalisten voimavarojen mää

rän, laadun ja mobilisoitavuuden mukaan. Tässä mielessä kansainvä

linen kilpailu on muuttumassa kansakunnan voimavarojen demon

straatioksi, voimapolitiikaksi. Entistä selvemmin niin sodassa kuin 

urheilussakin pätee: suurvallat ovat suurvaltoja. 

6. Kilpailumenestyksen mystiikka

Jo helleenien muinaiskisoihin sisältyi uskonnollista mystiikkaa. Riit

timenoin tuota mystiikkaa on pyritty säilyttämään myös nykyajan 

kisoissa, vaikka muisnaishelleenien jumalallinen mystiikka onkin kor

vautunut maallistuneen voittamisen mystiikan tieltä. Tässä voittami

sen mystiikassa olennaisinta lienee se, että voiton salaisuus jää/jäte

tään julkaisematta. Yleisö kokee kilpailun jännittävänä, ennustamat

tomana tapahtumana, jossa toiveittenkin mukainen lopputulos koe

taan mystisenä ihmeenä. 

Tällaista mystiikkaa sisältyi/ sisällytettiin suomalaisten urheilijain 

suurmenestykseen aikaisemmissa olympiakisoissa, yksityisten suur

urheilijoiden suorituksiin Zatopekistä Vireniin, DDR:n urheiluih

meeseen jne. 

Tietysti kilpailumenestykseen sisältyy mystiikkaa. Mystiikka sisäl

tyy sattuman leikkiin, joka vaikuttaa lopputulokseen; mystiikka kor

vaa myös ne tiedon puutteet, jota on suoritusten maksimoinnin mo

nissa peruskysymyksissä etenkin energian hyödyntämisen psyykki

sellä alueella. Kuitenkin ja kaikitenkin varsinainen käsittämätön mys

tinen osuus kilpailumenestyksen vaihtelussa jää jokseenkin pieneksi 

1) Tunnettu filosofi Paul Weiss väittää päinvastaista: »sota suosii varustelu- ja voimae
tuja, sen sijaan urheilu edellyttää etujen tasoittamista»; Paul Weiss, Sport - A philo
sophie inquiry, 1969, s. 981.
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terveen järjen mittapuulla arvioituna. Tietysti jos halutaan etsiä ihmi

sen käyttäytymiselle perimmäistä selitystä kaikki muuttuu mystiseksi, 

suureksi salaisuudeksi. 
Kilpailumenestyksessä on yhtä vähän mystiikkaa kuin kuun valloit

tamisessa. Laaja-alainen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa 

osoittaa, että ao. maa jostakin syystä pitää tällaisen menestyksen 
saavuttamista niin tärkeänä asiana, että se on valmis mobilisoimaan 

nuorisonsa lahjakkuusreservit ja riittävästi aineellisia voimavaroja 

edustusurheilun tavoitteen hyväksi ja että se omaa riittävän korkean 

yleisen ja urheiluteknologisen know-how -tason näiden voimavarojen 
muuntamiseksi urheilijain/joukkueiden kilpailumenestykseksi. Josta

kin syystä kaikki maat eivät ole yhtä viehtyneitä tämänkaltaiseen 
totaaliseen voimanponnistukseen ja menestyksen tavoitteluun kuin 

toiset. Ollako vai eikö olla, selittää myös kilpailumenestyksen vaihte
lua. Totaalistuvassa kilpailussa menestyksen hinta nousee; edustus
urheiluun sijoitettavat voimavarat ovat aina pois jostain muusta. 

Valinnanmahdollisuuksia tarjoavassa yhteiskunnassa urheilijalupauk
setkin - pahus vieköön - käyttävät tuota valinnanvapautta hyväkseen. 

Joku epäröi sen takia, että kansainvälisen kilpailun mieli CI

TIUS-AL TIUS-FORTIUS johtaa totaaliseen kamppailuun ja lopulta 
ehkä totaaliseen mielettömyyteen loputtoman asevarustuksen tapaan. 

Kansainvälisen kilpailun todellinen mystiikka kärjistyy kysymykseen 

tuon kilpailun tarkoituksesta, mitä tuon paremmuuskilpailun pitäisi 
mitata? Tämä kysymys on kansainvälisen kilpailun tulevaisuuden 

kannalta elintärkeä. Kilpailun tarkoituksen määrittely on myös vält

tämätöntä, jos pyritään arvioimaan kilpailun todellista pätevyyttä pa

remmuustestinä. 
Nykyisellään kansainvälinen kilpailu mittaa niitä suuria eroja, joita 

urheilun harjoittamisen olosuhteissa ja sen yhteiskunnallisissa eh

doissa eri maissa vallitsee. Jos tämä eriehtoisuuden ja eriarvoisten 

olosuhteiden vaikutus hyväksytään myös kilpailun testipätevyyteen ja 
sen tarkoituksen määrittelyyn, silloin olisi sarjoitettava osanottajat 

ehdoiltaan yhtäläisiin kilpailuryhmiin; vähintään olisi tunnustettava 

julkisesti tämä kilpailun piilopätevyys ja eriehtoisuus sekä tiedotet
tava esim. olympiakisojen tulospalvelun yhteydessä kunkin osanotta

jamaan osalta mm. seuraavat menestysehtoja koskevat taustatiedot: 

- lajin kansallinen harrastajamäärä,

- lajin katsojamäärät,
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- valtiontuen määrä,

- urheilulaitosten määrä,

- päätoimisten urheiluvalmentajien määrä,

- tutkijoiden määrä urheilutieteissä,

- urheilutieteitten valtiontuen määrä.

Jos pyritään tarkoituksella verhoamaan kilpailumenestys mys

tiikkaan ja pitämään maailmanyleisö tietämättömänä kilpailumenes

tyksen todellisista vaihtelunlähteistä, on lähellä se epäilys, että kan

sainvälisessä kilpaurheilussa yleisölle tarkoituksella esitetään silmän

kääntötemppuja, joiden salaisuus on uskottu vain huippu-urheiluun 

vihkiytyneille urheilunjohtajille ja 'ylipäälliköille'. 

7. Maailmankatsomusten välinen kilpailu

Kansainvälinen kilpailu on kasvanut ja kehittynyt nykyiselleen erityi

sesti nationalististen pyyteitten lannoittamasta maaperästä. Edelleen

kin nationalismi ruokkii kansainvälistä urheilua ja rekrytoi uusia osan

ottajamaita kilpailemaan tunnustamisesta ja arvostuksesta maailman 

kansakuntien joukossa. On hienoa olla kultapossukerhon jäsen. 

Keinolannoitteet menettävät tehoaan, mutta uutta kasvuvoimaa ja 

voitontahtoa ammennetaan uusista lähteistä: kansainvälinen kilpailu 

on muuttumassa myös maailmankatsomusten väliseksi kilpailuksi ja 

urheilukentät kylmän sodan kentäksi. Selvimmin ja nimenomaisimmin 

sosialistinen ja kapitalistinen maailma kohtaavat toisensa DDR:n ja 

BRD:n urheilusuhteissa. Sosialististen maiden tiivis yhteistoiminta 

kilpaurheilunkin alalla on ollut tunnetusti tuloksellista. Miinchenin 

saavutusten perusteella Lothar Skorning toteaakin, että 8 parhaan 

kansakunnan joukossa oli 5 sosialistista maata ja että 47 ,5 % olym
piamitaleista meni näiden maiden urheilijoille1). 

On todennäköistä, että nämä erinomaiset tulokset vahvistavat yh
teistoimintaa ja lisäävät edelleen sosialistisen maailman menestystä 

kansainvälisissä suurkilpailuissa. Kansainvälisen kilpailun totaalistu

minen suosii suurvaltoja ja samalla sosialistisia maita, koska niissä 

keskitetty vallankäyttö ja tuotantovoimien yhteiskunnallisuus takaa

vat voimavarojen tehokkaamman mobilisoitavuuden edustusurheilun 
1) Lothar Skorning, Die olympische ldee siegte, Körpererziehung 11/1972, s. 479-500.
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hyväksi. Sosialistisen maailman menestys kansainvälisessä kilpaur

heilussa tulee varsin todennäköisesti jatkumaan ja luultavasti entises

tään korostumaan. Tilanne saattaa tasoittua tässä suhteessa vain, jos 
länsimaissa - vaikkapa sosialististen maiden menestymisen ja sen 
antaman haasteen seurauksena - tiedostuu kansainvälisen kilpailun 

maailmankatsomuksellinen luonne ja jos tämä johtaisi kokoamaan 

esim. EEC:n tai NATO:n ympärille ryhmittyneiden maiden voimava
rat yhteistoimintaan. Huomioonottaen sen määrätietoisen yhteistoi
minnan, mikä vallitsee kilpaurheilunkin alalla sosialististen maiden 
välillä tämän kaltainen urheilu-EEC/N A TO -järjestäytyminen län

nessä voi olla hyvinkin odotettavissa. Käytännössä se merkitsisi 
ilmeisesti samaa kuin sosialistisissakin maissa: yhteisiä urheilutietei
den tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskuksia, koulutus- ja 
valmennustoiminnan keskuksia, yhteisiä kongresseja, tutkijain-, opet
tajain- ja asiantuntijainvaihtoa jne. 

Käsitykseni · mukaan jo nykyisin kansainvälisen kilpailun parem
muusjärjestys peilaa erilaisten yhteiskuntajärjestelmien erilaista ky

kyä tuottaa kilpailumenestystä. Kehitys näyttää viittaavan siihen, että 

kansainvälinen kilpailu saa entistä enemmän poliittismaailmankatso

muksellisen luonteen samalla kuitenkin säilyttäen vahvana kanso
jen-välisen leimansa. On tietysti naiivia todistaa kilpailumenestyksen 

perusteella jonkin maailmankatsomuksen tai yhteiskuntajärjestelmän 

paremmuutta. Ihmisen ja hänen yhteiskuntansa hyvä ei määräydy 

yksin olympiamitalien mukaan. Mutta aatteidenkaan kamppailussa ei 
oltane turhan tarkkoja tai arkoja keinoja valittaessa. 

Tämän kaltaiset kehityksen ennakoinnit toteutuessaan muuttaisivat 

suuresti kansainvälisen urheilun kuvioita ja vaikutussuhteita. On var

sin todennäköistä, että näiden leiriytymien ulkopuolelle jäävien kan
sakuntien menestymisen mahdollisuudet heikkenisivät nykyisestään

kin. Myös kehitysmaat olisivat 'heikoilla' elleivät kilpailevat blokit 

ottaisi niitä erityisten tukitoimenpiteiden ja urheilun kehitysyhteis

työn kohteiksi. Ilman tätä tukea kehitysmaiden riittämättömät voima

varat ja riittämätön urheiluteknologia eivät antaisi edellytyksiä muu
hun kuin yksittäiseen menestykseen. Ilman tätä tukea kilpaurheilun 
totaalistuminen ja sen vaatimustason nousu aiheuttaisivat sen, että 

juopa kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä entisestäänkin kas

vaisi - myös urheilussa. 

Huippu-urheilun alalla havaittava huima tuloskehitys ja vaatimus-
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tason nousu todistavat järjen ja Pyhän Rationalismuksen voitosta, ne 
todistavat tieteellisen valmennuksen ja ohjelmoidun tulostuotannon 
tehosta. Mutta kuka pystyy todistamaan, että järjen voitot urheilussa 
ovat suurten ja jatkuvasti nousevien kustannustensa arvoiset? Sen 
todistamiseen tarvitaankin jo pystyvämpää miestä. 

Jalkapalloilun tienviitat 

Säännöt luovat kilpaurheilun. Kuningas jalkapallokin voidaan 

pelkistää sopimusvaraiseksi sääntöjoukoksi. Säännöt kerto

vat pelin olemuksesta ja sen muuttumisesta. 

SPL:n tilaustyö 1967 

1. Erilaiset jalkapalloilukäsitykset

Me näemme ja tiedostamme jalkapalloilun eri tavalla. Penkkiurheili
jan tai tv:n kuvaruudun välityksellä peliin tutustuneen katselijan kuva 
jalkapalloilusta on toisenlainen kuin esim. jalkapalloilijan, erotuoma
rin tai valmentajan. Näiden asiantuntijoiden käsityksissä lienee vuo
rostaan melkoisia eroavuuksia. Oman kuvansa jalkapalloilusta piirtä
vät edelleen sanomalehtien urheilutoimittajat. Tälle kuvalle antavat 
erikoisleiman spektaakkelit ja poikkeukselliset pelitapahtumat, mikä 
lienee jo kuvakulmien ja -kohteiden valinnassa. 

Käsitystemme erilaisuus ja jalkapallo kuvien moninaisuus juontavat 
havaintojemme ja kokemustemme erilaisuudesta, mutta myöskin siitä 
kuvauskulmasta, josta me jalkapalloilua kulloinkin tarkastelemme. 

Erilaisten jalkapallokäsitysten pelkistäminen voi tutkimustehtävänä 
olla mielenkiintoinen, jopa tärkeä, ainakin jalkapalloilun kehittämisen 
kannalta. Niinpä esim. urheilullisten ja kasvatuksellisten näkökohtien 
pohjalta on mahdollista luoda ideaalityyppinen kuva »oikeasta jalka
palloilusta», jolloin poikkeavuudet tästä ihanteesta ovat hälyttäviä ja 
korjaavia toimenpiteitä edellyttäviä. Jos »voitokas jalkapalloilu» on 
tavoitteellisena viitekehyksenä, silloin pelaajien, valmentajien ja peli
johdon käsitykset ovat keskeisiä ja jalkapallopolitiikkaa suuntaavia; 
jos taas jalkapalloilun markkinointi nuorisolle ja yleisölle on tavoit
teena keskeinen, silloin mahdollisimman edullisen 'tuotekuvan' eli 
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brand image'n luominen jalkapalloilusta osoittautuu tärkeäksi1). 

Myös tutkijat tiedostavat jalkapalloilun eri tavalla riippuen siitä, 

minkä alan tutkijasta on kysymys. Peliteoreetikko näkee jalkapalloi

lussa ensi sijassa pelistrategian sovellutuksen; fysiologi on kiinnostu

nut pelistä lähinnä fysiologisena - kunto, nopeus ja kestävyys - funk

tiona ja psykologia askarruttaa vaikkapa sen psyykkinen olemus: 

» Mikä on luonteenomaista jalkapalloilijalle? Ilon ja. vapautuksen
saavuttaminen itsensä unohtamisen avulla ... Kuitenkin jokainen ot
telu on myös suoritus (Leistung) ja tietyssä mielessä seikkailu, mutta 
pelaaja ei ole yksinäinen seikkailija kuten vuoristokiipeilijä: jalkapal
loilija pelaa oman joukkueensa ja vastapelaajien silmien edessä ja 
näiden toisten kuva peilautuu hänessä ja hän omaksuu sen ... »2). 

Liikuntateknologiset analyysit jalkapalloilusta käsittävät laajimman 

ja tunnetuimman osan jalkapalloilua koskevasta kirjallisuudesta. Ylei

set jalkapallo-oppaat kuuluvat tähän ryhmään, sillä niissä käsitetään 

jalkapalloilu lähes yksinomaisesti pelaajakohtaisena suoritusteknilli

senä ja taktillisena jalkapallotaitona sekä pelijoukkueen strategisena 

yhteistoiminnan taitona. Eri maissa julkaistuille jalkapallo-oppaille 

näyttää olevan tunnusomaista suuri sisällöllinen yhdenmukaisuus, 

mikä johtunee osaltaan siitä, että kaikissa oppaissa lähdetään samasta 

pelitehokkuuden vaatimuksesta ja että tehokkuuden edellytyksinä oleva 

teknillinen ja taktillinen jalkapallotaito tunnetaan hyvin jo perusteki

jöitään myöten. Kovin paljon uutta jalkapalloilun teknologinen lähes

tymistapa tuskin enää pystyy tuottamaan lukuunottamatta ryhmä

käyttäytymisen alaa, jolla edelleen huomattavatkin oivallukset ja kek

sinnöt esim. joukkuetoiminnan, - strategian, peliopin ja -taktiikan 

osalta ovat mahdollisia. Näyttää siltä, että kehityksen myötä pelaajien 

ja joukkueiden teknilliset suoritustaidot pyrkivät tasoittumaan, ja täl

löin ottelumenestys entistä enemmän määräytyy joukkueiden yhteis

toiminnan ja pelistrategisten taitojen mukaan. 

1) Urheilun markkinoinnista kirioitetaan Suomen Palloliiton Järjestöoppaassa (Helsinki
i'967), mutta kirjoittaja rajoittuu kuitenkin lähinnä vain jalkapalloseuran ja -joukkueen
eikä varsinaisesti jalkapalloilun 'markkinointiin': »Seura (HJK) on määrätietoisesti
kehittänyt joukkuettaan ja onnistunutkin tekemään siitä meidän oloissamme korkea
luokkaisen. Se on siis hyvä tuote, josta yleisö pitää. Kun seura oli päässyt tähän, se 
ryhtyi määrätietoisesti myymään joukuettaan. »

2) F. J. J. Buytendijk, Das Fussballspiel, Wiirzburg 1953, 23. Tämä hollantilaisen
asiantuntijan sosiaalipsykologinen analyysi jalkapalloilun perusolemuksesta on syvälli
syydessään saanut paljon tunnustusta.
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Jalkapalloilu sisältää paljon muutakin kuin vain sitä taidokasta ja 

älykästä pallon tai vastapelaajien käsittelyä, jota me katselijoina ihas

telemme ja jonka salaisuuksiin voimme perehtyä jalkapallo-oppaissa. 

Tämä »paijon muutakin» kätkeytyy toistaiseksi pelin luonteen tunte

mattomiin mutta viehätysvoimaisiin lähteisiin, joita ennen muita F. J. 

J. Buytendijk on ansiokkaasti pyrkinyt valottamaan. » Pallo on pyö

reä» - sanontaan eli sattuman leikkiin sisältyy osaltaan jalkapallon

viehätys. Buytendijk toteaakin, että pallo on tosiasiassa luonnollisim

pia ja täydellisimpiä leikin kohteita: » Leikitäänhän vain sellaisen

kanssa, joka vastaa leikillä leikkijälle. Näin juuri käyttäytyy pallo ja

suuremmassa määrin kuin mikään toinen vastaleikkijä».

Jalkapalloilun perusolemuksen selvittämiseksi ja sen järjestelmälli

sen luonteen ymmärtämiseksi ei yksin riitä ottelutavoitteen saavutta

misesta kiinnostunut liikuntateknologinen tai pelaajien kunto-ominai

suuksia tähdentävä liikuntafysiologinen lähestymistapa eli jalkapallo

taito. Tähän tarvitaan lisäksi psykologista, sosiaalipsykologista, so

siologista vieläpä filosofista lähestymistapaa. Toistaiseksi tapaa näiltä 

aloilta vain näkemyksellisiä puheenvuoroja, ja luotettavat kokemus

peräiset tiedot ovat hyvin vajavaiset1). 

2. Sosiologinen käsitys

Jalkapalloilu on pienryhmätoimintaa ja sellaisena se tarjoaa etenkin 

ryhmädynamiikasta kiinnostuneille sosiologeille ja sosiaalipsykolo

geille antoisan tutkimuskohteen. Yhteistoimintaan ja kilpailuun perus

tuvan vuorovaikutuksen muotona se antaa myös sosiaalisista järjes

telmistä kiinnostuneille sosiologeille ihmettelyn aiheita. 

Amerikkalainen sosiologi Charles P. Loomis määrittelee sosiaali

sen järjestelmän ihmisten jäsentyneiksi vuorovaikutussuhteiksi, joille 

on ominaista seuraavat,jalkapalloilussa selvästi erottuvat elementit:2) 

1) Monissa maissa urheilun käyttäytymistieteellinen tutkimus on viime aikoina voimak
kaasti aktivoitunut. Jalkapalloilua koskevista tutkimuksista mainittakoon jugoslavialai
sen kultamitalipalloilijan, prof. Miro A. Mihoviloviein tutkimus pelaajavaihdosten vai
kutuksesta joukkueiden menestymiseen, ja teoreettisia herätteitä antavana Norbert
Elias'n ja Eric Dunning'n mielenkiintoisen konfiguratiivinen viitekehys jalkapalloilun
ryhmädynamiikasta, Kleingruppenforschung und Gruppe im Sport (Hrg. Giinther
Liischen), Köln-Opladen, 1966.
2) Charles P. Loomis, Social Systems, New York, 1960, s. 3-6.
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1) pelaajien tieto tehokkaasta hyökkäyspelistä ja uskomus siihen, että

tuon tiedon hyväksikäyttö auttaa vastajoukkueen voittamisessa,

2) pelaajien toisiaan kohtaan tuntemat moraaliset ja hyväksymisen

tunteet sekä keskinäinen luottamus,

3) pelaajien sitoutuminen voiton tavoitteeseen,

4) pelaajien sitoutuminen pelin sääntöihin ja oikean urheiluhengen

sanelemiin normeihin ja käytösstandardeihin,

5) niiden taitojen hallinta, joita vaaditaan eri pelaajarooleissa,

6) joukkueen ja sen pelaajien hierarkkinen järjestys (ranking),

7) pelijohdon ja valmentajan auktoriteetin ja vallan hyväksyminen,

8) motivointikannusteina vaikuttavat palkinnot ja rangaistukset eli

sanktiot ja

9) tehokkaat varusteet ja pelivälineet.

Loomisin luettelo käsittää sosiaalisen järjestelmän ja siis myös

joukkueurheilun teknologisia, psykologisia ja sosiologisia toimintaeh

toja. Luettelo antanee teknologista käsitystä perusteellisemman ku

vausmallin myös jalkapalloilusta. Se antanee myös jalkapallotaito-kä

sitystä täydellisemmän viitteen joukkueen suoritustehokkuuden edel

lytyksistä ja itse jalkapalloilusta sosiaalisena käyttäytymismuotona. 
Luettelo jää kuitenkin vain viitteeksi, koska emme sen pohjalta vielä 

tiedä mitään näiden elementtien todellisesta merkityksestä ja keski

näisistä suhteista jalkapalloilun ja siinä menestymisen ehtoina. 

Loomisin käsitys jalkapalloilusta sosiaalisena järjestelmänä tarjoaa 

erään käsitteellisen lähtökohdan menestyksellisen jalkapallojoukku

een ehtojen selvitykselle, mutta se tuskin auttaa meitä ymmärtämään 

jalkapalloilua kokonaisjärjestelmänä ja laajat kansalliset ja kansainvä

liset mittasuhteet saavuttaneena sosiaalisena ilmiönä. Loomis toisin 

sanoen auttaa ymmärtämään pelijoukkueen käyttäytymistä, mutta ei 

jalkapalloilua. 

Jalkapalloilun sosiologisen käsittämisen ja ymmärtämisen perusläh

tökohdaksi olen valinnut seuraavat väitteet: 

1) Jalkapalloilu on sosiaalinen järjestelmä, jossa vuorovaikutussuh

teet ovat jäsentyneet ja säännellyt.

Jalkapalloilun vuorovaikutustilanteita sääntelevät erilaiset käyttäy

tymissäännöt, ja itse jalkapalloilu voidaan käsittää ja pelkistää sään

nöstöiksi, jotka luonteeltaan ovat sopimusvaraisia ja sellaisina muut

tuvia. Tämän mukaisesti jalkapalloilu, kuten muutkin urheilumuodot, 

on erilaisten sääntöjen sovinnaistama sosiaalisen käyttäytymisen 
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muoto - joka muuttuu joksikin muuksi jos vain sen sääntöjen aikaan
saamaa balanssia muutetaan. 
2) Jalkapalloilu sosiaalisena järjestelmänä käsittää aina vähintään
kahden kilpailullisessa suhteessa olevan joukkueen kokonaisuuden.

Pelijoukkue ei vielä tee jalkapalloilua, vaan siihen tarvitaan vähin
tään kaksi osapuolta. Buytendijk sanoo jalkapalloilusta, että siinä 
jokainen pelaaja on myötäpelaaja ja samalla myös vastapelaaja. Vas
tajoukkue ei hänen mukaansa ole vihollinen vaan välttämätön pelin 
edellytys: »Sosiaalisissa urheilupeleissä vastustaja on samalla aina 
kanssapelaaja» 1). 

Elias ja Dunning käsittävät jalkapalloilun kahden joukkueen muo
dostamaksi järjestelmäksi: 

»Jalkapalloilussa toisen joukkueen pelaajan käyttäytymishahmotus
(Konfiguration) on riippuvainen vastajoukkueen pelaajasta erottamat
tomalla tavalla. Ne muodostavat tosiasiassa yhden ja saman käyttäy
tymishahmotuksen. Peli ei ole erikseen kummankin joukkueen vaihte
levaa käyttäytymisottelua, vaan molempien joukkueiden yhteistä 
hahmottelua kamppailussa keskenään»2). 

3) Jalkapalloilu tilanteena käsittää varsinaisen ottelun lisäksi valmen
nus- ja harjoitustilanteen.

Ottelun ja etenkin sen lopputuloksen ymmärtämiseksi harjoitusti
lanteen huomioonottaminen on tarpeellista. Kummassakin tilanteessa 
pelijoukkueen käyttäytymiseen vaikuttaa vastajoukkue tai -joukku
eet. Harjoitustilanteessa vastajoukkue voi olla epämääräinen, mutta 
jo tiettyyn sarjaan kuuluminen tiedostaa vastajoukkueet, jotka viite
ryhminä antavat tavoitteita ja säätelevät harjoittelua menestykse� ta
kaavan ja välttämättömän suoritustehokkuuden saavuttamiseksi. Sar
jakaudella otteluvastustajan täsmällinen tiedostaminen ohjaa harjoi
tustilannetta ainakin pelistrategian ja -taktiikan sopeuttamiseksi vas
tajoukkueen ennakoituun käyttäytymiseen, ja varsinaisessa otteluti
lanteessa pelaajien käyttäytyminen kummassakin joukkueessa on 
» täysin ja erottamattomasti toisistaan riippuvaista».

Sosiaalisena järjestelmänä jalkapalloilu on sovinnaissääntöjen mää
rittelemää ja laimeasti määriteltynä jalkapalloilu järjestelmänä ei kui

tenkaan eroa muista sosiaalisista järjestelmistä. Omaleimaisuutensa

1) F. J. J. Buytendijk, ks. ed., s. 26.
2) Norbert Elias-Eric Dunning, ks. ed., s. 120, 121.
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jalkapalloilu järjestelmänä saa vasta, kun huomioonotamme toisen 

perusnäkökohpan määrittelyssä. Tällöin jalkapalloilu järjestelmänä on 
kahden tai useamman kilpailullisessa jännitystilanteessa olevan jouk

kueen säännöillä kontrolloitua käyttäytymistä ottelutavoitteen saavut

tamiseksi. Elias ja Dunning viittaavat samaan ajatusyhteyteen pitäes

sään jännitystasapainoa (Spannungsbalance) ja kontrollia joukkuepe

lien perusongelmina (126) ja yksinkertaistaen voidaan väittää, että 

jalkapalloilu järjestelmänä elää tai kaatuu riippuen siitä, miten sen 

jännitysten ja kontrollien pulmat ratkaistaan. 

Sosiaalisen järjestelmän, ja niin muodoin myös jalkapalloilun, va

kaisuus ja suhteellinen pysyvyys perustuvat yleisten ja yhtäläisten 

sääntöjen olemassaoloon sekä niiden mahdollistamaan pelaajien käyt

täytymisen ennustettavuuteen ja säätelyyn jännitystilanteissa. Sään

nöillä voidaan kontrolloida pelaajien käyttäytymistä, mutta myös itse 

jännitystilanteita: sääntöjen avulla voidaan vaikuttaa näiden tilantei

den syntymiseen tai eliminointiin, kuten esim. paitsiota koskevat 

sääntömuutokset jalkapalloilun historiassa osoittavat (vrt. Elias-Dun

ning). Sosiologisesti ja kärjistäen voidaan sanoa: mitä ja minkälaista 

on jalkapalloilu riippuu siitä, minkälaiset ovat sen säännöt ja mikä on 

sääntöjen tärkeysjärjestys. Näin käsitettynä jalkapalloilu voi olla eri

laista: ammattilaispalloilu on erilaista kuin amatöörijalkapalloilu ja 

teknologinen jalkapalloilu eroaa koululiikuntakasvatuksen jalkapalloi

lusta. Eroavuudet perustuvat ennen kaikkea sääntöjen erilaisuuteen 

eri järjestelmissä. 

3. Jalkapalloilu sääntöjen valossa

Jalkapalloilua koskevia sääntöjä on suuri joukko. Merkille pantavaa 

näissä säännöissä on kuitenkin se, että saman tyyppiset säännöt löy

tyvät kaikissa kilpaurheilun lajeissa, mutta ei sitä vastoin ei-urheilulli

sissa lajeissa. Näitä yleisiä kilpaurheilun sääntöjä ovat seuraavat: 

- teknilliset kilpailusäännöt,

- valmennussäännöt,

- kilpailukelpoisuussäännöt,

- amatöörisäännöt ja

- urheilun eettiset eli fair play -säännöt.

On vaikea sanoa missä määrin nämä eri sääntölajit ovat syntyneet
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jäljittelyn tietä tai toisistaan riippumattomasti, mutta niiden yleispäte

vyys osoittanee, että jokaisella niistä on oma tärkeä tarkoituksensa 

kilpaurheilun järjestelmän toiminta- ja elinehtojen edistäjänä. 

3 .1. Teknilliset kilpailusäännöt 

- Teknilliset kilpailusäännöt ottelutilanteen puitesääntöinä määrit

televät kilpailun/ ottelun 

1) urheilullisen tavoitteen:
»Joukkue, jonka hyväksi lasketaan useimmat maalit on voittanut

ottelun ... » 
» Maali on tehty, kun koko pallo on ylittänyt maalirajan maalipyl

väiden välistä ja poikkipuun alitse kenenkään hyökkäävän joukkueen 

pelaajan sitä tahallisesti maaliin heittämättä, kantamatta tai lyömättä 

kädellä tai käsi varrella ... » 

2) ne käyttäytymiskeinot, joiden avulla tavoitteeseen voidaan ja

sallitaan yrittää: 
»Jalkapalloa pelataan kahden joukkueen kesken, kummassakin

enintään 11 pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti ... » 
»Pallo on muuten pelissä ottelun alusta sen loppuun asti, myöskin: 

- jos se palaa kentälle maalikehyksestä tai kulmalipputangosta.

- jos se koskettaa erotuomaria tai rajamiestä, joka on pelikentäl-

lä ... »

3) ja kilpailun ympäristötilan ja kilpailussa sallitut varusteet ja väli

neet:

»Pelikentän on oltava suorakaiteen muotoinen. Sen pituus saa enin

tään olla 120 m ja vähintään 90 m, leveys enintään 90 m ja vähintään 45 

m. Pituuden on aina ylitettävä leveys.» 

» Pallon täytyy olla pyöreä ja sen päällys nahkaa ... »
» Pelaajan varusteissa ei saa olla mitään sellaista, joka voi vahingoit

taa toista pelaajaa. Kenkiin nähden on noudatettava seuraavia mää

räyksiä: ... » 

Kilpailusäännöt antavat kullekin kilpailijalle sille ominaisen luon

teen ja niillä säännöillä on siis kilpailulajin ominaisluonnetta säilyttävä 

tarkoituksensa (»boundary maintenance»). Yleisten ja yhtäläisten kil

pailusääntöjen olemassaolo on tiestysti myös kilpailemisen mielek

kyyden välttämätön perusehto; eri säännöillä pelaavat joukkueet mi

tätöisivät ottelun, ja kilpailullinen kanssakäyminen olisi mahdotonta 

ilman yleisiä ja yhtäläisiä sopimuksia tavoitteesta, sallituista mene

telmistä, kilpailu tilasta ja -varusteista. 
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3 .2. V almennussäännöt

Valmennussäännöillä on kilpailun/ottelun urheilullisen päämäärän saa

vuttamista eli kilpailumenestystä edistävä tarkoituksensa. Nämä 

käyttäytymissäännöt määrittelevät »oikean ja tehokkaan» harjoittelun 

pelaajien ja joukkueen suorituskyvyn kohottamiseksi ja kilpailume

nestyksen saavuttamiseksi. Tähän luokkaan kuuluvista käyttäytymis

säännöistä ja -opasteista koostuu valtaosa urheilukirjallisuudesta Gal

kapallo-oppaat). Jalkapallotaidon teknologisten, ryhmädynaamisten, 

fysiologisten ja peliteoreettisten edellytysten moninaisuudesta joh

tuen suoritusteknilliset, taktilliset ja peliopilliset vaatimukset ja harjoi

tusopasteet ovat jalkapalloilussa erityisen korostuneet. Jalkapalloi

lulle omaleimaisuutta antavat taidolliset vaatimukset voidaan unkari

laisen valmentajan Arpad Csanadin mukaan täsmentää seuraavasti: 1) 

1) Tekniikka = käsittää kaikki ne keinot, joissa liikettä käytetään
hyväksi tehokkaan urheilusuorituksen aikaansaamiseksi. 

2) Strategia
Pelijärjestelmä = voimien järjestäminen kentälle siten, että ennalta

asetettu ja yleisesti määrätty tehtävä voidaan suorittaa ... Pelijärjes
telmä on tosiasiassa suhteellisen pysyvä muodostus, mikä ei muutu, 
kuten taktiikka voi muuttua, kerta kerran jälkeen. 

Taktiikka = suunniteltu ja järkiperäinen pelitaito, jonka tarkoituk
sena on kohdata pelikentän tosiasialliset tilanteet sellaisella tavalla, 
mikä parhaiten takaa maksimaalisen tuloksen. 

Jalkapalloilun vaatimustason kohoaminen on johtanut harjoittelun 

ja sitä ohjaavien opasteiden tärkeytymiseen, mikä ilmiö havaitaan kai

kissa kilpaurheilun lajeissa. Tämä kehitys on merkinnyt samalla sitä, 

että harjoitustilanne on selvästi eriytynyt itse ottelutilanteesta, mikä 

arkihavainto itse asiassa merkitsee erinomaisen suurta muutosta koko 

urheilemisen luonteessa: harjoituksessa ehkä urheillaan monin verroin 

enemmän kuin konsanaan varsinaisessa kilpailu/ottelutilanteessa. 

Harjoituksen tärkeytyessä valmentautumisen ja harjoittelun säännöt 

ovat omiaan yhdenmukaistumaan: tendenssi viittaa yleisten ja yhtä

läisten harjoitussääntöjen leviämiseen. Tätä suuntausta on omiaan 

vahvistamaan ns. tieteellinen valmennus, jossa harjoittelun säännöt ja 

opasteet perustetaan liikuntatieteellisen tutkimuksen antamien tieto

jen ja periaatteiden varaan. Tiede yhdenmukaistaa ja eliminoi poppa

miesvalmentajat kirkkokonsteineen. 
1) Arp:id Csan:idin, Soccer, Corvina Press, 1965.
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3 .3. Kilpailu- ja kilpailukelpoisuussäännöt 

Kilpailu- ja kilpailukelpoisuussäännöt määrittelevät ne vaatimukset ja 
ehdot, joiden täyttäminen antaa pelaajille ja joukkueelle oikeuden 
osallistua kilpailuun. Jalkapalloilun kannalta katsoen näillä osallistu
misoikeutta määrittelevillä säädöksillä on itse kilpailun ja ottelun kil
pailullisen mielekkyyden säilyttämisen tarkoitus: 

» Liiton järjestämissä mestaruus- ja Suomen-sarjoissa ei sallita luo
vutuksia ... » 

» Pelaaja, joka virallisissa kilpailuissa on kerrankin edustanut jota
kin seuraa, ei voi saman kilpailun aikana edustaa samassa sarjassa 
pelaavaa toista seuraa ... » 

» Muuttaneen pelaajan on uudessa seurassaan kuuluttava määrätty 
aika (karanteeniaika) luokkaa alempaan joukkueeseen kuin se jouk
kue, johon hän edellisessä seurassaan kuului ... » 

»Siinä tapauksessa, että joukkueet ovat eri paikkakunnilta, ottelut 
pelataan tasamääräisesti kummankin seuran kotipaikkakunnalla ... » 

Sarjajärjestelmät, seuravaihtojen rajoitukset, luovutusten kieltämi
nen ja vastavuoroisuusperiaatteen toteuttaminen vieras- ja kotiotte
luissa pyrkivät turvaamaan ottelun kilpailullisen luonteen. Kilpailulli
suuden säilymisen eräs tärkeä ehto,jota ehtoa monet jalkapalloilunkin 
kilpailu- ja kilpailukelpoisuussäädökset pyrkivät lujittamaan, on kitey
tetty käsitteeksi on equal terms - samojen ehtojen vallitessa. Periaate 
on käsitykseni mukaan erinomaisen keskeinen koko kilpaurheilun 
järjestelmän säilymisen kannalta ja se ansaitsisi todella vakavaa poh
diskelua, johon tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. 
Havainnot kilpaurheilun alalta viittaavat siihen, että tätä periaatetta 
yhä yleisemmin tahallisesti tai tahattomasti loukataan ja näin tehtä
essä vaarannetaan kilpailun välttämätöntä elinehtoa1). 

Jalkapalloilun eri sarjat ja kaksinkertainen sarjajärjestelmä ovat 
tehokkaita jalkapalloilun kilpailullisuuden säilyttäjiä. Joukkueiden si
toutuminen yleisiin ja yhtäläisiin sääntöihin turvaa myös ottelun kil
pailullisuutta. Joukkueiden harjoitusedellytysten huomattavat erilai-

1) Kansainvälisen kilpaurheilun alalla ilmenevä »kilpaurheilun totaalistuminen» jäytää
tahattomasti »samojen ehtojen» -periaatetta ja samalla uhkaa koko nykyistä kansainvä
listen kilpaurheilun järjestelmää - ja voi johtaa tulevaisuudessa mahdollisesti olympia
kisojenkin uudelleenjärjestelyyn. Ks. Kalevi Heinilä, Notes on the Inter-Group Con
flicts in International Sport, International Rewiew of Sports Sociology, Voi. 1, 1966, s.
31-40.

85 



suudet taas vuorostaan loukkaavat samojen ehtojen periaatetta ja 
heikentävät kilpailullisuutta. Ammattilaisten ja amatöörien välinen 
kilpailu rikkoo erinomaisen selvästi tätä perusehtoa, ja osin tästä 
syystä tämän kaltaiset sekakilpailut ovat monissa kilpaurheilun la
jeissa jyrkästi kielletyt. Ammattilaisjoukkueen ja amatöörijoukkueen 
välinen jalkapallo-ottelu on useimmiten vailla todellista kilpailua -
sellainen jää helposti » näytökseksi » 1).

Ottelun kilpailullisuuden luonteen todellisen sisällön ja merkityksen 
määrittely on vaikeaa, mutta pääsemme sen mieltämistä lähelle jos 
oivallamme kysyä, mitä edessämme pelattava ottelu tosiasiassa mittaa 
ja mitä sen urheilullisesti pitäisi mitata. 'Näennäisesti se tietysti mittaa 
joukkueiden keskeistä suorituksellista paremmuutta tai onnekkaan 
sattuman tulosta. Tosiasiassa kuitenkin ottelu saattaa mitata esim. 
joukkueiden harjoitusedellytyksissä ja taloudellisissa voimavaroissa 
olevia eroavuuksia - tai vaikkapa seurojen pelaajahankinnoissa eli 
värväystoiminnassa olevia tehokkuuseroja. Tuskin kukaan voi vaka
vasti väittää tämän tyyppisten perusteiden olevan täysin urheilullisia 
ja sellaisina 'oikeita' joukkueiden paremmuuden määräytymisen pe
rusteita. Näennäisesti joukkueet voivat otella samojen ehtojen valli
tessa, mutta tulos saattaakin määräytyä taustalla vaikuttaneiden eri
laisten, epäurheilullistenkin, ehtojen mukaan. 

3 .4. Amatöörisäännöt 

Amatöörisäännöt rajaavat myös kilpailukelpoisuuden ehtoja ja pyrki
vät lujittamaan samojen ehtojen -periaatteen mukaisesti otteluiden 
kilpailullisuuden säilymistä: 

» Kansallisiin otteluihin saavat ottaa osaa ainoastaan amatööripelaa
jat ... »

» Pelaajan houkutteleminen seurasta toiseen taloudellisia etuja tar
joamalla on kielletty.»

Amatöörisääntöjen päätarkoituksena on kuitenkin määritellä, mitä

1) Elias ja Dunning viittaavat samaan puhuessaan jännitystasapainosta jalkapallo-otte
lun tarpeellisena edellytyksenä. Heidän mukaansa dynaamista jännitystasapainoa ei
voida ottelussa pitää yllä jos toinen joukkue on selvästi voimakkaampi, jolloin pelin
»tonus» jää suhteellisen heikoksi ja itse peli pitkäpiimäiseksi ja elottomaksi; ks. ed., s.
129.
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on 'oikea urheileminen'. Monien eri kilpailulajien säännöissä tämä 

määritellään »urheilemiseksi urheilun itsensä vuoksi», mutta Suomen 

Palloliiton säännöissä negaation avulla: 

» Amatööripelaaja ei saa

- kilpailla jalka- ja jääpalloilussa rahapalkinnoista eikä harrastaa

näitä urheilulajeja taloudellisen voiton tavoittelemiseksi ... » 

Amatöörisääntöjen tarkoituksena (ja pulmana) on säilyttää urheilu 

sille vieraista pyyteistä vapaana, yksilön omaehtoisena, työlle vastak

kaisena harrastuksena eli lyhyesti: urheilu urheiluna. Implisiittisesti 

vieraitten pyyteitten kieltäminen merkitsee urheilemisen itseriittoi

suuden vaatimusta ja tämä vuorostaan merkitsee urheilemisen itsesää

telyä mielihalujen ja muiden harrastusehtojen rajoissa. Kilpaurheilun 

ja niin muodoin myös jalkapalloilun järjestelmän kannalta amatööri

sääntöjen tarkoituksena on urheilun perusolemuksen ja arvorakenteen 

säilyttäminen (»pattern maintenance» ). Tämän arvorakenteen järk

kyminen voi merkitä tosiasiassa urheilu- ja jalkapalloilun muuttumista 

joksikin muuksi ilmiöksi näennäisestä samankaltaisuudesta huolimat

ta; se voi esim. kaupallisia arvoja korostavana muuttua viihdeteolli

suudeksi tai mainosarvojen kyllästämänä liikeyritysten tai vaikkapa 

kansalliseksi mainostoiminnaksi. Buytendijkin ajatukset liikkuvat sa

moja latuja hänen väittäessään harrastuksen suhteettomuuden johta

van ammattilaisuuteen ja muuttavan jalkapalloilun show-ohjelmaksi, 

joka on » vailla kaikkea sosiaalipedagogista arvoa. Tämä sieluton jal

kapalloilu ei ole oikeaa eikä aitoa jalkapalloilua» (35). 

Amatöörisääntöjen tarkoituksena on säilyttää urheilu urheiluna·, ts. 

urheilun järjestelmänä, eikä siis esim. mainos- tai viihdejärjestelmänä. 

Tässä mielessä nämä säännöt määrittelevät myös urheilijan »oikean 

asenteen urheiluun». Tässä on siis kysymys nimenomaan asenteesta 

ja sellaisena sitä on, kuten ranskalainen Wimbledonin tennissankari 

Jean M. Borotra oikein korostaa, vaikea kontrolloida. Amatöörisään

töjen kontrollin puutteet eivät väistämättä kuitenkaan merkitse näiden 

sääntöjen mitätöitymistä. Lakimiehenä arvostettu lordi Moultenin 

kerrotaan sanoneen: »Sivistynyt yhteiskunta ei nojaa pakkoon vaan 

pakottomaan kuuliaisuuteen» (»Obedience to the Unenforceable» ). 

Jos amatööriurheilun arvot mitätöityvät käytännössä, syy ei välttä

mättä ole näissä arvoissa eikä säännöissä, vaan mahdollisesti esim. 
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urheilukasvatuksen puutteissa, ehkä sen olemattomuudessa1). 

Urheilun eettisillä fair play säännöillä on urheilua humanisoiva ja 

samalla kilpaurheilun järjestelmää integroiva, yhdentävä, merkityk

sensä. Ei ole pelkkä sattuma, että jalkapalloilun kielenkäytössä käsi

tettä fair play viljellään runsaasti, ehkä enemmän kuin minkään muun 

urheilulajin kohdalla. Tämä johtunee jalkapallo-otteluun sisältyvästä 

konfliktipotentiaalin suuruudesta (tai kääntäen integraation tarpeen 

suuruudesta), mutta myöskin sellaisten sosiaalisten tilanteiden nm

saudesta jalkapalloilussa, jossa on mahdollista osoittaa rehtiä ja oi

keaa urheilumieltä. 

Jokaiseen kilpailuun sisältyy konfliktin elementti, koska kilpailussa 

on aiha kysymys poissulkevasta tavoitteen saavuttamisesta: kilpai

lussa on tavallisesti vain yksi voittaja, toiset ovat häviäjiä ja - turhau

tuneita. Kilpailu luokitellaan sosiologiassa usein sosiaalisten konflik

tien ryhmään. Tämä ei ole perusteetonta - ei ainanakaan jalkapalloi

lun historian tuntemien käsirysyjen, mellakoiden, protestien ja poliisi

järjestyksen valossa. Konfliktin mahdollisuus on joukkueurheilussa 
yleensä suurempi kuin yksilöurheilussa. Mahdollisesti tähän vaikuttaa 

pelaajien ja yleisön tunneperäinen samaistuminen yhdeksi joukku

eeksi ja tähän liittyvät joukkokeskeiset ja vastapuolesta erottelevat 

asenteet. 

Kilpailuun kuuluu välttämättömänä osatekijänä urheilullinen jänni

tys, epätietoisuus voitosta, tasaväkinen ja samojen ehtojen puitteissa 

tapahtuva kamppailu paremmuudesta. Tähän kilpailun olemukseen 

sisältyy konfliktin siemen. Konfliktien ja ennen kaikkea avoimien ja 

vakavien konfliktien välttämiseksi ja samalla jalkapalloilun jatkuvuu

den varmistamiseksi kontrollin ja integraation mekanismit ovat vält

tämättömiä2). 

Kontrollin ja integraation mekanismit ovat jalkapalloilussa moni-

1) Amatöörisääntöjen muuttamista vaaditaan usein varsin primitiivisin perustein.
Niinpä sitä tosiasiaa, että niitä yleisesti rikotaan, pidetään usein riittävänä perusteena.
Am,lrn,isiesti nitiiisi m1111ttaa mvös vksiavioisuuden. omaisuuden ia ruumiillisen koske
��tt�;;��d�� säädöksiä, koska niitäkin yleisesti rikotaan. Perusteltua on muuttaa
amatöörisääntöjä jos, ja vain jos, voidaan osoittaa, että ne arvot, joita suojaamaan
amatöörisäännöt ovat laaditut, ovat esim. yhteiskunta- ja urheilukehityksen myötä
mitätöityneet tai muuttuneet suorastaan epäarvoiksi. Tätä ei toistaiseksi ole kuiten
kaan vakuuttavasti osoitettu.

2) Elias ja Dunning tähdentävät sitä, että kontrolli sääntöjen ja normien avulla ylläpitää
jalkapallo-ottelussa jännitystasapainoa. Säännöt ja normit ovat siten kontrollin välineitä
ja sellaisina tarpeellisia ryhmien vakaisuudelle; ks. ed., s. 129.
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naiset eivätkä ne rajoitu pelkästään erotuomari-järjestelmään, kuten 

voitaisiin luulla. Peliä koossapitäviä ja integroivia tehtäviä on yksin 

pelin avajais- ja päätösseremonioilla sekä ennen kaikkea maalitilan

teen jälkeisellä, tunteita jäähdyttävällä perusjärjestäytymisellä. Edel

leen, jalkapalloilun ja kaiken kilpaurheilun järjestelmän yhdentymistä 

ylläpitää pelkäksi idealistiseksi korulauseeksi usein leimattu urheilun 

aate: pääasia ei ole voitto, vaan osallistuminen. Jalkapalloilun syvälli

nen tuntija Buytendijk ilmaisee asian elegantisti sanoessaan, että vas

tajoukkue ei ole vihollinen, vaan välttämätön pelin edellytys ja että 

pelaaminen voito�ta tapahtuu vastapelaajien kanssa, jotka ovat tar

peen kamppailu-urheilun sosiaalisen rakenteen vuoksi. B :n mukaan 

voitto ei kuitenkaan ole päämäärä: » Päämääränä on lopulta hyvän 

pelin pelaaminen rehellisesti voitosta kamppailemisen avulla» (27). 

Jalkapalloilun integraation itsesäätelyä on juuri molempien joukkuei

den yhdentäminen yhden ja saman järjestelmän osiksi: vastapuolen 

pelaajat ovat kanssapelaajia (Mit-Spieler) eivätkä vihollisia. Jos tämä 

tajutaan, silloin tajutaan myös »jalkapalloilun moraali, jota olisi yllä

pidettävä ja kehitettävä». Ja kun tämä tajutaan, silloin jalkapalloilun 

itsesäätelevä integraatio on käytännössäkin mahdollista. 

Kilpailun konfliktialttiuden kontrollissa ja sen integraatiossa urhei

lun eettisillä säännöillä ja periaatteilla on tärkeä tehtävänsä. Osa 

näistä säännöistä sisältyy virallisiin teknillisiin kilpailusääntöihin. 

Niinpä jalkapallon säännöissä määrätään rangaistus pelaajalle, joka 

» potkaisee tai yrittää potkaista vastapelaajaa ... »
»ahdistaa vastapelaajaa väkivaltaisella tai vaarallisella tavalla»
»syyllistyy karkeaan epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, s.o.

käyttää rumaa tai herjaavaa kieltä tai erotuomarin mielestä syyllistyy 
raakaan peliin ... » 

Osa urheilun eettisistä säännöistä on kirjoittamattomia rehdin pelin 

ja oikean urheiluhengen mukaisia käyttäytymisperiaatteita, jotka täh

dentävät humanistisia arvoja ja niiden mukaista suhtautumista kanssa

ja vastapelaajiin, voittoihin ja tappioihin, mutta ennen kaikkea tinki

mätöntä lojaalisuutta sääntöjä kohtaan ja hyvää »pelihuumoria». 

Nämä urheilun eettiset säännöt ovat johdettavissa yhteiskunnan eetti

sistä kehitysnormeista ja sellaisina ja vain sellaisina ne antavat urhei

lulle sosiaalipedagogista merkitystä edellyttäen, että eettisen kasva

tuksen mahdollisuutta urheilussa käytetään hyväksi. 
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Urheilun eettisillä säännöillä on riittävän yksiselitteisinä ja sisäistet

tyinä jalkapalloilun integraatiota edistävä merkityksensä samalla kun 

ne »humanisoivat» urheilun ja antavat sille »sosiaalipedagogisen ar

von». Rehdin pelin vastainen » voitto keinolla millä hyvänsä» - käyt

täytymisnormi johtaa jalkapalloilun konfliktialttiuden lisääntymiseen 

ja jännitystasapainon kontrollin vaikeutumiseen - toisinaan siinä mää

rin, että erotuomarienkin kontrollimahdollisuudet saattavat jäädä riit

tämättömiksi. 

4. Jalkapalloilu järjestelmänä

Tarkastellut säännöt määrittelevät jalkapallopelaajan käyttäytymisen, 

ja samalla näistä säännöistä jäsentyy sosiaalinen instituutio, jonka 

tunnemme jalkapalloiluna. 

Sääntöjen yleisenä tarkoituksena voidaan sanoa olevan jalkapalloi

lun ylläpitäminen ja edistäminen järjestelmänä, ja tässä mielessä eri 

sääntöryhmillä on toisistaan poikkeavia ja toisiaan täydentäviä jalka

palloilun järjestelmää tukevia tarkoituksia. Tiivistäen voidaan todeta, 

että tarkastelluilla säännöillä ovat seuraavat jalkapalloilujärjestelmän 

jatkuvuutta ja elinehtoja edistävät päätarkoitukset: 

1) tehtävä: päämäärän saavuttaminen ja jalkapalloilun omaleimai

suuden korostaminen (»boundary maintenance») 

- jalkapalloilun teknilliset säännöt

2) tehtävä: urheilullisen menestystavoitteen saavuttamista edistä

vät keinot 

- valmennussäännöt

3) tehtävä: jalkapalloilun arvorakenteen ja kilpailullisuuden säilyt-

täminen (»pattern maintenance») 

- kilpailu- ja kilpailukelpoisuussäännöt

4) tehtävä: integraation edistäminen ja konfliktien välttäminen

- jalkapalloilun rituaalit

- urheilun ideologia

- urheilun eettiset säännöt

- tuomarisäännöt

Amerikkalainen Talcott Parsons on kehittänyt sosiaalisten järjes

telmien toimintaehtoja kuvaavan mallin, joka lähentyy edellä esitettyä 
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tiivistelmää. Yllättävän kauniisti jalkapalloilun eri säännöillä näyttää 

olevan juuri Parsonin yleisen mallin mukaisia 'päätarkoituksia' eli 

jalkapalloilujärjestelmän toimintaehtoja turvaavia tehtäviä. Tämä teo

reettisen mallin ja jalkapalloilun sääntöjen yhteensopivuus osoittanee, 

että Parsonin mallilla - tai jalkapalloilun säännöillä - on tietty päte

vyytensä. Teoreettisesti mallista seuraa lisäksi, että puutteet tai häi

riöt yhdenkin toimintaehdon kohdalla aiheuttavat häiriöitä muissakin 

toimintaehdoissa eli jalkapalloiluun soveltaen: häiriöt yhdenkin sään

tötarkoituksen toteuttamisessa aikaansaavat häiriöitä myös muiden 

sääntötarkoitusten toteutumisessa heikentäen siten jalkapalloilun 

toimintakykyä. Jos esim. tavoitteen edistämisen keinoja säätelevät ja 

ohjaavat valmennussäännöt ovat puutteelliset (»valmennus tehoton

ta»), menestystavoitteen saavuttaminen vaikeutuu ja häviöitten jat

kuminen vaarantaa harrastuksen ja osallistumisen jatkuvuuden. Jos 

taas esiintyy häiriöitä integraation ylläpitämisessä - » keinolla millä 

hyvänsä voitto kotiin» - seuraukset tuntuvat silloin myös arvoraken

teen järkkymisessä - mahdollisesti ottelukontaktien välttämisessä ja 

ilman otteluja ei myöskään ole jalkapalloilua. 

Näin voi sosiologi käsittää ja hahmottaa jalkapalloilun. Sosiologi 

näkee jalkapalloilussa ennen kaikkea eri sääntöjen opastaman käyt

täytymiskokonaisuuden tai sovinnaisen käyttäytymisjärjestelmän, 

joka ei suinkaan ole vain yksiehtoiseen, teknologiseen jalkapallotai

toon perustuva, vaan se on moniehtoinen, dynaaminen instituutio, 

jolla on ratkaistavanaan myös monet järjestelmäpulmat jatkuvuutensa 

turvaamiseksi. Tässä suhteessa jalkapalloilu järjestelmänä muistuttaa 

yleisiä sosiaalisia instituutioita. 

5. Muuttuva dynaaminen jalkapalloilu

Sääntöjen pohjalta tapahtunut jalkapalloilun ja sen järjestelmäehtojen 

tarkastelu on ehkä jättänyt lukijaan melko staattisen kuvan tästä dy

naamisesta käyttäytymisilmiöstä. Säännöt heijastavat luonnostaan 

vakaisuutta, ennustettavuutta. Näitä piirteitä tosiasiassa jalkapalloi

lussa onkin, ja vain tällä perusteella voidaan puhua oikeutetusti jalka

palloilun instituutiosta. Toisaalta on tietysti kysymys suhteellisesta 

eikä absoluuttisesta vakaisuudesta. Todellisuudessa jokainen sosiaa

linen instituutio elää ja muuttuu. Jalkapallokin muuttuu ja etsii erään-
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laista dynaamista tasapainoa tässä muuttumisessa. Pelin luonteessa 

on tapahtunut muutoksia seurauksina teknillisten sääntöjen tarkas

tuksista mutta vielä enemmän valmennussääntöjen ja pelistrategian 

kehittymisestä. Muutokset järjestelmän yksissä säännöissä aiheutta

vat muutospaineita muissakin säännöissä eli muuttuminen vaatii lisä

muuttumista. Jalkapalloilu on elävä kokonaisuus, ja sen säännöilläkin 

on sellaista joustavuutta ja tulkinnallista venyvyyttä, joiden puitteissa 

voidaan pelata hyvinkin monenlaista jalkapalloa. 

Jalkapallon kotimaassa Englannissa jalkapalloilun tulevaisuutta ei 

edes sen menestyksellisenä juhlavuotena ole jätetty ohjautumaan 

omien kehityslakiensa varassa, vaan ministeri Denis Howell asetti 

23.6.1966 komitean »selvittämään jalkapalloilun tilannetta sen organi

saation, johdon, rahoituksen ja hallinnon osalta sekä niitä keinoja, 

joiden avulla tätä peliä voidaan edelleen kehittää yhteiseksi hyväksi, 

sekä tekemään näitä koskevia suosituksia». Sport & Recreation -leh

den pääkirjoituksessa kommentoidaan mainittua valtion toimenpi

dettä seuraavasti: 

»menestyksemme (World Cup) ei anna oikeutta teeskennellä, että
kaikki olisi hyvin kansallisessa jalkapallopuutarhassamme. Aika ajoin 
terve urheilu samoin kuin terve liike-elämä kaipaavat inventointia ja 
erityisesti nyt, kun on todettu tämän urheilun suuri, puolikansakun
taan ulottuva vetovoima. »1) 

5.1. Päämäärän tärkeytyminen 

Monet havainnot viittaavat siihen, että kilpaurheilu on kaikkialla 

eräänlaisessa murrosvaiheessa. Muutospaineet ovat järkyttäneet jal

kapalloilussa ja muussa kilpaurheilussa niiden dynaamista tasapainoti

laa, ja uutta tasapainoa etsitään. Jalkapalloilun muutospaineet ja häi

riöt ovat lähtöisin osittain järjestelmän ulkopuolelta, osittain sen 

sisästä. Ulkopuoliset muutospaineet ovat lähtöisin jalkapalloilun kas

vavasta yleisönsuosiosta ja sisäiset paineet juontavat jalkapalloilun 

vaatimustason jatkuvasta noususta. Nämä paineet synnyttävät pulmia 

jalkapalloilun toimintaehtojen eri kentissä mutta osittain ne vaikutta

vat myös samansuuntaisesti ja voimistavat jalkapalloilun menestysta

voitteen saavuttamisen pulmaa. 

Jalkapalloyleisön määrän lisääntyminen Suomen Palloliiton mesta

ruussarjassa tulee tv-aikakaudellakin tilastoissa näkyviin, mutta sitä 
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vastoin laskeva suunta on ominaista Suomen-sarjan katsojamäärille 

laskettuna ottelua kohden: 

1955 
1960 
1965 

Mestaruussarja 

Yleisöä yht. 
177 500 
263 000 
345 000 

Yleisöä/ottelu 
1 770 
2 000 
2 600 

Suomen-sarja 

Yleisöä yht. 
135 000 
233 000 
211 000 

Yleisöä/ottelu 
670 
660 
530 

Jalkapalloilun yleisönsuosion lisääntyminen ja etenkin tv-jalkapal

loilu tärkeyttävät ottelutilannetta ja samalla päämäärän saavuttamista, 

ottelumenestystä. Mitä suurempi on 'todistajien' määrä, sitä tärke

ämpää on ottelumenestys varsinkin, kun yleisö haluaa ensi sijassa olla 

todistamassa omiensa menestyksen eikä tyydy vain »kunniakkaisiin 

tappioihin» tai » hyvään peliin». 

Urheilussa kilpailu on luonteeltaan päättymätön, asevarusteluun 

verrattavissa oleva prosessi. Kilpailu ei tunne mitään absoluuttista 

suoritustason tai saavutusten kattoa, vaan tämän päivän voittajan 

asema voi olla jo huomenna uhattu, ja ainoa keino aseman turvaami

seksi on suoritustehokkuden jatkuva lisääntyminen, pysyttäytyminen 

toisten edellä, jotka niin ikään pyrkivät edelle. Kansallisen ja kansain

välisen kilpaurheilun laajeneminen kiihdyttää kilpailun päättymätöntä 

kierrettä, josta seurauksena on menestymisen ehtona olevan vaati

mustason jatkuva nousu. Tämä vuorostaan merkitsee kilpailun pää

määrän saavuttamisen kärjistymistä ja suoritustehokkuutta edistävien 

valmennuskeinojen tärkeytymistä, jotka kilpaurheilun järjestöille, 

seuroille ja itse urheilijoille merkitsevät suurenevia 'pelipanoksia', 

sijoituksia ja uhrauksia. Kasvavat sijoitukset ja uhraukset vaikuttavat 

takaisinsyöttönä päämäärän saavuttamisen arvolataukseen: mitä suu

rempia sijoituksia ja uhrauksia kilpailun hyväksi tehdään, sitä tärke

ämmäksi koetaan 'korvauksen' saaminen eli kilpailumenestys. Robert 

Merton väittääkin, että päämäärän tärkeytyminen urheilussa on mitä

töinyt kilpailuosallistumisen antaman tyydytyksen, ja tässä tilanteessa 

tyydytys riippuu usein yksinomaan menestyksestä. Yleisön odotukset 

ja yleisöstä peilautuva suuri näytelmä yhdessä kilpailun päättymät

tömyyden kierteen kanssa tärkeyttävät jalkapalloilussa päämäärän 

saavuttamista ja lisäävät menestyksen arvostusta. Saksalainen sosio

logi Rene König arvelee, että jalkapalloilussa vastustajan voittami-

1) Sport & Recreation, voi. 7, no 4, 1966.
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sen normin tilalle on tulossa »ei saa hävitä» -normi ja viittaa Italian 

mestaruussarjasta tehtyihin tilastoihin, joista ilmenee, että 1950-luvun 

alkupuolella vuosittain 25-30 ottelua päättyi tasapeliin mutta nyt 

1960-luvulla lähes 50 ottelua! Tämäkin havainto tukenee väitettä kil

pailumenestyksen tärkeytymisestä, sillä tasapelien lisääntyminen 

osoittaa pyrkimystä säilyttää saavutettu menestys ja tärkeäksi koettu 

joukkueen status1). 

5 .2. Valmennuksen ja teknologian tärkeytyminen 

Päämäärän saavuttamisen tärkeytyessä pelaajien ja joukkueiden suo

ritusvalmiutta edistävät menetelmät kehittyvät keskeisiksi. Näille 

menetelmille on tunnusomaista rationaalisuus ja tehokkuus, mikä il

menee mm. valmennuksen 'tieteistymisenä'. Kansallista ja kansainvä

listä mainetta eivät enää saavuta yksinomaan pelaajat ja joukkueet, 

vaan heidän rinnalleen julkisuuden valokehään ovat nousseet myös 

valmentajat ja pian myös - liikuntatieteilijät. Valmentajan status ja 

ammatillinen turva riippuvat ratkaisevasti hänen suqjattiensa menes

tyksestä, mikä riippuvuus on omiaan myös tärkeyttämään päämäärän 

saavuttamista ja sitä edistävää valmennusta. Kaiken kaikkiaan jalka

palloilussa ja muussakin tärkeässä kilpailutoiminnassa urheilijoiden ja 

joukkueiden suoritustehokkuutta edistävä toiminta on muuttumassa 

keskeiseksi, ja tämän kehityksen myötä valmentajat ja valmennusva

liokunnat sekä näitä opastavat tieteelliset asiantuntijat ovat kohoa

massa urheilujärjestöissä 'uudeksi hallitsevaksi luokaksi' - urheilun 

teknokratia on syntymässä. 

5 .3. Jalkapalloilun arvo rakenteen ja kilpailullisuuden pulmat 

Jalkapalloilussa on huomio kiinnittymässä hallitsevasti päämäärän 

saavuttamiseen ja sitä edistävään menetelmien tehtäväkenttään. Jos 

taas jalkapalloilun järjestelmäkuvauksen yhteydessä esitetty väite jär

jestelmän kaikkien toimintaehtojen tasapainoisen ratkaisemisen vält

tämättömyydestä pitää paikkansa, silloin tämä teknologian hallitse

vuus johtaa jalkapalloilun arvorakenteen ja integraation häiriöihin. 

Nämä häiriöt saattavat ilmetä urheilun perusluonteen muuttumisena, 

1) Rene König, Die Gruppe im Sport und die Kleingruppenforschung, Giinther Liisch
en (Hrg.), Kleingruppenforschung und Gruppe im Sport, Köln, 1966, s. 8-9.
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urheilemisen vakavoitumisena, pelihuumorin mitätöitymisenä, moti
vaatiomuutoksina tai urheilemisen vapauden kaventumisena eli lyhy
esti urheilun vieraantumisena perusolemuksestaan, sen ammattimais
tumisena. 

Kilpaurheilun menestyspäämäärän tärkeytyminen ja siitä johtuva 
lisääntyvien tehokkuusvaatimusten sävyttämä valmentautuminen 
synnyttävät järjestelmän arvorakenteeseen kohdistuvia muutospainei
ta, jotka pyrkivät mukauttamaan sitä »todellisuutta ja ajan vaatimuk
sia» vastaavasti. Monissa maissa jalkapalloilu yhdessä muun huip
pu�urheilun kanssa elää tätä murrosvaihetta, ja ratkaisuja etsitään eri 
lähteistä. 1) Ratkaisun löytäminen on erityisen vaikeaa siksi, että viral
liset säännöt hyväksyvät vain amatööriurheilun arvot ja ideaalit. 
Kriisi tunnetaan kaikkialla kilpaurheilun kaksinaismoraalina. 

Nämä muutospaineet, järkyttäessään jalkapalloilun amatööriurhei
lun ihanteiden mukaista arvorakennetta, ulottavat heijastusvaikutuk
sensa myös pelin kilpailullisen pätevyyden perusteisiin. Tehokkuus
vaatimusten mukaisesti valmennuksessa ja harjoituksissa pyritään 
saavuttamaan erityisehtojen avulla - erityisolosuhteet, erikoisvalmen
tajat, ulkomaiset valmennusleirit jne. - erityisetua vastajoukkueisiin 
nähden ja siten tarkoituksella mitätöidään samojen ehtojen -periaatet
ta, josta seurauksena kilpailumenestys itse asiassa voi määräytyä 
ratkaisevasti tai määräytyy entistä enemmän joukkueen valmennuk
sen erityisetujen tai niiden puuttumisen mukaan eikä niinkään samo
jen ehtojen ja urheilullisen paremmuuden varassa. 

Muualla maailmassa luultavasti kilpailumenestys selittyy vielä pal
jon suuremmassa määrin kuin esim. meidän maassamme näiden edellä 
mainittujen ulkoisten kriteerien ja erityisetujen mukaan, mutta tus
kinpa ilmiö on tuntematon meilläkään. Samassa sarjassa pelaavien 
joukkueiden talouksissa lienee huomattavia eroavuuksia, mitkä erot 
vuorostaan heijastuvat erilaisina valmennusedellytyksinä. Vielä suu
rempia eroja esiintyy eri sarjoissa pelaavien joukkueiden välillä, ja 
tästä syystä jalkapalloilun valtakunnallisen cup-järjestelmän kilpailu!-

1) International Council of Sport and Physical Education -järjestö on etsinyt ratkaisua -
mielestäni epäonnistuneesti - erityisen »ei-amatöörien» urheilijaluokan perustamisesta;
Urheilun peruskirja - Declaration on Sport, Stadion n:o 3, 1965. Urheilullisesti onnis
tuneempi ratkaisu saattaa löytyä kilpaurheilun entistä selvemmästä eriyttämisestä
huippu-urheiluun ja muuhun kilpaurheiluun tai sitten tavoiteasettelun uudelleen arvi
oinnista ja tarkastuksesta; ks. Kalevi Heinilä, Ideologinen ja instrumentaalinen malli
urheilupoliittisessa päätöksenteossa, Helsingin Yliopiston Sosiologian laitoksen tutki
muksia, n:o 43, 1964.
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linen arvo on kyseenalainen. Jalkapalloilussa, jossa sattuma sekoittaa 

usein todennäköisyyslaskelmat ja näennäisesti tasoittaa joukkueiden 

taustan eriehtoisuudet, cup naamioituu urheilulliseksi, mutta jossakin 

toisessa, sattumaköyhemmässä palloilulajissa, kuten esim. koripal

lossa tai pesäpallossa, cup-järjestelmä voisi osoittautua ilmeisen 

ei-kilpailulliseksi ja epämielekkääksi. 

Urheilullisesti jalkapalloilun kilpailullinen pätevyys mitätöityy täy

sin, jos ottelun tuloksesta sovitaan ennalta. Näin tehtäessä ei enää 

liikuta hämärän rajamailla, vaan täysin pimeässä. Vieraantuneesta 

urheiluideologiasta on lähtöisirr myös seurojen ja »vannoutuneiden 

pallomiesten» harjoittama pelaajien värväystoiminta, joka voi suures

tikin mitätöidä otteluiden urheilullista kilpailullisuutta ja johtaa am

mattilaisjalkapalloilua muistuttavaan tilanteeseen, jossa iso raha ja 

pelaajien ostot tosiasiassa vaikuttavat ratkaisevimmin ottelumenes

tykseen. Pelaajien seuravaihdot palloilussa ovat yleistymässä mei

dänkin maassamme, ehkä jalkapalloilussakin, josta seuraava asetel

ma: 

Pelaajien seuravaihdot Sl'L:n liiton sa,joissa 

Vuonna 1955 
» 1960
» 1961

200 seuranvaihtoa 
496 » (!)
382 » 

Pelaajien seuravaihdot SPL:n sarjoissa vuonna 1966 

MESTARUUSSARJA (12j.) 
(Sisäiset vaihdot 4) 

9 

SUOMEN SARJA (36j.) 
40 49 

MAAKUNTASARJA (82j.) 

Sisäiset vaihdot 20 
.,_-------t----------:,, 

Sisäiset vaihdot 58 

42 

II 

ALUE-JA PIIRISARJAT 
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Nyky-yhteiskunta on liikkuva ja osittain asetelman seuravaihdot 

ilmentävät tätä luonnollista muuttoliikettä. Tarvittaisiin tarkempia tie

toja ei-muuttoliikkeeseen kuuluvan seuranvaihdon erottamiseksi, 

mutta näiden puuttuessakin on ilmeistä, että jalkapalloilussakin vai

kuttaa urheilusta vieraantunut ideologia ja sen mukaan toimivat »osto

ja myyntimiehet». 

Jalkapalloilun arvorakenteeseen ja kilpailullisuuden perusteisiin 

kohdistuvat muutospaineet ovat edellä johdetut menestyspäämäärän 

tärkeytymisestä ja tehokkuusvaatimusten sävyttämästä valmennuk

sesta. Näitä paineita vahvistaa jalkapalloilun yleisöön kohdistuva 

markkinointi: yleisö haluaa ostaa ensi sijassa menestyselämyksiä, 

eikä se kysy ideologiaa saati sitä, mitä tosiasiassa ottelu urheilulli

sessa mielessä mittaa. Yleisösuuntainen kilpaurheilun ideologinen 

vieraantuneisuus ja sekulaaristuminen on kiinnittänyt mm. amerikka

laisen sosiaalipsykologi Gregory P. Stonen huomiota: 

» Kilpailujen yleisömassat alkavat ylittää ylivoimaisella tavalla osan
ottajien määrät, ja penkkiurheilija lisää kilpailun 'katseltavuutta' -
epäpeliä (dis-play). Tässä mielessä penkkiurheilijaa voidaan pitää 
urheilun arvon mitätöijänä» 1). 

5 .4. Jalkapalloilun integraation pulmat 

Jalkapalloilun päämäärän saavuttamisen ongelmat ulottavat painevai
kutuksensa myös järjestelmän yhdentämisen, integraation, toiminta
ehdon alueelle. Ottelumenestyksen tärkeytyminen ja valmennuksen 
vaatimien 'sijoitusten' nousu lisäävät ottelujen konfliktialttiutta. Sa
manaikaisesti vielä amatööriurheilun ihanteet ja pelihuumori ovat mi
tätöitymässä, ja käytännön rationaalistunut ideologia ei pysty samaan 
integraation itsesäätelyyn kuin amatööriurheilun rehtiyttä ja pelihuu
moria korostava ideologia. 

Tärkeytyvässä ja tosikkomaistuvassa kilpailussa menestyksestä ja 

sen turvaamisesta kilpaurheilun eettiset itsekontrollin avut joutuvat 

usein kovalle koetukselle. Jos pääasiana on voitto ja sen takaava 

suoritustehokkuuden maksimointi, urheilun ideologia ja sen eettiset 

normit joutuvat herkästi ristiriitaan näiden pyrkimysten kanssa, ja 

tällöin ratkaisu » kovan pelin» ja » realiteettien» yhteiskunnassa to

dennäköisesti tapahtuu menestyksen ja tehokkuuden hyväksi. Tähän 

1) Gregory P. Stone, American Sports: Play and Dis-play, Eric Larrabee-Rolf Meyer
sohn (ed.), Mass Leisure, Glencoe 111., 1958, s. 262.
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suuntaan tapahtuvista ratkaisuista voidaan oireellisina pitää seuraavia 

SPL:n sarjaottelujen rangaistus- ja varoitustilastoa: 

Varoitusten ja pelikertojen määrät liiton sarjoissa 100 ottelua kohden 

Varoituksia 
+ pelikieltoja Pelikieltoja 

V. 1955 66 2,6 
V. 1960 57 2,6 
V. 1965 77 8,7 

Virhetulkintojen mahdollisuus on näiden lukujen kohdalla mahdol

lista, mutta luotettavampien näyttöjen puuttuessa niitä voitaneen pi

tää jalkapalloilun konfliktiherkkyyden (lisääntymisen ?) ja epäurhei

lumaisen käyttäytymisen yleisyyden (yleistymisen ?) oireellisina osoi

tuksina. 

Urheilun eettisten eli rehdin pelin normien integraatiota säätelevä 

merkitys voi mitätöityä pelissä, jos nämä normit koetaan esteiksi 

päämäärän saavuttamiselle, niitä ei tunneta tai jos ne ovat tulkinnalli

sesti moniselitteiset. 

Urheilijoiden eettisen ohjauksen vähäinen osuus valmennuksessa ja 

koulutussuunnitelmissa viittaa viimeksi mainittujen tilanteiden toden

näköisyyteen. Eettisen rehtiyskasvauksen puutteet heijastuvat myös 

siinä, että urheilun ja liikuntakasvatuksen opinahjoissa olevien mies

ten käsitykset oikeasta käyttäytymisestä eri kilpailutilanteissa vaihte

levat melko paljon, kuten seuraavat vastausnäytteet osoittavat: 1) 

»Kilpailusäännöt eivät aina tarkoin määrittele mitä urheilija saa

tehdä tietyissä tilanteissa ja mitä hän ei saa. Mitkä Te seuraavista 

tilanteista kiellätte tai hyväksytte? 

Joukkuepelissä »pelataan aikaa» 

Urheilija vaihtaa seuraa 
joukkueensa pudotessa heikon 
menestymisen johdosta sarjasta 
k' 11n 'f"'l.a.Jnn;nt ,.... •• ,-,.fa0fr,,;,rnf a••,-..fnr,, 
....... uu. pvu...1.U.JUL p1 VL\.,0LV.l Y U.L \,.,l v1,..uv-

marin tahatonta erehdystä vastaan 
Maalintekotilanteessa läpimur
tautunut vastustaja 
kaadetaan takaapäin 

Hyväksyy 
73 % 

33 % 

23 % 

20% 

Ei hyväksy Ei tiedä 
24 % 3 % 

58 % 9 % 

69 % 8 % 

77% 3% 

1) Kyselyyn osallistuivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen liikunta-alan opiskelijat ja
eräiden urheiluopistojen urheilukurssien osanottajat. Vastaajia oli yhteensä 441 miestä.
Tuloksilla ei kuitenkaan ole mitään yleispätevyyttä.
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Jos rehti käyttäytyminen tulkitaan eri tavalla, tämä rehtiystajunnan 
erilaisuus lisää kilpailukonfliktien todennäköisyyttä ja heikentää inte
graation itsesäätelyä. Vastapelaajien erilainen käsitys rehdistä pelistä 
koetaan helposti epäurheilijamaiseksi käyttäytymiseksi toisessa jouk
kueessa, mikä vuorostaan oikeuttaa tai pikemminkin luullaan oikeut
tavan vastaamaan 'samalla mitalla', jolloin pallon potkiminen voi 
muuttua - jalkaan potkimiseksi ja 'käsillä puhumiseksi'. Jos jalkapal
loilussa urheilun ideologia ja fair play menettävät tehoaan integraation 
ensijaisina ylläpitäjinä, pelin ja koko jalkapalloilun koossapysyminen 
joutuu nojaamaan entistä suuremmassa määrin erotuomarikontrolliin. 
Tämän ulkoisen auktoriteetin kunnioituksen ja pakotteiden riittävyy
destä riippuu paljolti pelin järjestys silloin, kun pelipanokset ovat 
suuria ja kamppaillaan vain voitosta. Näiden riittävyydestä ei ole 
takeita, jos jalkapalloilun ideologinen itsesäätely mitätöityy, ja syystä 
erotuomari en koulutusta on tehostettu ja heidän muodollista arvoval
taansa pyritty lisäämään valtuuksia laajentamalla ja sanktioita lujitta
malla. Ehkä jonkinlaisen viitteen erotuomarien aseman ja kontrolli
tehtävän tärkeytymisestä sekä vaikeutumisesta antavat seuraavat, 
Suomen Palloliiton erotuomariohjeista poimitut näytteet: 

Olet pelin johtaja 
Erotuomarin ohjesääntönä on tietää, mikä jalkapalloilussa on oi
kein, mikä väärin. 

Ole ankara 
Tuomitse heti alusta alkaen tiukin ottein. Esiinny ankarasti kaikkia 
sääntöjenvastaisen pelin yrityksiä kohtaan. 

U skallatko olla rohkea? 
Erotuomarin eräitä tärkeimpiä ominaisuuksia ovat rohkeus ja päät
täväisyys ... Rohkea ja päättäväinen erotuomari ei koskaan hyvitä 
aikaisemmin tekemiään virheitä. 

Toverihenki 
Älä milloinkaan arvostele erotuomaritoveriasi ollessasi katsomos
sa ... 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että päähuomion kiinnittyessä jal
kapalloilussa järjestelmän ulkoisten toimintaehtojen edistämiseen: 
menestystavoitteen saavuttamiseen ja sitä palveleviin teknologisiin 
menetelmiin ja edellytyksiin, järjestelmän sisäisten toimintaehtojen 
pulmat kärjistyvät eli arvorakennelma ja kilpailullisuus häiriintyvät 
sekä integraation ylläpitäminen vaikeutuu. Jalkapalloilun ulkoisten 
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toimintaehtojen muutokset häiriinnyttävät koko järjestelmän tasapai

noa ja sisäisiin järjestelmäehtoihin kohdistuvat paineet pyrkivät ai

kaansaamaan uuden tasapainon. Vanhakantainen jalkapalloilu on 

murrosvaiheessa ja uusi jalkapalloilu etsii hahmoaan. 

6. Muuttuvan jalkapalloilun muuttuvat säännöt

Järjestelmäkuvauksen yhteydessä jalkapalloilu käsitettiin sovinnais

ten sääntöjen ohjaamaksi käyttäytymiskokonaisuudeksi. Nyt ehkä 

kysytään, miten edullinen jalkapalloilun prosessikuvaus ja muutos

tendenssin kartoitus sopivat sääntöjen pohjalta tapahtuvaan jalkapal

loilun sosiologiseen määrittelyyn ja käsittämiseen. Tämä on mahdol

lista, koska säännöillä on 'joustovaraa', jonka puitteissa muuttuminen 

ja erilaisuus voivat toteutua. Jalkapalloilun järjestelmäehtoja määritte

leville säännöille antavat joustavuutta mm. seuraavat tekijät: 

1) Sääntöjen yksiselitteisyys/moniselitteisyys.
MoniseliLLeisel säännöl sallival useampia käyttäytymisvalintoja kuin
yksiselitteiset säännöt. Säännön sisältömerkityksen yhdenmukaistu
minen lisää taas käyttäytymisen yhdenmukaistumista.
2) Sääntöjen pakottavuus eli normiluonne
Säännöt voivat olla voimakkaasti sanktioituja, mikä merkitsee sitä,
että niiden rikkomisesta uhkaa rangaistus ja että tuo uhka on todelli
nen (käytännössä myös rangaistaan). Jos säännöiltä puuttuu tämä
normiluonne, ne antavatkin silloin vain jonkinlaisen suosituksen ja
käyttäytymisideaalin, josta sallitaan poikettavan.
3) Sääntöauktoriteetin läheisyys ja yksilöityminen
Sääntöjen valvonnasta ja sanktioinnista huolehtiva auktoriteetti voi
olla läheinen/etäinen tai yksilöitynyt (esim. erotuomari)/yksilöitymä
tön, mitkä vaihtelut antavat sääntötulkinnoille ja mukautumiselle pe
linvaraa. Läheinen, yksilöitynyt normiauktoriteetti lisää sääntösidon
naisuutta ja etäinen, yksilöimätön 'vapauttaa' sidonnaisuudesta.

Jalkapalloilun nykyiset tendenssit ja murrospaineet heijastuvat jal

kapalloilun säännöissä mahdollisesti seuraavan tapaisina, joustovaran 

puitteissa esiintyvinä sääntöjen luonteen muutoksina: 
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Sääntöjen 
järjestelmä

tehtävä 

Säännöt: 
!) Tavoitteen saavuttaminen 

Teknilliset kilpailusäännöt 

2) Tavoitteen saavuttamisen keinot

Sääntöjen 
yksiselit
teisyys 

Suuri 

Valmennussäännöt Lisääntyy 

3) Arvorakenteen ja kilpailul
lisuuden säilyttäminen

Kilpailu- ja kilpailu
kelpoisuussäännöt 

Amatöörisäännöt 

4) Integraation edistäminen
ja konfliktien välttäminen

Urheilun ideologia ja 
eettiset säännöt 

Vähenee 

Vähenee 

Vähenee 

Sääntöjen Sääntö-
pakottavuus auktoriteetti 

Suuri Läheinen ja 
yksiöitynyt 

Voimistuu Läheinen ja 
yksilöity nyt 

Heikkenee Etäinen ja 
yksilöitymätön 

Heikkenee Etäinen ja 
yksilöitymätön 

Heikkenee Etäinen ja 
yksilöitymätön 

Tämän kaavamaisen ja todellisuutta yksinkertaistavan kuvauksen 

mukaan jalkapalloilun päämäärän saavuttamista ja keinoja määrittele

villä säännöillä on pyrkimys vahvistua normin kaltaisiksi pakottaviksi 

velvoitteiksi, joiden puitteissa käyttäytymisen valinnat ovat suhteelli

sen rajoitetut. Samanaikaisesti näyttävät jalkapalloilun sisäisiä suh

teita säätelevät säännöt menettävän yksiselitteisyyttään ja pakotta

vuuttaan 1. normin luonnetta, josta seurauksena esim. amatöörisään

nöt ja fair play käsitetään vain ideaaleiksi ja sellaisina jätetään kontrol

loimatta ja sanktioimatta. Nämä säännöt ovat jäämässä enemmän 

ulkokohtaisiksi, vanhentuneiksi jäänteiksi, eikä niiden sisäistämiseen 

urheilun koulutus- ja valmennustoiminnassa enää vakavasti pyrittäne. 

Integraation itsesäätelyn heikentyessä urheilun perusarvojen ja eettis

ten normien sisäistyneisyyden puutteiden johdosta jalkapalloilun jat

kuvuus jää entistä enemmän riippumaan pelitilanteen ulkoisesta, ero

tuomarin harjoittamasta kontrollista ja sen riittävyydestä tai sitten -

yhteiskunnan suojeluviranomaisten: poliisien ja palosotilaiden, voi

makeinoista. 
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7. Amatööri- ja ammattijalkapalloilun mallit

Edellä on pyritty hahmottamaan sosiologista käsitystä jalkapalloi

lusta ja siihen kohdistuvasta muutospaineesta. Hahmotuksen kehik

kona on sovellettu yleistä sosiaalisten järjestelmien mallia, mikä mää

rittelee järjestelmän toimintaehdoiksi 

1) päämäärän saavuttamisen,

2) päämäärän saavuttamista edistävät keinot,

3) arvorakenteen vakaisuuden säilyttämisen ja

4) järjestelmän integraation edistämisen.

Todellisuuden kuvastajana esitetty käsitys jalkapalloilusta on

varmasti monessa suhteessa epätarkka ja puutteellinen, mutta sellai

senakin se tarjoaa työhypoteesin, joka tutkimuksen/tutkimusten 

avulla olisi koeteltavissa ja tarkennettavissa. Tosiasiatietojen nykyi

sestä puutteesta johtuu, että me, vannoutuneet palloilumiehet mu

kaanluettuina, tiedämme vielä kovin vähän näistä laajoista kysymyk

sistä, vaikka me usein luulemme jo kaiken tietävämme. 

Tarkastelun kehikkona käytetty malli väljästi määriteltyine toimin

taehtoineen 'sallii' monet ratkaisuvaihtoehdot ja se 'vaatii' ainoas

taan, että kaikki neljä toimintaehtoa on pyrittävä ratkaisemaan järjes

telmän toiminta- ja suorituskyvyn välttämättöminä edellytyksinä. 

Näin avoimena ja monet ratkaisumahdollisuudet hyväksyvinä malli ei 

olekaan kovin hedelmällinen ja käyttökelpoinen. Se paranee tässä 

suhteessa kuitenkin, jos sille asetetaan kaksi täsmentävää ja rajoitta

vaa lisäehtoa: 

1) Järjestelmän toimintaehtojen ratkaisut pyrkivät sopusointuun

asetetun päämäärän kanssa. Ristiriitaisuus ratkaisujen välillä uhkaa 

järjestelmän säilymistä tai häiritsee sen tehokkuutta päämäärien saa

vuttamisessa. Esim. amatööriurheilun ideaalit ja normit ovat ristirii

dassa nykypäivän kilpaurheilun korkean vaatimustason kanssa ja 

'häiritsevät' menestystavoitteen saavuttamista. 

2) Järjestelmä pyrkii poistamaan ristiriitaisuudet ulkoisten ja sisäis

ten toimintaehtojen välillä ja etsii siten tasapainoista ja sopusointuista 

kokonaisratkaisua - sitä ehkä koskaan tavoittamatta ja käytännössä 

vain heilurimaisen tasapainon saavuttaen. 1)

Jalkapalloilun järjestelmäkuvauksen lähtökohtana oli tavallaan 

1) Ns. dissonanssiteoriastajohdettu väite.
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amatööriurheilun tarkoituksesta johdettu, urheilullisesti ideaalinen 

jalkapalloilu. Amatöörijalkapalloilun kirjoitetut ja kirjoittamattomat 

säännöt näyttivät tarkoituksiltaan liittyvän ristiriidattomasti toisiinsa 

ja samalla määrittelevän kaikki ne neljä toisiaan täydentävää toimin

taehtoa, jotka teorettisessa mallissa kuuluvat järjestelmän välttämät

tömiin edellytyksiin. 

Ulkopuolisista yleisönodotuksista ja kilpailun vaatimustasoa nosta

vasta luonteesta johtuen amatööripalloilunkin tavoite on pelkisty

mässä »pääa�ia on vain voitto» -päämääräksi, mikä taas myötävaikut

taa järjestelmän muiden toimintaehtojen uudelleen määrittelyyn. 

Nämä muutospaineet ovat jo nyt järkyttäneet amatöörijalkapalloilua, 

jonka arvot, ideaalit, kannusteet ja pelihuumori leimataan julkisestikin 

historiallisiksi jäänteiksi. Kuitenkin nämä jäänteet virallisesti hyväk

syttyinä jatkuvasti häiritsevät uuden ja uudella tavalla tasapainotetun 

jalkapalloilun syntyä. Sääntöjen joustovara on kuitenkin niin suuri, 

että käytännössä jalkapalloilu on pystynyt osin mukauttamaan toimin

taehtonsa tärkeytyneen menestystavoitteen mukaisesti, mutta näyttää 

siltä, että tämä on tapahtunut jalkapalloilun sisäisten suhteiden häi

riintymisen kustannuksella: näiden suhteiden ja samalla jalkapalloilun 

kilpailullisuuden pulmat ovat kärjistymässä. 

Amatöörijalkapalloilu edustaa järjestelmäehdoiltaan tasapainoista, 

ristiriidatonta mallia. Vastakkainen ja niinikään tasapainoinen järjes

telmä on ammattipalloilu, kuten seuraavasta kaaviosta ilmenee: 1) 

Sosiologinen 
kehysmalli 
1 . Päämäärän 

saavuttaminen 
2. Päämäärän saa

vuttamista edis
tävät keinot

Amatöörijalka
palloilu 
1. Päämäärä:

»hyvä ottelu»
2. Urheilukasvatus

3. Arvorakenteen säilyt- 3. Amatööriurheilun
täminen ja motivaatio ideologia; urheilun 

sisäiset kannusteet 

4. Integraation
ylläpitäminen

4. Integraation itse
säätely sisäistyneiden
arvojen ja eettisten
normien avulla

Ammattijalka
palloilu 
1 . Päämäärä: 

»pääasia on voitto»
2. Suoritustehokkuuden

edistäminen tieteellis
teknologisen valmen
nuksen -avulla

3. Urheilusta vieraan
tunut ja maallistunut
tehokkuusideologia;
palkkio kannusteet

4. Ulkoinen normi
auktoriteetti,
erotuomarikontrolli

1) Ammattijalkapalloilu on kaupallista »viihdeteollisuutta», eikä näin ollen ole urheilua
käsitteen varsinaisessa mielessä näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta.
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Amatööri- ja ammattijalkapalloilun järjestelmät ovat ideaalityyppi

siä malleja siinä mielessä, että käytännössä jalkapalloilun järjestelmät 

tuskin koskaan täysin yhdentyvät näiden mallien kanssa. Nykyhetken 
murrosvaiheessa oleva jalkapalloilu käsittää sisäisesti tasapainotto

mana piirteitä kummastakin äärimallista, mutta näyttää olevan taipu

vainen ratkaisemaan ristiriitaisuutensa enemmän ammatti- kuin ama

töörimallin mukaisesti. Edelleen on todennäköistä, että maamme mes

taruussarjan jalkapalloilussa on enemmän kuin alemmissa sarjoissa 

ammattimallin piirteitä, koska mestaruussarjassa pelipanokset koe

taan suuremmiksi - ja sitä ne ehkä tosiasiassa ovatkin. 

Jalkapalloilun teoreettisten vastakkaisjärjestelmien ero ilmenee 

myös käyttäytymissääntöjen erilaisessa painotuksessa. Kummassakin 

järjestelmässä pelin teknilliset säännöt ovat samat, koska pelataan 
(näennäisesti) samaa jalkapalloilua. Erilaisuus perustuu ennen kaikkea 

siihen, että amatöörijalkapalloilussa läpäisevinä käyttäytymissääntöi
nä, kehysnormeina, ovat »oikean urheiluhengen» ja rehdin käyttäy

tymisen periaatteet, kun taas ammattijalkapalloilussa tärkeimpinä ja 

alistavina kehysnormeina ovat tehokkuusvaatimuksista johdetut val

mennus- ja pelinormit. Jalkapalloilun koulutustoiminnan ja -suunni

telmien analyysin pohjalta olisi suhteellisen yksinkertaista pelkistää 

jalkapalloilumme kehysnormit, mutta on ilmeistä ilman tutkimustakin, 

että ainakin edustusjalkapalloilussa, kuten maamme muussakin huip

pu-urheilussa, kehysnormit ovat suorituskyvyn maksimointia edistä

viä teknologisia tehokkuusvaatimuksia. Tämänkin kriteerin valossa 

huippujalkapalloilu näyttää lähentyvän ammattijalkapalloilun mallia 

kun sitä vastoin perussarjoissa lähennytään enemmän amatöörimallil

la. Amatöörimalli sopii muuten erityisen hyvin koulujen liikuntakas

vatukseen ja on itse asiassa liikuntakasvatusta, jota sitä vastoin ei ole 

»pääasia on voitto» -päämäärään tähtäävä ja tehokkuusnormien hal

litsema teknologinen jalkapalloilu. 1) 

8. Kansainvälisesti ohjautuva jalkapalloilu

Ristiriita eri jalkapallojärjestelmien välillä huipentuu maailman kanso-

1) Sosiologisesti amatöörijalkapalloilun malli lähentyy F. Tönniesin Gemein
schaft-tyyppistä yhdessäolon organisaatiota ja ammattijalkapalloilun malli vuorostaan
Gesellschaft - eli päämäärätyyppistä organisaatiota.
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jen olympiakisoissa. Virallisesti kisoissa hyväksytään vain amatööri

jalkapalloilu, mutta osanotto on ensi sijassa mielekästä vain menestys

tarkoituksessa, ja tämä tarkoitus voi enää toteutua vain ammattimal

lilla lähestyvän jalkapalloilun pohjalta. Nykyistä olympiakisojen kak

sinaismoraalia nimittääkin Jean M. Borotra suorasukaisesti 

»urheilun häpeälliseksi sairaudeksi, mikä jäytää sen oleellisinta peri
aatetta: lojaalisuutta, ja mikä saa suuret tähtiurheilijat valehtelemaan 
ja vieläpä tekemään väärän valan olympiakisoissa sekä panee valitet
tavasti myös urheiluviranomaiset ummistamaan silmänsä ... 1).

Kansainvälistyminen ja kansallisen urheilutoiminnan voimakas si

donnaisuus kansainväliseen urheiluun ja sen vaatimustasoon on omi

aan vahvistamaan niitä muutospaineita, jotka edistävät ammattimallia 

muistuttavaa jalkapalloilua. Kansainvälisten kilpailumarkkinoiden 

mukaan ohjautuvaan ammattimaistuvaan jalkapalloiluun sisältyy ur

heilullisten ja eettiskasvatuksellisten arvojen minimoitumisen lisäksi 

kaksi muuta huomionarvoista riskitekijää. Ensinnäkin, jalkapalloilun 

mielekkyys ja samalla sen tulevaisuus tulevat entistä riippuvaisem

miksi menestyspäämäärän saavuttamisesta/saavuttamattomuudesta. 

» Pääasia on vain voitto» -periaatteen mukainen kilpaurheilu elää vain

voitosta. Näin ammattilaisjalkapalloilukin.

Toiseksi, tämä malli on erityisen konfliktiherkkä, koska amatöö

riurheilun ideaalit ja eettiset periaatteet menettävät siinä merkitystään 

integraation itsesäätelyn mekanismeina, jolloin siis integraatio joutuu 

nojaamaan entistä enemmän ulkoisen erotuomarin kontrollin riittä

vyyden varaan. 

Nyt voidaan sitä paitsi vakavasti kysyä, mitä reaalisia edellytyksiä 

erityisesti pienen maan edustusurheilulla on menestyä kansainvälisen 

kilpaurheilun kiristyvillä markkinoilla. Havainnot viittaavat siihen, 

että 

»menestys kansainvälisissä kilpailuissa ei ole enää, kuten aikai
semmin - Paavo Nurmen aikaan - riippuvainen yksin yksityisen ur
heilijan pyrkimysten voimakkuudesta ja yksin hänen omista resurs
seistaan, vaan se riippuu ennen kaikkea koko kansallisen kilpaurhei
lun järjestelmän tehokkuudesta ja totaalisista resursseista, mihin kuu
luvat mm. inhimillisten voimavarojen määrä, liikuntatieteen taso, ur
heiluorganisaatioiden ja valmennusjärjestelmien tehokkuus jne ... 2).

1) Jean M. Borotra, On Amateurism. ICSPE:n yleiskokouksen seloste, 1963.
2) Kalevi Heinilä, Notes on the Inter-Group Conflicts in International Sports, ks. ed.
s. 26.
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Kansainvälisen kilpaurheilun totaalistuminen kansallisten urheilu

järjestelmien suoritustehokkuuden väliseksi kilpailuksi suosii resurs

seiltaan suuria maita, ja samalla kilpaurheilun totaalistuminen jäytää 

urheilullisesti terveen kilpailun elinehtoa, samojen ehtojen -periaat

teeseen perustuvaa kilpailullisuutta. 

9 . .Jalkapalloilu risteysasemalla 

Jalkapalloilumme on muiden edustusurheilumuotojemme rinnalla 

risteysasemalla, jonka tienviittoja on edellä pyritty hahmottelemaan. 

Amatöörijalkapalloilun tie vaikuttaa vahvasti katetulta, joskin tien 

suojakaiteet ovat alkaneet rappeutua tiemestareitten laiminlyöntien 

johdosta. Kansallisen ja liikuntakasvatuksen alaan kuuluvan jalkapal

loilun valtaväyläksi amatöörijalkapalloilu sopinee parhaiten, sillä tä

män mallin valintaa puoltavat edelleenkin sen monet kiistattomat 

urheilulliset ja eettiskasvatukselliset arvot sekä siihen sellaisenaan si

sältyvä itsesäätelyn ja itsesäilymisen idea: amatöörijalkapalloilun elin

ehtona ja mielekkyyden perustana ei ole yksin voitto, vaan ennen 

kaikkea » hyvä peli». Sisäistyneinä periaatteina sen urheilulliset arvot 

ja eettiset normit hoitavat tehokkaasti myös integraation - jopa ilman 

erotuomarin 'pakkovaltaa'. Amatööripalloilun filosofisia, sosiaalisia 
ja kasvatuksellisia mahdollisuuksia selvittämällä amatöörijalkapalloi

lun arvosisältö saattaa vielä laajentuakin siitä, mikä nyt on näköken

tässämme, ja tästä näkökentässä olevastakin parhaimmillaankin vain 

osa on pystytty toteuttamaan. 

Olisi epärealistista kuvitella, että kansallinen jalkapalloilu kokonai

suudessaan suuntautuisi amatöörimallin mukaan. Yksin laajeneva 

kansallinen kilpailutoiminta synnyttää voimistuvaa kilpailun kierrettä, 

joka on omiaan järkyttämään amatöörimallin toimintaehtoja ja aiheut

tamaan niissä muutosjännityksiä. Näistä paineista johtuen kansallinen 

jalkapalloilu on koko ajan liikkeessä, eikä mikään lopullinen jalkapal

loilun yhtenäiskulttuuri pääse toteutumaan. Pikemminkin kehityksen 

ja tietoisen urheilupolitiikan seurauksena on odotettavissa, että jalka

palloilu eriytyy ja erilaistuu toisistaan selvästi erottuviksi järjestel

miksi, joissa järjestelmissä paineet jatkuvat ja siirtävät joukkueita jär

jestelmistä toisiin. Näiden muutospaineiden paikallistaminen ja sa

massa yhteydessä suoritettu selvitys vaikkapa siitä, miten Suo-
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men-sarjasta mestaruussarjaan siirtynyt joukkue järjestelmänä muut

tuu, tarjoaisi varsin tärkeän tutkimustehtävän. Näyttää siltä, että mo

net jalkapalloilun dynaamista tasapainoa horjuttavat muutospaineet 

ovat lähtöisin mm. seuraavien polariteettien välillä olevasta jännit

teestä: 

A 

Kansalliset vaatimukset 
Urheilulliset vaatimukset 

Integraation vaatimukset 

Yleisistä arvoista ja yhteis
kuntaetiikasta johdetut vaatimukset 
Pelisijoitukset ja -panokset 

B 

Kansainväliset vaatimukset 
Nationalistiset ja muut urheilun 
ulkoiset vaatimukset 
(esim. yleisön odotukset) 
Menestystavoitteen sanelemat 
vaatimukset 
Teknologiset vaatimukset 

Peli tuotokset 

Amatöörimallissa nämä jännitykset pyritään ratkaisemaan A-sa

rakkeessa esitettyjen vaatimusten hyväksi ja ammattimallissa taas 

B-vaatimusten hyväksi. A-mallissa pelaajien ja heidän seurojensa 'pe

lisijoitukset' jäävät vähäisiksi ja siksi » hyvän pelin» tuottama sisäinen

tyydytys pystyy 'tuotoksena' korvaamaan nämä sijoitukset. Ammat

timaistuvassa jalkapalloilussa pelaajien ja seurojen 'pelipanokset'

ovat suuret, ja siksi pelaamisen antama tyydytys sellaisenaan ei pysty

yksin korvaamaan näitä 'uhrauksia', vaan hyvitystä etsitään myös

palkinnoista ja palkkioista.

Tämän tapaisten jännitteiden ratkaisemisesta riippuu, minkälaista 

on koulujalkapalloilu, minkälaista on jalkapalloilu eri sarjoissa, minkä

laista se on tänään ja minkälaista huomenna. Liikuntakasvatuksessa ja 

luonnollisesti myös seurajalkapalloilussa olemme taipuvaisia ratkai

semaan nämä jännitteet eri tavalla, josta seurauksena jalkapalloilu 

erilaistuu ja näissä toisistaan erottuvissa järjestelmissäänkin se jatkaa 

edelleen heilahtelevan tasapainonsa vakaannuttamista. Sisäisesti risti

riitainen ei-amatöörijalkapalloilu voi olla lähestymässä sitä kriittistä 

vaihetta, jossa sen olisi löydettävä nykyistä tasapainoisempi ratkaisu, 

ja se ehkä löytyy jalkapalloilun entistä selvemmästä erityttämisestä 

toisaalta amatöörimalliseen ja toisaalta ammattimallia lähestyvään 

jalkapalloiluun. Muutospaineiden ohjaama vapaa kehitys vie toden

näköisesti juuri tähän kaksijakoisuuteen, sillä on vaikea kuvitella mi

tään kolmatta, vastakkaisista perusmalleista riippumatonta ratkaisua. 
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Perusmallien keinoristeyksen tuloksena syntyisi jalkapalloilu, joka 
olisi sisäisesti ristiriitainen eikä sellaisena voisi olla riittävän vakaa ja 
toimintakykyinen. Mutta tulisivatko sitä olemaan perusmallienkaan 
mukaiset jalkapalloilutyypit? Amatöörimalliin sisältyvät kaikki toi
mintakyvyn edellytykset. Ammattimallin mukainen jalkapalloilu sitä 
vastoin herättää vakavia epäilyjä. Sillä saattaa kaupunkimaistuvassa 
vapaa-aikayhteiskunnassa olla jopa tärkeitä, turhautuneiden joukko
jen aggressioidenja pätemistarpeiden laukaisemistehtäviä, mihin mah
dollisuuteen viittaa Roger Caillois todetessaan: 1)

»Enemmistö ei menesty kilpailussa tai on kykenemätön kilpaile
maan ... jääden silloin turhautuneeksi. Jokainen haluaa kuitenkin olla 
ensimmäinen ja lain ja oikeuden mukaan hänellä on tähän oikeus. 
Jokainen kuitenkin tietää tai epäilee, ettei hänellä ole tähän mahdolli
suutta siitä yksinkertaisesta syystä, että jo määritelmästä johtuen vain 
yksi voi olla ensimmäinen. Hän saattaa sen tähden pyrkiä voittamaan 
epäsuorasti samastumalla jonkun toisen kanssa, mikä onkin ainoa 
keino, jonka avulla kaikki voivat samanaikaisesti olla voittajia, vie
läpä ilman yrittämisen tai epäonnistumisen riskiä.» 

Epäilyksiä herättävät lähinnä ammattijalkapalloilun monet heijas
tusvaikutukset, näiden rajoittamisen vaikeudet sekä ennen kaikkea 
ammattilaistyyppisen urheilun kilpailullisten ja kontrolliehtojen riittä
vyys. Näiden riittävyyden edellytyksenä saattaa lopulta olla sittenkin 
tehostunut urheilukasvatus ja vahva, amatöörimallin mukainen kan
sallinen jalkapalloilu, joka kaiken kaikkiaan kiistattomammin näyttää 
toteuttavan yhteiskunnan ja sen nuorten kansalaisten parhaat edut. Jos 
näin on asianlaita, silloin jalkapalloilussa ja kaikessa kilpaurheilussa 
sisäpolitiikka on paljon tärkeämpää kuin ulkopolitiikka. Tästä muistutti 
vuoden vaihteessa Lauri Pihkala uudenvuoden tervehdyksessään, 
jossa hän toivoi, että 

»lakattaisiin hokemasta Suomen nimen maailmankartalla säilyttä
mistä urheilumme muka päätehtävänä. Se aika on ollut ja mennyt. 
Urheilun päätehtävä on monet ajat ollut verrattomasti suurempi: vah
visiaa meiiä säiiymään maan kamaraiia itsenäisenä kansana ... ja että 
vaikka ei olekaan tarpeellista tai edes suotavaakaan hokea tuota pää
tehtävää, kuitenkaan sitä ja yleensäkään käsityksiä urheilun suurista 
arvoista ei hukutettaisi eikä käännettäisi ylösalaisin joutavanpäiväi
sillä mitättömyyksiä liioittelevalla mainoshölyllä ... » 

1) R. Caillois, Man, Play, and Games, Glencoe UI., 1961, s. 120.
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P. S. »Jalkapalloilun tienviittoja» on sosiologinen käsitys jalkapal

loilusta. Sosiologiselle käsittämiselle on yleensä tunnusomaista järjes

telmäkokonaisuuden tavoittelu, mikä kokonaisuus jalkapalloilussa on 

moniehtoinen, eikä vain yksiehtoinen, voiton maksimointiin tähtäävä 

liikuntateknologinen tarkoitus. Vannoutuneella palloilumiehellä on 

aihetta ja oikeutuksensa nähdä jalkapalloilunsa sen juhlavuotena » hy

vin hoidettuna puutarhana», mutta sosiologin ja tutkijan oikeutena on 

nähdä jalkapalloilukin dynaamisena järjestelmänä, jossa on tiettyä 

moniehtoista järjestystä ja tasapainoa, mutta nykyisin ehkä vielä ko

rostuneemmin jännityksiä, kitkaa ja niistä johtuvaa tasapainottomuut

ta. Muuttuvan yhteiskunnan jalkapalloilullakin on omat sopeutumis

pulmansa. 
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2. SÄÄTELYN PULMAT

Konfliktit kansainvälisessä urheilussa 

Kansainvälinen urheilu tunnetaan rauhanliikkeenä. Sillä on myös 
toiset kasvot: »sotaa ilman aseita». International Review of Sport 
Sociology. 

1966 

Kansainvälisen kilpaurheilun eräänä perustarkoituksena on olympia

ideologian mukaan yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon edistäminen 

maailman nuorison keskuudessa. Urheilua pidetään merkittävänä 

rauhanliikkeenä. Kansainvälisen urheilun ja olympiakisojen historia 

tarjoaa lukuisia näyttöjä siitä, miten urheilu voi rakentaa kontakteja 

kansojen välille. Vastakkaisiakin näyttöjä on kuitenkin olemassa 

vaikkakin lukumääräisesti vähemmän: kansainvälinen kilpailukom

munikaatio on aiheuttanut vastakohtaisuuksia ja konflikteja - jopa 

suhteiden katkeamista. Rauhallisessa ja viileänluoteisessa Pohjolassa 

Ruotsin ja Suomen yleisurheilumaaotteluja leimaa kansalliskiihkoinen 

» kylmän sodan ilmapiiri», joka puhkesi 30-luvulla avoimeksi kiistaksi

ja lopetti maaottelut useaksi vuodeksi. Viime aikoinakin on jälleen

keskusteltu sanomalehdissä samankaltaisesta suhteiden katkeamisen

tarpeellisuudesta tällä kertaa kuitenkin toisen urheilumuodon kohdal

la. Kansainvälisen urheilun konfliktialttiudesta ja säröilyn riskistä

tuskin tarvitaan enempiä näyttöjä.

Kansainvälisen kilpaurheilun kehittämiseksi good will - tarkoituk

sensa suuntaan on tärkeää, että pyritään selvittämään sekä niitä tilan

netekijöitä, jotka edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä, että nii

tä, jotka aikaansaavat ryhmäkonfliktien uhkaa. Näiden vastakohtati

lanteiden tutkiminen on suositeltavaa jo yleisen kansainvälisen rau

hanpolitiikan kannalta, siinähän pyritään suotuisten tilanne-ehtojen 

optimointiin ja konfliktiuhkaa sisältävien ehtojen minimointiin. Sys

temaattisia tieteellisiä selvityksiä on toistaiseksi tältä alueelta tehty 
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vähän. Kuitenkin nämä konfliktit kansainvälisen urheilun ongelmana 
on tiedostettu1). 

Kirjallisuude'n dokumentointi konfliktikäyttäytymisen alalla olisi jo 
yksin tutkimusherätteiden kannalta tärkeää. Hedelmällisiä teoreetti
sia lähtökohtia ja työhypooteseja löytyy pienryhmätutkimusten ja eri
tyisesti ryhmädynaamisen koulukunnan tutkimusten aloilta sekä sosi
aalipsykologian teorioista2). Kollektiivisen käyttäytymisen ja rauhan

tutkimuksen teoriat voisivat myös antaa huomionarvoisia lähtökohtia 
tutkimukselle3). 

Kilpailu sosiaalisena prosessina on luonnostaan altis kiistoille ja 
ristivedoille. Kilpailu on omiaan palkitsemaan 'poissulkevasti' ja tur
hauttamaan lähes kaikkia muita kuin voittajia, toisin sanoen kilpai
lussa on vain yksi voittaja mutta lukuisia häviäjiä. Tunnetussa Morton 
Deutschin pienryhmäkokeissa havaittiin, että epäystävälliset ja ag
gressiiviset suhteet olivat tyypillisempiä kilpailu- kuin yhteistoiminta

ryhmille4). Kilpailu voi toisinaan luonteensa vuoksi olla riittävä syy 
konfliktiin, mutta ei aina. Muutkin tekijät vaikuttavat tilanteen kehit
tymiseen. 

Konfliktien uhkaa kansainvälisissä kilpailuissa lisää todennäköi
sesti voimakas ryhmäsamaistuminen. Sosiologiassa tätä prosessia 
kutsutaan sisä- ja ulkoryhmän muodostumiseksi. Sherifin mukaan 
»ryhmien ryhtyessä keskinäiseen kilpailuun ja toisiaan turhauttaviin
toimiin ... syntyy vastaryhmästä ja sen jäsenistä epäedullisia käsitys
kaavoittumia. Ajan mittaan nämä epäedulliset käsitykset vakiintuvat
omassa sisäryhmässä ja näin ryhmät etääntyvät toisistaan ennakko
luulojen voimasta . . . Keskinäisten ennakkoluulojen vahvistuessa
ryhmien välillä voimistuu myös sisäryhmäkeskeinen ylvästely ja itse
riittoisuuden tunne, samalla ulkoryhmän saavutuksia väheksytään ja

sen jäsenten toimintaan suhtaudutaan epäluuloisesti»5).

Määritelmän mukaan sisäryhmäasenteet ankkuroituvat voimakkaa
seen ryhmäkuulumiseen ja -samaistumiseen. Tietyissä tilanteissa 
1) Ansiokkaita esityksiä ovat mm. R. W. Jones, Sport and International Understanding,
Report of the UNESCO-Congress »Sport-Work-Culture», Helsinki 1959, s. 159-170 ja
G. D. Sondhi, New Forms of International Cooperation, Report of ICSPE - Confe
rence, Pariisi 1963, s. 31-37
2) M. Sherif-Carolyn W. Sherif, Groups in Harmony and Tension. New York 1953; M.
Sherif(ed.), Intergroup Relations and Leadership, New York 1962.
3) N. J. Smelser, Theory of Collective Behavior, London 1962.
4) Morton Deutsch, The Effects of Cooperation and Competition upon Group Process,
Dorwin Cartwriht-Alvin Zander (eds.), Group Dynamics, Evanston 1953.
5) M. Sherif, op.cit. s. 10.

111 



me-tunne voi kärjistyä etnosentrisyydeksi ja kiihkonurkkakuntaisuu

deksi. Avoimet konfliktit ovat todennäköisiä sisä- ja ulkoryhmän jä

sentymisen tilanteissa ja erityisesti sen ääri-ilmenemismuotojen yh

teydessä1). 
R. W. Jones antaa osuvan kuvauksen sisä- ja ulkoryhmämuodos

tuksesta kansainvälisessä urheilussa: 

»Sen sijaan, että he (katsojat) näkisivät sanokaamme esim. kaksi
kymmentäkaksi tervettä nuorta miestä pelaamassa palloa ja näyttä
mässä taitoaan tässä erittäin tarpeettomassa puuhassa sekä osoitta
massa kykyään yhteistyöhön maali tavoitteenaan, tuhannet katsojat ja 
joskus pelaajat itsekin näyttävät ajattelevan, että kysymyksessä on 
valtava kamppailu heidän maansa ja » vihollisen» välillä. Kansallinen 
kunnia on kysymyksessä. Voitto ei ole parhaan joukkueen menestys, 
vaan kansakunnan voitto, ja se on aiheena todellisuuteen verrattuna 
suhteettomalle kansalliselle juhlimiselle ... »2). 

Sherifin mukaan kilpailun järjestelmä on sellaisenaan altis sisä- ja 

ulkoryhmäasenteiden kehittymiselle. Samaan suuntaan etnosentri

syyttä vahvistavasti vaikuttavat jotkut muutkin tilannetekijät kuten 

esim. historiallisten, poliittisten, kultturellisten ja sosiaalisten olosuh

teiden erilaisuudesta alkunsa juontavat kansalliset kaavoittumat. Yh

dentekevästä urheiluideologiasta huolimatta urheilijoilla ja katsojilla 

on usein enemmän tai vähemmän tietoinen kansalaisroolinsa, jota 

voivat sävyttää urheilulle vieraat kansalliset ennakkoluulot ja stereo

tyypit sekä niitä tukevat kansalliset symbolit ja tunnukset, liput ja 

laulut. On mahdollista, että kansalaisrooliin liittyvät ennakkoluulot ja 

antagonistiset asenteet ruokkivat vuorostaan ryhmäsolidaarisuutta ja 

samaistumista. Siten syntyy vaikutusketju: mitä voimakkaammat ovat 

ulkoryhmäasenteet, sitä voimakkaammaksi kehittyy sisäryhmäsoli

daarisuus ja sitä todennäköisempää on etnosentrisyys ja samalla -

konfliktien mahdollisuus. On myös perusteltua otaksua, että sisä- ja 

ulkoryhmäasenteet vahvistavat kehässä toisiaan: ryhmäsolidaarisuus 

vahvistaa ulkoryhmäasenteita ja ulkoryhmäasenteet edelleen palaut

teina vahvistavat sisäryhmäasenteita. 

1) Cattonin teorian mukaan etnosentrisyyttä edistävät ryhmäsolidaarisuus, jäsenten
konformisuus ja ryhmän tehokkuus. Tässä yhteydessä on aiheellisempaa todeta, että
hänen teoriansa mukaan etnosentrisyys lisää konfliktitodennäköisyyttä ulkoryhmän
kanssa tai johtaa sisäryhmän vetäytymiseen vuorovaikutuksesta. Monet urheiluhisto
rian tapahtumat tukevat tätä hypoteesia; W. R. Catton Jr., The Functions and Disfunc
tions of Ethnocentrism: A Theory; Social Problems, voi. 8, N N:o 3, 1960-61, s.
201-211.
2) R. W. Jones, op. cit. s. 163.
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Havainnot näyttävät viittaavan siihen, että joukkueurheilu vetoaa 

voimakkaammin penkkiurheilijoihin kuin yksilöurheilu. S. Kleinma

nin tutkimus osoittaa lisäksi, että joukkueurheilussa konfliktit ovat 

todennäköisempiä kuin yksilöurheilussa 1). Yleisön ja penkkiurheili

joiden on ehkä psyykkisesti helpompaa samaistua jonkin joukkueen 

kuin yksityisen urheilijan kanssa onhan luontevampaa sanoa »meidän 

joukkueemme voitti» kuin »meidän Paavo Nurmemme voitti». Luul

tavasti suosituimpia voimakkaan ryhmäsamaistumisen ja jäsentynei

den sisä- ja ulkoryhmäasenteiden muodostumisen edellytyksiä - siten 

myös ryhmäkonfliktien - tarjoaa 'kansakuntien' kaksinkamppailu, 

maaottelu. Osanoton ja yleisön yleismaailmallisuus olympiakisoissa ei 

tarjoa yhtä suotuisaa mahdollisuutta kansalliseen samaistumiseen. 

Tästä syystä konfliktin uhka olympiakisoissa on pienempi. 

Penkkiurheilun suosion kasvu kaupungistuneessa ja teollistuneessa 

maailmassa ilmentää mahdollisesti kaupunkiväestön, »yksinäisen 

joukon» (» lonely crowd»), akuuttia identiteettiongelmaa. Se ilmentää 

mahdollisesti heidän pyrkimystään löytää minuutensa ryhmäsamais

tumisen tarjoaman pintapuolisen tai kuvitteellisen jäsentymisen avulla. 

Penkkiurheilijakin havittelee sijaiskeinoin menestystä ja positiivista 

identiteettiä samaistamalla itsensä sellaisen joukkueen tai urheilijan 

kanssa, jolla on hänen kanssaan jotain yhteistä, ja yleistämällä tämän 

voitto omaksi voitokseen, kuten R. Caillois väittää2). 

Eivät yksin urheilijat ja urheilujoukkueet voita tai häviä, vaan hei

dän kanssaan myös yleisö ja penkkiurheilijat ja kaikki ne, joilla on 

urheilijain kanssa jotain yhteistä ja yhteenkuuluvaa! 

Mitä suurempia menestymisen odotuksia joukkueella ja yleisöllä 

on, sitä turhautuneempia ollaan häviön sattuessa - ja sitä todennäköi

sempää epäurheilumainen käyttäytyminen ja konfliktit. Sanomalehdet 

ja joukkotiedotus asennoituvat yleensä kansallisen itsekeskeisesti kil

pailutapahtumiin ja samalla ne luovat ja ylläpitävät yleisössään epä

realistisia menestysodotuksia. Iskostunut usko menestykseen ja kan

salliseen etevämmyyteen vahvistaa vuorostaan ryhmäsamaistumista 

ja edistää sisä- ja ulkoryhmäerottelua katsojien ja joukkueiden välillä

ja siten jälleen myös kilpailujen konfliktiherkkyyttä. Tämänlaisen il

mapiirin kehittyminen on toisinaan selvästi havaittavissa maaotteluis-

1) S. Kleinman, A Study to Determine the Factors that Influence the Behavior of Sport
Crowds, moniste, the Ohio State University, 1960, s. 45.
2) R. Caillois, Man, Play, and Games, Glencoe, Ill., 1961, s. 120.
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sa, joissa joukkueet ovat tasaväkiset ja samalla edustavat viiteryhmän 

tyyppisiä kansakuntia. Ruotsin ja Suomen välinen suhde on tästä 

hyvä esimerkki: nämä maat ovat monilla urheilun aloilla suurinpiirtein 

tasaväkiset, ja Ruotsi on Suomeen nähden usein »viiteryhmän» ase

massa arvioitaessa Suomen kulttuuritason taloudellista ja sosiaalista 

kehitystä. Ruotsin ja Suomen välisissä maaotteluissa tunteet viritty

vät helposti, yleisö elää voimakkaasti mukana ja niitä luonnehtii 

jyrkkä sisä- ja ulkoryhmäasetelma. Syystä nämä maaottelut ovat eri

tyisen kiista- ja konfliktiherkkiä. Todettakoon vielä, että näissä maa

otteluissa tehdään usein kansallisia ennätyksiä. Toisaalta taas esimer

kiksi Neuvostoliiton ja Suomen välisissä maaotteluissa ei ole havait

tavissa samalaista sisä- ja ulkoryhmäasennoitumista, mikä johtunee 

maiden välisistä huomattavista rakenne- ja suuruuseroista. Nämä 

eroavuudet tekevät vertailun, arvioinnit tai muut viiteryhmäfunktiot 

maiden välillä epämielekkäiksi. Tästä syystä häviö Neuvostoliiton 

joukkueelle ei aiheuta myöskään mitään kansallisen itsetunnon ko

lausta; sitä vastoin on turhauttavaa ja melkein kuin » kansallinen tap

pio» hävitä Ruotsin joukkueelle; vastaavasti on paljon suurenmoi

sempaa ja suurempaa tyydytystä antavaa »lyödä Ruotsi» kuin voittaa 

Neuvostoliitto - mikäli nyt kärjistetty tulkintani näistä kansallisista 

tunnelmista pitää paikkansa1). 

On tietysti muitakin ryhmäsamaistumisesta riippumattomia tilanne

tekijöitä, jotka niin ikään voivat olla yhteydessä kansainvälisen kil

paurheilun konfliktialttiuteen. Urheilun ammattimaistuminen, joka on 

ollut seurausta huippu-urheilun vaatimustason noususta, johtaa voiton 

ja menestymisen tärkeytymiseen ja yliarvostukseen. Tätä tendenssiä 

vahvistaa edelleen huippu-urheilun saama, laajeneva julkinen huomio. 

G. C. Homansin vaihtosuhdekäsitteen avulla tulkittuna ammattimais

tuminen merkitsee urheilijalle lisääntyviä 'sijoituksia' ja 'kustannuk

sia' ja samalla kasvavia palkinto-odotuksia. Mikäli tämä hyötysuhde

jää urheilijan kannalta epäedulliseksi seurauksena on Homansin mu

kaan ärtymys ja tyytymättömyys2).

Voiton tärkeytyminen yhdessä ammattimaistumisen aiheuttamien 

1) Olettamusta viiteryhmämaiden merkittävyydestä etnosentrisyyden eräänä edellytyk
senä voitaneen edelleen kehittää Galtungin mielenkiintoisen »aggressioiden rakenne
teorian» pohjalta. Tämä aggressioteoria perustuu erilaisten kansallisten resurssien
järjestysepätasapainon käsitteeseen; ks. J. Galtung, A. Structural Theory of Aggres
sion, Information 1, 1964-65, s. 15-38.
2) G. C. Homans, Social Behavior - lts Elementary Forms, New York 1961, s. 72-78. 
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motivaation muutosten kanssa lisää epäurheilijamaisen ja sääntöjen 

vastaisten käyttäytymisen todennäköisyyttä huippu-urheilussa. Ny

kypäivän korkean vaatimustason urheilussa konfliktit ovat todennä

köisempiä kuin aikaisemmin, puhtaan amatööriurheilun päivinä. 

Kilpailuun ja erityisesti kansainväliseen urheiluun sisältyvä konflik

tin uhka ei ole vain urheiluviranomaisten asia, se on myös tärkeä 

tutkimuksen kohde. 

Edellä on väitetty, että kansainvälisessä kilpaurheilussa konfliktin 

uhka on lisääntymässä. Yleisön kasvava kiinnostus vahvistaa kan

sainvälisen kilpaurheilun kansakuntakeskeistä luonnetta ylikansallis

ten tarkoitusten kustannuksella. Edelleen, vaatimustason nousu ja 

siitä johtuva kilpailun totaalistuminen järjestelmien väliseksi kilpai

luksi on myös omiaan tähdentämään menestyksen saavuttamista siinä 

määrin, että keinojen hyväksyttävyyskin jää toisarvoiseksi, jolloin 

kilpailujen konfliktitodennäköisyys kasvaa. Kansainvälisen kilpaur

heilun totaalistuminen merkitsee sitä, että menestyksen saavuttami

nen ei enää ole samassa määrin kuin aikaisemmin - Paavo Nurmen 
aikaan - urheilijan omaehtoisten ponnistusten ja suorituskyvyn asia, 

vaan se riippuu enentyvästi koko kansallisen urheilujärjestelmän te

hokkuudesta ja resursseista: urheilun väestöreserveistä, urheilutieteen 

tasosta, organisaation ja valmennusjärjestelmän tehokkuudesta jne. 1).

Tähän kehityssuuntaan ja sen seurausilmiöihin ei toistaiseksi ole kiin

nitetty mitään huomiota, vaikka se kaipaisi vakavaa pohdintaa ja 

tutkimista. 

Penkkiurheilun laajeneminen kaikkialla maailmassa osoittaa, että 

nykyisin sellaisetkin väestönosat, jotka eivät itse ole omakohtaisesti 

harrastaneet kilpaurheilua eivätkä siis kokemuksesta ole oppineet ur

heilun aatetta ja sen fair play -normeja, ovat nyt kiinnostuneita urhei

lusta sen kannattajina ja myötäeläjinä. Tämä saattaa myöskin lisätä 

urheilun häiriöalttiutta. Toisaalta kuitenkin samanaikaisesti havait

tava omakohtaisen urheiluharrastuksen laajeneminen lievittää tuon 

kehityksen häiriövaikutuksia, koska juuri aktiivinen osallistuminen on 

ehkä tehokkain keino urheilun ihanteiden ja sen sääntöjen oppimiseksi 

ja sisäistämiseksi. 

1) Kansallisen valmennusjärjestelmän osuudesta menestykseen ja suorituskykyyn tulee
vakuuttuneeksi, kun tutustuu esim. Neuvostoliiton tai muiden johtavien urheilumaiden
valmennusjärjestelmiin; ks. esim. N. Ozolin, The Soviet System of Athletic Training;
E. Joki - E. Simon (eds.), International Research in Sport and Physical Education,
ICSPE, Springfield III., 1964, s. 468-478.
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Eräs yleisesti tunnustettu perusehto good will'n ja hyvien suhteiden 

edistämiseksi kansainvälisessä urheilussa on kilpailun kirjoitettujen ja 

kirjoittamattomien sääntöjen ehdoton noudattaminen. Osoituksena 

tähän tähtäävästä ja todella tarpeellisesta aloitteesta on International 

Council of Sport and Physical Education -järjestön äskettäin perus

tama rehdin pelin edistämiskilpailu Pierre de Coubertin -palkinnosta. 

Kuitenkin tutkimushavainnot viittaavat siihen, etteivät edes urheili

joiden käsitykset fair play'n mukaisesta käyttäytymisestä kilpailun eri 

tilanteissa ole kovinkaan yksimieliset1). Jos tämä on tilanne urheilijoi

den kohdalla, käsitysten vaihtelu on luultavasti vielä suurempi penk

kiurheilijoiden ja urheilujohtajien joukossa. Tässä valossa ICSPEn 

aloite näyttää hieman ennenaikaiselta. Ensivaiheessa pitäisikin selvit

tää ja täsmentää fair play -käsitteen sisältö, minkä jälkeen kansainvä

listen urheiluviranomaisten olisi hyväksyttävä ja vahvistettava nämä 

periaatteet ja normit. Ilman näitä toimenpiteitä kilpailun julistaminen 

rehdin pelin edistämiseksi tuskin on täysin perusteltua. Erimielisyys 

säännöistä ja erilaiset käsitykset fair play -käyttäytymisestä sisältyvät 

konfliktin todennäköisyyden. Tämä voidaan eliminoida vain yksikä

sitteisten ja täsmennettyjen yleisten sääntöjen ja käyttäytymisnormien 

avulla2). 

Liiallinen poikkeaminen kilpailussa »samojen ehtojen» periaat

teesta (on equal terms) on omiaan mitätöimään kilpailun tarkoituksen 

ja lisäämään sen konfliktialttiutta. En voikaan yhtyä R. W. Jones'n 

kantaan: 

»Urheilussa ratkaisee laatu eikä määrä. Tämä on ehkä kansainväli
sen urheilun kehityksen tärkein taustatekijä. Pienellä maalla on samat 
mahdollisuudet menestykseen kuin suurella maalla»3). 

Käsitykseni mukaan menestys riippuu enentyvästi kansallisen ur

heilujärjestelmän koko suorituskyvystä ja totaalisista voimavaroista; 

niinmuodoin kehityssuunta suosii kiistatta suuria maita4). 

1 J I eK1ja on suonttanut alustavia tutK1muKsia urhei11Joiden Ja t11Kunta-a1an op1sKeiijoi
den fair paly -käsityksistä kilpaurheilussa. 
2) Fair play -normien täsmentäminen vaatisi kansainvälistä yhteistoimintaa. Tämän
suuntaisia yrityksiä on jo tehty; ks. esim. P. Martin, Introduction to the Charter of
Sportmanship, Report of the Unesco - Congress »Sport-Work-Culture», Helsinki
1959, s. 122-124.
3) R. W. Jones, op.cit. s. 160.
4) Tämä kehityssuunta voidaan selvästi havaita esim. äskettäisissä (v. 1965) yleisurhei
lun Euroopan cupin loppuottelun osanottajamaista: Neuvostoliitto, Englanti. Ranska,
Puola, ltä-Saksa ja Länsi-Saksa.
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Lähivuosina tämä kehityssuunta todennäköisesti voimistuu ja poik

keamat samojen ehtojen -periaatteesta voi johtaa kansainvälisen kil

pailujärjestelmän uudelleen arviointiin - jopa olympiakisojen osalta 

uudelleenjärjestelyihin. Kansainvälisessä kilpaurheilussa tarvittaneen 

juuri sellaisia tarkistuksia ja järjestelyjä, joiden avulla kilpailun elineh

tona oleva samojen ehtojen periaate voisi riittävästi toteutua. Tutki

malla viimeaikaisia muutoksia eri maiden kilpailukontakteissa suh

teessa niiden voimavarojen määrään saataisiin selvitystä yhtäläisten 

ehtojen merkittävyydestä kilpailun jatkuvuuden determinanttina. Jo

kin tutkimuslaitos pystyisi helposti suorittamaan tällaisen selvityksen 

kansainvälisistä kilpailusuhteista ja niiden kehitystrendeistä. 

Kehitysennusteet ovat nykyisin tietämyksen tasolla vain arvailuja 

tuntemattomine todennäköisyyksineen, mutta ne ovat silti pohdinnan 

arvoisia mahdollisuuksia. Vaikka konfliktien uhka on lisääntymässä 

kansainvälisessä urheilussa, pätee samalla kuitenkin myös Jones'n 

näkemys: 

» Urheilu voi todella kehittyä erittäin positiiviseksi, kansojen keski
näistä ymmärtämystä edistäväksi tekijäksi. Kaikki osanottajat voisi
vat olla kansakuntien hyvän tahdon edustajia. Heillä on tässä suuri 
tilaisuutensa ja kaikkien urheilijoiden olisi huolehdittava siitä, ettei 
tätä tilaisuutta laiminlyödä. » 

Rehti peli 

Kilpaurheilun itsesäätelyä: rehti peli. Rehdin pelin toteutus 

määrittelee urheilun moraalin. Tutkimus osoittaa, että käsi

tykset rehdistä pelistä vaihtelevat. 1971 

Erilaisilla kilpailusäännöillä on tärkeä osuutensa kilpaurheilun ylei

sessä säätelyssä. Tämä on varsin ymmärrettävää, kun muistetaan, 

että itseasiassa urheilukilpailu on luonteeltaankin sopimusvarainen, 

sääntöjen avulla hahmotettu käyttäytymismalli. Poikkeaminen näistä 

säännöistä muuttaa väistämättä kilpailun joksikin muuksi kuin tarkoi

tetuksi ja aiheuttaa häiriön sen säätelyssä. 

Kilpailun kirjoitetut säännöt määrittelevät ensi sijassa kilpailulajin 

luonteen ja edellyttävät kilpailun tarkoituksen toteuttamiseksi yh-
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denmukaisuutta ja yhteismitallisuutta urheilijoiden käyttäytymisessä. 

Urheilun kirjoitettuja sääntöjä täydentävät rehdin pelin eli ns. fair 

play -säännöt. Nämä urheilun kirjoittamattomat säännöt edustavat 

urheilun moraalia, koska ne määrittelevät tavallisesti sen, mikä tie

tyissä kilpailutilanteissa on oikeaa ja väärää käyttäytymistä eettisessä 

mielessä; lisäksi ne määrittelevät kilpailun 'oikean' urheilullisen tar

koituksen. Rehdin pelin säännöt peilaavat todennäköisesti myös yh

teiskunnan kehitysmoraalia eli niitä käsityksiä, jotka määrittelevät 

yleisesti eettisesti hyväksytyn tai kielletyn käyttäytymisen yhteiskun

nassa. Voitaneen myös sanoa, että kirjoittamattomat säännöt ilmen

tävät urheilun eetosta eli sitä, missä hengessä kamppailua voitosta 

käydään. UNESCOn pääjohtaja Rene Maheu sanookin asian seuraa

vasti: 

»Samoin kuin mitään urheiluottelua ei voi olla ilman voittamisen
halua, samoin sitä ei voi olla ilman sääntöjä ja etiikkaa. Juuri nämä 
säännöt, jotka ohjaavat urheilua, ja tämä etiikka, joka sitä opastaa, 
erottaa urheilun siitä armottomasta kamppailusta, jonka tunnemme 
sodan nimellä ... » 

Kilpailun säätelyn kannalta olisi tärkeätä selvittää, mikä merkitys 

säännöillä on urheilijoiden käyttäytymisen opasteina. Tällöin on siis 

kysymys näiden sääntöjen normiluonteesta; onko niillä käyttäyty

mistä ohjaava, pakottavuuden vai ainoastaan suosituksen ja ideaalin 

luonne. Säätelyn kannalta on myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

miten yksimielisiä/erimielisiä ollaan näiden sääntöjen sisällöistä eli 

siitä, mikä on rehtiä ja mikä epärehtiä käyttäytymistä urheilussa. Jos 

käsityksissä tässä suhteessa on suuria eroja, tämä lisää kilpailun häi

riöalttiutta ja vaikeuttaa sen säätelyä. 

1. Tutkimustehtävä

Fair Play eli rehti peli kuuluu urheilun aatesisällön keskeisiin käsittei

siin. Urheilun kielenkäytöstä fair play on siirtynyt yleiskieleenkin ja 

erityisesti sellaisten asiain yhteyteen, joissa on kysymys kilpailusta, 

etuvastakohdista tai ristiriitojen sovittelusta. Yleisestä ja yleismaail

mallisesta käytöstä huolimatta käsitteen sisältö on monimerkityksi

nen. Mitään yleispätevää rehdin pelin tai oikean urheiluhengen mu-
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kaisen käyttäytymisen määrittelyä ei liene. On jokseenkin varmaa, 

että kysyttäessä urheilijoilta tai urheilujohtajilta heidän käsitystään 

fair paly'sta, saataisiin hyvin erilaisia vastauksia. On myös ilmeistä, 

että urheilukirjallisuudesta löytyy vastaavasti fair play -käsitteen pii

ristä mitä erilaisimpia suosituksia, normeja tai käyttäytymismalleja. 

Tutkimuksessa pyritään pelkistämään näitä urheilun kirjoittamatto

mien sääntöjen sisältöjä ja samalla selvittämään, miten suuri yksimie

lisyys/erimielisyys vallitsee siitä, minkälainen käyttäytyminen on hy

väksyttävää/ei-hyväksyttävää kilpaurheilussa. 

Koska tutkimuksessa ollaan ensi sijassa kiinnostuneita kilpaurhei

lussa vallitsevista moraalikäsityksistä, vastaajien hyväksymi

sen/ ei-hyväksymisen reaktiot kohdistettiin kilpaurheilun aktuaalisia 

valintatilanteita kuvaaviin tapahtumiin. Näiden tilannetapahtumien 

luetteloimisessa käytettiin apuna asiantuntijamenettelyä. Tutkimusai

neiston kokoaminen suoritettiin valvottuna ryhmätiedusteluna kysely

lomakkeen avulla. Kyselyn ohjeissa sanottiin: 

» Kilpailusäännöt eivät aina tarkoin määrittele mitä urheilija saa
tehdä tietyissä tilanteissa ja mitä hän ei saa. Mitkä Te seuraavista 
tilanteista kiellätte tai hyväksytte? Merkitkää rasti (x) siihen vaihtoeh
toon, joka vastaa Teidän omaa mielipidettänne.» 

Vastaajan vastausvaihdot olivat: hyväksyn - en hyväksy - en osaa 

sanoa. Kyselylomakkeen kysymykset esitetään tutkimustulosten yh

teydessä. Koska tutkimus oli luonteeltaan vahvasti kokeileva, tutki

musaineisto kerättiin epäsystemaattisesti sopivissa, mielivaltaisesti 

valituissa urheiluväen ryhmätilanteissa. Tämä tapahtui vuosien 1962 

ja 1963 aikana. Tutkimukseen osallistui urheilun toimihenkilöitä, seu

ratoimitsijoita, valmentajia, urheilu- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä 

aktiivisia kilpaurheilijoita, yhteensä 426 miestä ja 100 naista. 

2. Tutkimuksen rajoitukset

Tutkimustuloksia arvioitaessa on pidettävä mielessä tutkimuksen ko

keileva luonne: tarkoituksena oli lähinnä tiedustella urheilumoraalin 

tutkimisen mahdollisuuksia ja keskeisiä tutkimusongelmia. Tutki

muksen tarkoitus selittänee myös tutkimuksen koehenkilöstön valin

nan puutteet. Sumimpia puutteita lienevät seuraavat: 
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1) Tutkimustuloksia ei ole lupa yleistää, koska tutkittavat eivät
edusta tilastollisesti mitään laajempaa rajallista perusjoukkoa. Tulok

set viittaavat vain oireellisesti siihen, että urheilijoiden, liikunnan 

opiskelijoiden, valmentajien yms. joukossa esiintyy mahdollisesti vas
taavanlaiset jakautumatendenssit ja säännönmukaisuudet. Mitään 

yleisiä johtopäätöksiä esim. kilpaurheilussa vallitsevista, tosiasialli
sista moraali- tai fair play -käsityksistä ei juuri voida tulosten poh

jalta tehdä. 

2) Tutkimustulokset heijastavat vain niitä fair play -käsityksiä,

jotka liittyvät kyselyyn valittuihin kilpailutilanteisiin. Tämä va

lintatilanteiden joukko tuskin kuitenkaan edustaa urheilun kaik

kia mahdollisia fair play -sisältöjä tai moraaliulottuvuuksia - siitä 

ei ainakaan ole mitään takeita. Jos tutkimukseen olisi sisällytetty 

muita kilpailutilanteita, tuloksena olisi saattanut olla myös uusia fair 

play -sisältöjä. Tämä fair play -merkityssisältöjen rajaamisen kysymys 

liittyy fair play -käsitteen tai urheilumoraalin määrittelyn ongelmaan. 

Näiden käsitteiden sisältöä ei tunneta, ja siksi ei myöskään voida 

ennalta rajata fair play -käsitteen ulottuvuutta; itseasiassa tutkimuk

sen tarkoituksena on etsiä ja pelkistää näitä ulottuvuuksia ja siten 

edistää fair play'n määrittelyä. Koska tutkimukseen valitut kilpailuti

lanteet eivät mahdollisesti tuo esille kaikkia fair play -merkityssisäl

töjä tai moraaliulottuvuuksia, tarvitaan uusia tutkimuksia ensinnäkin 

tämän tutkimuksen pelkistämien ulottuvuuksien pysyvyyden koette

lemiseksi ja toiseksi mahdollisesti uusien fair play -ulottuvuuksien 

pelkistämiseksi uusien kilpailutilanteiden avulla. 

3) Tutkimus ei anna mitään tietoa fair play -käsitysten normiluon

teesta eli niiden pakottavuudesta tosiasiallisessa kilpailukäyttäytymi

sessä. Käyttäytymisen säätelyn kannalta fair play -sääntöjen normi

luonne on hyvin merkityksellinen; tässä suhteessa on suuri ero sillä, 

onko tietyllä fair play -käsityksellä vain käyttäytymisihanteen 'epäto

dellinen' luonne vai onko sillä käyttäytymistä ohjaava, vahvan normin 

olisi mutkistunut ja sellaisena vaikeuttanut aineiston keräystä ja 
niinpä fair play -käsitysten normiluonteen selvittäminen päätettiin 

1) Klaus Mäkelä on ansiokkaasti selvittänyt käyttäytymissääntöjen erilaista normiluon
netta ja niiden mittaamisen ongelmia lisensiaattitutkimuksessaan »Normeista Sosiolo
gian tutkimuskohteena», Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia n:o
29/1963.
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jättää myöhempien tutki
nyi

sten asiaksi. Fair play -käsitysten normi

luonteen tutkiminen on kilpaurheilun säätelyn kannalta tärkeää, mutta 

sen avulla voidaan selvitää myös kilpaurheilun luonteen muuttumis

ta1). 

3. Tutkimusanalyysi

Analyysissä pyrittiin yksinkertaisuuteen ja taloudellisuuteen. Varsi

nainen fair play -merkityssisältöjen pelkistäminen suoritettiin tulo

momenttikertoimiin perustuvan korrelaatiomatriisin avulla. Muuttujat 

ryhmiteltiin korrelaatiokertoimien mukaan eri fair play -merkityssisäl

töjä edustaviksi muuttujakimpuiksi, ryväksiksi. Jokainen muuttuja 

sijoitettiin johonkin ryväkseen ensisijaisesti korrelaatioriippuvuuksien 

ja toissijaisesti muuttujien käsitevaliditeettiin perustuvan loogisen yh

teenkuuluvaisuuden mukaan2). 

3 .1. Kovan pelin moraali 

1. Maalintekotilanteessa läpi
murtautunut vastustaja
kaadetaan takaapäin

2. kun nyrkkeilyssä pyritään
lyömään auki vastustajan
heikko silmäkulma

3. Painija A käyttääjotain
kiellettyä otetta. Vastus
taja B katsoo olevansa
oikeutettu käyttämään
samaa kiellettyä otetta

1. 2. 3. 4.

.11 

.10.17 -

Hyväksyy (%) 
Miehet Naiset 

(426) (100)

20 00 

44 12 

28 25 

1) Tämänkaltaista normianalyysia olen soveltanut jalkapallon muutosilmiöitten tarkas
telussa; ks. Jalkapalloilun tienviittoja.
2) Tämän yksinertaistetun 'faktorianalyysin' pohjalta laadittiin myös ryväksittäin
Guttman-tyyppiset moraaliasteikot. Joitakin muuttujia jouduttiin jättämään asteikkojen
ulkopuolelle heikon riippuvuuden, katkaisukohtien samankaltaisuuden tai muun tekni
sen puutteen vuoksi. Muuttujien asteikollisuus, puutteetkin huomioonottaen, osoittaa
löydettyjen fair play -sisältöulottuvuuksien validiutta ja asteikkojen 'normaalit' toistet
tavuuskertoimet (0.89-0. 92) niiden tyydyttävää reliabiliteettia. Guttman-asteikkoja ei
käytetä kuitenkaan tämän tutkimuksen analyysissa.
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Hyväksyy (%) 
1. 2. 3. 4. Miehet Naiset 

(426) (100)

4. Nyrkkeilijä tyrmää tarkoi-
tuksella vastustajansa,
vaikka tietää voittavansa
muutenkin .14 .18 .16 34 22 

5. Hyväksytkö alkoholin käytön .16 .10 .07 .14 23 8 
suurkilpailujen päättäjäisissä

Kilpailutilanteissa 1-4 on kysymys väkivallan hyväksymisestä me

nestyspäämäärän saavuttamisessa. Vaikka kuvatuissa tilanteissa lii

kutaan rikosoikeudellisesti moitteenalaisen teon raja-alueilla miehistä 

keskimäärin kuitenkin 1/3 hyväksyy väkivallan näissä tilanteissa. 

Naisten väkivallansieto on tuntuvasti harvinaisempaa. Alkoholinkäy

tön hyväksyminen näyttää liittyvän oireellisesti väkivallan hyväksy

miseen. Väkivaltaisen käyttäytymisen yleistymisestä korkean vaati

mustason kilpaurheilussa on merkkejä, ja mahdollisesti urheilun kir

joittamattomat säännöt muuttuvat vaatimustason noustessa tässä suh

teessa entistä sallivammiksi. Jos näin tapahtuu, on odotettavissa, että 

väkivallan käyttö urheilussa alkaa kiinnittää myös oikeus- ja järjes

tysviranomaisten kasvavaa huomiota. Vaikka väkivaltaisen eli kovan 

pelin kannatus onkin yllättävän yleistä tutkittujen joukossa, selvä 

enemmistö on kuitenkin sitä vastaan. Englantilainen tutkija Norbert 

Elias on historiallisten tutkimustensa perusteella päätynyt siihen joh

topäätökseen, että yhteiskunnan väkivallan yleinen sietotaso ja sen 

muuttuminen heijastuvat myös ruumiinkulttuurissa: niinpä esim. hel

leenien väkivaltainen yhteiskunta suosi myös brutaalia ja väkivaltaista 

kamppailu-urheilua; nykyaikainen jalkapallo on sievistynyt yhteiskun

nan sivilisoitumisen myötä1). Väite merkitsee sitä, että urheilu osajär

jestelmänä on riippuvainen yhteiskunnan kehysarvoista ja -normeista 

ja samalla sen historiallisesta kehitysvaiheesta. Väkivallan ja kovan 

pelin hyväksyminen vaikeuttanee kilpailun säätelyä; kovan pelin mo

raali antaa tavallaan luonnollisen oikeutuksen molemminpuoliseen 

kovaan peliin, mikä käytännössä saa helposti kumulatiivisen luonteen 

ja johtaa tästäkin syystä säätelyhäiriöihin. 

1) Elias'n havaintoja olen selvittänyt kongressiselosteessa Liikuntakulttuurin yhteis
kunnalliset julki- ja piilokasvot, Stadion 4/1969,
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3 .2. Voittamisen moraali 

1. Kun »peesataan»
suunnistuksessa

2. Voimistelumaaottelussa toi
sen maan tuomarit havaitsevat
vastapuolen tuomareiden
vetävän kotiinpäin» ja
alkavat itse tehdä samoin

3. Urheilija on 5000 m:n juok
sussa todennut menettäneensä
kaikki mahdollisuudet sijoit
tua hyvin ja keskeyttää

4. Yleisö kannustaa vain oman
paikkakunnan joukkuetta

5. Urheilija vaihtaa seuraa
joukkueensa pudotessa
heikon menestymisen
johdosta sarjasta

1. 2. 3.

.06 

.10 .12 

.09 .07 .26 

Hyväksyy(%) 
4. Miehet Naiset

(426) ( 100)

13 2 

26 27 

15 4 

26 21 

Yllä luetelluissa kilpailutilanteissa pelkistyy voittamisen yksinomai

nen tarkoitus. Voittamisen moraalissa hyväksytään sellainen urheiu

lijan, urheiluyleisön ja kilpailutuomarin käyttäytyminen, mikä osoit

taa voittamisen eksklusiivista tarkoitusta. Jakautumat viittaavat sii

hen, että ¼ tutkituista hyväksyy tällaisen voittamisen moraalin, sel

vän enemmistön ja etenkin naisten suhtautuessa kielteisesti voittami

sen yksinomaisuuteen. On ilmeistä, että kuvatunlaiset tilanteet lisää

vät kilpailujen häiriöalttiutta. Jos korkean vaatimustason kilpaurhei

lussa voiton arvostus ylitärkeytyy, on mahdollista, että myös voitta

misen moraali yleistyy ja kilpailun säätely vaikeutuu. 

3.3. Etuilun moraali (inequal terms) 

1. Kun 5 000 m:llä »roikutaan»
koko matka ja vasta lopussa
kiritään ohi

2. Kun ei lainata omaa keihästä,
joka osoittautuu järjestäjien
välinettä paremmaksi
pahimmalle kilpailijalle

3. Aavistuslähtö pikajuoksussa

.10 

.13 .03 

Hyväksyy(%) 
Miehet Naiset 

(426) (100)

77 

29 

76 

66 

25 

65 
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4. Hiihtäjä kirittää oman koulunsa
edustajaa, jolla on ilmeiset
voiton mahdollisuudet kou
lujen välisissä kilpailuissa

.11 .14 

Hyväksyy(%) 
Miehet Naiset 
(426) (100)

.14 66 72 

Voittamisen tarkoituksesta on kysymys myös silloin, kun erityise

tua hyväksi käyttämällä pyritään varmistamaan voiton saavuttami

nen. Tutkittujen huomattava enemmistö näyttää hyväksyvän erityise

dun hyväksikäytön luultavasti urheilutekniikkaan kuuluvana osateki

jänä; sitä vastoin väline-edun (» keihään lainaus») hyväksyy vain vä

hemmistö. Naiset näyttävät kannattavan yleisemmin amatööriurhei

lun ideologiassa tähdennettyjä samojen ehtojen periaatetta paitsi kou

lun hiihtokilpailujen kirittämisessä! Voittamisen ja etuilun moraaliu

lottuvuudet eivät ole erikseen, eivätkä myöskään suhteessa toisiinsa, 

selkeästi jäsentyneet. Tätä osoittaa mm. se, että suunnistuksen » pee

saus» sijoittuu riippuvuussuhtcittcnsa mukaan voittamisen moraaliu

lottuvuuteen, mutta sitä sisällöllisesti vastaava »roikkumistaktiikka» 

5 000 m:n juoksussa sijoittuu etuilun moraaliin. Yllättävää on myös 

se, että peesausta kannattaa vain pieni vähemmistö mutta roikkumista 

valtaenemmistö! Mahdollisesti peesaus-termi on ollut outo ja aiheut

tanut tässä kepposen; jännittävämpää on kuitenkin olettaa, että suun

nistuksessa rehti peli tulkitaan ideaalisemmin kuin maallistuneessa 

rata- ja kenttäurheilussa. 

Heijastaako erityisedun hyväksikäytön yleinen kannatus urheilussa 

kilpailuyhteiskunnan menestyspyrkimysten yleistä moraalia: kyynär

päätaktiikkaa ja vilppikeinottelua? Miten on muuten ymmärrettävissä 

se, että juoksukilpailussa yleisesti hyväksytään menettely, jossa yksi 

juoksija saa tehdä juoksun vetäjänä sen raskaimman ja kuluttavimman 

työn toisten säästellessä voimiaan loppusuoran ratkaisua ja 'palkin

nonjakoa' varten, tai miten on ymmärrettävissä sellaisten tilanteitten 

hyväksyttävyys, että pikajuoksussa ennen aikojaan vilpillisesti star

tannut palkitaan voittajana ja 'nopeimpana' tai että menestys saavute

taan kirittäjän sivustatuen avulla? 

Etuilun yllättävän yleinen hyväksyttävyys voi selittyä myös yksin

kertaisesti sillä, että kuvatunlaiset kilpailutilanteet ovat yleisiä kilpai

luissa, jolloin tämä yleinen käytäntö itseasiassa 'pyhittääkin' tämän-
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kaltaisen menettelyn eli käytännöstä johdetaan sitä vastaava hyväk

syttävyyden sääntö. 

3.4. Yksilöedun moraali 

Hyväksyy(%) 
1. 2. 3. 4. Miehet Naiset

(426) (100)
1. Urheilija kieltäytyy vas-

taanottamasta palkintoa 21 32 
2. Urheilija kieltäytyy maansa

edustustehtävistä työ- ja . 15 82 78 
perhe-esteiden vuoksi

3. Juoksija keskeyttää
maaottelukilpailun kovan .05 .04 59 89 
pistoksen saatuaan

4. Kun pelaajat protestoivat
erotuomarin tahatonta
erehdystä vastaan pesä- .14 .03 .14 23 40 
pallopelin pesäkilvassa

Tämän muuttujajoukon ryvästymisen aste jää heikoksi ja samalla 

vahvasti tulkinnan ellei suorastaan mielikuvituksen varaiseksi. Muut

tujat näyttävät viittaavan urheilijan itsemääräämisoikeuteen ja omien 

etunäkökohtien ja intressien ensisijaisuuteen valintatilanteissa. Tätä 

yksilön omaehtoisuutta kilpaurheilunkin harjoittamisessa tähdentää 

Roger Bannister todetessaan, että urheilu on yksilön eikä kansakun

nan asia1). 

Urheilun yksilökeskeisyys ilmenee siinä, että työ- ja perhe-esteet 

hyväksytään yleisesti edustustehtävistä kieltäytymisen perusteiksi. 

Naiset näyttävät kannattavan miehiä yleisemmin urheilun yksilökes

keisyyttä. 

3 .5. Joukkue-edun moraali 

1. Käytetään hyväksi
heikkoa tuomaria

2. J oukkuepelissä
»pelataan aikaa»

3. Kun kalastetaan vir-
heitä koripalloilussa

Hyväksyy(%) 
I. 2. 3. 4. 5. 6. Miehet Naiset

(426) (100)

31 12 

.16 - 73 63 

.26 .25 54 26 

1) Roger Bannister, The meaning of athletic performance, ICSPE:n kongressiseloste,
1963, s. 17-21.
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4. Kun pussitetaan 800 m:n
juoksussa vahva vastustaja

5. Jääkiekkomaaottelussa häi
ritään rangaistuslaukauk
sen suorittajaa 1) 

6. Sovittu varaslähtötak
tiikka pikajuoksussa 2) 

7. Painija A auttaa seura
toveriaan B:tä voittoon
antamalla tälle vapaa
ehtoisesti selkävoiton 

l. 

.14 

.10 

.07 

.07 

2. 

.16 

. 15 

.21 

.08 

3. 4.

.15 

.09 .16 

.09 .27 

.10 .09 

Hyväksyy(%) 

5. 6.
Miehet Naiset 
(426) (100)

67 21

55 29 

.29 61 22 

.12 .14 19 23 

Tämä muuttujajoukko peilaa lähinnä kilpaurheilun joukkuetoimin

nan moraalia. Tässä moraalissa joukkueen ja sen menestymisen edut 

ovat määrääviä, ja niinmuodoin kaikki sellainen menettely tai taktiik

ka, joka palvelee joukkueen etua katsotaan hyväksyttäväksi. Vas

tausjakautumat osoittavat, että tämänkaltainen ryhmäedun moraali 

saa varsin laajan kannatuksen erityisesti miesten keskuudessa: mies

ten enemmistö hyväksyy mutta naisten enemmistö kieltää joukkue

edun moraalin kilpaurheilussa. Tämä tulos on sopusoinnussa yksi

löedun moraalin tarkastelussa havaittujen erojen kanssa siinähän to

dettiin naisten korostavan miehiä yleisemmin urheilun yksilökeskei

syyttä. Se, että »yksilömoraalissa» ja joukkue-edun moraalissa on 

kysymys ainakin jossakin määrin vastakkaisista käsityksistä, näkyy 

myös seuraavista, negatiivisten etumerkkien sävyttämistä korrelaati

oista: 

Yksilöedun vs. joukkue-edun moraali 

Joukkue-edun moraaliosiot 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. .01 .01 -.10 -.05 .03 -.03 .01 

Yksilöedun 2. .07 -.03 .00 .01 -.01 .01 -.05 
moraaliosiot 3. -.04 -.06 .01 -.17 .05 -.06 -.06 

4. -.04 -.03 -.03 -.09 .08 .04 .01 

1) Kysymys kuului täydellisesti: Norja-Suomi jääkiekkomaaottelussa Norja sai ran
gaistuslaukauksen, jonka suorittaja asettui suorituspaikalleen. Tällöin 3-4 suomalaispe
laajaa kävi vuorotellen »antamassa ohjeita» maalivahdille. Vasta pitkän odotuksen
jälkeen sai norjalainen tehdä yrityksensä - epäonnistuen.
2) Olympiakisoissa edusti erästä maata 100 m:n loppukilpailussa 3 juoksijaa, joilla oli
ainoastaan yksi paha kilpailija. Juoksijat päättivät noudattaa seuraavaa taktiikkaa:
Juoksija n:o l varastaa l. lähdössä, juoksija n:o 2 varastaa 2. lähdössä ja juoksija n:o 3
varastaa 3. lähdössä. Neljännessä lähdössä kaikki tekevät onnistuneen lähdön.
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4. Mitä opimme

Tutkimuksessa pyrittiin kokeilevasti kartoittamaan urheiluväen käsi

tyksiä hyväksyttävästä/ei-hyväksyttävästä käyttäytymisestä sellai

sissa kilpailutilanteissa, joista ei ole virallisten sääntöjen antamia 

opasteita. Tutkittaessa näiden käsitysten keskinäisiä suhteita voitiin 

todeta niiden kimppuuntuvan eli ankkuroituvan yleisimpiin peruskat

somuksiin kilpaurheilun tarkoituksesta ja niistä keinoista, jotka ovat 

sallittuja noiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Riippuvuussuhteiden 

perusteella kilpaurheilussa näyttää vallitsevan ainakin seuraavat, kir

joittamattomien sääntöjen kattamat moraaliulottuvuudet: kovan pelin, 

voittamisen, etuilun, yksilöedun ja joukkue-edun moraalijoukot. 

Kovan pelin moraali hyväksyy väkivaltaisten keinojen hyväksikäy

tön kilpailutavoitteen saavuttamisessa. Keskimäärin miehistä noin 

¼- 1/a hyväksyy kovan pelin selvän enemmistön suhtautuessa siihen 

kielteisesti. Naiset ovat yleisemmin sitä vastaan kuin miehet. 

Voittamisen moraali korostaa voiton saavuttamisen keskeisyyttä ja 

korvaamattomuutta kilpaurheilussa. Kärjistettynä tämä merkitsee si

tä, että kilpaurheilun haijoittamisen mieli ja mielekkyys riippuu yksin 

menestymisestä: menestyksen puutteessa myös kilpaurheilu menettää 

mielekkyytensä. Menestymisen tärkeys saattaa toisten mielestä antaa 

oikeutuksen jopa sivustatuen hyväksikäyttöön voiton saavuttamisek

si. Voittamisen moraalin kannatus on samansuuntainen ja -asteinen 

kuin kovan pelin moraalin kannustus: sekin on vähemmistömoraali. 

Etuilun moraalissa on kysymys jonkin sellaisen erityisedun hyväksi

käytöstä ja hyväksymisestä, joka takaa yhdelle kilpailijalle kanssakil

pailijoita paremmat voittamisen edellytykset. Yleensä enemmistö tut

kituista näyttää kannattavan etuilun moraalia ja miehet jonkin verran 

yleisemmin kuin naiset. 

Yksilöedun moraali korostaa kilpaurheilun yksilökohtaista luonnetta 

ja yksilön oikeutta toteuttaa siinä omaa etuaan ennen yhteisön tai 

joukkueen etua. Nimenomaisesti yksilön edun ensisijaisuutta ilmen

tävät osiot viittaavat siihen, että enemmistö ja erityisesti naiset hy

väksyvät yksilöetujen ensisijaisuuden ainakin niissä kilpailutilanteis

sa, joissa ne joutuvat ristiriitaan kilpailun- tai yhteisöetujen kanssa. 

Joukkue-edun moraali korostaa joukkueen etua kilpailutavoitteen 

saavuttamisessa ja se hyväksyy urheilijan käyttäytymisen ja kilpai

lussa noudatetun taktiikan sen mukaan, miten ne edistävät joukkueen 
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menestystavoitetta. Miesten selvä enemmistö hyväksyy mutta naisten 

enemmistö kieltää joukkue-edun moraalin. 

Tutkimus siis osoittaa, että urheiluväenkin keskuudessa vallitsee 

erilaisia käsityksiä kilpaurheilun moraalista eli siitä, minkälainen käyt

täytyminen on hyväksyttävää/ei-hyväksyttävää kilpaurheilun eri ti

lanteissa. Tutkimushavainnot viittaavat myös siihen, että yksimieli

syyden aste vastanneitten keskuudessa vaihtelee eri moraaliulottu

vuuksien kohdalla ja että yleensä naiset ovat yksimielisempiä käsityk

sissään. Tästä moraalikäsitysten yksimielisyydestä/erimielisyydestä 

eri asioitten kohdalla antaa karkean yleiskuvan seuraava taulukko, 

jossa yksimielisyyttä/erimielisyyttä on mitattu tietyn osion sisältämän 

käyttäytymistilanteen hyväksyneiden ja ei-hyväksyneiden prosentti

lukujen erotuksen avulla (yksimielisyyden aste on suuri jos erotus on 

81-100 % ja aste on pieni eli erimielisyys on suuri jos erotus on

0-20 %):

Moraaliulottuvuus 

Kovan pelin moraali 

Voittamisen moraali 

Etuilun moraali 

Yksilöedun moraali 

Joukkue-edun moraali 
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Tutkittujen yksimielisyys/erimielisyys osioittain 
kilpailumoraalin eri ulottuvuuksilla 

Osioitten jakaantuma yksimielisyys-
asteen mukaan (hyv. % miinus ei-hyv. %) 

Yksimieli- Eri mieli-
syys suuri syys suuri 
81-100 % 61-80 % 41-60 % 21-40 % 0-20 %

++ + +-

N 2 2 

M 2 2 

N 2 2 

M 2 2 

N 2 2 

M 2 2 

N 

M 2 

N 3 2 1 

M 2 3 2 

N 4 4 9 6 2 

M 3 9 10 3 



Täydellistä 1. absoluuttista yksimielisyyttä voidaan tuskin käytän

nössä ainakaan moraalikäsitysten alueella todeta; yksimielisyyden 

määrittely jää käytännössä sopimusvaraiseksi. Vaikka edellisen ase

telman jakautumat eivät oikeuta mihinkään tarkempiin yleistyksiin, 

voitaneen kuitenkin todeta, että erimielisyyttä hyväksyttävästä käyt

täytymisestä esiintyy melko runsaasti tutkimukseen valittujen kilpai

lutilanteiden kohdalla. Valitut kilpailutilanteet eivät kuitenkaan kuulu 

mihinkään edustavaan näytteeseen kaikista mahdollisista kilpailuti

lanteista, vaan pikemminkin ne on valittu 'kriittisten' erityistilantei

den joukosta, jolloin myös erimielisyyden esiintyminen voi olla taval

lista yleisempää. Taulukon jakauma viittaa jo aikaisemmin todettuun 

havaintoon: naiset ovat yksimielisempiä kuin miehet kilpaurheilun 

moraalikäsityksissään. Miten tämä ero on selitettävissä? Miehet ovat 

tunnetusti kiinnostuneempia kilpaurheilusta. Kilpaurheilussa on to

dennäköisesti ainakin jossakin määrin oman, muusta yhteiskunnasta 

erottuvan todellisuutensa piirteitä, ja niinmuodoin mahdollisesti myös 

erityisiä moraalikäsityksiäkin hyväksyttävästä käyttäytymisestä. Jos 

näin on asianlaita, silloin miesten käsitykset heijastavat paremmin 

kilpaurheilun todellisuutta ja sen poikkeavuuksia yhteiskunnan ylei

sistä moraalikäsityksistä ja naiset vuorostaan arvioivat yleisemmin 

urheilijan käyttäytymistä juuri yleisten moraalikäsitysten mukaisesti. 

Tätä selitystä tukee se havainto, että naisten moraalikäsitykset olivat 

yleisesti humanistisemmat kuin miesten. Osakyselyyn sisällytettyjen 

parin taustamuuttujan valossa voidaan myös todeta, että miesvastaa

jat olivat naisvastaajia yleisemmin altistuneet kilpaurheiluun ja sen 

menestystavoitteeseen: 

Harrastatteko pääasiassa 

kilpaurheilua 
kuntourheilua 
ei lainkaan liikuntaa 

Naiset 
(100) 

% 
19 
81 

Miehet 
(274) 

% 
58 
40 

2 

100 100 

Mikä mielestänne seuraavista näkökohdista on tärkein kansainväli

sessä kilpaurheilussa? 
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menestyksen saavuttaminen 
kilpailusääntöjen ehdoton 
noudattaminen 
urheiluveljeyden edistäminen 
tieto puuttuu 

Naiset 
(JOO) 

% 
13 

8 
79 

Miehet 
(426) 

% 
35 

15 
47 
3 

100 100 

Tämän kokeilevan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kilpaur
heilun eettisten eli fair play -käsitysten sisältöjä ja näiden käsitysten 
yksimielisyyttä/erimielisyyttä mielivaltaisesti valitun joukon keskuu
dessa. Molemmilla tutkimuspiirteillä on todennäköisesti merkitystä 
kilpaurheilun säätelyssä. Jos kilpaurheilu sävyttyy » viidakkomoraa
lin» tai »sota-ilman-aseita» -moraalin mukaisesti säätelyhäiriöt ovat 
todennäköisiä; samoin jos kilpaurheilun eri osapuolet ja etenkin kil
paurheilijat ja -joukkueet ovat sisäistäneet erilaiset käsitykset hyväk
syttävästä/ei-hyväksyttävästä käyttäytymisestä. Alustavat tutkimus
havainnot näyttävät viittaavan siihen, että urheiluväen keskuudessa 
vallitsee melko yleisesti sellaisia hyväksyttävyyden käsityksiä ja sel
laista erimielisyyttä hyväksyttävästä käyttäytymisestä, mitkä käytän
nön kilpailutilanteissa ovat omiaan edistämään säätelyhäiriöitä. Tu
lokset ovat tässä suhteessa kuitenkin luonteeltaan alustavia ja kysy
myksiä herättäviä. Kilpaurheilun vaatimustason nousu ja tähän kehi
tykseen liittyvä menestystavoitteen tärkeytyminen todennäköisesti 
mitätöivät humanistisen fair play -moraalin merkitystä käyttäytymis
opasteena ja vahvistavat kovan pelin, voittamisen, etuilun ja joukkue
edun moraalin asemaa ja samalla - kilpailun häiriöalttiutta (?). Näi
den väitteiden ja kehityssuuntien tueksi tarvittaisiin kuitenkin syste
maattisempaa ja laaja-alaisempaa tutkimusta, jossa huomio olisi kiin
nitetty kilpaurheilun keskeisempien eturyhmien: kilpaurheilijoitten, 
kilpailutuomareitten, urheilujohtajien, valmentajien ja yleisön, moraa
likäsityksiin. Jatkotutkimuksissa olisi tärkeä selvittää myös näiden 
moraalikäsitysten normiluonnetta l. niiden pakottavuutta ja ideaali
suutta. Kilpaurheilun säätelyn kannalta pitäisi selvittää myös joukko
harhan eli näennäisnormien mahdollinen vaikutus urheilijoiden ja ur
heiluväen käyttäytymisessä. Joukko harhasta ja näennäisnormeista on 
kysymys mm. silloin, jos esim. kuvitellaan vastajoukkueen hyväksy
vän kovan pelin käytön ja tämän perusteella itse ryhdytään sitä sovel
tamaan, vaikka tosiasiassa kumpikaan joukkue ei sitä hyväksy. 
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Citius-altius-fortius 

Amatööriurheilun haaksirikko: olympiakisat. Paradoksi: 
olympiakisat edistävät urheilun ammattimaistumista. 
MOnchenin kongressiesitelmä. 1972 

CITIUS-ALTIUS-FORTIUS - NOPEAMMIN - KORKEAM

MALLE - VOIMAKKAAMMIN. Lähestyvien kisojen aikana 
nämä olympiakisojen maagiset tunnussanat viestitetään jälleen ympäri 
maailman, sadoille miljoonille ihmisille. Mutta kisatunnus ei sisällä 
vain urheilun tarkoituksen ja ihanteen sellaisena kuin sen paroni de 
Coubertin käsitti, vaan myös kehitysidean urheilun muuttumiseksi toi
senlaiseksi kuin mitä kisojen perustajat ovat tarkoittaneet. Kuvates
saan nykypäivän kilpaurheilua Hans Giinther Prescher kysyy oireelli
sesti jo kirjansa otsikossa: Sport - Segen oder Fluch unserer Epoche? 
(1961) eli Urheilu - aikamme siunaus vai kirous? Englantilaiset Philip 
Goodhart ja Christopher Chataway vuorostaan ovat nimikoineet kan
sainvälistä urheilua pohtivan kirjansa enteellisesti War Without Wea
pons (1968) eli Sota ilman aseita. 

1. Urheilu avoimena järjestelmänä

Vastoin monien olympialiikkeen kannattajien ja asiamiesten käsityk
siä urheilu ei voi elää omassa todellisuudessaan - tai »epätodellisuu
dessaan» - ilman ympäristönsä sosiaalisia, poliittisia ja kultturellisia 
vaikutuksia tai ilman, että urheilun maailma ulottaisi vaikutuksiaan 
ympäristöönsä ja siihen yhteiskuntaan, josta se on osa. Urheilun ja 
olympiakisojen sosiaaliset instituutiot eivät toimi tyhjiössä, vaan yh
teiskunnassa ja maailmassa; urheilun maailma on niin hyvä tai huono 
kuin se yhteiskunta, jota se edustaa ja peilaa. 

Kisatunnus CITIUS-ALTIUS-FORTIUS viittaa kilpailun peruside
aan: kilpailtaessa paremmuudesta ja voitosta suorituskykyä on pyrit
tävä nostamaan. Suorituskyvyn kohottaminen käsitetään urheiluideo
logiassa jonkinlaiseksi itseisarvoksi. 

Kisatunnuksineen kilpaurheilu avoimena järjestelmänä ilmentää ja 
myötäilee myös sitä yleistä saavutusten arvostusta, joka on ominaista 
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koko läntiselle kulttuurille yli kansallisten, vieläpä poliittisten rajojen. 

Yhtyessään tähän yleiseen saavutusten arvostamiseen urheilu saa 

itselleen tärkeän yhteiskunnallisen oikeutuksen ja hyväksyttävyyden. 

Tämä sama suorituspyrkimys on se perustavanlaatuinen tekijä, joka 

muovaa ja muuntaa huippu-urheilua ja olympiakisojakin suuntaan, 

joka ei ole edes kansainvälisten urheiluviranomaisten tarkoittama tai 

haluama. Jos sallitaan sellainen selitys, joka perustuu vain yhteen 

syytekijään - tällaiset yhden faktorin selitysteoriat ovat yleensä pa

hasti puutteelliset ja kyseenalaiset - niin urheilussa vaatimustason 

nousu näyttää olevan se perustavanlaatuinen syy, joka on näiden 

muutosten taustavoima ja joka aiheuttaa myös erilaista väärinkäytös

tä, keinottelua, selkkausta ja kiistaa nykypäivän huippu-urheilussa, 

lisäksi sen ammattimaistumista. 

Vaikka olympiakisojen tunnus CITIUS-AL TIUS-FORTIUS pe

rustaa oikeutuksensa ja maagisen viehätyksensä itse kilpailun perus

mielteeseen ja läntisen kulttuurin yleisiin arvostuksiin eräät muutkin 

tekijät vahvistavat tätä suoritustason nousua. 

2. Vaatimustason nousu

Viimeaikainen tuloskehitys osoittaa, että prosessina CITIUS-AL

TIUS-FORTIUS on noudattanut kiihtyvää, käyräviivaista tendens

siä. Urheiluharrastuksen tavaton laajeneminen kaikkialla maailmassa 

on myötävaikuttanut tähän kehitykseen, koska kilpailun perusluonne 

- päästä Mr. Jonesin edelle ja pysyä siellä - edistää suorituskyvyn

maksimointia. Lienee säännönmukaista, että mitä suurempi joukko

kilpailee ja tavoittelee samaa päämäärää - vaikkapa maailmanmesta

ruutta tai olympiavoittoa - sitä korkeammaksi suoritustaso pyrkii

kohoamaan1). 

Menestystavoitteena CITIUS-AL TIUS-FORTIUS on saavutta

nut yleisen arvostuksen joukkotiedotuksen ja suuren yleisön myötä

vaikuttamana. Maailmanlaajuinen urheiluyleisö on yksi laajimmista ja 

virkeimmistä kansanliikkeistä mitä ihmiskunnan historia tuntee. Ny

kypäivän huippu-urheilua ei itseasiassa voida ymmärtää, eikä sen 

merkittävyyttä tajuta, huomioon ottamatta tätä suuren yleisön sivus-

1) Suoritus- tai vaatimustaso viittaa tässä ki1joituksessa sellaiseen suorituskykyyn tai
valmiuteen, joka antaa menestystodennäköisyyden kansainvälisissä suurkilpailuissa.
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tatukea. Arvioinnin mukaan lähes miljardimääräinen ihmispaljous nä

kee lähestyvät Miinchenin kisat. Kuvitelkaamme mitä olisi urheilu ja 

mitä olisivat olympiakisat ilman tätä mahtavaa maailmanyleisöä: ur

heilussa tuskin olisi näitä nykyisiä doping-ohjelmia tai kaupallistumi

sen ja sala-ammattilaisuuden harmeja, mutta sillä ei myöskään olisi 

sen nykyistä merkittävyyttä maailman nuorison pääharrasteena ! On 

hämmästyttävää, miten vähän on kiinnitetty huomiota yleisön merkit

tävään osuuteen kilpaurheilun kehityksessä ja tähän laajaan, urheilun 

'passiiviseen' massakulutukseen 1). 

Yleisön tarpeet ja pyyteet ovat omiaan saamaan etusijan urheiluhal

linnonkin pyrkimyksissä, ja urheilijan hyvinvointi ja itse urheilun pa

ras ovat jäämässä taustalle. Jopa olympiakisoissa on urheilullisuuten

sa rinnalla enentyvästi » kerskakulutuksen» ja kaupallisen viihdeteol

lisuuden piirteitä. 

Urheilun joukko kulutus penkkiurheilun ja joukkotiedotuksen muo

doissa on antanut urheilutapahtumille maailmanlaajuisen julkisuuden: 

juoksijat eivät ole olympiakisojen radoilla yksin, vaan heidän matkas

saan ovat miljoonat TV-juoksijat ympäri maapallon. Tämä suunnaton 

julkisuus vahvistaa urheilun merkittävyyden moninkertaiseksi ja näin 

tehdessään se tärkeyttää ja nostaa kilpailumenestyksen arvostusta 

tavoitteena. 

Joukkotiedotus, välittäessään tietoja kansainvälisistä urheilutapah

tumista ja ennätyksistä, tavallaan ulottaa kansainvälisen urheilun yh

teismarkkinat kansallisen urheilukulttuurin alueelle: kansallisia urhei

lusaavutuksia ruvetaan entistä enemmän arvioimaan kansainvälisten 

tulosnormien mukaan. 

Osanoton ja penkkiurheilun laajeneminen on suuresti lisännyt kan

sainvälisen urheilun sosiaalista, kultturellista ja poliittista merkittä

vyyttä ja samalla urheilusaavutusten julkista arvostusta. Tämä kehi

tys on vuorostaan vahvistanut urheilujohdon ja urheilijoiden sijoittu

neisuutta vaatimustason nousuun sekä heidän valmjuttaan järjestää ja 

1) Gregory Stone on yksi niistä harvoista tutkijoista, joka on kriittisesti valottanut
yleisön merkitystä urheilussa: »Perusluonteeltaan moraalinen ja pelaajia jalostava ur
heilupeli näyttää joutuvan väistymään olemukseltaan epämoraalisen ja turmelevan ur
heilunäytelmän tieltä. Penkkiurheilijoiden massat alkavat syrjäyttää yhä suhteetto
mammin osanottajien lukumäärän ja katselijat, spektaattorit, kuten nimikin sanoo,
vahvistavat spektaakkelisuutta - epäpeliä. Tässä mielessä katsojat rappeuttavat urhei
lua ainakin, mitä tulee urheilun omaehtoiseen arvoon. Vallitsee jännitys pelin moraalin
ja katselijoitten epämoraalin välillä;» Gregory Stone: Play and Dis-Play, Eric Larra
bee-Rolf Meyersohn (toim.), Mass Leisure, Glencoe, 1960, s. 262.
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sijoittaa voimavaroja menestyksen saavuttamiseksi. Siten vaatimus

taso jatkaa nousuaan. Voiton arvostuksen lisääntyessä lisääntyvät 

myös nousevan vaatimustason mukaiset ponnistelut ja kustannukset. 

3. Nousevan vaatimustason seuraukset

3 .1. Uusi moraali 

Urheilun vaatimustason nousu aiheuttaa monia muutoksia kilpaurhei

lun järjestelmässä. Nämä järjestelmän muutokset ovat siten kietoutu

neet toisiinsa, ettei mitään selvää syy ja seuraus -ketjua ole erotetta

vissa. Kehityksen taustalla on kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä: TE

HOKKUUS eli urheilun harjoittamisen rationaalistuminen suoritus

kyvyn maksimoimiseksi ja menestyksen turvaamiseksi huippu-urhei

lun nousevan vaatimustason ja laajenevien yhteismarkkinoiden tilan

teessa. 

Urheilun kultuurijärjestelmässä tämä muutos merkitsee urheilun 

humanististen perusteiden heikkenemistä ja eettisten normien mitätöi

tymistä käyttäytymisopasteina sekä virallisen amatööriurheilun ideolo

gian vieraantumista urheilun varsinaisesta käytännöstä erityisesti sil

loin, kun amatörismin mukaiset periaatteet ja normit ovat ilmeisen 

ristiriidassa nousevan vaatimustason edellyttämien pyrkimysten 

kanssa. Amatörismin mystinen ideologia joutuu siten väistymään uu

den, järkiperäisen tehokkuus-ideologian tieltä, mikä nykyajan aat

teena antaa täyden oikeutuksen nousevan vaatimustason sanelemille 

pyrkimyksille. Uuden teknokraattisen moraalin mukaan urheilussa on 

tärkeintä menestys ja täydellinen antautuminen tämän tavoitteen ja 

ennätysten tavoitteluun - keinoista ja kustannuksista välittämättä. 

Siten kaikki sellaiset järjestelyt, toimenpiteet, voimavarat, vieläpä 

tieteelliset sovellutukset, jotka edistävät ennätysten ja saavutusten 

tuotantoa, ovat tärkeydessään ensisijaisia, jota vastoin ne urheiiuetii

kan, -kasvatuksen ja -ideologian piiriin kuuluvan ns. aatteelliset ky

symykset, jotka ovat ristiriidassa näiden tehopyrkimysten kanssa tai 

häiritsevät niitä,jäävät toissijaisiksi tai syrjäyttävät kokonaan urheilu

toiminnassa. Tämä vahvistuva urheilun uusi moraali nousee esiin 

vanhan ideologian rinnalla myös suomalaisten urheilujohtajien (yht. 
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1666) käsityksissä kysyttäessä heidän mieltään siitä, mikä on »oikea 

tapa» harjoittaa urheilua1): 

Työstettävässä kansainvälisessä tutkimuksessa urheilun fair play 

käsityksistä on todettu, että nuorten pelaajien käsitykset hyväksyttä

västä pelikäyttäytymisestä jalkapallon eri tilanteissa vaihtelevat suu

resti. Havainnot herättävät monia mielenkiintoisia kysymyksiä urhei
lusosiaalisaation sisällöistä ja mm. urheilun merkityksestä väkivaltai

sen/ei-väkivaltaisen käyttäytymisen oppimisessa tavoitesuuntaisessa 
käyttäytymisessä, mutta huomionarvoisinta tässä yhteydessä lienee 

se havainto, että urheilussa ollaan selvästi erimieltä eettisistä käyttäy
tymisnormeista. Nykypäivän urheilussa moraalikin näyttää erilaistu

van2). 

3 .2. Urheilun teollistuminen ja totaalistuminen 

Organisaation tasolla urheilun muuttaminen merkitsee teollisen tuo

tantotavan yleistymistä korkean vaatimustason mukaisten urheilusuo
ritusten tuottamiseksi: aikaisemmin synnyttiin mestariurheilijaksi, 

nykyisin mestarit tuotetaan; aikaisemmin kilpailumenestys oli ennen 
muuta yksilön asia, nykyisin se on enentyvästi koko kansallisen urhei

lujärjestelmän totaalisten pyrkimysten asia. Huippu-urheilun totaalis

tuminen käsittää mm. kansallisten voimavarojen mobilisoinnin, nuor

ten varhaisen rekrytoinnin urheilijan uralle, urheiluteknologisen tie-

1) Ks. vastausjakautumat s. 165.
2) Tässä kokeilevassa tutkimuksessa pyritään faktorianalyysin avulla jäsentämään ns.
rehdin pelin perusulottuvuudet jalkapallossa. Kyselyssä ovat olleet mukana Suomen,
Englannin ja Ruotsin parhaat junior-pelaajat. Kuvaavaa reilun pelin käsitysten erilai
suudesta on seuraava vastausjakautuma kysyttäessä pelaajien (yht. 925) käsitystä siitä,
mikä on tärkein huomioonotettava näkökohta pelaajan käyttäytymisessä ottelussa:

Pelikentällä on käyttäydyttävä: 
% 

1. erotuomarin vaatimusten mu-
kaan 29 

2. rehdin urheiluhengen mukaisesti 31 
3. oman joukkueen edun mukaisesti 34
4. ei osaa sanoa 6 

100 

Tut�imushavainnot viittaavat siihen, että tärkeintä ei ole sisäisesti ohjautunut käyttäy
tymmen eli käyttäytymisen itsesäätely sisäistyneitten eettisten peraatteiden - esim. fair 
play sääntöjen - mukaan, vaan pikemminkin ulkoisen kontrollin ja oman edun mukai
nen käyttäytyminen. Tämä käyttäytymistaipumus voi muuten lisätä kilpailujen konflik
ti- ja häiriöalttiutta. 
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teellisen kehittämisen, eri alojen asiantuntijoiden hyväksikäytön, 

valmennusjärjestelmien kehittämisen jne. Tämä urheilun totaalistu

minen ja teollistuminen lisäävät byrokraattisen organisaatiorakenteen 

tarvetta hierarkkisine valtasuhteineen ja laajenevine esikuntineen ja 

'tuotantoekspertteineen': valmentajat, koulutuspäälliköt, urheilulää

kärit ja -psykologit, valintaspesialistit, talousjohtajat, tiedotussihtee

rit, huoltomiehet jne. Huippu-urheilun totaalistuminen merkitsee käy

tännön kilpailutilanteessa sitä, että urheilijoiden ja urheilujoukkueiden 

suoritukset itseasiassa ilmentävät ja mittaavat entistä enemmän koko 

valtakunnallisen urheilujärjestelmän totaalista tehokkuutta! Tämä kil
pa-urheilun totaalistuminen on erinomaisen merkittävä ilmiö kan

sainvälisen urheilun kehityksessä ja se saattaa tulevaisuudessa johtaa 

jopa kansainvälisten urheilumarkkinoiden uudelleen järjestelyihin. 

Tämä kehityssuunta suosii selvästi suuria kansakuntia suurine resurs

seineen ja/tai totalitaarisia valtioita, koska keskitetty valtarakenne 

helpottaa kansakunnan resurssien ja yhteistoiminnan tehokasta mobi

lisointia menestyspyrkimysten hyväksi nousevan vaatimustason tilan

teessa. 

3 .3. Urheilun ammattilaistuminen 

Edellä tarkastelluilla muutoksilla urheilun kultuurijärjestelmässä ja 

organisaatiossa havaitaan tietysti vastinmuutokset urheilijan käyttäy

tymisessä. Näille muutoksille on tunnusomaista urheilun harjoittami

sen ammattimaistuminen, mikä lienee ensinnäkin urheiluharrastuksen 

muuttumisessa elämänuran kaltaiseksi, johon alistetaan ja sopeute

taan muut elämänintressit: koulunkäynti, ammatti ja työnteko, per

he-elämä jne., ja toiseksi se ilmenee urheilemisen muuttumisessa lei

kinomaisesta, vapaa-ajan harrasteesta työnluonteiseksi 'ammattiasi

aksi'. 

3 .3 .1 . Elämän sopeuttaminen 

Urheilun ammattimaistumisessa on luonnollisesti aste-eroja, samoin 

siinä, miten paljon urheilijat sopeuttavat elämäänsä urheilun vaati

muksiin. Ammattimaistuminen vaihtelee luultavasti myös eri urheilu-
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lajeissa myötäillen niiden erilaista vaatimustasoa 1). 

Elämän sopeuttaminen urheilun hyväksi voi tapahtua eri tavalla eri 

maissa. Myös eri urheilijat erilaisine arvostuksineen voivat toteuttaa 

sen eri tavalla esim. vaikka lykkäämällä avioitumistaan, laiminlyö

mällä koulunkäyntiään tai työtään tai vaikkapa valitsemalla itselleen 

sellaisen ammatin, joka edistää urheilun harjoittamista2). 

Ammattimaistumisen toinen piirre: urheilun luonteen muuttuminen 

leikinomaisesta vapaa-ajan harrasteesta työnluonteiseksi, kaipaa niin

ikään lähempää erittelyä. 

3 .3 .2. Urheilijain sopimussuhteinen järjestösidonnaisuus 

Koska organisaation - järjestön - merkitys urheilusuoritusten tuotta

misessa voimistuu, tämä välttämättä lisää urheilijoiden siteitä organi

saatioon, joka suunnittelee, kontrolloi ja säätelee tuotantoprosessia ja 

samalla urheilijoiden harjoittelua ja kilpailemista. Lisääntyvästä kont-

1) Väitteen paikkansapitävyydestä ei ole riittävää empiiristä näyttöä. Huippu-urheilijan
karrieeria selvittävä tutkimusaineisto antaa kuitenkin epäsuorasti tukea väitteelle (Ka
levi Heinilä ja Pauli Vuolle, Huippu-urheilijan karrieeri, Jyväskylän yliopiston liikunta
pedagogiikan laitos, l/1970).

Kyseisessä tutkimuksessa tiedusteltiin entisiltä huippu-urheilijoilta mm. sitä, missä 
määrin he kokivat tehneensä elämässään uhrauksia urheilun hyväksi - eli sopeuttaneen 
elämäänsä urheilun vaatimuksiin. Olettaen, että kansainvälisessä urheilulajissa yleinen 
vaatimustaso on korkeampi kuin puhtaasti kansallisessa lajissa, voitiin odottaa niin
muodoin, että jalkapalloilijat kokevat uhranneensa enemmän kuin pesäpalloilijat, mikä 
merkitsisi sitä, että jalkapallossa myös määritelmän mukainen ammattimaistuminen on 
kehittynyt pidemmälle kuin pesäpallossa. Tutkimustulokset antavat tukea tälle väitteel
le: 

Elämänalat, joilla uhraukset koetaan 

Ammattiura 
Koulutus 
Perhe-elämä 
Henkilökohtainen vapaus 

'Uhranneitten' prosentti
summat muilla elämänaloilla 

Urheilijat (%),jotka kokevat uhranneensa 
paljon tai hyvin paljon urheilun hyväksi 

Jalkapallossa Pesäpallossa 
(N 95) (N 108) 

46 20 
50 33 
59 44 
45 36 

335 244 

2) Urheilujohtajien ja urheilijoiden vuosia sitten käymä radiokeskustelu aiheesta »min
kälainen ammatti sopii urheilijalle» kuvastaa ammattimaista suhtautumista urheiluun.
Keskustelun lopussa eräs urheilijoista, kuulijoitten ja keskustelijoitten hämmästyksek
si, kysyi yllättävästi, eikä koko kysymysasettelu ole nurinkurinen ja eikö pitäisi pikem
minkin kysyä, minkälainen urheileminen ja mitkä urheilulajit sopivat mihinkin ammat
tiin?(= amatöörimäinen asenne).
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rollista johtuen urheilijat ovat heräämässä vai vomaan myös omia etu

jaan urheilussa. Täten urheilijoiden ja urheilujohdon väliset suhteet 

ovat saamassa kontrahti- eli sopimusluonteen: urheilijan oikeudet ja 

velvollisuudet määritellään ja niistä sovitaan entistä tarkemmin eten

kin huippujen eli sisärenkaan osalta. Tämä lisääntynyt sitoutuminen 

järjestöihin merkitsee urheilijain ja urheilemisen vapauden kaventu

mista: urheilijalla on entistä vähemmän edellytyksiä ja mahdollisuuk

sia har:joittaa urheilua oman mielensä ja halujensa mukaan ja omaeh

toisesti päättää siitä, miten harjoitella ja miten kilpailla. Tämän kehi

tyssuunnan vahvistuminen voi johtaa ainakin länsimaissa urheilijoi

den järjestäytymiseen ammattiyhdistysliikkeen tapaan. 

3 .3 .3. Hyvittävän kontrollin ja laskemallisuuden voimistuminen 

Pystyäkseen nousevan vaatimustason mukaisiin suorituksiin urheili

joiden on enentyvästi uhrattava aikaansa urheiluun, lisättävä ponnis

tuksiaan ja alistuttava koko uransa ajaksi tiukkaan askeettisuuteen. 

Yhä yleisemmin ja voimakkaammin urheilijat tiedostavat tämän voi

mavarojensa ja elämänsä sopeuttamisen 'kustannuksiksi ja 'uhrauk

siksi'. Vaatimustason noustessa järjestötkin joutuvat yhä useammin 

tilanteeseen, jossa suostuttelun ja aatteen keinot eivät enää yksin riitä 

urheilijoiden motivoimiseksi kovaan harjoitteluun ja maksimaalisiin 

ponnistuksiin. Huippu-urheilussa käytetäänkin enentyvästi 'korvauk

sia' eli ns. hyvittävän vaikuttamisen keinoja. Amitai Etzionia sovel

taen voidaan sanoa, että järjestöt soveltavat lisääntyvästi urheilijoihin 

normatiivisen vallankäytön lisäksi hyvittävää valtaa1). 

Nousevan vaatimustason tilanteessa urheilijoiden osallistuminen 

muuttuu laskelmoivaksi. Tämä suhtautumistapa on Etzionin mukaan 

luonteenomaista kaikille hyötyä tavoitteleville ja pääasiassa hyvittä

vää kontrollia käyttäville organisaatioille, esim. teollisuuslaitoksille. 

Laskelmointi viittaa sihen, että urheilijat yhä yleisemmin alkavat itse 

arvioida urheilemisensa hyötyjä ja haittoja. Urheilun vaatimustason 

noustessa urheilijoiden korvausvaatimukset lisääntynevät, ja urheili-

1) Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations, Clencoe, 1961,
s. 5. Nämä termit liittyvät Etzionin suurorganisaatioiden typologiaan. Hyvittävä valta
tarkoittaa kontrollia mm. palkan, palkkioiden, toimistusmaksujen, taloudellisten etujen,
palvelusten ja hyödykkeiden muodossa, kun taas ns. normatiivista valtaa sovellettaessa
käytetään mm. symbolisia palkintoja, julkisuutta, mainetta, arvonimiä ja arvomerkkejä,
rituaaleja sekä tunnustuksenantoa.

138 



jat alkavat entistä selvemmin tiedostaa etunsa urheilussa ja valvoa 

niitä ammattiyhdistysten lailla1). 

Vaatimustason nousun mukana lisääntyvä hyvittävän kontrollin 

käyttö saa ilmauksensa myös suomalaisten urheilujohtajien (yht. 

1666) käsityksissä amatöörisääntöjen tarkoituksenmukaisuudesta: 

vain 12 % urheilujohtajista kannattaa nykyisiä sääntöjä, valtaenem

mistön eli 88 %:n mielestä sääntöjä olisi tarkistettava ja muutettava 

juuri hyvittävään eli korvaukset ja palkkiot sallivaan suuntaan. Näissä 

käsityksissä heijastuu myös nykyisen amatööriurheilun kriisi- ja mur

rosvaihe mm. siinä, että 27 % urheilujohtajista ei pitänyt tärkeänä 

amatööriurheilun ihanteiden ja periaatteiden vaalimista, mutta kui

tenkin enemmistö (58 %) kannatti amatörismiä (kanta puuttui 15 %). 

Edelleen enemmistö (52 %) kannatti »huippu-urheilun kehittämistä 

maksoi mitä maksoi», kun taas 32 % piti ko. tavoitetta vähemmän 

tärkeänä (kanta puuttui 16 %). 

Amitai Etzionin käsityksissä organisaation tehokkuudesta peilau

tuu tavallaan myös nykypäivän huippu-urheilun muuntuminen teolli

seksi urheilutulosten ja -suoritusten tuotannoksi: 

» Tuotanto on järkiperäinen toiminta, joka vaatii systemaattista
työnjakoa, vallankäytöä ja kommunikaatiota mutta myös korkea-as
teisen koordinoinnin. Samalla se vaatii myöskin suoritusten syste
maattisen ja tarkan kontrollin. Tämä voidaan saavuttaa vain sellaisten 
sanktioiden ja palkitsemisten avulla, jotka ovat helposti määritettä
vissä ja läheisesti suhteutettavissa suorituksiin. Tähän soveltuvat yk
sin hyvittävät sanktioinnit ja palkitsemiset, koska ne voidaan määrit
tää paljon tarkemmin kuin pakkokeinot, tunnustukset tai mitkään 
muut vaikuttamisen keinot.» 

3 .3 .4. Urheilemisen ja työnteon lähentyminen 

Vaatimustason nousun vuoksi nykypäivän määrätietoinen valmentau

tuminen päivittäisine harjoitusurakoineen, suurine rasituksineen, vie

raannuttavine toistumisineen ja säännönmukaisuuksineen muistuttaa 

1) Friedric Blanzin tutkimushavainnot Meksikon olympiakisojen suomalaisedustajien
keskuudessa osoittavat, että suurempi osa urheilijoista piti ulkoisia motiiveja urhei
lussa tärkeämpinä kuin sisäisiä (34 % / 24 %); vastaavasti suurempi osa oli motivoitunut
urheilun tarjoamien aineellisten etujen mm. taloudellisten etujen, työpaikan saannin
tms. vuoksi kuin muista syistä; Huippu-urheilun asenteet ja stressinsieto kilpailua
edeltävässä odotustilanteessa, Suomen Olympiakomitea/SVUL, 1969, s. 9, taulukko 2. 
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enemmän teollista työntekoa kuin vapaa-ajan harrastusta ja leikkikan
taista urheilua1). Pitkälle aikavälille ohjelmoidun, systemaattisen tie
teellisen valmennuksen yleistyminen edustaa mitä merkittävintä uutta 
kehitysvaihetta huippu-urheilussa. Nyt on kuitenkin havaittavissa 
suurta vaihtelua siinä, missä määrin urheilijat uhraavat aikaansa urhei
luvalmennukseen ja urheilemiseen yleensä: toisaalta on vielä tosi ama
töörejä, jotka edelleenkin pitävät urheilua pohjimmiltaan leikkiperäi
senä vapaa-ajan harrasteena; toisaalta on lisääntyvästi kuitenkin sel
laisia huippu-urheilijoita, jotka lähe3 päätoimisesti keskittyvät urhei
lemiseen - silti jollakin konstilla säilyttäen kilpailu- ja olympiakelpoi
suutensa! Huolimatta näistä t,uomattavista eroavuuksista olennaisen 
tärkeässä ajankäytössään olympiakisoissakin kilpailijat asettuvat sa
malle 'lähtöviivalle' ja kilpailevat näennäisesti samojen ehtojen mu
kaan, mutta tosiasiassa hyvin erilaisten ja eriarvoisten ehtojen varassa 
ja siten myös tavallaan jo ennalta määräytyvin, hyvin eriasteisin me
nestysmahdollisuuksin. Syystä Melbournen kultamitalimies Chris
topher Brasher ihmetteleekin tämänkaltaisen kilp�ilun mielek
kyyttä ja pitää valmentautumisessa todettavaa eriehtoisuutta nyky
päivän amatööriurheilun varsinaisena perusongelmana: 

» Kansainvälinen Olympiakomitea on jo vuosia taistellut olympia�i
sojen ammattilaistumista vastaan. Ammattilaistumisessa on kaksi 
näkökulmaa - raha ja aika .. On suhteellisen helppoa varmistua siitä, 
ettei rahasta kilpaillut urheilija pääse osallistumaan kisoihin. Paljon 
vaikeampaa on sitä vastoin estää sella�s�a urheilijoita ?��l!istll;�asta: 
joita kutsun »aika-ammattilaisiksi» - to1sm san?en urhed1J01�a, Jo1ll�. �� 
ole mitään tosiasiallista ammattia tai ammattmraa, mutta Jotka snta 
huolimatta ovat onnistuneet järjestämään toimeentulonsa siten, ett_ä 
voivat täysin omistaa aikansa ja energiansa urheilemiseen ... todelli
nen vaara olympiakisojen ihanteille tulee niid�n urheilij�f de_n _ ta�olta: jotka laiminlyövät normaalin elämänuran v01dakseen taysia1ka1sestl 
omistautua kultamitalin tavoitteluun. »2)

Nykyisellään kansainväliset kilpailut näyttävät mittaavan urheili
joiden keskeistä paremmuutta, mutta itseasiassa ne mittaavatkin mo-

1) Bero Rigauer on tutkiskellut erityisesti huippu-urheilun ja työnteon lähestymistä:
Sport und Arbeit, Frankfurt 1969; Rigauerin kritiikistä ks. Raimund Sobotka, »lst
Leistungssport Arbeit?», Die Leibeserziehung, 12/1970, s. 403-407.
2) Christopher Brasher, Mexico 1968, A Diary of the XIXth Olympiad, London, 1968,
s. 4, 6.
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nessa tapauksessa sitä, miten paljon aikaa eri urheilijat ovat käyttä

neet urheilemiseen ja varsinkin treenaukseen. 

Viimeaikainen kehitys osoittaa, että huippu-urheilusta huolehtivat 

järjestelmät ja organisaatiot eri maissa pyrkivät nimenomaisesti urhei

lijoitten valmennuksessa hankkimaan itselleen etumatkaa ja erityise

tuja kilpailijamaihin verrattuna voidakseen siten varmistaa menesty

misen kansainvälisissä kilpailuissa. Ehkä ei vielä tänään mutta varsin 

luultavasti jo huomispäivänä teollinen vakoilu laajenee käsittämään 

myös kilpaurheilun, etenkin sen valmennuksen uudet opit ja mene

telmät. 

4. Urheilun muuntuminen

Edellä esitetty nousevan vaatimustason malli huippu-urheilun muun

tumisilmiöistä, erityisesti sen ammattimaistumisesta, on syy- ja seu

rauusuhteiltaan varsin kompleksinen ja pikemminkin kaksisuuntainen 

kuin yksisuuntainen: vaatimustason noususta johtuva urheilun ratio

naalistuminen ja ammattimaistuminen vahvistavat prosesseina toinen 

toistaan, mutta samalla ne vuorostaan 'palautteena' edistävät vaati

mustason edelleennousua ja vahvistavat sitä edeltäviä lisäehtoja eten

kin yleisön kiinnostusta ja ennätysnälkää sekä penkkiurheilun laaje

nemista. 

Malli kaipaa varmasti tarkistamista ja kokemusperäisen tutkimuk

sen antamaa vahvistusta. Syysuhteiltaan kompleksisen mallin empii

rinen koettelu on kuitenkin erinomaisen vaikeaa nykyisin sosiologisin 

ja metodologisin keinoin. 

Toisaalta malli onkin luonteeltaan ja tarkoitukseltaan enemmän teo

reettinen siinä mielessä, että sen on otaksuttukin vastaavan käytän

nön todellisuutta vain suhteellisessa mielessä. Mallin suhteellinen 

mieli sisältyy jo sen muutos- tai prosessiluonteeseen. Kuitenkin väi

tän, että huippu-urheilun vaatimustason noustessa ja samalla urheilun 

johtoon ja urheilijoihin kohdistuvien tehokkuusvaatimusten lisäänty

essä malli ja sen kuvaamat muutokset saavat enentyvästi todellisuus

pohjaa eli malli alkaa lähentyä käytännön todellisuutta. 

Olympiakisat, edistäessään humanismia, amatörismin ihanteita ja 

muita hyväksyttäviä arvoja, edistää tunnuksineen CITIUS-AL-
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TIUS-FORTIUS tarkoittamattaan ja paradoksaalisesti myös urhei

lun ammattimaistumista1). 

5. Huippu-urheilun tulevaisuus

Viimeaikaisen kehityksen valossa ja huolimatta huippu-urheilun suo

sion ja sen menestyksen ulkoisista puitteista huippu-urheilu on mo

nien ratkaisemattomien ongelmien ja vaikeutuvien valintakysymysten 

edessä. Pelkistynyt ja alati kiristyvä kilpailu voitosta on omiaan 

muuntamaan huippu-urheilun nolla-summa -peliksi: vain voitto mer

kitsee jotain, ja mitä yksi voittaa, sen muut häviävät. Vaatimustason 

jatkaessa nousuaan joutuvat ehkä voittajatkin kokemaan nolla-summa 

pelin aiheuttaman turhautuman jos ja kun tuon voittamisen ehtona ja 

hintana ovat lisääntyvät uhraukset elämän muilla aloilla. Onko nouse

van vaatimustason huippu-urheilu muuttumassa siten elämän nol

la-summa -peliksi? - voidaan jo kysyä. Nousevan vaatimustason ai

heuttaessa lisääntyviä 'sijoituksia' ja tehostamispyrkimyksiä kansain

välisen urheilun perusluonne on perinpohjin muuttumassa ja sitä ovat 

uhkaamassa jopa hajaantumisen vaarat. Huippu-urheilun vaatimusta

son kontrolli esim. amatöörisäännöin ja leiriharjoittelua koskevin ra

joituksin on osoittautunut tehottomaksi ja kansainvälisten urheiluvi

ranomaisten toimenpiteet ja säädökset ovat jääneet puutteellisiksi ja 

urheiluteknologian nopeaan kehitykseen nähden pahasti vitkaisiksi2). 

Viimeaikojen kehityksessä juopa ammattiurheilun ja ns. amatööriur

heilun välillä on nopeasti kaventumassa; ammattimaistumisen vahvis

tuessa huippu-urheilun vaatimustason nousun myötä tuo juopa hävin

nee pian kokonaan. Tulevaisuudessa kansainvälisen urheilun yhteis-

1) Uranuurtavassa tutkimuksessaan: Werte-Ziele-Wirklichkeit der modernen Olympisc
hen Spiele (Schorndorf bei Stuttgart, 1964), Hans Lenk on pyrkinyt selvittämään
olympiakisojen tarkoitettuja julkiseurauksia. Olympiakisojen vaikutus ulottuu kuiten
kin paljon pidemmälle: tarkoitettujen seuraamusten lisäksi sillä on myös tarkoittamat
tornia vaikutuksia, kansainvälisten vaikutusten lisäksi kisoilla on myös kansalliseen
urheiiukuittuuriin uiottuvia vaikuiuksia. Olympiakisojen kokonais111erkitykseu arvioi
miseksi tarvittaisiin uusia, laajakulmaisempia tieteellisiä tutkimuksia.
2) James A. R. Nafziger on erinomaisessa, kansainvälisen kilpaurheilun sääntelyä
koskevassa tutkielmassaan tarkastellut myös » hiipivää ammattimaistumista». Hän to
teaa mm .. » ... Amatööriyttä koskevia KO K:n sääntöjä on arvostettu enemmän pu
heissa kuin käytännössä ... ei ole mitään näyttöä sen käsityksen puolesta, että amatöö
risäännöt edistäisivät todellista amatörismiä urheilussa»; The Regulation of Transna
tional Sport Competition: Down from Mount Olympus, Vanderbilt Journal ofTransna
tional Law, Voi. 5, no. 1, 1971, s. 199.
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markkinoiden uudelleenorganisointi ja sen eriyttäminen nykyistä ta

saehtoisemmiksi multi- ja bilateraalisiksi järjestelmiksi voi myös tulla 

ajankohtaiseksi. Tietysti vaihtoehtona voi olla myös osallistumisen 

vähentäminen tai vetäytyminen kokonaan yhteismarkkinoista: kallis 

huippu-urheilu voi tulla liian kalliiksi ainakin pienille kansakunnille. 
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3. PÄÄTEKIJÄT

Olympiakisat 

1. Kallis perintö

Olympiakisat edustaa urheilun pyhättöä paaveineen ja kardi

naaleineen. Urheilun pyhiinvalel/us suuntautuu olympiaki
soihin. Sekin on ihmisen laitos ja altis rappeutumaan. 

TUL:n neuvottelupäivät. 1971 

Kaikilla yhteiskunnallisilla liikkeillä on omat aatteensa, innoituksen 

lähteensä ja uskontunnustuksensa. »Olympiakisat on aikamme suurin 

sosiaalinen voima». Tämä väite on lainattu KO K:n virallisesta sään

tökirjasta, ja se kuuluu olympialiikkeen ja samalla urheilun yleismaa

ilmalliseen uskontunnustukseen. Tässä uskontunnustuksessa paroni 

Pierre de Coubertinin aatteet ja usko olympiakisojen hyvään ovat 

kulmakivinä. Meillä suomalaisilla on erityisesti aihetta tunnustaa 

olympiakisojen suuri merkitys maamme tunnetuksi tekemisessä ja 

urheilun aatteen levittäjänä kansamme keskuudessa. Myös urheilun 

aatteen yleismaailmallisena levittäjänä olympiakisoilla on ollut kor

vaamaton merkityksensä. Nuoret, vasta itsenäistyneet kansakunnat 

ovat olympiakentiltä ammentaneet myös sitä kansallista itsetuntoa ja 

luottamusta omiin voimiinsa, jota jokainen kansakunta tarvitsee ole

massaolonsa ehdoksi. Tässä mielessä me suomalaiset osaamme ar

vostaa olympiasankareittemme saavutuksia ja kisojen merkitystä näi

den saavutusten näyttämönä. Ei näin ollen olekaan ihme, että meillä 

on vankkumaton usko olympialiikeeseen ja sen kantaviin aatteisiin. 

Tätä uskoa on ollut omiaan vahvistamaan aikaisempien olympiasaa

vutusten synnyttämä myytti suomalaisen poikkeuksellisesta urheilu

lahjakkuudesta, mikä uskomus edelleenkin - joskin pahoja kolauksia 

saaneena - elää urheiluväen toiveajattelussa. Englantilaiset Philip 

Goodhart ja Christopher Chataway eivät ainakaan tunnusta meidän 

luontaista valiomaisuuttamme, vaan häpeämättömästi väittävät 

vuonna 1968 julkaisemassaan, kansainvälistä kilpaurheilua käsittä

vässä kirjassaan War without Weapons - sota ilman aseita - että 
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itseasiassa » lentävät suomalaiset» ensimmäisinä poikkesivat urheilun 

amatööriyden ideasta ja ryhtyivät harjoittamaan urheilua tosikkomai

sesti. Toisten leikkiessä urheilua suomalaiset suhtautuivat siihen to
sissaan - siinä lyhyesti myös varhaisemman olympiamenestyksemme 
salaisuus. Tiedä vaikka totuus olisikin näin yksinkertainen. Ainakin 

viime aikojen heikon olympiamenestyksemme syynä pidetään sitä, 
että suomalaiset ottavat urheiluvalmennuksen nykyisin liian kevyesti, 
muitten suhtautuessa siihen vuorostaan jo ammattimaisen, jopa tie

teellisen vakavasti! 

Perinteistämme ja mainioista tiilikaisistamme johtuen suhtautumi
semme olympiakisoihin on tunnepitoinen; se on alunpitäenkin ollut 
rakkautta ensi silmäyksellä, ja tuo tunne valtaa meidät heti kun tulee 

puhe olympiakisoista ja muistista piirtyy elävänä kuva Berliinin kiso
jen 10 000 metrin kolmoisvoitosta: Salminen-Askola-Isohollo. 

Ja Akseli Kaskelaan yhtyykin tässä asiassa moni suomalainen ur
heilujohtaja: 

»Siniristilippumme nouseminen voittajan salkoon ja » Maam
me»-laulun kajahtaminen olympiakisojen kentillä ja stadioneilla on se 
tapahtuma, joka voimakkaimmin on julistanut meille Suomen menes
tystä urheilussa. Sen väkevän tunteen suomalainen haluaa kokea yhä 
uudelleen ja uudelleen. Maksoi mitä maksoi.» 

Ja kukapa meistä ei haluaisi myötäelää olympiakisojen väkeviä 
tunnelmia ja armotonta kamppailua 'laakereista'. Väitteessä: olym
piakisat on aikamme suurin sosiaalinen voima, on kieltämättä katetta: 

ainakin siinä on sellaista tunnevoimaa, joka kansallisiin pyyteisiin 
kytkeytyvänä kuumenee helposti intohimon kuumuusasteisiin. Tun

netta ja tunteita kirvoittavaa aatetta tarvitaan, jos mielitään saada 
jotain merkittävää aikaan. Tästähän edustamanne työväenliike ja sen 

suuret saavutukset ovat hyvänä osoituksena. Tunteet eivät ole yksin 
kuitenkaan riittäneet; niitä on pystyttävä ohjaamaan ja säätelemään 
järjen ja harkinnan avulla. Tuota järjen säätelyä kaivataan myös 
maamme urheilu politiikassa - ja myös suhtautumisessamme olympia
kisoihin. On muistettava, että olympiakisatkin on vain ihmistuote, 

kansainvälisen yhteistoiminnan aikaansaama sosiaalinen laitos, jonka 
tehtävää ja merkitystä on voitava lähetystä asiapohjalta eikä vain 

pallemaisin runosäkein; suhteemme siihen ei saa määräytyä mekaani
sesti ja perinteisesti, vaan sen nykyisen ja huomispäivän merkityksen 
mukaan. 
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2. Olympiakultti

Vahvasti tunnepitoinen suhtautumistapa olympialiikkeeseen ei tie

tenkään ole vain meille tunnusomaista; se on yleismaallinen, ja heijas

tuu selvästi olympiakisoja koskevasta kirjoitetusta etenkin sanoma

lehtien urheiluosastoista mutta myös olympiakirjallisuudesta. Tähän 

on monia selityksiä. 

2.1. Olympiakisojen kulttuuriluonne 

Olympiakisoilla on vahva kulttiluonne, jossa korostetaan nykyai

kaisten olympiakisojen helleenistä alkuperää, ja jota vaalitaan sisällyt

tämällä kisaohjelmaan, erityisesti avajaisjuhlaan, sääntömääräisesti

kin rituaaleja ja muita kulttimenoja. Olympiakisojen helleenisen perin

teen ja kulttiluonteen vahvistamiseksi on Kreikkaan perustettu Kan

sainvälinen Olympia-Akatemia,jonka tarkoituksena on KO K:n suoje

luksessa »olympiakäsitysten tieteellinen lujittuminen muinaiskreikka

laisen perinnön ja nykyaikaisen olympiakisojen perustajien antamien 

periaatteiden mukaisesti». Olympiakisojen kulttiluonne ikäänkuin en

nalta ehkäisevästi torjuu kritiikin ja asialliset lähestymistavat: kultti 

riisuu järjen ja kritiikin aseista. 

2 .2. Olympialiikkeen universaalisuus 

Jonkin tavan, keksinnön tai vaikkapa yhteiskunnallisen laitoksen laa

jaa levinneisyyttä sellaisenaan pidetään usein sen arvon ja merkittä

vyyden riittävänä mittapuuna. Niinpä olympiakisojen osanottajamää

rän suuri kasvu, maailmanlaajuinen julkisuus ja maan mahtavien mu

kanaolo riittävät monille todistamaan olympialiikkeen ja sen aatteen 

arvosta, vaikka samat todisteet puhuvat myös - vaikkapa maailman

sodan puolesta. Olympiakisojen yleismaailmallista julkisuutta edis

tää nykypäivän tehokas joukkotiedotus - joukkotiedotustahan kiin

nostaa kaikki se, mikä suurta yleisöäkin: kisojen draama ja luonne, 

»sota ilman aseita». Olympiakisat on miljoonille katselijoille ennen

kaikkea joukkoviihdettä, urheilutaitajien maailmansirkusta; Miinche

nin kisat näki 800 miljoonaa ihmistä järjestäjien arvioinnin mukaan.

Voiko tällaista maailmanmenestystä kukaan kritikoida?

146 



2 .3. Olympiakisojen hallintosuoja 

Olympialiikkeen kansainvälinen ja kansallinen hallintorakenne suojaa 

olympialiikettä ja sen ideologiaa kritiikiltä ja vierailta vaikutteilta. 

Itse itsensä täydentäen KO K on ratkaissut ikäänkuin itsepölytyksen 

avulla olympialiikkeen neitseellisen koskemattomuuden säilyttämisen 

ja samalla suvun jatkumisen pulmat. Kansallisella tasolla tämä suoja 

on järjestetty siten, että kansainvälisestä edustusurheilusta huolehti

vien erikoisliittojen edustajat muodostavat enemmistön kansallisissa 

olympiakomiteoissa. 

Vaikka olympialiike on täten erittäin tehokkaasti suojautunut ulko

puolisilta vaikutusyrityksiltä ja pyrkinyt eristäytymään muusta maa

ilmanmenosta omaksi todellisuudekseen, Urheilun Yhdistyneeksi 

Kansakunnaksi, se ei ole täysin pystynyt torjumaan uuden ajan uusia 

vaatimuksia. Tunnesuhtautumisen rinnalla myös kriittisempi suhtau

tuminen kisoihin näyttää saavan sijaa kansainvälisessä keskustelussa. 

Perinnesidonnaisen ja uskomusvaraisen urheilupolitiikan vähitellen 

väistyessä tiedonvaraisen ja tarkoituksenmukaisuuteen perustuvan 

liikuntapolitiikan tieltä alettaneen meilläkin lähestyä nykyistä asialli

semmin urheilumme pyhiä kuvioita. Silloin tulee myös aika olympia

kisojen etujen ja haittojen arviointiin koko maamme liikuntakulttuurin 

kehityksen kannalta. Isoisten jäljittely ja kansainvälisen urheilukehi

tyksen kritiikitön myötäily eivät välttämättä koidu oman maamme 

liikuntakulttuurin ja sen kansalaisten hyväksi. Näin kuitenkin toistai

seksi näytään uskottavan. 

3. Aatteet ja käytäntö

Tutkijoiden lisääntyvä yhteistoiminta voi olla oireellista asiallisem

masta suhtautumistavasta olympiakisoihin. Miinchenin kisojen yh

teydessä pidetty suuren tieteellisen kongressin yleisteema: urhei

lun ajankohtaiset ongelmat, on ehkä ennakko-oire tapahtumassa ole

vasta muutoksesta. Myös olympiakisat instituutiona on joutunut tutki

jain kriittisen arvioinnin kohteeksi. Mielessäni on tällöin erityisesti 

Rooman olympiakisoissa kultamitalin voittaneen soutujoukkueen jä

senen Hans Lenkin väitöskirjatutkimus olympiakisojen arvoista, 
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päämääristä ja todellisuudesta vuodelta 19641). Nykyisin Lenk toimii 
Karlsruhen yliopiston filosofian professorina. Lenk määrittelee olym
piakisojen arvot ja päämäärät KO K:n asiakirjojen ja Pierre de Cou
bertinin ajatusten pohjalta. Suurimpana vaikeutena tutkijalla on ilmei
sesti ollut näiden arvojen ja päämäärien toteuttamisasteen määrittä
minen; tähän ei ole mitään luotettavaa keinoa, ja tutkija on ollut 
pakotettu turvautumaan lähinnä olympiatapahtumia koskeviin selos
teisiin ja yleisiin havaintoihin. Kysymys on siis jokseenkin summittai
sesta arvioinnista. Arvojen ja päämäärien toteutuminen merkitsee 
tutkijan mukaan olympiakisojen jatkuvuuden vahvistumista, urheilu
liikkeen yleistä kehittymistä ja urheilijoiden persoonallisuuden kas
vua, kun taas toteutumattomuus merkitsee häiriöitä näissä suhteissa. 
Yleishavaintona ja johtopäätöksenä Lenk toteaa, että olympiakisojen 
ainakin osittain toteutuneitten arvojen ja päämäärien suhdeluku to
teuttamattomiin on 28:8 ja lähes täysin toteutuneitten suhdeluku to
teutumattomiin on 10:7 (s. 296). 

Olympiakisojen päämäärät ja arvot sekä niiden toteutumisasteet 
Hans Lenkin mukaan (s. 282-295). 

A. Ihmisen täydellistyminen (1/2)
1. Osallistuminen +
2. Fyysinen suorituskyky ja terveys 1/2
3. Kilpailukokemus: voitto ja tappio +

4. Maksimisuoritus: citius-altius-fortius +
5. Tähtiurheilijan asema +

6. Kasvatuksellinen merkitys 1/2
7. Fair play -ritarillisuus +
8. Taiteen ja henkisen elämän osuus -
9. Ruumiin ja sielun harmonia ja tähtiurheilun merkitys luonne

kasvatuksessa 1/2

B. Antiikin ja nykyajan piirteiden sopusointu ( 1/2) 

1. Antiikin ja Hellaan henki -
2. Nykyaikainen muoto ja organisaatio +
3. Nykyaikaiset arvot ja päämäärät +

C. Uskonnollinen yhteys (-)
1. Juhlakultti ja symboliikka 1/2
2. Aselepo kisojen aikana -
3. Rauhanliike -

1. Hans Lenk, Werte, Ziele, Wirklichkeit der Modernen Olympischen Spiele, Schorn
dorf bei Stuttgart, 1964.
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D. Sosiaaliset suhteet ja yhteisymmärrys (1/z)
1. Kaikkien urheilumuotojen ykseys 1/z
2. Eri maiden urheilijoiden yhteys ja yhteisymmärrys 1/z
3. Eri rotujen yhteys ja yhteisymmärrys 1/z
4. Eri kulttuurien ja uskontokuntien yhteys ja yhteisymmärrys 1/z
5. Eri väestökerrosten edustajien yhteys ja yhteisymmärrys 1/z
6. Eri sukupolvien yhteys ja yhteisymmärrys 1/z
7. Urheiluyleisön kansainvälinen yhteisymmärrys ja arvostus 1/z

E. Olympialiikkeen riippumattomuus ( +)
1. Osanottajien ja menestysmahdollisuuksien tasa-arvoisuus +
2. Puhdas yksilöiden välinen kilpailu
3. Taloudellinen riippumattomuus -
4. Amarööriys 1/2
5. Urheiluelämän säätely ja kontrolli +

F. Kisat kansallisen kasvatuksen keinona (1/z)
1. Kansallisen edustustehtävän kunnia 1/z
2. Kotiseudun, urheiluseuran yms. edustaminen +
3. Isäntämaan kulttuuriin tutustuminen -

Toteutunut: suuresti 
osittain 
tuskin 
lainkaan + 

Tutkimuksen tehtävänä oli siis selvittää, miten olympiakisat ovat 

onnistuneet niiden tavoitteiden edistämisessä, joita KOK ja ennen 

kaikkea de Coubertin asettivat perustaessaan olympialikkeen. Tutki

muksen tehtäväasettelu jättää kuitenkin kisojen kokonaisarvioinnin 

puutteelliseksi. Kisatavoitteet asetettiin osaltaan jo viime vuosisadan 

vaihteessa ja ne voivat jo tästäkin syystä olla vanhentuneita, nykyto

dellisuudelle vieraita. Lenk on tietoinen tästä rajoituksesta ja hän 

toteaakin, että itseasiassa kaikki muut olympia-arvot ja päämäärät 

paitsi fair playn edistäminen ovat herättäneet kiistaa ja vastaväitteitä. 

Niinpä olympiakisojen urheilullista suoritusideaa: citius-altius-fortius, 

nopeammin-korkeammalle-voimakkaammin, on pidetty hypertro

fiana 1. suoritusylikorostuksena, kisojen rauhantehtävä on merkinnyt 

toisten mukaan kansakuntien tietoista vastakkainasettelua, olympia

liikkeen riippumattomuus on leimattu epädemokraattiseksi, antiikin 

arvostus on tulkittu vääräksi paatoksellisuudeksi, nykyaikaisuuden 

vaatimus on johtanut luopumiseen humanismin ihanteista jne. On jopa 
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kiistetty olympiakisojen merkitys sosiaalisten yhteyksien rakentajana 

ja väitetty kisojen vahvistavan kansalliskiihkoa ja ryhmäitsekkyyttä 

(s. 279). Lenkin tutkimus jättää sen vaikutelman, että olympiakisojen 

perinteiset arvot ja päämäärät kaipaavat tarkistusta; ne eivät enää 

vastaa nykyhetken tarpeita tai ovat pahasti loitontuneet käytännön 

todellisuudesta. 

4. Kisojen piilovaikutukset

Yhtenä puutteena Lenkin tutkimuksessa kisojen kokonaisarvioinnin 

kannalta on se, ettei tekijä kiinnitä tehtäväasettelustaan johtuen juuri 

lainkaan huomiota olympiakisojen piilovaikutuksiin eli sellaisiin kiso

jen seurausvaikutuksiin, jotka eivät sisälly sen virallisiin päämääriin. 

Tällaisena tarkoittamattomana piilovaikutuksena voi olla vaikkapa 

kansallisen liikuntakulttuurin omaleimaisuuden häviäminen kansain

välisen kilpaurheilun yhtenäiskulttuurin tieltä. Kansainvälisen tunnus

tuksen ja olympiamenestyksen tavoittelussa meiltä on lähes tyystin 

hävinnyt kansallinen kisakulttuurimme ja luulen monen olympiajohta

jan olevan halukkaan 'kansainvälistämään' myös pesäpallon ja koulun 

liikuntakasvatusohjelman, jos se vain olisi heidän vallassaan. 

4.1. Maallistuminen 

Olympiakisojen merkityksen arvioinnissa oman maamme urheilupoli

tiikan kannalta on tärkeää ottaa huomioon ne mahdolliset muutokset, 

jotka olympialiikkeen viimeaikaisessa kehityksessä on havaittavissa. 

Kehityssuunnan pelkistäminen on erityisen tärkeää silloin, kun pyri

tään ennakoimaan olympiakisojen merkitystä huomispäivän maail

massa ja sen osuutta kansallisessa, pitkän aikavälin urheilusuunnitte

lussa. Lenk on jättänyt myös tämän selvitystehtävän tutkimuksensa 

ulkopuolelle. Olympiakisojen historia näyttää osoittavan, että olym

pia-aate ja kisojen urheilulliset tarkoitukset näyttävät parhaiten toteu

tuvan pikkukisojen aikakaudella Helsingin kisojen edustaessa tässä 

suhteessa kuitenkin miellyttävää poikkeusta. Helsingin kisathan oli

vat mittavat, mutta siitä huolimatta kisoja sävytti vahva urheilullinen 

ja humanistinen eetos. Mittasuhteiden kasvaessa olympiakisat näyt

tävät saavan helposti vieraita tarkoituksia ja tunnustuksia: Berliinin 
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kisat oli alistettu kansallissosialistisille tarkoituksille, Tokion kisat 

todistivat Kaukoidän talousihmeestä ja Miinchenin kisojen aavistan 

peilaavan ainakin yhtä paljon tekniikan kuin urheilun mestarinäyttei

tä. Tämä epäily Miinchenin kisojen sivutarkoituksesta tuli väistä

mättä mieleeni kuullessani kisojen tiedotuspäällikön selostusta kisa

valmisteluista ja lukiessani olympiabulletinista kisajärjestelyistä. 

Olympiakisojen paisuessa mammuttikisoiksi urheilija on vaarassa 

jäädä kisakoneiston pelinappulaksi. Tärkeintä tuntuu olevan se, miten 

nopeasti ja tehokkaasti tiedotustoiminta ja yleisönpalvelu pelaavat. 

Ken näkee, se tietää. Meksikon, järjestelyiltään monessa suhteessa 

onnistuneet kisat jätti avoimeksi hankalan kysymyksen siitä, kenen tai 

millä kustannuksella nuo loistokkaat juhlat järjestettiin. Olisikin mie

lenkiintoista tietää, miten vakavasti KOK pohti näitä yhteiskunnalli

sia näkökohtia myöntäessään kisat Mexiko Citylle vai sivuutettiinko 

tällaiset kysymykset olympialiikkeen 'puolueettomuuteen' ja 'epäpo

liittisuuteen' vedoten? 

4 .2. Totaalistuva kilpailu 

Olympiakisat kansainvälisen kilpaurheilun päätapahtumana säätelee 

kilpailun vaatimustason ja ne tulosnormit, joihin urheilijan ja urheilu

joukkueen on yllettävä, jos mielivät menestyä. Kilpailun luonteesta 

ja osanottomäärän kasvusta johtuen tämä vaatimustaso on jatkuvasti 

kohonnut, ja samalla kilpaurheilu on muuttanut luonnettaan: oltuaan 

olympiahistorian varhaisvuosikymmenien aikana vielä ensi sijassa yk

silöiden ja yksityisten joukkueiden välistä paremmuuden koetusta, 

kilpailu on nyt korkean vaatimustason aikakaudella muuttumassa sel

västi totaaliseksi, eri maiden urheilujärjestelmien väliseksi ja niiden 

suoritustehokkuutta mittaavaksi kilpailuksi. Urheilujärjestelmien vä

lisessä kilpailussa kansallisten voimavarojen määrä, niiden mobilisoi

tavuus menestystavoitteen suunnassa, urheilutieteen ja valmentaja

koulutuksen taso, harjoitteluolosuhteiden suotuisuus yms. ovat kehit

tymässä ratkaiseviksi tekijöiksi kilpailtaessa kansainvälisestä menes

tyksestä. Kilpailun totaalistuessa pienten kansakuntien mahdollisuu

det maitten pistekilvassa väistämättä heikkenevät, koska totaalistu

minen suosii suuria maita tai sellaisia keskisuuria, joissa voimavarojen 

mobilisoiminen valtion tahdon mukaisesti esim. olympiamenestyksen 
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suunnassa on tehokkaasti toteutettavissa. Suomalaisessa yhteiskun
nassa ja sen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa tämä tuskin on mahdol
lista - arvattavasti monien olympiajohtajien mielipahaksi. 

Kansainvälisen kilpaurheilun totaalistuminen merkitsee varsin 
suurta muutosta kilpaurheilun luonteessa ja sen edellytyksissä. Meil
läkin on selvästi nähtävissä kohoavan vaatimustason aiheuttamia 
voimavarojen mobilisoimisen ja keskittämisen pyrkimyksiä edustus
urheilumme suorituskyvyn kohottamiseksi. Tätä osoittaa mm. Suo
men olympiakomitean toimialan ja vaikutusvallan laajeneminen edus
tusurheilun valmennusasiain alueelle, mikä merkitsee puuttumista 
ns. erikoisliittojen toimialaan. Jos maamme urheilun organisaatiouu
distuksessa päädytään erikoisliittokeskeiseen ratkaisuun, tämä to
dennäköisesti lisäisi olympiakomitean toimivallan jatkuvaa voimistu
mista ainakin sen toimintakapasiteetin ja taloudellisten resurssien 
kasvun myötä. Todettakoon tässä yhteydessä, että KOK:n sääntöjen 
mukaan kansallisten olympiakomiteoiden tehtävänä on ainoastaan 
olympialiikkeen ja amatööriurheilun edistäminen sekä amatööriehdot 
täyttävien urheilijoiden valinta olympiakisoihin. Sitä vastoin valmen
nustoiminta ja valmennusasiat eivät sisälly näihin tehtäviin. Niinpä 
KO K:n säännöissä todetaan yksiselitteisesti: henkilö, joka maksusta 
on valmentanut urheilijoita, ei ole kelvollinen toimimaan kansallisessa 
olympiakomiteassa! 

4 .3. Mitalin hinta 

Kansainvälisen kilpaurheilun ja olympiakisojen vaatimustason nousu 
ja kilpailun muuttuminen totaaliseksi lisäävät yhdessä jatkuvasti edus
tusurheilun kustannuksiå. Edustusurheilulle voidaankin perustellusti 
ennustaa kroonista kassakriisiä. Olympiajohtaja A very Brundagen 
väite olympialiikkeen 75-vuotisjuhlassa Helsingissä v. 1969: »Olym
piamitali on ansaittava, sitä ei voi ostaa», pitääkin vain kirjaimellisesti 
paikkansa. Tosiasiassa tuon mitalin hinta on varsin kallis ja se tulee 
vaatimustason noustessa yhä kalliimmaksi. Jos yhteiskunnan talou
dellinen tuki pysyy vakiona edustusurheilun lisääntyvät kustannukset 
aiheuttavat supistuksia liikuntakulttuurimme muissa tehtävälohkois
sa, ehkä paketoimista. 
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4 .4. Ammattimaistuminen 

Vaatimustason nousun seurannaisilmiö on myös urheilun surullisen 

tunnettu kaksinaismoraali. Ruskeat kirjekuoret ja rahapalkkiot eivät 

käsitykseni mukaan ole sala-ammattilaisuudessa sittenkään niin mer

kityksellinen ongelma kuin samaan ilmiöön liittyvä urheilun ammatti

maistumisen yleistyminen. Melbournen kisojen estejuoksun kultami

talimies Christopher Brasher toteaakin Meksikon kisakertomukses

saan, että ammattimaistumisessa on kaksi piirrettä - raha ja aika. 

Hänen mukaansa on suhteellisen helppoa varmistua siitä, ettei ku

kaan, joka on kilpaillut rahasta, voi osallistua olympiakisoihin, mutta 

paljon vaikeampaa on eliminoida kisoista ns. aika-ammattilaiset eli 

urheilijat, joilla ei ole mitään varsinaista tointa tai ammattiuraa, mutta 

jotka kuitenkin erityisjärjestelyjen avulla voivat omistaa kaiken ai

kansa ja energiansa urheilun harjoittamiseen. Brasher sanoo suorasu

kaisesti: 

» He - olympiaviranomaiset - eivät oivalla, että olympiaihanteiden
todellinen vaara uhkaa niiden urheilijoiden taholta, jotka hylkäävät 
normaalin ammattiuran voidakseen täysiaikaisesti omistautua kulta
mitalin tavoitteluun ... En tiedä, miksi tätä voitaisiin kutsua, mutta 
varmastikaan se ei ole urheilua» ... 1).

Brasherin ajatusyhteyteen liittyen voidaan ihmetellä sellaisen kil

pailun mieltä ja mielekkyyttä, johon toiset valmentautuvat täysiaikai

sesti ja päätoimisesti, toiset taas oman työnsä ohessa. Näennäisesti 

tällainenkin kilpailu mittaa urheilijoiden keskeistä paremmuutta, 

mutta itse asiassa ja varsinaisesti se mittaa kilpailijoiden harjoittelu

edellytysten erilaisuutta: toiset harjoittelevat Takahikiässä, toiset taas 

Keniassa. Kilpailijoiden näennäistarkoitus riittää kuitenkin urheilu

yleisön viihteeksi. Se näyttää riittävän myös urheilujohtajille osoituk

seksi siitä, että kilpailu on tervettä ja rehtiä, kunhan urheilijat ovat 

edes näennäisesti samalla lähtöviivalla. Tutkija jää kuitenkin kysy

mään, mikä on tällaisen kilpailun urheilullinen tarkoitus ja takaako 

sellainen kehitys kilpaurheilulle myönteisen tulevaisuuden? Enenty

västi kansainvälinen kilpailu ja olympiakisat ennen muita mittaavat 

urheilijoiden valmentautumisehtojen eriarvoisuutta. Syystä Brasher 

ristiikin Meksikon kisat epärehtiyden kisoiksi, » Unfair Games». Eri 

1) Christopher Brasher, Mexico 1968, A Diary ofthe XIXth Olympiad, London, 1968.
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maiden edustusurheilun kehittämisen perustavoite näyttää olevan se, 

miten saavutettaisiin harjoittelussa olosuhteiden, urheilukasvatuksen, 

kykyjen etsinnän, valmennustietojen ja -menetelmien, erikoiskoulujen 

ja urheilijoiden kontrollin avulla erityisetua kansainvälisiin kilpailijoi

hin nähden ja tämän erityisedun turvin korkeampi suorituskyky ja -

kultaa ja kunniaa. Tällainen kilpailu voi sisältää itsessään oman rap

peutumisensa siemenen). 

S. Yhdentyvät urheilumarkkinat

Maamme talouspolitiikan alalla käydään nykyisin vilkasta keskuste

lua ja väittelyä kansainvälisiin talousmarkkinoihin liittymisen eduista 

ja haitoista. Tarkoituksenmukaisuutta harkitaan ja eri vaihtoehtoja 

punnitaan nimenomaisesti maamme etujen kannalta muuttuvassa kan

sainvälisen politiikan ja talousmarkkinoiden tilanteessa. Tässä suh

teessa tilanne on toisin urheilussa. Maailman urheilumarkkinat ovat 

yhdentyneet olympiakisoiksi ja maailmanmestaruuskilpailuiksi, mutta 

osanotto niihin on langennut ikään kuin isäin perintönä. Kuitenkin 

kaikitenkin tällaisetkin yhdentymiset ja osanotot pitäisi ratkaista tar

koituksenmukaisuuden ja kansallisten etujemme perusteella. 

Olympiakisoilla on monia tärkeitä kansalliseen urheilutoimintaan ja 

sen kehitykseen ulottuvia vaikutuksia. Sitoutuminen kansainväliseen 

kilpailutoimintaan merkitsee väistämättä urheilun kansallisen itse

määräämisoikeuden kaventumista. Olemme alistetut kansainvälisten 

järjestöjen ja KO K:n määräyksiin ja sääntöihin, sanovat urheilujohta

jat. Tämä urheiluelämämme ulkoaohjautuvuus voi johtaa siihen, että 

liikuntakulttuurimme kehitys ei vastaakaan kansallisia etujamme, yh

teiskuntamme ja sen kansalaisten parasta. Selitys lienee tarpeen. 

Kansainvälisen vaatimustason nousu edellyttää menestyksen tur

vaamiseksi voimavarojen suuntaamista ja keskittämistä edustusurhei

luun ja sitä ruokkivaan kilpaurheiluun. Tätä taustaa vastaan on ym

märrettävissä, miksi erityisesti kilpaurheilujärjestöt yrittävät todistaa 

kaiken urheilemisen jakamatonta ykseyttä ja niin muodoin mm. kan

sainvälisten sääntöjen mukaan ohjautuvan kilpaurheilun ja toisaalta 

kuntoliikunnan ykseyttä ja samuutta, ja miksi ne haluavat ohjelmoida 

koulujen liikuntakasvatusta kilpaurheilun ehtojen mukaan sekä miksi 
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ne ovat innokkaimmin ajamassa yhteen ja yhteiseen valtakunnanliit
toon tähtäävää organisaatioratkaisua. Tämänkaltainen liikuntakult
tuurimme ulkoaohjautuvuus ei ole maamme etujen mukaista eikä se 
takaa myöskään liikuntakulttuurimme laajenevan ja monipuolistuvan 
tehtäväkentän myönteistä kehitystä. 

Olympialiike ulottaa vaikutuksensa hyvin pitkälle ja syvälle kansal
lisen liikuntakulttuurin alueella. Tarkoittamattaan kansainvälinen ur
heilutoiminta kilpailutavoitteineen säätelee kaikkea urheilusuunnitte

lua; Takahikiänkin urheilulaitokset ovat pienstadioneja kansainväli
sine mittasuhteineen. 

Olympialiike ja kansainvälinen urheiluliike eivät ainoastaan aseta 
kilpaurheilun tavoitteet liikuntakultuurissa etualalle, vaan ne määritte
levät myös ne suoritusnormit, joihin on yllettävä, jos mielitään menes
tyä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän mukaisesti erikoisliitot ja 

olympiakomitea määrittävät tulosrajavaatimuksiaan urheilijoille osal
listumisen tärkeimpinä ehtoina. Koko kansallisen urheilutoiminnan 
rytmi noudattaa suuressa määrin kansainvälisen ja olympiadisen met
ronomin tahtia. Kansainvälisesti ohjautunut liikuntakulttuurimme 
avautuu silmiemme eteen joka päivä lehtien urheiluosastoista. Har
vainvaltainen KO K säätelee hyvin pitkälle kansallista urheiluelä
määmme, jopa sitä, mitä yksityiselle urheilijalle ojennettu ruskea kir
jekuori saa sisältää ja mitä ei. Olemme urheiluelämässä hyvin vahvasti 

Pierre de Coubertinin ja hänen seuraajiensa talutusnuorassa - vieläpä 
aika tahdottomasti, ilman omia ehtoja ja vaatimuksia paitsi silloin, kun 
itse havittelemme kisaisännyyttä. Emmehän me voi mitenkään vaikut
taa noihin kansainvälisiin ratkaisuihin, sanovat urheilujohtajamme 

alistuneesti. Urheilujohtajiemme kansainvälistä ulkoaohjautuvuutta 
osoittaa sekin, että käytettäessä heidän arvioitaan eri urheilulajien 
kansallisesta arvosta 60 % urheilujohtajista antoi suuren painon sille, 

että laji sisältyy olympia- ja muuhun kvl-ohjelmaan ja vain 15 % antoi 

tälle perusteelle pienen painon. 

6. Kilpailuyhteiskunnan urheilu

Vaikka amatööriurheilun ja olympiakisojen ideologia korostaa pää
tarkoituksena osanoton ja urheilun harrastuksen merkitystä, käytän-
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nössä olympiaurheilu ja korkean vaatimustason kilpaurheilu yleensä 
edustaa eliittiurheilua. Kilpailun mieli: CITIUS-ALTIUS-FOR

TIUS, suosii valioita ja valikoi urheilutaipumusten mukaan; kilpailu 
erottelee toiset urheilun yläluokkaan tai sisärenkaaseen ja toiset, 
enemmistön, urheilun säätyjaon ulkopuolelle, luokattomiin tai katso
moon. Kilpailuyhteiskunta on myös urheilussaan luokkayhteiskunta 
sille tunnusomaisine rakennuspiirteineen, etuoikeuksineen ja eriar
voisuuksineen. Kilpailu opettaa ja määrää jokaiselle asemansa tässä 
luokkajärjestelmässä ja usein myös lopullisen suhtautumistavan urhei
luun. Vaatimustasoa nostavana olympiakisat ja kansainvälinen kil
paurheilu vahvistavat tarkoittamattaan eli piilovaikutuksina kilpaur
ht:ilun luokkarakennetta. 

Olympiaurheilu ja edustusurheilu ovat eliittikulttuuria harjoittami

sen mutta massakulttuuria ja -viihdettä sivustaseuraamisen kannalta. 
Tässä suhteessa ne muistuttavat sirkusta, TV:n viihdeohjelmia ja 
elokuvia. Kaikissa on sankarikulttia ja samalla massaviihdettä. Yh
teiskuntaelämän eri aloilla vaatimustason nousu näyttää aiheuttavan 
suurten joukkujen vieraantumista elämästä eli sivustaseuraajan on
gelman. Myötävaikuttavatko myös korkean vaatimustason kilpaur
heilu ja olympiakisat omakohtaisesta aktiivisesta elämäntyylistä vie
raantumiseen? 

Urheiluelämän havainnoitsija ja tutkiskelija joutuu usein hämmen

tävien kysymysten eteen. Muistan, miten hätkähdyttävää oli aikanaan 
kuulla opetusneuvos Yrjö Kallisen kysymys: mitä arvokasta on kilpai
lun voittamisessa1). Erityisen hämmentävää on lähestyä urheilumaa

ilman ilmiöitä yhteiskuntatutkijan näkökulmasta. Urheilussa on kai
kesta huolimatta sellaista omaa todellisuutta, joka ei näytä mitenkään 
sopivan yhteiskuntatutkijan teoreettisiin viitekehyksiin ja ennakkokä
sityksiin. Olympialiike ja siihen tukeutuva kansainvälinen ja kansalli

nen kilpaurheilu sopivat hyvin kilpailuyhteiskunnan ja sen markkina
talouden järjestelmän kuvioihin ja arvosuuntauksiin, mihin viittaavat 
mm. Giinther Liischenin ja Paavo Seppäsen tutkimustuloksetkin. Pal-

1) » ... se sinänsä todellajalo harrastus,jonka oli määrä kohottaa kansakunnan fyysistä,
psyykkistä ja moraalista kuntoa, avata ja avartaa elämänlähteitä, tervehdyttää ihmiselä
mää, käpristyy ja tulee yhä enemmän käpristymään ammattigladiaattorien sirkusteluk
si, hyväksi tai huonoksi bisnekseksi joillekuille, välillisesti monille ja ulvontailoksi
penkinpainajille. Koko touhu hersyttelee atavistisia, alkeellisia ja kauniille yhteiselä
mälle vieraita viettymyksiä ihmissielussa», Yrjö Kallinen, Kilpailusta voimistelussaja
urheilussa, Kouluvoimisteluja -urheilu 3/1961.
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jon vaikeampaa on tähän kuvaan sijoittaa sosialistisia maita, mutta 
myös sosialistisia urheiluliikkeitä. Jätänkin tehtävän teille, paremmille 
asiantuntijoille. 

Olen edellä yrittänyt kartoittaa olympiakisojen merkitystä eritoten 

maamme kannalta. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota olympiakiso
jen piilovaikutuksiin, koska nämä jäävät helposti tiedostamatta, ja 
kuitenkin niiden osuus olympiakisojen merkityksen kokonaisarvioin
nissa on varsin tärkeä. On ilmeistä, että olympiakisojen tarkoitetut ja 
tarkoittamattomat vaikutukset ulottuvat kauas kisakaupunkien rajo
jen ulkopuolelle. Nyt kun olympialiikkeen hallinnon pulmat ovat tul
leet keskustelun kohteeksi, on toivoa, että myös kansainvälisen urhei
lun nykyiseen kehitykseen liittyvät ongelmat saisivat huomiota osak
seen. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, etteivät edes olympiajohta
jat riittävästi tiedosta näitä ongelmia. 

Näin »suosi suomalaista» -kampanjan aikana on sopivaa toivoa 
sitä, että me täällä Suomessa oppisimme suhtautumaan yleensäkin 
asiallisemmin ja kriittisemmin kaikkeen ulkolaiseen tuontitavaraan -
myös olympialiikkeeseen - ja että oppisimme arvioimaan asiaperus
tein: oman maamme, sen liikuntakulttuurin ja kansalaisten etujen 
kannalta, kansainvälisen osallistumisen ja sen eri vaihtoehtojen tar
koituksellisuutta. Meidän ei pitäisi tässä luottaa sokeasti siihen, että 
urheilun kansainväliset liitot ja KOK tekisivät sen meidän puoles
tamme tai että ne tietäisivät, mikä meille suomalaisille on urheilussa 
parasta. Muuten olen sitä mieltä, että jos me urheilujohtajat olisimme 
urheilutoimintamme, myös kilpaurheilun, kehittämisessä enemmän 
kiinnostuneita ihmisen ja yhteiskuntamme parhaasta kuin ns. urheilun 
parhaasta, monet urheiluelämän ongelmat osoittautuisivat vain näen
näisongelmiksi ja mikä t_ärkeintä: maamme liikunta- ja urheilu poliitti
nen suunnittelu löytäisi nykyistä asiallisemman ja yhteiskunnallisesti 
terveemmän lähtökohdan. 
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Huippu-urheilija 

Huippu-urheilija on päiväperhonen. Ihmisen ongelma kärjis

tyy urheilijan roolissa ja rooliristiriidoissa. Teollistuvassa ur

heilutuotannossa urheilija on muuttumassa vaihto-objektiksi 

ja pelinappulaksi; urheilijan elämäntarpeet ovat vaarassa 

unohtua. 
1970 

Nykypäivän näkyvimpiä roolihahmoja on huippu-urheilija: menestyk
sen hetkellä kansallissankarina ja puolijumalana palvottu, mutta tap
pion päivänä paijattu ja maanrakoon manattu. Arvioivat kannanotot 
huippu-urheilusta ovat usein luonteeltaan kategorisia - puolesta tai 
vastaan - ja tunnesuhtautumiset kattavat affektien koko spektrin. 
Kilpailuareena ja -katsomo ovat nurkkapatriomismin ja kansallisten 
intohimojen näyttämö, täyttymättömien toiveitten unohtamo ja me
nestyspyrkimysten sijaisratkaisu, jännitysten ja aggressioiden kaato
paikka tai jalostamo, anonyymin yleisömassan sirkus ja leipä - ehkä 
myös luonnonterapia, katharsis. Kaiken tämän polttopisteessä on ur
heilun 'epätodellisuuden' hiekkalaatikossa kisaileva huippu-urheilija. 

Huippu-urheilun ja huippu-urheilijan asema on ollut viime aikoina 
vilkkaan keskustelun ja uudelleenarvioinnin aiheena. Huippu-urheilu 
on vaatimustason jatkuvan nousun myötä muuttanut suuresti luonnet
taan ja se on entistä selvemmin erottunut muusta kilpaurheilusta. 
Vaikka sen harjoittamisen luonne on muuttunut, sitä edelleenkin sito
vat vanhat amatööriurheilun säädökset ja kasvatusideaalit. Tämä so
vittamaton ristiriita on aiheuttanut huippu-urheilun kriisin, jonka rat
kaisemisessa myös huippu-urheilijan rooli on joutunut polttopistee
seen. 

1. Yleisö kilpaurheilun eturyhmänä

Tavallisen kilpaurheilijan ja vielä tavallisemman kuntoliikunnan har
rastajan käyttäytyminen on tuntuvasti yksiselitteisempi ilmiö kuin 
huippu-urheilijan käyttäytyminen. Tavallisen urheilijan/kuntoliikku
jan valintapäätökset ovat pääasiassa omaehtoisia, usein hetkellisten 
tilannejohteiden ja mielihalujen ohjaamia ja sellaisina varsin vapaat 
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sosiaalisen ympäristön vaatimuksista ja paineista. Sitä vastoin huip

pu-urheilijan käyttäytyminen on mitä moninaisempien ulkoisten ehto

jen ja sosiaalisten odotusten määräämä, ja sitä ei voi selittää tai 

ymmärtää ottamatta huomioon esim. niitä rooliodotuksia, joita hä

neen mm. »suuri yleisö» tai »Suomen urheilukansa» kohdistaa. 

Yleisö kuuluu olennaisena osana nykypäivän kilpaurheiluun, ja ilman 

sitä ei olisi myöskään huippu-urheilua nykyaikaisessa merkityksessä. 

Amatööriurheilun ideologiassa urheilija on kaiken tarkoituksen 

keskus ja kohde: hänessä toteutuu tai jää toteutumatta urheilemisen 

tarkoitus. Nykypäivän huippu-urheilussa urheilemisen tarkoitus to

teutuu entistä enemmän - yleisössä, sen viihtymyksessä ja pyyteitten 

ja odotusten täyttymyksessä. Huippu-urheilu ohjelmoituu ensi sijassa 

yleisöä varten ja vasta toissijaisesti urheilijaa varten. Yleisön merkit

tävä väliintulo ja vaikuttajuus ilmenevät selvästi suomalaisten urheilu

johtajien (n. 1666) käsityksissä: 1) 

Samaa Samaa Eri Vaikea 
mieltä mieltä sanoa Yht. 

Yleisön kannatus ja tuki ovat 
liikunta- ja urheilujäijestö- 92 % 5 % 3 % 100 

jen välttämätön elinehto 
Juuri yleisö tekee urheilemi-
sen mielekkääksi ja ilman ylei- 72% 20 % 8 % 100 

söä urheilu olisi kuollutta 
Yleisön pyyteet ja odotukset 
eivät saisi vaikuttaa urheilu- 47 % 35 % 18 % 100 

jäijestöjen toiminnan tarkoitukseen 
Yleisö on itse urheilun 
aatteelle ja tarkoitukselle täysin 12 % 77 % 11 % 100 

vieras ilmiö 

Huomattava enemmistö urheilujohtajista on vakuuttunut yleisön 

»välttämättömästä» ja ·»mielekkyyttä» antavasta osuudesta urheilus

sa. Käsityseroja ilmenee selvemmin vasta, kun on kysymys yleisön

suoranaisesta vaikutuksesta urheilujärjestöjen toimintaan. Kannanot

toja leimaa tällöin myös epävarmuus (18 % »vaikea sanoa»). Vaikka

1) Tiedot perustuvat v. 1967 toimeenpannun postikyselyn antamaan tutkimusaineis
toon. Tutkimusaineiston avulla pyritään selvittämään suomalaisten urheilujohtajien
urheiluideologiaa. Urheilujohtajat edustavat urheilujärjestöjen valtakunnallista, maa
kunnallista ja paikallista johtoporrasta sekä valmentaja- ja urheilutoimittajakuntaa.
Henkilövalintaa on selostettu lähemmin tutkimuksen esiraportissa; ks. Kalevi Heinilä
Pekka Kiviaho, Suomalaisen urheilujohtajan muotokuva, Kasvatustieteiden tutkimus
laitos, 48/1968.
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siis yleisön merkitys ja vaikuttajuus yleisesti tunnustetaankin, urheilu

johtajien käsityksissä heijastuu tietynlaista vastakohtaisuuttakin. 

Yleisö ja huippu-urheilu ovat kiinteässä, erottamattomassa vuoro

vaikutuksessa toisiinsa; ne kuuluvat yhteen ja samaan ilmiöön. Huip

pu-urheilua ei ole ilman yleisöä, ja tässä mielessä yleisö on huippu-ur

heilun elinehto. Mutta huippu-urheilija ei ole vain yleisöä varten. 

Hänellä on monia muitakin 'työnantajia', hänellä on eri rooleja ja 

roolinmäärittäjiä. 

2. Rooliodotukset ja roolinmäärittäjät

Vuorovaikutuksen järjestelmissä käyttäytymisodotukset ovat taipu

vaisia kimppuuntumaan tehtäväjaon, toiminta-järjestelyjen ja kontrol

lin vaatimusten mukaisesti. Näitä odotuskimppuja kutsutaan rooleik

si. Käyttäytymisodotusten lähteitä kutsutaan normilähteiksi, jos ne 

ovat persoonattomia - esim. sääntökokoelmia - tai roolinmäärittäjik

si, jos ne ovat henkilöitä t;ii henkilöryhmiä. Henkilöillä on yhtä mont;i 

roolia kuin hänellä on jäsenyyksiäkin eri sosiaalisissa järjestelmissä. 

Tilanne mutkistuu, jos tietyssä sosiaalisessa järjestelmässä on useita 

eri normilähteitä tai roolinmäärittäjiä, joiden odotukset ovat erilaiset 

tai ristiriitaiset. Huippu-urheilijan rooli muistuttaa tällaista tilannetta. 

Seuraava asetelma antaa kaavamaisen kokonaiskuvan huippu-urheili

jan roolinmäärittäjistä ja normilähteistä sekä niiden todennäköisestä 

merkittävyydestä urheilijan, vapaa-ajan, ammatti- ja perhe-elämän 

rooleissa. 

Asetelmassa ( +) viittaa normilähteen tai roolinmäärittäjän odotus

ten merkittävyyteen aktuaalisessa roolikäyttäytymisessä ja (-) viittaa 

odotusten aikaansaamaan häiriöön, esim. ristipaineeseen, roolikäyt

täytymisessä. 

Urheilijan Muu vapaa- Ammatti- Perhe-

rooli ajan rooli rooli rooli 
Roolinmäärittäjät 
Urheilun johto ++ +- +- +-

Valmentajat +++ ++- +- +-

Yleisö (urheilutoimittajat) +++ 

Perhe +- ++- ++ +++ 

Työnantaja +- +- +++ 

Ystävät ++ ++ +-
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N onni lähteet 

Urheilijan 
rooli 

Esikuvahenkilön ihanteet + + 
Amatööriurheilun ihanteet ja säännöt +-
Kilpailusäännöt + + +

Muu vapaa-
ajan rooli 

++-
+ 

Ammatti- Perhe-
rooli rooli 

+ + 
+ + 

Asetelma on oletusvarainen ja kaipaa tutkimuksen antamaa vahvis

tusta. Kuitenkin on tutkimattakin selvää, että huippu-urheilun julki

suudesta ja yhteiskunnallisesta läpäisevyydestä johtuen useimmilla 

ihmisillä on käsityksiä siitä ja samalla myös enemmän tai vähemmän 

jäsentyneitä odotuksia huippu-urheilijan käyttäytymisestä1). On myös 

ilmeistä, että keskeisimpiä roolinmäärittäjäryhmiä vaikuttamisen 

kannalta ovat juuri asetelmassa luetellut urheilun johto, valmentajat, 

yleisö ja sen odotuksia tulkitsevat urheilutoimittajat, urheilijan perhe, 

työnantaja ja ystävät. Näiden roolinmäärittäjäryhmien odotukset saat

tavat olla samansuuntaisia ja samalla toisiaan vahvistavia; erisuuntai

sina ne aiheuttavat ristipainetta, rooliristiriitaa. On myös ilmeistä, että 

roolinmäärittäjien ominaispaino on eriasteinen, mitä tulee roolinmää

rittäjän esittämien käyttäytymisodotusten varteenotettavuuteen ak

tuaalisessa roolikäyttäytymisessä. Tarvittaisiin kuitenkin selvitys eri 

roolinmäärittäjien ja normilähteiden keskeisen tärkeysjärjestyksen 

määrittämiseksi; sellainen selvitys voisi lähemmin valottaa myös 

huippu-urheilijan roolikonflikteja. 

Rooliodotusten merkittävyys aktuaalisessa käyttäytymisessä voi 

vaihdella roolinmäärittäjän tai normilähteen mukaan. Mutta mikä 

määrää roolinmäärittäjän 'ominaispainon' ja roolinmäärittäjien keski

näisen tärkeysjärjestyksen tässä suhteessa? Tähän todennäköisesti 

vaikuttaa roolinmäärittäjän tai normilähteen koettu tai otaksuttu edis

tävyys roolikäyttäytymisessä. Työnantajan roolimääritys on siten 

esim. ystävien määritystä tärkeämpi ammattirooleissa; huippu-urhei

lijan roolissa sitä vastoin amatööriurheilun ihanteet ja normit voivat 

olla suorastaan esteenä menestyksen saavuttamisessa, josta syystä ne 

ovat menettäneet käyttäytymistä säätelevää merkitystään ja muuttu

neet näennäisrooleiksi. Virallisina sääntöinä amatöörimääräykset ai

heuttanevat silti vielä ristiriitakokemuksia varsinkin olympiaosanoton 

1) Vain 2-4 % miespuolisesta aikuisväestöstä Salon kauppalassa ei syystä tai toisesta
pystynyt ilmaisemaan käsitystään huippu-urheilun myönteisyydestä tai kielteisyydestä;
ks. Kalevi Heinilä, Vapaa-aika ja urheilu, Helsinki 1959, s. 87.

11 Urheilu�ihminen�yhteiskunta 
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yhteydessä urheilijoiden joutuessa vannomaan valoja ja antamaan 

juhlallisia vakuutuksia amatööriydestään1). 

3. Rooliodotusten pakottavuus

Urheilijan käyttäytyminen on riippuvainen myös rooliodotusten nor

matiivisesta luonteesta. Roolinmäärittäjien ja normilähteiden odotuk

set voivat luonteensa puolesta vaihdella suositeltavuuden ja ehdotto

man pakottavuuden välillä: 

Pakottavat 1. 
vahvat normit 

Käskyt 
Kiellot 

Suositukset 1. 
heikot normit 

Ihanteet 
Esikuvat 

Vapaavali n tai ne n 

käyttäytyminen 

Käyttäytymisodotukset ovat varsinaisia normeja, jos niihin liittyy 

rangaistuksen uhka ja pakote. Ne edustavat »on tehtävä» tai »ei saa 

tehdä» -tyyppisiä normilauseita. Näitä ns. vahvoja normeja ovat mm. 

useimmat kilpailusääntöjen määräykset. Heikkoja normeja ovat taas 

sellaiset käyttäytymissuoritukset, joiden noudattamista ei sanktioida 

rangaistuksen avulla. Tällaiset käyttäytymissuoritukset eivät aina so

vellu tilannevaatimuksiin, eivätkä kaikkiin henkilöihin, joten niitä ei 

voida myöskään sanktioida. Yhteiskunnan kehysmoraalia tukevia 

käyttäytymisihanteita pidetään kuitenkin »toivottavina» ja niiden mu

kaista käyttäytymistä palkitaan. Reilun pelin ja oikean urheiluhengen 

mukaiset käyttäytymisodotukset ovat osaksi juuri tällaisia heikkoja 

normeja, osaksi myös säännöissä julkilausuttuja vahvoja normeja. 

Eri roolinmäärittäjien ja normilähteiden käyttäytymisodotukset 

voivat näin ollen pakottavuudessaan 1. normiluonteensa puolesta 

vaihdella ja vastaavasti myös niiden merkittävyys aktuaalisen rooli-

1) Epäamatöörimäiset ja ns. »ulkoiset» motiivit osoittautuivat keskeisimmiksi urheilun 
harjoittamisessa edustusurheilijoiden parissa tehdyssä tutkimuksessa, ja peräti 46 %
sanoi urheilevansa taloudellisen tai muun konkreettisen hyödyn vuoksi; ks. Friedrich
Blanz, Huippu-urheilijan asenteet ja stressinsieto kilpailua edeltävässä odotustilan
teessa, 1%9 (SVUL:n moniste), s. 13. Myös Juhani Kirjasen tutkimukset huippu-urhei
lijoiden palkinto-odotuksista ovat samansuuntaiset; ks. J. K. Rahat tai henki, Esko
Pirinen (toim.), Terve urheilun maa, Helsinki 1968, s. 47-59.
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käyttäytymisen säätelyssä. Tähän mahdollisuuteen olen viitannut tar

kastellessani korkean vaatimustason jalkapalloiluun kohdistuvia muu

tospaineita). 

Korkean vaatimustason kilpaurheilussa erityisesti menestystavoit

teen saavuttamista edistävä käyttäytyminen pyritään sanktioimaan ja 

säätelemään vahvojen normien avulla; samanaikaisesti tavoitteen 

saavuttamista häiritsevät rehtiys- ja amatöörisäännöt jäävät kontrol

loimatta ja menettävät normin luonteensa. 

Urheilujohtajien, valmentajien ja urheilutoimittajien käsitykset 

amatööri-ideaalien ja kilpailutavoitteiden tärkeydestä antavat tukea 

tälle väitteelle: 

Missä määrin Te pidätte tärkeänä 
esim. seuraavia pyrkimyksiä 
urheilussa toteutettuna? 

A1 Amatööriurheilun puhtai- Samaa mieltä 
den ihanteiden ja periaattei- Vaikea sanoa 
den edistäminen Eri mieltä 

B1 Huippu-urheilijoiden 
kehittäminen » maksoi 
mitä maksoi» 

Käsityksenne urheilijan 
velvollisuuksista? 

A2 Urheilijan tulisi noudattaa 
ja edistää amatööriurheilun 

Samaa mieltä 
Vaikea sanoa 
Eri mieltä 

Samaa mieltä 
Vaikea sanoa 

parhaita ihanteita ja periaat- Eri mieltä 
teita 

82 Urheilijan tulisi tinkimättä Samaa mieltä 
noudattaa seuransa/järjes- Vaikea sanoa 
tönsä valmennus-, kilpai- Eri mieltä 
lu- ja edustusmääräyksiä 

Urheilu-
johto 

(840) 
% 
57 
15 
26 

52 
14 
33 

64 
20 
12 

84 
7 
7 

Valmen- Urheilu-
tajat toimit-

tajat 
(358) (87)

% % 
50 54 
14 6 
36 40 

67 69 
11 5 
20 26 

58 60 
22 17 
19 19 

87 71 
4 15 
9 12 

Tutkimusaineisto kuuluu suomalaista urheiluideologiaa selvittävään tutki
mukseen. %-summat jäävät alle 100 %, koska »tieto puuttuu» -tapauksia ei ole 
taulukoitu. 
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Nyt voidaan todeta, että amatööri-ihanteiden (A1 ja B2) kannatus jää 

vähäisemmäksi kuin menestystavoitteiden (B1 ja B2) kannatus. 

.70 

.12 

-.20 

.10 .10 

Edelleen muuttujien väliset korrelaatiot osoittavat, että amatöö

ri-ihanteiden ja menestyssuuntaisuuden välillä esiintyy vastakkaisuut

ta: amatööri-ihanteiden kannattajat eivät ole taipuvaisia hyväksymään 

huippu-urheilun kehittämistä »maksoi mitä maksoi» -hintaan; vastaa

vasti eivät myöskään huippu-urheilun kannattajat tunne viettymystä 

amatööri-ihanteisiin. Näyttää siltä, että korkean vaatimustason kil

paurheilussa amatööri-ihanteet ja menestyspyrkimykset sopivat huo

nosti samaan kuvaan1). 

Muuten on ilmeistä, että 82-väite mittaa jotain muutakin kuin me

nestyssuuntaisuutta, ja sen positiivinen, joskin heikko, korrelaatio 

amatööri-ihanteisiin selittynee yhteisen sääntöperustan pohjalta sisäl

tyväthän amatööri-määräykset myös seurojen/järjestöjen virallisiin 

kilpailusääntöihin. Urheilujohdon enemmistö kannattaa amatööriur

heilun ihanteita mutta myös menestyvää edustusurheilua, mikä ta

voite vaatimustason edelleen noustessa joutuu väistämättä ristiriitaan 

amatööri-ihanteiden kanssa. Kilpaurheilumme murrosvaihe näkyy 

molempien tavoitteiden yleisenä kannatuksena mutta myös monien 

urheilujohtajien kohdalla mielipidemäärittelyn - vaikeutena! Tavoit

teiden ristiriita on tiedostunut ja vastaaminen vaikeutunut. 

Tutkimuksia tarvittaisiin eri roolinmäärittäjien ja normilähteiden 

sanelemien käyttäytymisodotusten pakottavuuden selvittämiseksi. 

On todennäköistä, että roolinmäärittäjien ja normilähteiden tärkeys

järjestys korreloituu näiden odotusten pakottavuusjärjestykseen. 

Valmentajien merkitys menestykseiiisen rooiikäyttäytymisen kan

nalta on luultavasti keskeinen ja ainakin keskeisempi kuin esim. urhei

lujohdon vaikutus; vastaavasti myös valmentajien käyttäytymisodo-

1) Laskennassa ovat mukana valmentajien (358) ja urheilutoimittajien (87) lisäksi mies
puoliset urheilujohtajat, yht. 840.
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tukset lienevät pakottavampia kuin urheilujohdon. Tutkimustulokset 
kuitenkin puuttuvat. 

4. Urheilujohtajat ja -toimittajat roolinmäärittäjinä

Edellä voitiin todeta, että urheilujohto kohdistaa urheilijaan erilaisia 
käyttäytymisodotuksia. U rheilujohto on kuitenkin v�in tilastollinen 
joukko, joka koostuu monista, toisistaan erottuvista ryhmistä. Tutki
musaineiston rajoissa on mahdollista selvittää, onko näiden osaryh
mien odotusten välillä eroavuuksia. Tällöin oletettiin, että eroja ilme
nisi etenkin johdon ja seurajohdon odotusten välillä, koska valtakun
nallista järjestöporrasta edustava ylin johto (»keskusjohto» ja »valmen
tajat») huolehtii ensi sijassa edustusurheilun kehittämisestä, kun taas 
seurajohto todennäköisesti kokee vastuunsa laaja-alaisemmin, urhei
lun edistämistehtävänä. Käyttäytymisodotuksia kuvaaviksi muuttu
jiksi valittiin kyselylomakkeeseen sisältyneet kilpaurheilun tehok
kuusvaatimuksia, urheilijan kontrollia ja kilpaurheilun edustukselli
suutta mittaavat muuttujat. Nämä kolme muuttujaryhmää tukevat 
kaikki kilpaurheilun edustusluonteen vahvistamista. Koska muuttujat 
on valittu kilpaurheilun menestystavoitteen suunnasta, on odotetta
vissa, että niiden kannatus on yleisempää valmentajien ja ylimmän 
johdon keskuudessa, koska kysymyksessä on näiden ryhmien ja huip
pu-urheilun intressien eräänlaisesta yhteisyydestä. 

Valmen- Keskus- Maakun- Seura- Urheilu-
tajat johto tajohto johto toimit-

tajat 
(358) (263)

Edustus 
(342) (235) (87) 

Urheilijan tulisi valmennuk-
sessa ja kilpailemisessa kes-
kittyä ja tähdätä ensi 
sijassa maansa edustus-
tehtäviin. Samaa 
mieltä 71 75 66 63 62 

Urheilua olisi harjoitet-
tava maamme hyväksi 47 49 45 45 32 
Urheilua olisi harjoitettava 
seuran/liiton puolesta 26 33 29 32 20 
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Valmen- Keskus- Maakun- Seura- Urheilu-
tajat johto tajohto johto toimit-

tajat 
(358) (263) (342) (235) (87) 

Kontrolli 

Urheilijan tulisi tinkimättä 
noudattaa seuransa/järjes-
tönsä valmennus-, kilpailu-
ja edustusmääräyksiä. 
Samaa mieltä 87 84 84 82 71 
Urheilua olisi harjoitettava 
jä1jestyneesti ja ohjatusti 68 67 64 61 47 

Tehokkuus 

Urheilua olisi haijoitettava 
- määrätietoisesti 90 86 82 78 79 
- voiton tahdosta 48 43 40 34 37 
- tosimielisesti 47 45 42 43 34 
- tehokkuusmielessä 41 40 39 27 32 
- keskittyen yksin urheiluun 19 10 14 14 3 
Taulukko on pelkistetty siten, että jokaisesta roolinmäärittäjäryhmästä on 
taulukoitu kunkin muuttujan osalta vain kilpaurheilun tulostavoitteen suuntai
sen vastausvaihtoehdon prosenttinen osuus. Näin ollen JOO % miinus taulu
kon %-luku = niiden prosenttinen osuus ryhmässä, jotka ovat eri mieltä 
»edustuksellisuuden», »kontrollin» ja »tehokkuuden» vaatimuksista.

Vastausjakautumat viittaavat olettamuksen mukaisesti siihen, että 

oireellisesti - erot ovat yleensä pienet - valmentajat ja keskusjohto 

lähentyvät toisiaan kilpaurheiluun liittyvissä käyttäytymisodotuksissa 

ja että seurajohto ja maakuntajohto muodostavat toisen, kenttäpor

rasta edustavan aisaparin. Edelleen voidaan havaita, että ylempi johto 

kannattaa yleisemmin edustuksellisuuden, kontrollin ja tehokkuuden 

vaatimuksia kuin kenttäporras, jonka pitänee toiminnassaan ottaa 

huomioon jäsenkuntansa muutkin intressit. 

Urheilutoimittajien vastausjakautumat ovat yllättävät. Lehtien ur

heiluosastojen perusteella oletin, että urheilutoimittajat 'elävät' huip

pu-urheilusta ja että huippu-urheilun menestys on myös heidän me

nestymisensä tai ainakin 'leipänsä' ehto. Nyt kuitenkin voidaan havai

ta, että urheilutoimittajat muita yleisemmin kannattavat urheilijan ja 

urheilemisen vapautta ja omaehtoisuutta ja samalla muita harvemmin 

tehokkuusvaatimuksia urheilun harjoittamisessa! Itse asiassa urheilu

toimittajat ovat urheilijaan kohdistuvissa käyttäytymisodotuksissaan 

lähempänä seurajohtoa kuin valtakunnallista keskusjohtoa ja valmen-
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tajakuntaa. Väitetään, että huippu-urheilun sävyttämä urheiluosasto 

myy lehteä. Jos tuo pitää paikkansa, on mahdollista, että urheilutoi

mittajien ammattiroolin vaatimukset voivat olla toiset kuin heidän 

henkilökohtaiset, kyselyssä esille tulleet käsityksensä. Outo tulos voi 

selittyä myös sillä, että tiedusteluun vastanneet Urheilutoimittajain 

Liiton jäsenet ovat valikoituneet ja edustavat huonosti koko urheilu

toimittajakunnan käsityksiä. Tämä mahdollisuus on varsin todennä

köinen, koska tässä ryhmässä vastaajien kato oli poikkeuksellisen 

suuri (45 %). 

5. Yleisö roolinmäärittäjänä

Huippu-urheilun kehitykseen ovat luonnollisesti vaikuttaneet välit

tömästi ja välillisesti monet eri tekijät. Merkittävä ellei merkittävin 

vaikuttaja on ollut yleisö. Joukkotiedotuksen kehitys on tavattomasti 

lisännyt kilpaurheilusta kiinnostuneen yleisön määrää ja sen osallis

tumisen mahdollisuuksia. Oltuaan amatööri-ideologian mukaan pää

asiassa, ellei yksinomaisesti, tarkoitetut urheilijoita itseään varten kil

pailut ovat entistä enemmän muuttuneet yleisöviihteeksi. Kilpaur

heilu on muuttunut viihdeteollisuudeksi, ja muutoksen myötä lii

ke-elämän markkinointitekniikka ja kuluttajakasvatus ovat tulleet 

ajankohtaisiksi puheenaiheiksi myös urheilujärjestöissä. Tämä muu

tos merkitsee myös urheilijaroolin uudelleenmäärittelyä yleisön odo

tusten suunnassa. Sellaiseen muutokseen viittaa edellä todettu kil

paurheilun edustuksellisen luonteen eli jonkun-puolesta-urheilemisen 

yleinen kannatus urheilujohtajien keskuudessa. Yleisön merkityksen 

kasvua osoittaa myös se, että yleisömääristä pidetään nykyisin ehkä 

tarkempaa tilastoa kuin konsanaan kilpailun varsinaisista osanottaja

määristä. 

Vaikka yleisön merkitys on ollut kiistatta kilpaurheilun viimeaikai

sessa kehityksessä suuri, se on ollut kuitenkin eräänlainen piilovaikut

taja siinä mielessä, ettei sen osuuteen ja merkitykseen ole kiinnitetty 

huomiota urheilupoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Huo

limatta penkkiurheilun maailmanlaajuisuudesta tämä massakulutuk

sen ilmiö on välttänyt myös tutkimusten valokeilat. Vielä yllättäväm

pää on se, että urheilujärjestöjen toiminta- ja periaateohjelmissa on 

yleensä täysin sivuutettu yleisön vaikuttajuus ja osallisuus. Kuitenkin 
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viime vuosien kokemukset osoittavat, että yleisön suhtautuminen voi 
ratkaisevasti vaikuttaa tietyn urheilulajin imageen, vieläpä sen yhteis
kunnalliseen hyväksyttävyyteen. Lisääntyvä viranomaisten väliintulo 

järjestyksen ylläpitämiseksi, yleisön suosima kova peli ja 'laillinen 
pahoinpitely' muokkaavat kuvaa nykypäivän kilpaurheilusta ja vai
kuttavat myös sen tulevaisuuteen. Urheilun markkinointimiehet alka

vat nähdä suuren rahan hankintamahdollisuuksia. He tuntevat Gres
hamin lain: huono raha voittaa aina hyvän rahan. He ovat löytäneet 
yleisön, joka on valmis maksamaan kilpailun elämyksistä ja viihtees
tä. Urheilulla on monenlaisia ystäviä ja siivellä olijoita, onnenonki

joita ja sivustakatsojia. 
Urheilujohtajat tunnustavat yleisön suuren merkityksen nykypäi

vän kilpaurheilun elinehtona ja mielekkyyden perustana, mutta ovat 

eri mieltä yleisön vaikuttamisen toivottavuudesta urheilujärjestöjen 
toiminnassa: 

Yleisön kannatus ja tuki 
ovat liikunta- ja urheilu
järjestöjen välttä
mättömiä elinehtoja 
Juuri yleisö tekee urhei
lemisen mielekkääksi ja 
ilman yleisöä urheilu 
olisi kuollutta 
Yleisön pyyteet ja odotuk
set eivät saisi mitenkään 
vaikuttaa urheilujäijestöjen 
toiminnan tarkoitukseen 
Yleisö on itse urheilun 
aatteelle ja tarkoitukselle 
täysin vieras ilmiö 

Samaa mieltä olevien prosenttiset osuudet 

Valmen- Keskus- Maakun- Seura- Urheilu-
tajat johto tajohto johto toimit-

tajat 

(358) (263) (342) (235) (87) 

93 86 94 93 87 

74 65 74 78 77 

50 47 47 43 54 

16 13 10 9 10 

Jakautumisessa eri ryhmien välillä ei ole havaittavissa mitään sel
vää säännönmukaisuutta. Yleisösuuntaisin on seurajohto arvatenkin 
siksi, että urheiluseuran talous rakentuu usein ratkaisevammin kuin 
muiden järjestöportaiden juuri kilpailutulojen varaan. 

Yleisö näyttää näiden vastausjakautumien valossa kuuluvan tär-
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keänä eturyhmänä nykypäivän kilpaurheiluun. Urheilujohtajista ¼ 

pitää yleisön mukanaoloa urheilemisen mielekkyyden ja tarkoituksen 

välttämättömänä ehtona: »ilman yleisöä urheilu olisi kuollutta». Teat

te1i ja urheilu muistuttavat ainakin tässä suhteessa toisiaan, samoin 

sirkus ja urheilu. Urheilujohtajien arvioinnit tietyn urheilulajin kansal

lisen merkittävyyden perusteista vahvistavat jo saatua kuvaa kilpaur

heilun yleisösuuntaisuudesta, sillä noin puolet urheilujohtajista pitää 

»suuren yleisön suosiota» merkittävänä perusteena arvioitaessa jon

kin urheilulajin kansallista merkitystä:

»Suuren yleisön suosio» Valmen- Keskus- Maakun- Seura- Urhei-
perusteena arvioitaessa tajat johto tajohto johto lutoi-
urheilulaji n kansallista mittajat 
merkitystä (358) (263) (342) (235) (87) 
Suurehko tai suuri 53 50 51 45 58 
Keskinkertainen 25 24 29 32 23 
Pienehkö tai pieni 16 21 15 17 12 
Tieto puuttuu 6 5 5 6 7 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 '7o 

Yleisön merkitys kilpaurheilun etyryhmänä vahvistunee vielä tule

vaisuudessa, josta oireena voidaan pitää »urheilun ystävät» -yhdistys

ten ja pyttykerhojen aktivoitumista. On myös luultavaa, että yleisön 

merkitys myös kilpaurheilijan roolinmäärittäjänä tulee vahvistumaan, 

ja se, mitä yleisö haluaa, voi urheilijan käyttäytymisopasteena kehit

tyä tärkeämmäksi kuin esim. »rehdin pelin» ja »oikean urheiluhen

gen» mukaiset vaatimukset. 

Yleisö roolinmäärittäjänä devalvoi kilpaurheilua ja supistaa sen 

arvosisältöä, koska yleisösuuntaisesti ohjautuvassa kilpaurheilussa 

arvostetaan ensisijaisesti vain voittoa ja menestystä. Yleisöä ei kiin

nosta niinkään rehti peli, taidokkaat suoritukset, älykäs taktiikka, 

esteettiset liikekuviot tai uhrautuva joukkuetoiminta, vaan enemmistö 

etsii ja haluaa jännitystä sekä ennen kaikkea 'omien' voittoa. Yleisö

suuntainen kilpaurheilu on yksiarvoisuuden ja »pääasia on voitto» 

tarkoituksen sävyttämä. Tässä suhteessa on luultavasti kuitenkin eri 

urheilulajien välillä huomattavia eroavaisuuksia. Taitoluistelussa ja 

esim. voimistelussa kilpailut ovat todennäköisesti arvorakenteeltaan 

monimuotoisemmat kuin esim. jääkiekkoilussa ja voimailussa; vas

taavasti nämä urheilulajit rekrytoivat myös yleisönsä eri väestöryh

mästä ja erilaisia katsomoelämyksiä odottavista ihmisistä. Tutkimuk-
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sia tarvittaisiin näidenkin väitteiden todentamiseksi. 

Erityisen voimakkaasti on menestystavoitteeseen sitoutunut paik

kakunnallisesti suuntautunut, nurkkapatrioottinen yleisö. Tämä 

yleisö kasvaa määrässä kotijoukkueen menestyessä mutta supistuu 

tappioitten toistuessa. Yleisön ydinjoukkona on jonkin joukkueen 

kannattajaryhmä, joka matkaotteluissakin seuraa joukkuettaan ja 

myötäelää sen ilot ja murheet. Kilpailutapahtumia välittävä joukko

tiedotus ja erikoisesti TV on luonut myös toisen, kosmopoliittisem

man urheiluyleisön, joka on luultavasti enemmän kansallisesti kuin 

paikkakunnallisesti suuntautunut; osa tästä yleisöstä todennäköisesti 

saa täyden viihteen ja nautinnon mistä hyvänsä kilpailutapahtumasta 

ja ilman samaistumisen ehtoa. 

Kilpaurheilijan ja etenkin huippu-urheilijan roolinmäärittäjänä 

yleisön merkitys on lisääntynyt. Rooliodotuksissa yleisö ilmentänee 

usein omia menestystarpeitaan ja voiton tahtoaan. Yleisön merkityk

sen lisääntymiseen roolinmäärittäjänä vaikuttanee korkean vaatimus

tason tilanteessa erityisesti se tosiasia, että yleisö on kannustajana 

välttämätön korkean vaatimustason huippu-urheilussa; yleisön väli

tön reaktio kilpailusuorituksiin vahvistaa yleisöodotusten mukaista 

yrittämistä. Ilman julkisuutta ja yleisöä nykypäivän korkean vaati

mustason kilpaurheilu tuskin olisi mahdollista, ja tässä mielessä pitä

nee paikkansa väite: »ilman yleisöä urheilu olisi kuollutta. 

6. Kilpailun ideologia rooliodotuksena

Käytettävissä olevat tutkimushavainnot rajoittuvat pelkästään urhei

lujohtajien käsityksiin yleisön merkityksestä nykypäivän kilpaurhei

lussa. Enemmistön käsitykset eivät ole irrallisia mielipiteitä, vaan ne 

kytkeytyvät johdonmukaisesti urheilujohtajien arvostamaan menes

tystavoitteeseen ja sen mukaisiin käyttäytymisodotuksiin; 

Yleisön kannatus ja tuki ovat 
liikunta- ja urheilujärjestöjen 
välttämättömiä elinehtoja A 

Juuri yleisö tekee urheilemisen 
mielekkääksi ja ilman yleisöä 

A 

urheilu olisi kuollutta B .46 
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Huippu-urheilijoiden kehittä-
minen »maksoi mitä maksoi» C 

Urheilijan tulisi tinkimättä 
noudattaa seuransa/jä1jestönsä 
valmennus-, kilpailu- ja 
edustusmääräyksiä D 

Urheilijan tulisi valmennuksessa 
ja kilpailemisessa keskittyä 
ja tähdätä ensisijassa maansa 
edustustehtäviin E 

Urheilijan tulisi noudattaa 
amatööriurheilun parhaita 
ihanteita ja periaatteita F 

Teho-urheilu/virkitys-
urheilu G 1)

A B 

.15 .19 

.18 .20 

C 

.10 

D E 

.18 .21 .32 .18 

.03 .02 -.20 .16 -.01 -

G 

.17 .25 .29 .27 .33 -.04 -
1) Asteikko, joka mittaa urheilujohtajien käsityksiä »oikeasta» urheilun harjoittamises
ta. Asteikon teho-urheilun päätä luonnehtivat sellaiset harrastuslaadut kuin »erikoistu
neesti», »tosimielisesti», »kilpaillen paremmuudesta», »määrätietoisesti», »keskittyen 
yksin urheiluun», »tuloksiin pyrkien», »seuran/liiton puolesta» ja »maamme hyväksi». 

'Positiivinen' korrelaatiomatriisi osoittaa, että yleisösuuntaisuus, 

huippu-urheilun merkityksen ja edustusluonteen korostaminen sekä 

urheilun kontrollin ja tehokkuuden vaatimukset liittyvät toisiinsa jon

donmukaisesti ja kuuluvat ilmeisesti samaan, menestymistä korosta

vaan kilpailun ideologiaan. Korrelaatioihin tukeutuva erimielinen ideo

logia sisältää implisiittisesti lähinnä amatööri-ihanteiden ja kuntolii

kunnan aatteiden mukaisen urheilukäsityksen, jota »oikeaa» urheilun 

harjoittamista mittaava teho/virkistys -urheilun asteikko kuvaa seu

raavilla piirteillä: urheilua olisi harjoitettava »monipuolisesti», » leik

kimielisesti», »toisten suorituksista välittämättä», »mielihalujen mu

kaan», » henkisten harrastusten ohessa», »harrastusluonteisesti», 

»urheilijan itsensä vuoksi ja hyväksi».

Korrelaatiokertoimien mataluus viittaa kuitenkin siihen, että urhei

lujohtajien ideologiat eivät yleensä edusta puhtaita äärivaihtoehtoja, 

vaan ovat tyypillisesti sellaisia sekakäsityksiä, joihin sekoittuu ainek

sia ja irrallisia mielipiteitä molemmista ideologiatyypeistä. Urheilu

johtajien ideologiat ovat siten puutteellisesti strukturoituneet ja sisäl

tävät ristiriitaisia aatteita ja arvostuksia. Tällainen ideologia edusta

nee murrosajan jäsentymätöntä ideologiaa ja on altis muutoksille etsi

en sisäistä ristiriidattomuutta. Tämä ristiriidattomuus on luultavasti 
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mahdollista vain kahden, tarkoituksiltaan toisistaan selvästi erottu

vien ideologioiden ja niitä vastaavien käytännön urheilujärjestelmien 

pohjalta. Puhdas ammattiurheilu ja puulaakiurheilu edustavat lähiar

voina näitä ääri-ideologoita ja -järjestelmiä. » Maan edustustehtäviin 

keskittyminen», » huippu-urheilijoiden kehittäminen maksoi mitä 

maksoi» ja »teho-urheilun» vaatimukset tukevat toisiaan (korrelaatiot 

.29, .32, .33) ja näyttävät negatiivisten korrelaatioiden perusteella 

sopivan heikosti yhteen amatööriurheilun ihanteiden kanssa. 

7. Rooliristiriita ja roolivelka

Korkean vaatimustason kilpaurheilussa urheilija joutuu sopeuttamaan 

elämänsä urheilun vaatimuksiin. Huippu-urheilun menestyksestä 

kiinnostuneet roolinmäärittäjät ovat taipuvaisia odottamaan urheili

jalta tämän suuntaista sopeutumista, »6-7 tärkeän kehitysvuoden uh

raamista urheilulle». Yhteiskunnan yleiset arvostukset asettavat kui

tenkin pitkäntähtäyksen elämäntarpeet ja -valmiuden - ammatinhan

kinnan ja ammattikoulutuksen sekä perhe-elämän - tärkeydessä etusi

jalle. Huippu-urheilija kokee ristipainetta, rooliristiriitaa, joka ilme

nee huippu-urheilijoiden karrieeria selvittävän tutkimuksen havain

noissa urheilun hyväksi koettuina menetyksinä ja 'uhrauksina': 

Huippu-urheilijoiden kokemat 'uhraukset' eri elämänaloilla 
(yleisurheilu, hiihtourheilu, jalkapallo, pesäpallo n. 326)1)

Paljon tai Ainakin Ei Yh-

erittäin jonkin lain- teen-
paljon verran kaan sä 

% % % % 
Ammattiuralla 36 44 20 100 
Taloudellisessa asemassa 37 48 15 100 
Perhe-elämässä 46 38 16 100 
Terveydessä 17 41 42 100 
Koulutuksessa 41 32 27 100 
Politiikassa 1 

17 80 iOO .J 

Sukupuolielämässä 10 38 52 100 
Kulttuuriharrastuksissa 20 36 44 100 
Muussa urheiluharrastuksessa 17 46 37 100 
Henkilökoht. vapaudessa 40 39 21 100 
Loman vietossa 56 25 19 100 
1) Kalevi Heinilä - Pauli Vuolle, Huippu-urheilijan karrieeri - väliraportti, Jyväskylän

yliopiston liikuntapedagogiikan laitos n:o 1. 1970, 17-21.

172 



Elämänkentän keskeisimmillä lohkoilla: ammattialalla, koulutuk

sessa ja perhe-elämässä, 1/3-1/2 huippu-urheilijoista kokee urheilun 

vuoksi uhrausten määrän »paljoksi» tai »erittäin paljoksi». On luulta

vaa, että nämä 'uhraukset' koetaan aktiiviaikana rooliristiriitoina, 

mutta uran laskuvaiheessa ja sen jälkeen eräänlaisena roolivelkana. 

Huomionarvoista on edelleen se, että huippu-urheilijan roolin vai

kutukset urheilijoiden kokemusten mukaan ulottuvat enemmistön 

mielestä kaikkiin elämänaloihin; vain politiikka jää näiden vaikutus

ten ulkopuolelle. Roolin vaikutukset ovat urheilijan elämäkentässä 

siis totaalisia. Tämä johtunee korkeasta vaatimustasosta, mikä pakot

taa urheilijan sopeuttamaan muut elämäntarpeensa urheilu-uransa hy

väksi. Mitä korkeampi on jonkin urheilulajin suhteellinen vaatimus

taso, sitä yleisempää on muun elämän sopeuttaminen ja niin muodoin 

uhrausten kokeminen. Tämän oletuksen koettelemiseen huippu-urhei

lijan karrieeritutkimuksen aineisto antaa rajoitetun mahdollisuuden. 

Tutkimuksessa ovat mukana mm. pesäpalloilijat ja jalkapalloilijat. 

Perusolettamuksen mukaan kansainvälisen »kuningas jalkapallon» 

suhteellinen vaatimustaso on korkeampi kuin pesäpallon. Tällöin voi

daan siis odottaa, että uhrausten kokemukset ovat yleisesti ja erityi

sesti keskeisillä elämänaloilla tavallisempia edellisessä ryhmässä. Tu

lokset tukevat olettamusta; jalkapalloilijat kokevat yleisemmin uh
rausmieltä kuin pesäpalloilijat: 

Ammattiuralla 
Koulu-uralla 
Perhe-elämässä 
Henkilökoht. vapaudessa 

Uhranneiden %-summat 
muissa elämänpiireissä 

Uhrauksia paljon tai erittäin paljon 
Pesäpalloi- Jalkapal-
lijat loilijat 

% % 

20 46 

33 50 

44 59 

36 45 

244 335 

Huippu-urheilijan rooli muistuttaa dominoivuudessaan ns. julki

suuden henkilön roolia, joka usein läpäisee ja leimaa ao. henkilön 

koko elämän. Roolin dominoivuus aiheuttanee ristipainetta tai halua 

vapautua julkkiksen roolirasitteista, jos ei muuten, niin vaikkapa kalas

tusretken tai ulkomaanloman avulla. Huippu-urheilijan rooliristiriita 

voi olla erityisen korostunut siitä syystä, että urheilu tarjoaa uhraus

ten vastapainoksi vain suhteellisen lyhytkestoisen päiväperhosen roo-
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Iin. Kärjistäen sanottuna urheilussa on kysymys sittenkin vain vaka

vasta leikistä, jonka hyväksi on kuitenkin uhrattava parhaitten kehi

tysvuosien aikana paljolti 'koulunkäynnistä, ammattiurasta, per

he-elämästä ja vapaa-ajan riennoista. Rooli velka voi jäädä suureksi. 

Edellä on ollut puhetta huippu-urheilijan roolin aiheuttamasta risti

riidasta, joka koetaan »uhrauksena» ja rooli velkana. Rooli voi aiheut

taa roolivelkaa ja samalla tyytymättömyyttä myös, jos se ei taijoa 

riittävää vastiketta ja korvausta urheilijan 'sijoituksille' ja uhrauksille. 

Juhani Kirjonen on tutkimushavaintojen perusteella todennut, että 
»huippu-urheilijat ovat ... selvästi rahan käyttämisen kannalla har

joittelun ja kilpailemisen palkitsemisessa» .... » Toivotaan(han) sym

bolisten palkintojen asemesta saatavan taloudellisesti arvokkaita, vie

läpä kilpailun ja tuloksen arvoon sidottuja esineitä» 1). Havainto viit

taa nykyisten palkintojen riittämättömyyteen 'uhrauksiin' ja rooli ve

lan kasvuun nähden. 

Huippu-urheilijan kilpailuroolille on tunnusomaista stressitila, kil

pailun ja menestysodotusten aiheuttama henkinen paine. Normaalisti 

tämä paine on suorituskykyä edistävä. Sitä vastoin jos urheilija kokee 

erisuuntaisia käyttäytymisodotuksia, tämä voi häiritä suorituksia. 

Urheilijan ammatti- ja perherooliin liittyvät odotukset voivat olla risti

riitaiset yleisön, urheilujohdon tai valmentajan odotusten kanssa ai

heuttaen siten häiriöitä urheilijan suorituksissa. Yleisön, urheilujoh

don ja valmentajien odotukset voivat niin ikään olla keskenään risti

suuntaiset vaikeuttaen urheilijan roolin yksiselitteistä määrittelyä. 

Tähän mahdollisuuteen viittaavat tutkimushavainnot: urheilujohtajat 

eivät ole yksimieliset rooliodotuksissaan. 

Huippu-urheilijaa pidetään perinteisesti nuorison esikuvana ja käyt

täytymismallina: 

»Esikuvia me tarvitsemme nimenomaan nykyaikana. Ilman ihan
teita ei nuoren ihmisen henkinen kehitys löydä toivottua suuntaa. 
Urheilu taijoaa niitä nuorille yllin kyllin.»2) 

Kun huippu-urheilija korotetaan nuorison esikuvaksi, tämä lisää 

urheilijain roolivelvoitteita. Liiaksi rajoittavina ja kohtuuttomina ne 

voivat vuorostaan aiheuttaa stressiä. Oireellisesti monet huippu-ur

heilijat kokevatkin uhranneensa paljon » henkilökohtaista vapauttaan» 
1) Juhani Kirjonen, Rahat tai henki, Esko Pirinen (toim.) Terve urheilun maa, Helsinki,
1968, 49-50.
2) Akseli Kaskela, Ajankuva ja urheilu, SVUL 1968, s. 5.
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urheilun hyväksi. 

Amatöörisääntöjen ja -ihanteiden määrittelemät rooliodotukset ei

vät myöskään vastaa nykypäivän korkean vaatimustason kilpaurhei

lun vaatimuksia ja »uhrauksia». Voi olla, että näiden sääntöjen ja 

ihanteiden mukainen roolikuva on etääntynyt jo niin kauas todellisuu

den vaatimuksista, ettei urheilijakaan enää koe vallitsevaa ristiriitaa 

kiusallisena, saati ahdistavana - ehkä kuitenkin silloin, kun hän joutuu 

virallisesti vakuuttamaan amatööriyttään olympiaosanottonsa varmis

tamiseksi. Useimpien osanottajien kyseenalainen amatööriys pyhittää 

kuitenkin nämä valat ilman pahempia tunnonvaivoja; ovatpahan ur

heilujohtajatkin samassa veneessä. 

8. Sopeutumisvaikeudet

Huippu-urheilijan rooli on korkean vaatimustason kilpaurheilussa on

gelmallinen. Monien roolinmäärittäjien odotukset voivat ristikkäisenä 

aiheuttaa stressiä. Edelleen elämänmenon sopeuttaminen urheilun 

vaatimuksiin ja riittämätön korvaus näistä 'sijoituksista' voi aiheuttaa 

roolivelkaa. Dominoivana urheilijan rooli voi sitä paitsi vaikeuttaa ak

tiiviuran jälkeen sopeutumista tavallisen kansalaisen arkiseen elä

mänmenoon. Nämä sopeutumisvaikeudet ovat mahdollisesti sitä vai

keammat, mitä suurempi on roolivelka ja mitä vaatimattomampaan 

siviiliasemaan on sopeuduttava urheilu-uran jälkeen. Suoranaiset so

peutumishäiriöt ovat mahdollisia. Huippu-urheilijan vaikeat roolion

gelmat johtavat helposti myös aikaiseen kilpailu-uran lopettamiseen. 

Toistaiseksi näitä ihmisen ongelmia huippu-urheilussa ei ole juuri 

lainkaan tutkittu urheilujohdon ollessa ensi sijassa kiinnostunut vain 

urheilijan suorituskyvyn maksimoinnin kysymyksistä. Urheilijan suo

rituksista näet riippuu monien urheilunystävien ja siivelläolijoiden toi

veitten toteutuminen tai toteutumattomuus. Yleisön osastossa joku 

kirjoittaakin osuvasti » Huippu-urheilijan katkerasta osasta»: 

» ... Huippu-urheilijat toteuttavat penkki urheilijain valveunia; uu
sia ennätyksiä, uljaita voittoja ... Kaikki tietävät johtajat ja sanasepot 
niin sanomalehtien palstoilla kuin muissa tiedotusvälineissä eivät jää 
urheilun historiaan. Urheilun historiaa tekevät ja sinne jäävät nämä 
paljon parjatut huippu-urheilijat, vaikka eivät kaikessa pystykään 
täyttämään meidän heille asettamia vaatimuksia ja normeja. Antakaa 
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heidän olla ihmisiä, antakaa heidän elää omaa elämäänsä ja toteuttaa 
itseään. Heidän olemassaolostaan saatte kiittää jokapäiväistä leipään
ne, niin urheilujohtajat kuin -toimittajatkin». (HeSa 22.8.1970). 

Huippu-urheilija on menestyksen päivänä kansallissankari, mutta 

tappion hetkellä maan rakoon manattu. 

Yleisö 

Huippu-urheilu on muuttumassa viihdeteol/isuudeksi. Vallit
see kuluttajain markkinat: huippu-urheilu elää yleisöstään. 
Tuotannon, mainonnan ja kulutuksen kolmiyhteys toteutuu 
myös urheilussa: järjestöt, joukkotiedotus, yleisö. 

Jyväskylän kesä. 1973. 

Kansan suuri enemmistö haluaa huippu-urheilua, sanovat urheilujoh

tajat. He ovat luultavasti oikeassa: 

»Siniristilippumme nouseminen voittajan salkoon ja »Maam
me»-laulun kajahtaminen olympiakisojen kentillä ja stadioneilla on se 
tapahtuma, joka voimakkaimmin on julistanut meille Suomen menes
tystä urheilussa. Sen väkevän tunteen suomalainen haluaa kokea yhä 
uudelleen ja uudelleen. Maksoi mitä maksoi» (SVUL:n vuosikirja 
1965). 

Huippu-urheilussa on siten kuluttajan markkinat: markkinoidaan si

tä, mitä yleisö haluaa ja josta se on valmis maksamaan. Urheiluyleisö 

onkin kehittymässä kilpaurheilun markkinoilla varsin merkittäväksi 

eturyhmäksi. Yleisö painaa oman leimansa kilpaurheilun kehitykseen: 

urheilu on muuttumassa urheilijakeskeisestä yleisökeskeiseksi, urhei

lijan harrasteesta myös suuren yleisön viihteeksi. Myös maamme 

urheilujohtajat (yht. 1666) tunnustavat yleisön huomattavan merki

tyksen urheiluelämässä1). 

Yleisö on luonut huippu-urheilun; huippu-urheilu vuorostaan luo 

yleisöä: jokainen huomattava urheilusaavutus myy huippu-urheilua, 

synnyttää 'todistajana' olemisen ja myötäelämisen tarvetta. 

1) Tämä tulee selvästi ilmi urheilujohtajien vastauksissa väitteisiin, jotka koskevat

yleisön tuen ja kannatuksen merkitystä urheilussa; ks. tutkimushavainnot s. 159.
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1. Huippu-urheilun mainonta

Välttämättömänä välittäjänä kilpailun ja kuluttajakunnan välillä on 
joukkotiedotus. Koko arsenaalinsa teholla joukkotiedotus mainostaa 
huippu-urheilua, iskostaa sen merkityksen ja sankariteot nuorten mie
liin, herättää kiinnostusta ja ruokkii odotuksia. Lehdistön urheilutoi
mituksen harjoittamassa lukijakuntansa tarvehuollossa on havaitta
vissa kiinnostusta ylläpitävää säännönmukaisuutta: 1) viritetään mie
lenkiinto tiettyä suurkilpailua kohtaan, 2) herätetään menestysodo
tuksia, 3) vahvistetaan odotuksia mm. valmennusuutisten avulla, 4) 
selostetaan kilpailutapahtuma ja toiveitten täyttymys, 5) palvotaan 
voittajia, 6) syvennetään sankaripalvontaa ja samaistumista urheilijan 
yksityiselämän kuvausten avulla tai 5-6) pohditaan tappion syitä ja 
etsitään syntipukit ja 7) pidetään uutistauko yleisön kyllästymisen 
estämiseksi. Sisällönanalyysi lehtien urheiluosastoista voisi tarkentaa 
tätä tyyppikuvausta yleisön tarvehuollosta. 

Yleisön kiinnostuksen ja maksuvalmiuden suunnan mukaan ohjau
tuvan joukkuetiedotuksen ja kilpailun järjestäjien edut ovat usein 
huippu-urheilussa yhteneväiset. Kilpaurheilun hegemonia joukkotie
dotuksessa - ja sen tunteenomainen puolustus - ilmentää tätä etujen 
yhteisyyttä, ehkäpä myös toimittajakunnan - elinehtoja! 

Herättäessään kiinnostusta huippu-urheilua kohtaan ja mobilisoi
dessaan yleisöä katsomoihin joukkotiedotus luo myös oman, kotikat
somon eli lehdistön urheilutapahtumiin ja radion tai TV :n ohjelmiin 
tyytyvän yleisönä. Yleisö kerrostuu siten aktiivisuudeltaan varsin 
eriasteiseksi innokkaimpien 'fännien' seuratessa suosikkijoukkuei
taan ulkomaille asti passiivisempien tyytyessä vain suurkilpailujen 
seuraamiseen - kodin nojatuolista. 

Suurkilpailun 1 ), yleisön ja joukkotiedotuksen välillä vallitsee vahva 
vastavuoroinen riippuvuus: huippu-urheilu elää yleisöstään ja sitä 
ruokkivasta joukkotiedotuksesta ja päinvastoin. Muutos yhdessäkin 
kolmiyhteyden linkissä voi muuttaa koko järjestelmän: 

Yleisö 

Joukko✓ \, K;Jp,;Ju
tiedotus < 

1) Kilpailu viittaa tässä lyhyesti kilpailutapahtuman varsinaiseen järjestelmään ja sen 
osapuoliin: urheilujohtajiin, järjestäjiin, kilpailijoihin ja valmentajiin. 
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Huippu-urheilu eroaa jäijestelmänä muusta kilpaurheilusta juuri 
siinä, että sen välttämättöminä ehtoina ovat sitä tukevat joukkotiedo
tus ja yleisö; sitä vastoin muu kilpaurheilu voi tulla toimeen ilman 
näitäkin. Huippu-urheilu lähentyy järjestelmänä liike-elämän kolmi
yhteyttä markkinataloudessa: tuottajat - mainonta - kuluttajat. 

2. Kilpailun ja yleisön vaihtosuhde

Kilpailun ja sen yleisön välinen riippuvuus on luonteeltaan vaihtosuh
de; se on luultavasti kaikkialla teollistuneessa maailmassa paljolti 
samantyyppinen ja siten melko riippumaton esim. yhteiskuntajäijes
telmästä. 

2. J. Yleisön anti kilpailulle

Taloudellinen tuki. Huippu-urheilu on mahdollista vain riittävän talou
dellisen tuen varassa. Vaatimustason noustessa saavutusten ja ennä
tysten kustannukset kasvavat: olympiamitalin hinta kallistuu. Yhteis
kunnan tuen lisäksi kilpailujen kassatulot ovat elintärkeitä huippu-ur
heilulle. Mitä enemmän saadaan yleisöä katsomoihin tai TV:n ääreen, 
sitä enemmän on varoja 'tuotekehittelyyn' ja huippu-urheilun edistä
miseen; edelleen, mitä parempi on kilpailumenestys, sitä enemmän 
saadaan yleisöä katsomoihin. 

Yhteiskunnallinen arvostus. Kansan suuren enemmistön halut pyhit
tävät huippu-urheilun antaen sille kansanvaltaisen leiman ja sen järjes
täjille ikään kuin kansan valtuutuksen, mandaatin. Kansan suosio an
taa huippu-urheilulle myös tärkeän yhteiskunnallisen arvostuksen. 
Filosofi saattaisi Yrjö Kallisen tapaan tietysti kysyä, mitä arvokasta 
on siinä, jos joku on sekunnin murto-osan muita nopeammin maalissa 
tai 1/2 kiloa vahvempi. Urheilumarkkinoilla riittää arvokkuuden pe
rustaksi myös kysynnän määrä. Jos yleisö kiinnostuisi esim. jalkapal

loilun tapaan vaikkapa tikanheitosta, pussijuoksusta, leuanvedosta tai 
oluenjuontikilpailuista, näidenkin lajien maailmanmestarit voisivat 
olla yhtä juhlittuja kuin konsanaan kelkkailun tai sekauinnin mestarit. 
Näkökulma avaa kiehtovia mahdollisuuksia urheilumaineemme puo
iustajille ja tunnetuksi tekijöille! 

Suuren yleisön kannatus tuottaa yhteiskunnallista arvostusta huip-
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pu-urheilulle. Tämä arvostus on elintärkeä huippu-urheilulle: se on 
urheilun järjestötoiminnan innoite ja palkkio; ilman sitä eivät urheili
jatkaan jaksaisi ja viitsisi ponnistella vuosikausia huipulle päästäkseen 
ja siellä pystyäkseen. Yleisön kannustus ja sen 'välittömyys' innoitta
vat myös kilpailusuorituksia vahvistaen samalla urheilijoiden ja urhei
lujohdon uskoa huippu-urheilun arvoon. Huippu-urheilu nykyaikai
sessa mielessä ei olisi mahdollista ilman yleisöään. 

2 .2. Kilpailun anti yleisölle 

Huippu-urheilun ja yleisön liitto perustuu molemminpuoliseen kiin
tymykseen: kilpailu antaa myös yleisölleen. Tietysti kilpailuja seura
taan katsomoissa tai TV:n ääressä usein pelkästään sen vuoksi, ettei 
muuta kiinnostavampaa ajankuluketta satu olemaan tarjolla. Kuka 
hyvänsä, urheilun vastustajakin, voi näin satunnaisesti joutua penk
kiurheilun pariin vailla erityisempää kiinostusta. Näitä parem
man-puutteessa-penkkiurheilijoita mielenkiintoisemman yleisöjoukon 
muodostavat ne, jotka todella aidosta halusta säännöllisesti seuraavat 
kilpailutapahtumia. Tässä ryhmässä penkkiurheilu on elämänmuoto ja 
kilpailutapahtumat ovat elämänsisältöä ja suosittuja keskustelun ai
heita. Tutkimusten puuttuessa emme kuitenkaan tunne tätä yleisöä, 
emmekä kilpailun merkitystä sen elämässä. Mikään erityinen syy 
tuskin pystyy selittämään kilpailun attraktiota: yleisö on erilaista ja 
kilpailun viehätyksen lähteet voivat olla mitä moninaisemmat. 

Ehkäpä tunnetuin yleisön käyttäytymistä ja kilpailun merkitystä 
selittävä teoria on ns. katharsis-hypoteesi. Sen mukaan kilpailu tar
joaa keinon jännitysten ja aggressioiden purkamiseksi yhteiskunnalli
sesti harmittomalla tavalla. Tunnetuin tämän teorian kannattajista 
lienee maailmankuulu etologi Konrad Lorenz 1).

Havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että kilpailutapahtumat voi
vat toisinaan päinvastoin lisätä konflikteja ja aggressioita. Äskettäin 
ilmestyneessä teoksessaan amerikkalainen antropologi Alexander Al

land kiistääkin jyrkästi Lorenzin biologisen determinismin ja tämän 
elämänhavaintoihin ja -kokeisiin perustamien väitteiden yleistettä
vyyden, koska ihmisessä on 'eläimellisyyden' ohessa myös ihmistä, 
so. kulttuurista ja ympäristöstä opittua. Ihminen ei ole biologisesti 
väkivaltainen, mutta hänen biologinen perintänsä ja kapasiteettinsa 
1) Konrad Lorenz, Niin sanottu paha (suom.), Tammi 1963, s. 254-256.
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antavat hänelle edellytykset oppia väkivaltaiseksi ja/tai oppia välttä

mään väkivaltaa1). 

Arkisessa elämänmenossa ja erityisesti sen urbaanisessa, usein var

sin rajoittuneessa mutta toisaalta myös virikkeitä antavassa ympäris

tössä ihmisiin sisältyy ja tiedostuu paljon tarpeita ja odotuksia, jotka 

etsivät toteutustaan myös kilpailukatsomoissa. 

Kilpailu-uran jatko. Kilpailua harrastaessamme meidän muistijärjes

telmämme varastoi paljon erilaisia tunne-elämyksiä, kokemuksia ja 

tiedollisia sekä taidollisia valmiuksia, jotka kilpailu-uramme jälkeen 

voivat jälleen penkkiurheilussa elävöityä ja uudelleenvirittyä. Eräät 

tutkimushavainnot osoittavatkin; että merkittävä osa varsinkin kat

somoyleisöstä koostuu entisistä aktiiviurheilijoista. Penkkiurheilun 

mielikuvituksen maailmassa he voivat ikään kuin jatkaa kilpai

lu-uraansa ja elää yhä uudelleen nuoruuttaan. On luultavaa, että näi

den entisten aktiivien omakohtaiset kokemukset kilpaurheilusta ovat 

olleet voittopuolisesti myönteisiä, pääasiassa harrasteluluonteiseen 

osanottoon ja pikkumenestykseen perustuvia. Tämä osa yleisöstä 

edustaa myös sen asiantuntevinta ryhmää; sen suhteellisesta määrästä 

ja katsomotavoista myös saattaa ratkaisevasti riippua yleisökäyttäy

tymisen luonne ja säätelyn mahdollisuus. 

Kilpailu viihteenä. Viihtymyksen lähteet voivat olla monet. Teatte

rin, konsertin ja elokuvien tarjoama viihde voi olla erilaista ja toisen

laista kuin kilpailun anti yleisölleen. Eri kilpailulajienkin tarjoama 

viihde voi vaihdella: nyrkkeily tarjoaa toisenlaista viihdettä kuin voi

mistelu. Samassakin kilpailutilanteessa eri henkilöt etsivät ja löytävät 

luultavasti erilaista viihdettä: entinen jalkapalloilija voi nauttia vaik

kapa älykkäästä pelistä ja joukkuetaktiikasta, kun taas maallikko voi 

innostua lähikamppailusta tai komeista pallonkaarista. Yleisö voi olla 
siis erilaista ja sen viihtymys erilähteistä. Koska kilpaurheilun eri 

lajeilla on toisistaan poikkeava luonne, ne luultavasti myös rekrytoi

vat katsomoihinsa erilaista väkeä erilaisine viihdeodotuksineen. 

Nyrkkeily-yleisö on luultavasti koostumukseltaan ja odotuksiltaan 

erilaista kuin voimisteluyleisö. 

Urheilukilpailujen yleisönsuosion yleisiä lähteitä ovat mm. lopputu

loksen arvaamattomuus ja kilpailun tasaväkisyyteen perustuva jänni-

1) Alexander Alland, Jr., The Human Imperative, New York 1972. Allandin teorian 
valossa kilpailuviettiin perustuva käsitys urheilun biologisesta alkuperästä on virheelli
nen: kilpaileminen ei ole vietinomaista käyttäytymistä, vaan biologisen perinnän mah
dollistama, opittu käyttäytymismalli! 
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tys, 'oman joukkueen' menestys, urheilusuoritusten mestarillisuus ja 

kilpailuun sisältyvä riski sekä väkivalta. Huippu-urheilun kaupallis

tuminen ja sen lisääntyvä riippuvuus yleisöstään muokkaavat kilpai

luja ja kilpailulajeja yleisön viihdeodotusten suuntaan: enemmän jän

nitystä, paremmat menestystavoitteet, ammattimaisempaa taidok

kuutta ja tehokkuutta, lisää riskiä ja väkivaltaa. Kilpailujen ylitaijonta 

ja erityisesti TV vahvistavat tämänsuuntaista 'kilpailutuotteen' kehit

tämistä. Joukkotiedotus säätelee niin ikään yleisön vaatimustasoa: se 

välittää yleisölle kansainvälisiä urheilutapahtumia ja samalla vertailu

normeja, joiden mukaan arvioidaan myös kansallisia urheilusuorituk

sia ja -tapahtumia. Vaatimustason nousun vuoksi yleisö ei jaksa enää 

kiinnostua paikallisista tai piirikunnallisista kilpailuista. 

Myös urheilukilpailujen vakiomaisuus lisää yleisömenestyksen ris

kiä. Teatterissa ja elokuvissa ohjelmat muuttuvat, mutta kilpailussa 

ohjelma on aina sama; vain 'näyttelijät' vaihtuvat. Kilpailujen ylitar

jonta, etenkin viikonvaihteessa, aiheuttaa myös sen, että eri lajien 

urheiluseurat joutuvat kilpailemaan osittain samasta yleisöstä. Sekä 

ohjelman vakioisuus että kilpailujen ylitarjonta edistävät kilpailun tuo

tekehittelyä nimenomaisesti yleisömaun suuntaan. Siten huippu-ur

heilussa vahvistuvat kuluttajain markkinat. 

Kilpailu me-kokemuksena. Tiedämme, että samankaltaisuus ja yhtei

set kokemukset yhdistävät. Nykyaikaisessa eriarvoisuuden ja työn

jaon yhteiskunnassa samankaltaisuuden, yhteisyyden ja ryhmäsa

maistumisen kokemukset näyttävät jäävän riittämättömiksi: ollaan 

irrallisia, juurettomia, vailla me-siteitä ja yhteisöjäsenyyttä. Kilpai

lukatsomosta löydämme kuitenkin yhteenkuuluvuutta, samaistumista 

yleisön kanssa ja väkevää ME-elämystä. Katsomossa ei ole eriarvoi

suutta eikä luokkajakoa; katsomossa on kaikilla samat oikeudet ja 

velvollisuudet, siellä vallitsee anonyyminen veljeys ja yhteisvastuu 

- 'omien' menestys. Fyysinen läheisyys, kyynärpäätuntuma,ja jouk

kojäsenyyden kokemus herkistävät joukon tunteet ja turruttavat ylimi

nän: ollaan yhtä ja yhden asian puolesta. Erilaisuuden ja työnjaon

yhteiskunta tarjoaa kilpailukatsomossa kansalaisilleen yhteisyyttä ja

yhteenkuuluvuutta.

Kilpailu menestyskokemuksena. Ranskalainen Roger Caillois sanoo: 

» Enemmistö ei menesty kilpailuissa tai on kykenemätön kilpaile
maan jääden turhautuneeksi. Jokainen haluaisi kuitenkin olla ensim
mäinen ja kaikilla on tähän myös oikeus. Kuitenkin jokainen tietää tai 
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epäilee, ettei se ole mahdollista siitä yksinkertaisesta syystä, että jo 
määritelmän mukaan vain yksi voi olla ensimmäinen. Tällainen hen
kilö voi voittaa vain epäsuoralla tavalla - samaistumalla voittajan 
kanssa. Tämä on ainoa keino, jonka avulla kaikki voivat menestyä 
samanaikaisesti vieläpä ilman omaa yritystä tai epäonnistumisen ris
kiä.» 1) 

Penkkiurheilu ja yleensä sankaripalvonta - urheilijat, filmitähdet, 

pop-laulajat, missit, sarjakuvasankarit - ilmentävät menestyskoros

teisen yhteiskunnan arvostuksia. Harvat kuitenkin onnistuvat anka

rassa menestymisen kilvassa; kaikista ei voi tulla olympiavoittajia 

muuten kuin - kuvitelmissa, päiväunissa ja katsomossa voittajia myö

täelämällä. Tämä ehkä osaltaan selittää myös tungoksen urheilun 

ylimmällä johtotasolla ja sen pallemaisen tunnepitoisuuden, joka sä

vyttää kaikkialla yleisön ja sen äänenkannattajien suhtautumista huip

pu-urheiluun. Huippu-urheilun arvostuksen ja sen menestyksen jaka

jia on kaikkialla: yleisössä, urheilujärjestöissä ja niiden 'äänenkannat

tajissa'. Suuri kilpailumenestys on yhteisomistusta: se on seuramme 

ja liittomme voitto, se on Suomen voitto, se on suomalaisen valmcn

nustaidon ja urheilulääketieteen voitto, se on suomalaisen kilpailuky

vyn voitto. » Kyll myö suomalaiset sentään ollaa hyvijä», sanoi taan

noin savolaisukkokin kuultuaan Paavo Nurmen suurvoitosta (Urhei

lun Pikkujättiläinen). Olympiavoitosta ja menestyksestä pääsevät 

kaikki osallisiksi, siitä riittää jokaiselle(» Keskisuomalainen»-lehti tar

josi Jyväskylän yliopiston »Liikunnallekin» omaa osuutta 'Suomen' 

M iinchen-menestyksestä !) 

3. Kuluttajain markkinat

Huippu-urheilu elää yleisöstä, ja yleisö elää huippu-urheilussa. Tämä 

liitto on luja, koska se perustuu etujen ja elinehtojen vastavuoroisuu

teen. Liiton kestävyys riippuu kuiienkin huippu-urheilun markkinoilla 

ratkaisevasti kuluttajain etujen toteutumisesta, ja se vuorostaan riip

puu 'omien' kilpailumenestyksestä ja huippu-urheilun kyvystä tarjota 

uudistuvia elämyksiä. Huippu-urheilun markkinat antavat kilpailun 

järjestäjille, kilpailuelämysten tuottajille ja kilpailulajien kehittäjille 

1) R. Caillois, Man, Play, and Games, Glencoe, III, 1961 s. 120.
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alati uusia tehtäviä ja - pulmia. Onnistuakseen näissä tehtävissä urhei

lunjohto tarvinnee pian avukseen myös markkinoinnin ja viihdemaa

ilman asiantuntemusta. 

Yleisösidonnaisuuden voimistuminen edustaa kilpaurheilussa mer

kittävää muutosta. Tämä muutos heijastuu myös suomalaisten urhei

lujohtajien (yht. 1666) mielipiteissä: 

Samaa Eri Vaikea Yh-
mieltä mieltä sanoa teensä 

% % % % 

Yleisön pyyteet ja odotukset 
eivät saisi mitenkään vaikut-
taa urheilujärjestöjen toi-
minnan tarkoitukseen 47 35 18 100 

Peräti kolmannes urheilujohtajista tunnustaa yleisön vaikuttamisen 

oikeutuksen urheilutoiminnassa. Oireellista on myös se, että lähes 

viidesosa urheilujohtajista on ymmällä yleisön suhteen. Kuluttajain 

markkinat huippu-urheilussa ovat vakiintumassa. Tämä kehitys vah

vistanee huippu-urheilun asemaa yhteiskunnassa, mutta samalla se 

lisää kilpailujen säätelyvaikeuksia ja urheilullisen rappeutumisen uh

kaa mm. nurkkakuntaisuuden, huliganismin, aatteettomuuden ja me

nestyskeinottelun muodossa. 

Konfliktien ja huliganismin lisääntyminen. Sosiologiassa kilpailu määri

tellään usein säännellyksi konfliktiksi. Sitä varsinainen kilpailutilanne 

onkin. Erityisesti yleisön suosimissa kamppailulajeissa tämä kontrolli 

ja urheilijoiden käyttäytymissäätely on kehittymässä pulmalliseksi 

enentyvien välikohtausten ja kiistojen vuoksi. Yleisön entistä inten

siivisempi kilpailu- ja ottelu tapahtumien myötäeläminen yllyttää her

kästi laittomuuksiin, jopa väkivaltaan. Yleisö lisää yleensäkin kilpai

lun häiriöalttiutta, se edustaa arvaamatonta konfliktiuhkaa. Kilpailun 

ärsykkeet voivat aiheuttaa yleisön keskuudessa konfliktitilanteita, 

joiden säätelyyn kilpailun järjestäjien kontrollikeinot eivät päde tai 

ovat riittämättömät 1). Konfliktin uhka korostuu erityisesti silloin, kun 

yleisö jäsentyy katsomossa jyrkästi kahdeksi vastakkaiseksi leiriksi. 

1) Ajan henkeä luonnehtii tunnetun suomalaisen radioselostajan paheksuva kummastelu
Ruotsi-Suomi maaottelun kenttäkuuluttajan yrittäessä hillitä yleisöä, joka tarkoituksel
lisesti häiritsi huudoillaan ratkaisevaan korkeushyppysuoritukseen keskittyvää ruotsa
laista hyppääjää: »Pääsylipun lunastaneella yleisöllä on oikeus käyttäytyä kilpailussa
mielensä mukaisesti!»
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Tunneviritteiset ja voimakkaan nurkkakantaisen me-hengen innoitta

mat yleisöjoukot ovat antagonistisina taipuvaisia väkivaltaisiinkin 

laumareaktioihin 'omiensa' puolesta ja kilpailun 'vääryyksien' kor

jaamiseksi. Kilpailu yleisön kannatuksesta ja kilpailujen kehittäminen 

yleisömaun suuntaan lisännee myös huliganismia ja rettelöintiä ur

heilun tunnuksin mutta myös yleisösamaistumisen poliittisista, kan

sallisista ja ideologisista syistä. 

Aatteettomuuden voimistuminen. Suuri yleisö ei maksa kilpailun tar

joamista esteettisistä tai eettisistä kokemuksista, vaan lähinnä siitä 

jännityksestä, jota kamppailu voitosta tarjoaa siihen sisältyvine louk

kaantumisen riskeineen sekä 'väen ja voiman' käyttöineen. Juuri ylei

sön pyyteitten - eikä niinkään urheilun vuoksi me rakennamme suur

hyppyreitä, hyväksymme riskipitoisen katapulttiseiväshypyn, väki

valtaisen ja kovan taklauspelin sekä nyrkkeilyottelut tyrmäyksineen ja 

pääiskuineen. Yleisösuuntainen huippu-urheilu on taipuvainen rii

suuntumaan humanismin pidikkeistä ja pelkistymään kaupalliseksi 

viihdetoiminnaksi kaupallisine toimintaperiaatteineen2). Urheilijan 

terveys on muuttumassa suhteelliseksi käsitteeksi jopa urheilulääke

tieteessä, jos ja kun pelataan huippu-urheilun ehdoin! 

Keinottelun lisääntyminen. Yleisön kiinnostus ja sen kannatus ovat 

huippu-urheilulle elintärkeitä. Yleisö antaa arvostusta ja - rahaa. Ke

nellä on rahaa, sillä on usein myös menestyksekkäimmät - usein 

rahalla ostetut urheilijat tallissaan; ja kenellä on kilpailumenestystä, 

sillä on taas yleisöä katsomossa. Näin kiertokulku huippu-urheilun 

markkinoilla jatkuu. Vain yksinäinen ääni ihmettelee: 

» ... Suomessa esimerkiksi porvarillinen bisnesurheilu pystyy ra
hoitusmahdollisuuksineen ensinnäkin kalastamaan parhaita kotimai
sia pelaajia ja toisekseen sillä on mahdollisuus myös ulkomaalaisos
toihin. Näin syntyy epäsuhde ja oikeastaan jo sarjan alussa ratkais
taan kuka on mestari: suomeksi sanottuna se, jolla on eniten ra
haa ... » (Pentti Salmi, UU-TUK, n:o 12/1972). 

Raha ratkaisee paljon huippu-urheilussa. Paljon voi ratkaista myös 

keinottelu, doping, 'hormonihuolto' tai vaikkapa taktinen pahoinpite

ly-taklaus. Rahan avulla voi korjaantua pistetilanne ja säilyä sarja-

2) Heinz Meyer päätyy myös äskettäisessä analyysissään siihen, että nykypäivän
huippu-urheilu kuuluu pikemminkin kaupallisen viihteen kuin vapaa-aika-urheilun
alaan; Der Hochleistungssport - Ein Phänomen des Showbusiness, Zeitschrift för
Soziologie, Jg. 2, Heft I, 1973, s. 59-78.
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paikka. Rahasta kannattaa viihdyttää yleisöä ja järjestää sille vaikka 

mieluinen välikohtaus! 

Huippu-urheilu elää yleisöstään ja yleisö voitoista. Suuressa kan

sanjoukossa voitto sosialisoituu ja idealisoituu: 

»Oi maamme Suomi synnyinmaa,

Soi sana kultainen ... »

»Sen väkevän tunteen suomalainen haluaa kokea yhä uudelleen ja 

uudelleen. Maksoi mitä maksoi.» 
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KUNNON TIE 

Kunnon liikunnasta puoluepeliin 

Jokaisella aatteella on oma kansallinen oppi-isänsä ja esitaistelijansa. 

Ivar Wilskman tunnustetaan maamme urheilun isäksi. Voimistelulla 

on 'Mamma' Kallionsa ja Viktor Heikelinsä. Myöhempien aikojen 

kuntoliikunnan isyys kuuluu myöhempien aikojen Tahko Pihkalalle, 

polku- ja laturetkien oivaltajalle ja ponnistamisen riemun pelastussa

noman julistajalle TV :n ja autojen veltostuttamalle kansalle. 

Nykypäivän kuntoliikunta merkitsee tavallaan toista tulemistaan. 

Sen ensimmäinen tuleminen palautuu jo maamme järjestyneen urheili

jatoiminnan alkuvuosiin. Kuntoliikunnan uranuurtajien eturiviin kuu

luu varmasti Helsingin Ponnistuksen perustaja (1887) ja »intomielinen 

johtaja» Viktor Damm. Hänet tunnetaan myös työväen urheiluliik

keen isänä. Dammin ja varhaisempien aikojen Tahko Pihkalan aikoi

naan käymä väittely muistutti paljossa sitä käsitysten erilaisuutta, 

mikä on ollut leimaa-antavaa viimeaikaisessa rajankäynnissä kilpaur

heilun ja kuntoliikunnan välillä. Tuohon aikaan Tahko kunnostautui 

nimenomaisesti kilpaurheilun esitaistelijana. 

Suomen Ladun perustamista vuonna 1938 pidetään järjestyneen 

kuntoliikuntatoiminnan alkuna maassamme. Tämänkaltaiset rajaami

set ovat kuitenkin varsin sopimusvaraisia, ellen sanoisi mielivaltaisia. 

Mainittu rajaaminen ei ehkä tee täyttä oikeutta maamme naisten oma

toimisuudelle ja yritteliäisyydelle, sillä niin tehdäkseen tuo rajapyykki 

olisi siirrettävä jo vuoteen 1896, jolloin perustettiin Suomen Naisten 

Voimisteluliitto (myöh. SNLL). Naisten järjestynyt liikuntatoiminta 

rakentui jo tuolloin kuntoliikunnan aatepohjalle; sille aatteelle se on 

pysynyt uskollisena tähän päivään saakka huolimatta kilpailun mai

nosvaloista ja sen laakereitten houkutuksista. 

Kuntoliikunnan kentässä on toki tärkeämpääkin pohdittavaa kuin 

nämä isyys- ja äitiyskysymykset. 

Huolissaan siitä, että olympiahuumeessa unohdettaisiin jälleen 

'kunnon asia' Tahko Pihkala kirjoitti vuonna 1951 väkevän muistion 

» Kansallisurheilun käyntiinpanosta kiireimmiten ennen olympiakiso-
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jamme». Nyrkkiposti huolehti muistion levityksestä. Tahkon sanoma 

ei kuitenkaan mennyt perille; aika ei ollut silloin kypsä, ei edes kisojen 

ja kisapettymystenkään jälkeen. Saarijärven Paavoa eivät jotkut 

olympiadiset katovuodet järkytä: pellot kylvettiin uudelleen ja uudel

leen »Suomi voittoon»-siemeneen. Kuntoliikunnan sarat saivat odot

taa kylvöään vielä pari vuosikymmentä. 

Alkanut I 970-luku merkinnee käännettä Suomen liikuntakulttuurin 

historiassa ja samalla kuntoliikunnan läpimurtoa ja tehtäväalueen tun

nustamista. Liikuntakulttuurimme eriytymättömyys ja sen perintei

syys - »urheilumme elää menneisyyttä nykyhetkessä» - on aiheutta- · 

nut kehitysvitkaa. Kun yhteiskunnan muuttuvat elämisen olosuhteet 

ja väestön hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja viihtymyksen tarpeet 

olisivat edellyttäneet liikuntapalvelusten laajentamista ja monipuolis

tamista, urheilujärjestöt ovat perinteisessä voimantunnossaan tukeu

tuneet kilpaurheilun itseriittoisuuteen. Vääjäämättömästi kilpaurhei

lun hegemonian ja tiilikaisten aikakausi on kuitenkin väistymässä 

moniarvoisemman ja erilaistuvan liikuntakulttuurin tieltä. Uusi aika

kausi on alkamassa. 

Uuden ajan kuntoliikunnan ohjelmajulistus on ytimekäs: 

» Kaikilla kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa
henkilökohtaisten edellytystensä ja taipumustensa mukaista kuntolii
kuntaa» . 

Sanoma menee nyt perille: kunnat ovat joukolla mukana sen toteu

tuksessa, samoin uudet, eri väestöryhmiä kokoavat kuntoliikuntajär

jestöt. Yllättävästi ohjelman toteutukseen ovat julistautuneet myös 

jotkut kilpaurheilujärjestöt. Jälki-ilmoittautumisestakin päätellen 

nämä järjestöt ovat kaiketi kuitenkin enemmän kiinnostuneita kil

paurheilun eduista kuntoliikunnassa kuin päinvastoin. Kokemuksesta 

tasavallan presidentti varoittaakin: »Jos kilpaurheiluliitto saisi kun

tourheilun johtoonsa, niin pukki olisi pantu kaalimaan vartijaksi. » 

Urheilun vainioilla on monia kylvömiehiä ja monenlaista siementä -

parempi niin. 

Kuntoliikunta etsii paikkaansa suomalaisessa liikuntakulttuurissa ja 

yhteiskunnassa. Kuntoliikunta rakentaa siltaa liikuntakulttuurin ja yh

teiskunnan välille. Kun kilpaurheilu on elänyt ja elää edelleenkin 

omaa todellisuuttaan omine sääntöineen ja kansainvälisine ehtoineen, 
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ikään kuin valtio valtiossa, kuntoliikunta etsii tarkoitustaan, oikeutus

taan ja ehtojaan omaehtoisen ponnistamisen riemun ohessa yhteiskun

nallisesta todellisuudesta: kuntoliikunta on yhteiskuntapolitiikkaa ja 

yhteiskunnallista tasa-arvoa. 

Kuntoliikunta on järjestelmänä vielä nuori: siinä on nuoruuden in

toa, yrittämisen rohkeutta ja löytöretkeilijän mieltä. Se etsii itseään ja 

toteutumisehtojaan ihmisen ja yhteiskunnan erilaisissa elämänolosuh

teissa. Se etsii ja kehittää muotojaan luontomme rikkaista mahdolli

suuksista. Sillä ei ole opasteenaan eikä rajoituksenaan valmiita mal

leja ja standardisoituja tiloja, välineitä tai sääntöjä kuten kilpaurheilul

la. Kuntoliikunnan haaste on avoin: ihminen, suomalainen yhteis

kunta ja luonto. 

Kuntoliikunnassa voidaan toisaalta havaita myös vielä selviä pe

nikkataudin oireita. Toteutuksissaan se on ikään kuin kilpaurheilun 

napanuorassa ja sidoksissa sen ehtoihin, muotoihin ja »henkeen ja 

vereen». Siinä on sellaista laumamaista massakäyttäytymistä, joka 

tuo helposti mieleen muurahaisyhteiskunnan. Siinä on myös sellaista 

ulkokohtaista 'muotiliikettä', joka ei nosta hikeä pintaan. Siinä on 

myös lääkkeenmakuista keinoliikuntaa, »pulssineuroottisuutta» ja 

ylen tosikkomaista peninkulmien laskentaa. 

Kuntoliikunnalla on monta mieltä ja tarkoitusta. Tästä on hyvänä 

osoituksena vallitseva käsitteiden kirjavuus: puhutaan massaurheilus

ta, kansanurheilusta, kuntourheilusta ja kuntoliikunnasta. Käsitteiden 

merkitysanalyysi luultavasti osoittaisi, että kuntoliikunnan sisältö voi 

vaihdella ja että käytettäessä eri käsitteitä halutaan samalla korostaa 

erilaisia tarkoituksia. Täten ei olekaan yhdentekevää, miten tuota 

ilmiötä nimitetään. Sotien jälkeen yleisesti käytetty massaurheilu-kä

site edusti sodan totalitarismin perintöä. Massaurheilussa liikunta kä

sitetään ikään kuin mobilisoinnin asiaksi ja joukkoluonteeksi. Mas

saurheilun huipputapahtuma oli marssimaaottelu Suomi - Ruotsi 

vuonna 1941 maamme onnistuessa mobilisoimaan 1,5 miljoonaa kan

salaistaan liikekannalle. Myös sotien jälkeiset suurkisat edustivat 

osanottajamääriltään ja muodoiltaan massaurheilun kukoistuskautta. 

Yhteiskunnan palautuessa rauhan olosuhteisiin ja vapautuessa sodan 

totalitaristisista vaikutuksista liikunnan joukkodemonstraatiot alkoi

vat menettää vetovoimaansa ja käsite massaurheilu väistyi kielenkäy

töstä. Sen tilalle tuli mm. kansanurheilu, mikä käsitteenä on kotiutu

nut erityisesti työväen urheiluliikkeeseen, koska kansanurheilu ilmen-
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tää liikunnan kansanomaisuutta ja samalla yhteenkuuluvuutta, soli
daarisuutta. 

Kuntourheilu on käsitteenä myöhäissyntyisempi, luultavasti 
1950-luvun antia. » Urheilu ja vapaa-aika» -tutkimuksessani vuodelta 
1959 määrittelin kuntourheilun käsittämään »kaiken sellaisen liikun
nan, urheilun ja reippailun, jossa kilpaileminen ei ole päätarkoituk
sena - - - kuntourheilussa terveydelliset ja virkistäytymiseen tähtää
vät tavoitteet ovat ensisijaisia». Opetusministeriön v. 1966 asettama 
kunto- ja kansanurheilun edistämisen perusteita selvittävä ns. Niemen 
toimikunta lähti kuntoliikunnan sisällön määrittelyssä uusille, ava
rammille vesille hyväksyessään määritelmäni kuntoliikunnasta » lii
kunnallisesti aktiivisena elämäntapana». Toimikunta etsi kieliseppo
jenkin avulla termiä, joka vastaisi tuota lavennettua sisältöä. Kun
tourheilu ei ollut sopiva. Se viittaa liiaksi urheiluun ja sen kaavoittu
neisiin muotoihin ja kilpailun tarkoitukseen. Lopulta oli tyydyttävä 
kuntoliikunta-käsitteeseen, vaikka epäiltiinkin sen korostavan liiaksi 
liikunnan välineellisyyttä ja samalla yksipuolisesti vain kunnon fyy
sistä puolta. Käytäntö on osoittanut, että toimikunnan epäilykset ei
vät olleet aiheettomia. 

Ehkä ei sellaista termiä olekaan, joka olisi kaikissa suhteissa onnis
tunut? Ehkä ei sellaista tarvitakaan -vielä? Ehkä olisi syytä hyväksyä 
useita rinnakkaisia termejä ilmentämään sitä tarkoitusten, muotojen ja 
sovellutusten moninaisuutta, joka käsitykseni mukaan on juuri olen
naista liikunnalle vireisyyden, »aktiivisen elämäntavan», itseilmaisun, 
Ieikkimielen ja sen välineellisten tarkoitusten ilmauksena. Kuntolii
kunnan mieltä on mahdollista - ja pitää olla mahdollista - toteuttaa 
monin eri tavoin ja erilaisissa elämänolosuhteissa. Kuntoliikunnan 
nykyisessä etsikkovaiheessa saattaisi olla suorastaan tarkoituksen
mukaista pyrkiä rikastuttamaan ainakin sen alakäsitteitä ja samalla 
uusia ideatoteutuksia jytäjumpan tapaan. Liian ahdas yläkäsite voisi 
rajoittaa kuntoliikunnan kehitystä, liian lavea vuorostaan voisi vesit
tää tai pikemminkin soistaa koko tehtäväalueen. Tästä syystä esim. 

varsinaisen työliikunnan sisällyttäminen kuntoliikuntaan ei tunnu tar
koituksenmukaiselta niin tärkeä inhimillisen liikunnan ja ergonomian 
alue kuin se onkin. Kuntoliikunnassa ollaan kunnon asialla kunhan ei 
olla liian yksipuolisesti vain kunnon asialla. Leikkivä ja luova ihmi
nen, homo lude ns ja homo faber, etsivät myös toteutustaan liikunnassa. 
Sitä paitsi ihminen on luotu liikkuvaksi. 
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Samanaikaisesti kun kuntoliikunta on etsinyt paikkaansa suomalai
sessa yhteiskunnassa, liikuntakulttuurimme on saanut ensimmäiset 
kehittämisohjelmansa. Liikuntapolitiikan ja -suunnittelun aikakausi 
on alkanut. 1970-luku on myös liikuntasuunnittelun ja -politiikan vuo
sikymmen: kehityksen myötäilemisestä siirrytään ohjattuun ja ohjel
moituun liikuntakulttuurin kehittämiseen. Vastaava kehitys on ollut 
havaittavissa kaikilla yhteiskuntapolitiikan aloilla. Liikuntakulttuurin 
kohdalla tämä on erityisen tähdellistä siksi, että se kehityksessään ja 
palveluvalmiudessaan riippuu juuri yhteiskunnallisista ehdoistaan. 
Yhdentyminen muuhun yhteiskuntasuunnitteluun ja -politiikkaan on 
liikuntakulttuurin myönteisen kehityksen ehto. 

Yhteiskuntapolitiikan ja -suunnittelun osa-alueena ja yhteiskunnal
lisista ehdoistaan riippuvana liikunta- ja urheilutoiminta politisoituu; 
siinäkään ei voida väistää kysymyksiä etujen jakaantumisesta, kenen 
hyväksi toimitaan, miten kansanvalta ja poliittiset voimasuhteet toteu
tuvat sen päätöksenteossa ja miten yhteiskunnan tuki parhaiten hyö
dynnetään. Liikunta ja urheilu eivät voi eristäytyä yhteiskunnallises
ta todellisuudesta; niissäkin on kysymys yhteishyvästä, ihmisen ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnista. Urheilukeskeinen, urheilun ehtoihin 
tukeutuva urheilupolitiikka on saanut rinnalleen ihmiskeskeisen, vie
läpä yhteiskunnallisiin muutoksiin täht�vän yhteiskuntakeskeisen 
liikunta politiikan. Samalla linjanveto liikunnan ja politiikan välillä on 
käynnistynyt. Liikunta- ja urheilutoiminta on kehittynyt yhteiskun
nassa liian merkittäväksi yhteishyväksi jäädäkseen yksin sporttijohta
jien asiaksi. Kehityksen mukana myös urheilun organisaatio-ongelmat 
ovat tähdentyneet. Sporttijohtajien haaveet yhdestä ja yhtenäisestä 
valtakunnanliitosta ovat jäämässä haaveiksi: erilaistuva liikuntakult
tuuri tarvitsee myös erilaistuvan organisaation ja hallinnon. 
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1. LIIKUNTA, URHEILU JA YHTEISKUNTA

Myötäilystä ohjattuun kehitykseen 

Urheilupoliittista uusjakoa ja linjanvetoa. Muuttuvan yhteis

kunnan uudet tarpeet edellyttävät uusia ratkaisuja liikunta

ja urheilutoiminnan organisaatiossa, ohjelmassa ja suunnitte
lussa. 

Helsingin Sanomat/1964 

Järjestäytynyt urheilutoiminta alkoi maassamme vuonna 1875 Helsin

gin Turnförening-seuran perustamisesta. Vuosisadan vaihteessa seu

rojen lukumäärä oli jo 75. Tuohon aikaan alkoi myös valtakunnallinen 

urheilun järjestöverkko jäsentyä maakunnallisten piirijärjestöjen ja 

näiden yhdyssiteenä toimivien valtakunnallisten järjestöjen puitteissa. 

Nykypäivän suomalainen yhteiskunta on tiheän ja moninkertaisen 

urheilun jäijestöverkon kattama. Tilastotietojen mukaan verkosto 

koostuu n. 4 000 urheiluseurasta ja kymmenistä piiri- ja keskusjärjes

töistä. Verkoston tiheytyminen on parantanut vastaavasti sen kalas

tuskykyä: keskimäärin joka neljäs suomalainen kuuluu järjestyneen 

urheiluliikkeen piiriin. Nämä arvioluvut antavat jossakin määrin er

heellisen kuvan urheiluliikkeen laajuudesta, koska niissä ei ole huomi

oonotettu moniseura-jäsenyyttä. Seurojen jäsenyyttä koskevat tiedot 

ovat sitä paitsi epäluotettavia: seurat eivät yleensä pidä jäsenluetteloi

taan ajan tasalla, ja järjestöpoliittisistakin syistä liioittelun mahdolli

suus on olemassa. Toisaalta näihin lukuihin ei sisälly puolustusvoi

mien, kuntien, työpaikkojen, koululaitoksen eikä varsinaisiin urheilu

järjestöihin kuulumattomien aatteellisten yhdistysten edustamaa ur

heiluliikettä, joten tosiasiassa urheiluväen piiriin kuuluu huomattava 

osa Suomen kansasta. 

On perusteltua puhua urheilusta suomalaiselle yhteiskunnalle 

eräänä tunnusomaisena sosiaalisena instituutiona. Urheilun vankasta 

asemasta maassamme tulee vakuuttuneeksi jo päivälehtiä selailemal

la: urheilupalstojen laajuus osoittaa, että urheilulla on keskeinen tär

keyssija suomalaisten kiinnostuksessa. Toisaalta lehdistöllä on ollut 

myös erinomaisen suuri merkitys urheilukiinnostuksen herättämi

sessä ja suuntaamisessa. 
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Jäijestäytynyt urheiluliike on professori Aimo Halilan tutkimusten 

mukaan virinnyt ja laajentunut kansallisten aatteiden ja vapaaehtoisen 

kansalaistoiminnan pohjalta. Jäijestäytynyt urheiluliike toimii nykyi

sinkin hallitsevasti urheilun aatteen innoittamien, vapaaehtoisten joh

tajavoimien varassa, jos kohtakin nimenomaan järjestöportaissa am

mattihenkilöstö toimii vapaaehtoisen urheilujohdon rinnalla. Urheilun 

ja sen seuratoiminnan vapaaehtoisuus on ollut tärkeänä edellytyksenä 

urheiluliikkeen ekspansioon, ja se on urheiluliikkeen elinvoimaisuu

den perusta tulevassakin kehityksessä. 

1. Kehitysmyötäilyn pulmat

Maamme urheiluliike on kasvanut alhaalta ylöspäin: urheiluseurat ja 

seuratoiminnasta huolehtivat seurajohtajat ovat liikkeen primus moto

reita. Tokkopa urheiluliike olisi saavuttanut nykyisiä mittasuhteitaan, 

jos sitä olisi lähdetty käynnistämään ylhäältä käsin mahtikäskyin ja 

suunnitelmin. Vapaan kansalaistoiminnan pohjalta virinnyt urheilu

liike on jäsentynyt nykyisiin toimintamuotoihinsa, järjestörakentei

siinsa ja tavoiteasetteluunsa luonnollisen kehityksen tietä. Urheilu

liike on myötäillyt maamme yleistä yhteiskuntaelämän kehitystä, 

käyttäen hyväkseen yhteiskunnallisten muutosten antamia uusia toi

mintamahdollisuuksia ja välttäen kehitysvirran karikkopaikkoja. Tälle 

kehityksen myötäilylle on ollut tunnusomaista jatkuvuuden korosta

minen ja tietynlainen lyhytjännitteisyys suunnittelun ja toimintatavoit

teiden asettelussa. Urheiluelämää on johdettu pääasiassa vuosisuun

nitelmien varassa ja tällöinkin turvallisinta jatkuvuuslinjaa noudatta

en: näin tehtiin viime vuonna ja näin tehdään nytkin. Nopean yhteis

kunnan rakennemuutosten tilanteessa on usein järkevääkin operoida 

lyhytjännitteisesti, koska siten voidaan parhaiten myötäillä ja käyttää 

hyväksi muutosten kehitysvirtoja. Näyttääkin siltä, että yhteiskunta

kehityksen myötäileminen on edistänyt urheiluliikkeen laajenemista ja 

menestystä. Nyt voidaan kuitenkin kysyä, onko kehitysmyötäily tar

koituksenmukaista myös urheiluliikkeen tulevaisuuden kannalta, ts. 

antaako se riittävät takeet myönteisestä kehityksestä myös huomis

päivän yhteiskunnassa? 

On ilmeistä, että huomispäivän hyvinvointiyhteiskunta antaa hyvät 

edelltykset urheiluliikkeen jatkuvalle myönteiselle kehitykselle. Va-
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paa-ajan lisääntyminen, elintason kohoaminen, työnteon mekaanis
tuminen, yhteiskunnan kaupungistuminen yms. yhteiskuntarakenteen 
ja -elämän muutostendenssit korostavat urheilun tarvetta ja luovat sen 
harrastamisen perusedellytyksiä hyvinvointivaltiossa. Tältä pohjalta 
ennakoiden urheiluliikkeen tulevaisuus kehitysmyötäilynkin ohjaa
mana näyttää myönteiseltä - mutta ei välttämättä tarkoituksenmukai
simmalta. 

Perusteluina väitteelle, ettei kehitysmyötäilyn sanelema luonnolli
nen kehitys johda välttämättä yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukai
simpiin ratkaisuihin eikä käytettävissä olevien rajallisten voimavaro
jen tehokkaimpaan käyttöön, viittaan muutamiin havaintoihin: 

l) Kehitysmyötäilyn seurauksena kansallinen urheilukulttuurimme
on hallitsevasti suuntautunut kilpaurheiluun. Leijonan osa urheilulli
sista voimavaroista - organisaatiot, johtajavoimat, urheilulaitokset ja 
rakenteet - on mobilisoitu ensi sijassa kilpaurheilua edistävään tarkoi
tukseen. Itse asiassa kilpaurheilun hallitsevuus on aikaansaanut koko 
kansallisen urheilukulttuurimme standardoitumisen ja kansainvälisty
misen. Kansallista, omaperäistä urheilukulttuuria edustaa enää lä
hinnä pesäpallo, suunnistus ja naisvoimistelu. Lähes kaikki muu on 
kansainvälistä lainakulttuuria. Nousukasmainen kehitysmyötäily on 
johtanut täydelliseen piittaamattomuuteen suomalaisen kisakulttuurin 
perinteistä ja niiden vaalimisesta. 

2) Kilpaurheilun vaatimustason kohoaminen on syy-yhteydessä
siihen, että kilpaurheilu entistä selvemmin valikoi harrastajansa ja 
rekrytoi nämä lähinnä vain nuorison keskuudesta. Vaatimustason 
nousu on aikaansaanut myös sen, että kilpaurheilun tarkoitus määri
tellään entistä yksinomaisemmin menestystavoitteen mukaan. Tulos
korosteinen kilpaurheilu pystyy aktivoimaan vain nuorisoa ja tätäkin 
valikoivasti. Mekanistuvaa liikkumista ja omaehtoista liikkumatto
muutta edistävä yhteiskuntakehitys on toisaalta kuitenkin tärkeyttä
nyt urheiluharrastuksen virkistys-, terveys- ja kuntoutustarkoituksia, 
joita ei kilpaurheilu ja pääasiassa kilpaurheilun tavoiteasettelun mu
kaan ohjautunut urheilun organisaatio pysty riittävästi toteuttamaan. 
Kehitysmyötäily on johtanut urheiluelämän vinosuuntaukseen ja 
funktionaalisen 1. toiminnallisen tyhjiön syntymiseen. 

3) Yhteiskuntapoliittinen suunnittelutoiminta on monilla yhteis
kuntaelämän aloilla toteutumassa. Eräät sen osa-alueet, kuten yhdys
kunta- ja kulttuuripoliittinen suunnittelu, käsittävät toimenpiteitä, 
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jotka varsin läheisesti liittyväturheilunkin kehitysedellytyksiin. Ei ole 

suinkaan yhdentekevää urheiluliikkeen kehityksen kannalta, miten ja 

minkälaiseksi huomispäivän yhdyskuntia suunnitellaan: varataanko 

esim. asemakaavoituksissa riittävästi ja soveliaita viheralueita väes

tön retkeily- ja ulkoilutarkoituksiin, varataanko tarkoituksenmukaisia 

alueita urheilulaitoksia varten jne. Ei ole yhdentekevää myöskään, 

otetaanko kulttuuri- ja maakuntapoliittisessa suunnittelutoiminnassa 

huomioon urheilun 'kulttuuripalvelukset'. Jos urheiluelämä kehittyy 

pelkästään omalla painollaan, voi muilla yhteiskuntaelämän aloilla 

tapahtuva ohjattu kehitys koitua esteeksi urheilun toimintaedellytyk

sille ja heikentää sen mahdollisuuksia tarjota yhteiskunnalle palveluk

siaan. Kehitysmyötäily saattaa näin ollen aiheuttaa urheilun viivästy

misen muusta yhteiskuntakehityksestä, ja näin tapahtuu, jos urheilua 

johdetaan vuosisuunnitelmien pohjalta:, kun samanaikaisesti muilla 

aloilla kehitystä johdetaan pitkän tähtäyksen pohjalta. 

Nämä muutamat viittaukset jo osoittanevat, että urheiluelämä tar

vitsee ohjattua kehitystä luonnollisen kehityksen rinnalle etenkin, jos 

mielitään tehostaa urheiluliikkeen yksityiskohtaista ja yhteiskunnal

lista palvelutehtävää. Tarvitaan pitkän tähtäyksen suunnitelmallista 

urheilupolitiikkaa, joka antaa perussuunnan lähitavoitteiselle vuosioh

jelmalle. Tarvitaan valtakunnallista, maakunnallista ja kuntakohtaista 

suunnitelmallisuutta. 

2. Suunnittelun pulmat

Urheilupoliittista suunnittelua ei ole lupa sekoittaa poliittiseen urhei

lusuunnitteluun, vaikka sitäkin lienee tässä maassa harjoitettu. Urhei

lupoliittisessa suunnittelussa tarkoituksenmukaisuus on määräävänä 

näkökohtana, kun taas poliittisessa suunnittelussa voivat puoluepoliit

tiset edut olla etualla. Urheilupolitiikka merkitsee siirtymistä alhaal

ta-ylöspäin tapahtuneesta kehityskulusta ylhäältä-alaspäin tapahtu

vaan ohjaukseen. Tällaista painopisteen muuttumista on selvästi ollut 

havaittavissa esim. kilpaurheilun järjestötoiminnassa. Vaatimustason 

kohoamisen myötä kilpaurheilun valmennus-, koulutus- ja kilpailu

toiminta ovat viime vuosikymmenen aikana tulleet entistä järjestöjoh

toisemmiksi. Urheilun järjestöjohtoisuudessa, kuin myös urheilupo

liittisessa suunnittelussa, on omat vaaransa. Niinpä järjestö- ja suun-
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nitelmasidonnaisuus helposti sitoo liikaa seuraportaan rajoitettua toi

mintakapasiteettia ja heikentää toimintavapauden kannustevoimaa. 

Tällainen riski on jo nyt olemassa.siksi voimaperäisesti pyrkivät jär

jestöt ohjaamaan ja kontrolloimaan jäsenseurojensa toimintaa. Lie

neekö kukaan koskaan tilastoinut, montako ohjetta, määräystä tai 

tilastolomaketta yleisseura saa vastaanottaa järjestöportaasta esim. 

keskimäärin vuosittain? On erinomaisen tärkeätä muistaa, että kaikki 

sellainen jäijestöjohtoisuus tai suunnitelmallisuus, joka on omiaan 

heikentämään urheilun kenttäportaan vapaaehtoista, innostukseen 

perustuvaa toiminta-alttiutta, vaarantaa samalla koko urheiluliikkeen 

elinvoimaa. Järkevässä ja tarkoituksenmukaisessa urheilupoliittisessa 

suunnittelussa on kuitenkin kysymys kehityksen suuntaurien linjaa

misesta ja sellaisten suunnitelmien toteuttamisesta, jotka nimenomaan 

pyrkivät edistämään urheilun kenttäportaan toimintaedellytyksiä ja 

valmiutta. 

Urheilu poliittisen suunnittelun pahimpia karikkoja ovat järjestöpo

liittiset intressit; niihin tähänastiset yritykset ovat kompastuneet. 

Näihin kariutuivat mm. valtakunnanliittosuunnitelmat. SVUL:n julis

tautuminen valtakunnanliitoksi oli lähinnä vain jäijestöpoliittinen vas

taveto, eikä se ratkaissut maamme urheilun organisaatiopulmia. Jär

kevää urheilupolitiikkaa on lähes mahdotonta harjoittaa niin kauan, 

kun järjestöjen etunäkökohdat urheilun päätöksenteossa ovat tärke

ämpiä perusteita kuin tarkoituksenmukaisuus. Kuitenkin ja kaikiten

kin järjestöillä ja organisaatioilla on lähinnä vain välinearvonsa urhei

lullisten päämäärien toteuttamisessa. Tämä merkitsee sitä, että järjes

törakennetta on voitava muuttaa tai tarkistaa, jos sillä voidaan edistää 

urheilun asiaa ja jos sillä voidaan käyttää esim. suhteellisen rajoitet

tuja urheilullisia voimavaroja entistä tarkoituksenmukaisemmin ja te

hokkaammin. Vanhojen, perinteiltään ja historialtaan rikkaiden järjes

töjen olemassaoloon sisältyy maagista voimapotentaalia, jota on kui

tenkin järkevää käyttää hyväksi järjestörakenteen uudelleensuunnitte

lussa. Tästä syystä tarkoituksinmukaisin ratkaisu löytyneekin pi

kemminkin nykyisen organisaation puitteissa kuin sen ulkopuolelta. 
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3. Jäsentämisen pulmat

Järjestöpoliittisten pyyteiden ohessa maamme urheiluelämän toimin

nallinen diffuusisuus, eriytymättömyys, vaikeuttaa järkevää urheilu

poliittista suunnittelutoimintaa. Maamme urheiluliike ei ole tehtävä

alueeltaan tai tavoiteasettelultaan selvästi jäsentynyt. Eriytymisen pro

sessi on kuitenkin alkanut. Viime vuosikymmenen kuluessa kuntour

heilu on tehtäviltään ja tavoitteiltaan selvästi erottumassa kilpaurhei

lusta. Toisessa yhteydessä olen osoittanut, että myös kilpaurheilu on 

liian diffuusi kokonaisuus ja että olisi tarkoituksenmukaista kilpaur

heilun edistämisen kannalta suorittaa nykyistä selvempi rajankäynti 

edustusurheilun ja muun kilpaurheilun välillä. Edelleen on tarkoituk

senmukaista erottaa omaksi tehtäväalueekseen liikuntakasvatus, joka 

on erikoistunut nimenomaan kasvatustehtävään. Näiden neljän osa

Iohkon: edustusurheilun, muun kilpaurheilun, kuntourheilun ja liikun

takasvatuksen, eriyttäminen toisistaan on perusteltua, koska ne tar

koituksiltaan ja tavoiteasettelultaan selvästi eroavat toisistaan. Jos 

taas tavoiteasettelut ovat erilaiset; on todennäköistä, että eri tavoit

teet voidaan myös tehokkaimmin saavuttaa niitä vastaavien mutta 

toisistaan poikkeavien ohjelmavalioiden, toimintajärjestelmien ja or

ganisaatiorakenteiden avulla. On myös selvää, ettei yksi ja sama 

järjestöorganisaatio ole tarkoituksenmukainen ja tehokas palvelemaan 

kaikkia tehtäväalueita. Urheiluelämän eri lohkot edellyttävät erilaista 

asiantuntemusta ja myös tehtäväkutsumusta. Valmentajan rooli on 

tärkeä kilpaurheilun lohkossa, mutta vähämerkityksinen kuntourhei

lun ja liikuntakasvatuksen lohkoissa. Urheilun johto tai järjestö, joka 

on ensi sijassa kiinnostunut kilpaurheilun edistämisestä, tuskin on 

pätevä edistämään kuntourheilua ja liikuntakasvatusta. Tällaista jä

sentymättömyyttä havaitaan selvästi urheiluelämässä. Valtajärjestöt 

SVUL ja TUL ovat kummatkin tehtäväalueiltaan diffuuseja järjestö

jä. Suomen Kuntourheiluliitto SVUL:n yhtenä erikoisliittona on kil

paurheilun järjestöjen kontrollissa, eikä kuntourheilulla tästä syystä ole 

niitä toimintaedellytyksiä ja kehittymisen mahdollisuuksia, joita sillä 

saattaisi olla esim. oman, itsenäisen keskusjärjestön puitteissa. 

Järkevää urheilupolitiikkaa on vaikeaa yksinpä suunnitella, jos ur

heiluelämä on tarpeiltaan, tehtäviltään ja järjestörakenteeltaan jäsen

tymätön kokonaisuus. Tehtäväalueiltaan Ja organisaatioiltaan jäsen

tyneen urheiluliikkeen todelliset tarpeet on paljon helpompi arvioida; 
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on myös helpompi suunnitella näitä tarpeita vastaavia toimintaedelly

tyksiä. Kuntourheilun järjestäytymisen puitteista osittain johtuu se

kin, että työpaikkaurheilu on vailla suunnitelmallisuutta ja valtakun

nallista yhteistoimintaa. Korkeakoulujen ylioppilaskunnat etsivät 

liikuntaharrastuksilleen sopivia toimintajärjestelmiä ja järjestysmuo

toja. Urheiluelämämme eriytymättömyys lienee syynä siihen, ettei 

näihin pulmiin ole toistaiseksi löydetty ratkaisua. Toimintaopasteet 

puuttuvat. 

Urheiluelämän nykyistä selvemmän jäsentymisen tai jäsentämisen 

pohjalta voidaan luoda suomalainen urheilukulttuuri ja vapauttaa osa 

urheilupotentiaalistamme kansainvälisen kilpaurheilun yhdenmukais

tavasta ja kansainvälistävästä paineesta. Juuri kuntourheilun ja liikun

takasvatuksen erityisalueilla on mahdollisuus kehittää suomalaista lii

kuntakulttuuria. Unohduksiin jääneestä kisakulttuuristamme löytynee 

riittävästi perustaa tälle luomistyölle. Perinteelliset kisailun, liikunta

leikkien ja voimainkoettelun eri muodot antaisivat kansallisen leiman 

koko yritykselle samalla kun ne myös erinomaisesti palvelisivat kan

salaisten virkitys-, terveys- ja kuntoutumistarkoituksia. Opiskeleva 

nuoriso elää voimakkaasti nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, mutta on 

valmis vaalimaan myös arvokkaita kansallisia perinteitä - etenkin 

silloin, kun me vanhemmat olemme ne laiminlyöneet. Antaisiko mah

dollisesti kansallisen kisakulttuurin elvyttäminen ratkaisun opiskele

van nuorison joukkoliikunnan järjestämisen pulmaan? Ainakin se an

taisi aihetta 'tempaukseen'. 

Maamme urheiluelämä on siirtymässä kehityksen myötäilemisestä 

sellaiseen kehitystä ohjaavaan urheilupolitiikkaan, jossa tarkoituk

senmukaisuus on tärkeämpää kuin »näin on aina tehty». Vielä ei 

kuitenkaan voida puhua 1960-luvun urheilupolitiikasta, koska sitä ei 

ole. Mutta pyrkimyksiä tähän suuntaan on sentään havaittavissa. 

Niinpä valtion urheilulautakunnassa pohditaan valtion urheilumäärä

rahojen käytön järkeistämiseen liittyviä pulmia. Valtioneuvosto ni

mitti jo vuonna 1960 asiantuntijakomitean tehtävänään »tutkia, kuinka 

maamme kansainvälisen edustusurheilun hoitaminen olisi järjestettä

vä ... ». Mietinnön valmistumiseen on nyt käytetty jo neljättä vuotta, 

mikä osoittanee komitean työn perusteellisuutta. Mietinnön valmistut

tua voidaan puhua ainakin edustusurheilun kohdalla suunnitelman 

olemassaolosta. Kokonaan toinen asia on, milloin voidaan puhua käy

tännön urheilupolitiikasta käsitteen vaativassa mielessä (mietintö ei 

koskaan valmistunut, kuten epäilin 'rivien välissä'. K. H. 1973). 
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U rheil ukeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen 

Elämisen ja ihmisen ongelmat ovat tiedostuneet. Teknologi

nen käsitys hallitsee myös urheilun maailmassa: ihmisen on 
sopeuduttava urheilun vaatimuksiin. Painopistettä muutetta

va: siirryttävä urheilukeskeisestä ihmiskeskeiseen liikunta0 

suunnitteluun. 
Kongressiesitelmä/1970 

1. Teknologinen urheilukäsitys

Kansainvälinen kilpaurheilu on painanut näkyvän leimansa eri maiden 

kansalliseen urheilukulttuuriin. Kilpailun ehtona on vertailtavuus ja 

urheilusuoritusten yhteismitallisuus. Tämä on mahdollista vain pit

källe standardisoitujen ja yksityiskohtaisten sääntöjen määräämien 

yleisten ja yhteisten kilpailulajien avulla. Tuskin millään toisella yh

teiskuntaelämän alalla, liikennettä ehkä lukuun ottamatta, on saavu

tettu sellaista standardoitumisen ja käyttäytymisen yhdenmukaisuu

den astetta kuin urheilussa. 

Liikunnan ja urheilun urautuminen kansainvälisesti hyväksyttyjen 

urheilulajien harjoittamiseksi on merkinnyt sitä, että nämä täysin so

pimusvaraiset käyttäytymismuodot, urheilulajit, ovat saaneet insti

tuution luonteen. Niistä on kehittynyt tavallaan itseisarvoja ja tabuja; 

ne ovat kuin 'ylhäältä annettuja', joihin on mukauduttava ikään kuin 
luonnonlain väistämättömyydellä. Tuota mukautumista pönkittää kil

pailun yhdenmukaisuuden ehto, sillä onhan kilpailu kilpailuna cpämic

lekäs, jos joku loikkaa 4-loikkaa kanssakilpailijan loikatessa 3-loikkaa 

tai jos nyrkkeilykehässä toinen ottelijoista tavoittelee lyönneillään 

vastustajansa yläpäätä toisen tavoitellessan hänen takamuksiaan -

mikä muuten nyrkkeilystä puheenollen olisi paljon luonnollisempi ja 

lapsuudenomaisempikin iskunkohde kuin pää - ihmisyyden 'pääma

ja'. 

Kansainvälisillä kilpaurheilun standardeilla on aimo annos itsesar

voa, mikä näkyy mm. siinä, että liikunnan harjoittaminen on yleensä 

mahdollista vain näiden lajien säätelemissä muodoissa silloinkin, kun 

harjoittajan edellytykset ja tarpeet vaatisivat muunlaista liikuntaa tai 

kun liikunnan tarkoitus on täysin toinen kuin kilpaurheilussa. 

Tälle sanoakseni teknologiselle urheilukäsitykselle on näin ollen 
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ominaista lajikeskeisyys ja lajin itseisarvon korostus, mikä ilmenee 

pyrkimyksenä mukauttaa ihminen tietyn sopimusvaraisen mutta insti

tutionaalistuneiden urheilulajien teknologisiin suoritusvaatimuksiin. 

Käsitystavan mukaan ihminen on lähinnä »ainesta», josta muokataan 

mahdollisimman hyviä seiväshyppääjiä, pikajuoksijoita, jalkapalloili

joita, nyrkkeilijöitä, painonnostajia jne. Teknologinen urheilukäsitys 

rajoittaa suuresti liikuntakulttuurin kehittämismahdollisuuksia eli lii

kuntaan sisältyvän yhteiskunnallisen ja yksilökohtaisen hyvän laa

jempaa toteutumista. Tätä se rajoittaa jos se estää näkemästä liikun

nan ja urheilun haijoittamisen moniarvoisia, monitarkoituksellisia ja 

monimuotoisia mahdollisuuksia ja jos se erottelee urheilun haijoittajia 

edellytysten ja taipumusten, iän ja sukupuolen mukaan. 

Kansainvälisen urheilukulttuurin kansainvälistymistä, globaalista 

yhtenäistymistä, ruokkivat - paradoksaalista kylläkin - nationalistiset 

pyyteet kansallisen etevämmyyden osoittamiseksi. 

Kilpaurheilun ja penkkiurheilun sävyttämä urheilun yhtenäiskult
tuuri heijastuu myös kaikessa suunnittelutoiminnassa. Teknologisen 
urheilukäsityksen mukainen suunnittelu on suunnittelua urheilua var
ten, »planning for sport». Muunlaiseen suunnitteluun ei juuri ole ollut 
mahdollisuutta - ei ehkä riittävää tarvettakaan. Tässä suhteessa ti
lanne on kuitenkin muuttumassa. Uudet tarpeet alkavat tiedostua ja 
niiden mukana liikuntakulttuurin tehtäväalue laajentua ja monipuolis
tua. Uudet käsitykset liikunnasta ja urheilusta ovat nousemassa tek
nologisen urheilukäsityksen rinnalle. Nämä muutokset merkitsevät 
muutoksia myös liikunta- ja urheilusuunnittelun perusteissa. 

2. Vapaa-ajan lisääntyminen - vapaa-aikayhteiskunta

Kun suoritetun tutkimuksen mukaan vielä v. 1909 viikoittainen työaika 

oli Suomessa puolella teollisuustyöntekijöistä 57-60 tuntia ja 11,5 

%:lla sitäkin pitempi, on tämän päivän yhteiskunnassamme ja monissa 

muissakin maissa 5 työpäivän ja 40 työtunnin viikko teollisissa amma

teissa jo tapahtunut tosiasia1). Samanaikaisesti myös työn fyysinen 

näännyttävyys on koneistumisen ansiosta vähentynyt; näin on sääs

tynyt energiaa vapaa-ajan käyttöä varten. Paavo Seppäsen ennusteen 

1) Raf. Rinne, Lyhenevä työaika kasvuhakuisessa yhteiskunnassa, Sosiaalinen Aika
kauskirja, 60. vsk. 1/1966, s. 4.
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mukaan vapaa-aika lisääntyisi ajanjaksona 1960-1990 osapuilleen 50 

%, mikä lisäys koituisi miltei yksinomaan kaupunkimaisen väestön 

tilille. Seppänen toteaa, että vapaa-ajan suunnittelun näkökulmasta 

muutos merkitsee vapaa-ajan käyttöedellytysten kysynnän yli kaksin

kertaista lisääntymistä. Näyttää myös ilmeiseltä, että vapaa-ajan li

säyksen painopiste on loma vapaassa ja sivupaino ilta vapaan, viikon

vaihdevapaan ja kokovuosivapaan lisäyksessä1). Seppänen suosittaa 

myös rohkeasti mutta hyvin perustein siirtymistä yhteiskunnan työai

kajärjestelyissä 12 tunnin toimintajärjestelmään ja samalla kaksivuo

roiseen 6-tunnin työpäivään. Tämä rakennemuutos tarjoaisi edellytyk

set sellaiselle yhteiskunnan toimintajäi:jestelmälle, jossa sekä ihmis

keskeisyyden että tehokkuuspyrkimyksen tavoitteet voisivat optimaa

lisesti toteutua. Muutos merkitsisi mm. kokonaisvapaa-ajan ja erityi

sesti lomavapaan huomattavaa lisääntymistä2). 

Vapaa-ajan pidentyessä se alkaa saada omia, työstä riippumattomia 

tarkoituksia. Työn ja vapaa-ajan eritytymistä näyttää edistävän tut

kimuksen mukaan myös sivistystason kohoaminen ja asuinpaikka

kunnan pysyvyys. Vapaa-ajan eriytyminen näyttää olevan yhteydessä 

myös erilaisen harrastustoiminnan yleistymiseen ja yleensä vapaa-ajan 

käytön monipuolistumiseen3). 

Työn ja vapaa-ajan eriytyminen toisistaan on yhteiskunnallisesti 

varsin merkittävä ilmiö, koska tästä osaltaan riippuu vapaa-aikasuun

nittelun ja sen erilaisten kulttuuripalvelusten tarkoituksenmukaisuus ja 

hyväksikäyttö. Vapaa-ajan lisääntyessä eriytyminen syvenee ja ns. 

vapaa-aikasuunnittelun, jopa vapaa-aikakasvatuksen, tarve käy ilmei

semmäksi. Eri ammateissa ja eri väestöryhmissä tilanne kuitenkin 

vaihtelee suuresti. Niinpä on varsin luultavaa, että monien ns. vapai

den ammattien harjoittajien ja erityisesti maatalousväestön sekä koti

talouden piirissä työ ja vapaa-aika muodostavat diffuusin kokonai

suuden, samoin niissä ammateissa, joissa työ- ja asuinympäristö tar

joavat vain niukkoja virikkeitä ja mahdollisuuksia varsinaiseen va

paa-ajan käyttöön. Vapaa-ajan määrän ja käyttömahdollisuuksien ero

jen tasoittaminen on kuitenkin muodostumassa tärkeäksi yhteiskun

tapoliittiseksi tavoitteeksi sillä 

1) Paavo Seppänen, Liikunnan suunnittelun sosiaaliset edellytykset, Helsingin yliopis
ton sosiologian laitoksen tutkimuksia n:o 83, 1967, s. 52-53.
2) Paavo Seppänen, Näkökohtia työ- ja vapaa-ajan jakautumisesta modernissa yhteis
kunnassa, Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia, n:o 81, 1967, 18...;20.
_3) Kalevi Heinilä, Vapaa-aika ja urheilu, Porvoo 1959, s. 49-81.

200 



»sosiaalisesti oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokaisella yksi
löllä on oltava ainakin likimäärin samat oikeudet vapaa-aikaan, sa
manlaiset mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen» 1 ). 

Taloudellisen kasvun ja elintasokilpailun yhteiskunta arvostaa yli 

kaiken työntekoa ja tuottavuutta. Kasvuhakuinen talouspolitiikka ja 

osin sen häiriöseuraamuksia korjaava huolto- ja turvapolitiikka ovat 

sävyttäneet yhteiskuntapoliittista ajattelua. Taloudellisen hyvinvoin

nin myötä näyttää pahoinvointikin lisääntyvän. Yhä useammin kuu

leekin kysyttävän amerikkalaisen sosiologin David Riesmanin lailla 

Abundance för what? - vaurautta mutta mitä varten? Elintasokilpai

lun tai teollisen työn vieraannuttamat ihmiset etsivät uutta tarkoitusta, 

uutta sisältöä elämälleen ja sitä he etsivät vapaa-ajan käytöstä ja sen 

ihmissuhteista. Vapaa-aika on kehittymässä yhä useampien kohdalla 

siksi elämänlohkoksi, jossa elämän tarkoitus ja mielekkyys toteutuvat 

tai - jäävät toteutumatta. 

Työn ja tuotannon yhteiskunta on teollistumisen ja automaation 
avulla muuttumassa itse asiassa vapaa-aikayhteiskunnaksi, ja va
paa-aika on kehittymässä työn sijasta keskeiseksi elämänintressiksi. 
Lisääkö vapaa-aika ihmisen viihtymystä ja elämänrikkautta vai li
sääkö se hänen vieraantumistaan riippuu lisääntyvästä vapaa-ajan käy
töstä ja sen mahdollisuuksista. Yhteiskunnankaan kannalta ei näin 
ollen ole yhdentekevää, miten kansalaiset käyttävät lisääntyvän va
paa-aikansa. Näin ollen käsitys vapaa-aikayhteiskunnasta ja va
paa-aikaihmisestä antaa yhteiskuntasuunnittelulle oman tärkeän pe
rusteensa. 

3. Kaupungistuminen - istuva ihminen

Teollistumista seurannut yhteiskunnan kaupungistuminen on merkin

nyt elämänympäristön suurta muutosta. Kaupunki sosiaalisena orga

nisaationa on järjestäytynyt ensi sijassa tuotannon, kaupan, liikenteen 

ja hallinnon tarpeitten mukaan ja on sen vuoksi ennen muuta teknolo

ginen liikennejärjestelmä, ja kaupunkisuunnittelu on vastaavasti eri

laisten maanalaisten ja -päällisten liikenneyhteyksien rakentamista ja 

liikennepulmien ratkaisemista. Liikenne- ja viestintäjärjestelmänä 

kaupunki on toimintakykyinen vain, jos sen eri yksikköjen ja väestön 

1) Seppänen, ed. s. 2, 30.
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käyttäytyminen on tarkoin ennustettavissa. Liikenteen ennustetta

vuus saavutetaan käyttäytymistä säätelevien normien ja aikataulujen 

avulla. Kaupunki sosiaalisena organisaationa lisää niin muodoin ih

misten normisidonnaisuutta ja samalla yhdenmukaistumista ja -

massoittumista. 

Kaupunki on liikenne- ja yhteysjärjestelmä kuitenkin vain teknolo

gisessa mielessä. Kaupungissa ihmisten väliset kontaktit jäävät usein 

pinnallisiksi ja erilaisten roolien kaavoittamiksi. Vain ohuen seinän 

naapureistaan erottamana, kylki kyljessä kadulla liikkuessaan tai lii

kenneruuhkassa matkatessaan kaupunkilainen kokee itsensä yksi

näiseksi, muista eristyneeksi. He ovat »lonely crowd», yksinäisten 

joukko. 

Kaupunki-ihmisen on kuitenkin löydettävä elintilaa ja elämisen 

mahdollisuudet liikenteen vaatimusten ja käyttäytymistä rajoittavien 

normien puristuksesta sekä ahtaan asuinympäristön ahdingosta. On 

sopeuduttava ja ellei siinä onnistuta etsitään unohdusta tai laukaistaan 

paineita - kilpailukatsomossa. Ylenmääräiset psyykkiset ja alimääräi

set fyysiset rasitteet koettelevat ihmisen terveyttä ja kunnon kestä

vyyttä kaupunkiympäristössä. Työnteon ja liikenteen koneistuminen, 

ankeat olosuhteet ja mukavuudenhalun voitto ponnistamisen vaivasta 

muuttavat liikkuvan ihmisen seisovaksi tai istuvaksi ihmiseksi: istuen 

töihin, istuen töissä, istuen kotiin, istuen TV-katselua, kokouksenpi

toa tai penkkiurheilua. Biologinen ihminen pysyy toimintakykyisenä 

kuitenkin vain aktiivisena, omin neuvoin liikkuvana. Istuvaa ihmistä, 

homo sedensiä, uhkaavat monet hypokineettiset sairaudet ja ennenai

kainen raihnaus1). 

Liikkuva ihminen käy viivytystaistelua ennenaikaista rappeutu

mista vastaan. Kun ahdettu ympäristö ei anna tilaa luonnolliseen 

liikuntaan keksitään keinoja ja keinotekoisia menetelmiä kunnon yllä

pitämiseksi. Biologinen luonto vetää kaupunkilaista myös maalle, ta

kaisin luontoon. Ei ole mikään sattuma, että teollistuneen ja urbani

soituneen yhteiskunnan ihminen löysi 1960-luvulla jälleen luonnon ja 

että maaltapaon yhteiskunta on samalla maallepaon yhteiskunta väes

tön lomanvietossa, matkailussa, ulkoilun ja luonnonsuojelun harras

tuksessa. Biologinen ihminen etsii tarpeilleen toteutusta; ihminen ei 

elä ainoastaan leivästä ja kulttuurista, vaan myös liikunnasta ja luon

nosta, josta hän on erottamaton osa. 

1) Kuntoliikunnan suunnittelu, Komiteamietintö 1970: B 59, s. 15-22.
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Kaupungin liikenneorganisaation teknologiset toimintaedellytykset 
ja tehokkuusvaatimukset määräävät usein ensisijaisesti kaupunki
suunnittelua, mikä vaikuttaa rajoittavasti väestön vapaa-ajan käytön 
mahdollisuuksiin. Ihminen on pakotettu mukautumaan tähän tilaltaan 
ja normeiltaan ahdistavaan ympäristöön. On väitetty, että autoilla on 
enemmän seison ta- ja liiketilaa kuin omilla jaloillaan liikkuvalla ihmi
sellä. Kuitenkin, tai ehkä juuri tästä syystä, kaupunki-ihminen tutki
mustenkin mukaan odottaa liikunnan ja ulkoilun mahdollisuuksien 
paranemista. 1) Vapaa-ajan lisääntyessä biologisen ihmisen elämäneh
tojen puitteet alkavat tiedostoa kaupunkiympäristössä; samalla alka
vat liikkuvan ja luontoihmisen piilo-odotukset julkistua ja kaupunki
suunnittelun perusteina tärkeytyä. 

4. Demokratisoituminen - ihmiskeskeisyys

1960-luvun löytöjen joukkoon kuuluivat mm. saaste ja - ihminen. 

Luonnontasapainon järkkymisen uhka yliteknologisessa ykkösmaail

massa ja ihmisen nälkä ja hätä aliteknologisessa kolmannessa maail

massa auttoivat meitä tiedostamaan ihmisen ja elämisen ongelmat. 

Alettiin kysyä, mitä tekee talouselämä ihmisen ja elämisen hyväksi, 

mitä kirkko, mitä koululaitos, mitä yhteiskuntasuunnittelu, mitä tiede 

jne. Yhteiskunnan omaatuntoa kolkutettiin milloin lasten, vanhusten, 

invalidien ja asunnottomien, milloin taas entisten vähemmistöryh

mien, rappioalkoholistien tai luonnonsuojelun puolesta. Alettiin vaa

tia toimenpiteitä, alettiin vaatia moniarvoisuutta, erilaisuuden hyväk

symistä ja tasa-arvoisuutta: jokaisella on oltava yhtäläiset elämisen 

mahdollisuudet »sukupuoleen, ikään ja säätyyn» katsomatta. Yh

denmukaisuuden normipaineet alkoivat hellittää ja moniarvoisuus 

saavuttaa jalansijaa yhteiskunnan eri instituutioissa. Teknokraattien ja 

byrokraattien rinnalle yhteiskuntakehityksen suunnannäyttäjäksi syn

tyi muita vaikuttajaryhmiä mm. luonnonsuojelijat ja kuluttajaneuvos

tot. 

Erilaisuuden, moniarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden hyväksyminen 

on haaste yhteiskuntasuunnittelulle. Ihmisten ja väestöryhmien tar

peet ja edellytykset ovat erilaiset myös vapaa-ajan käytössä: toiset 

pitävät pop-musiikista, toiset kamarimusiikista, toiset pitävät kilpaur

heilusta, toiset kuntoliikunnasta. Opetusministeriön ns. Niemen toi

mikunta asettaakin tavoitteen: 
1) Kauko Kämäräinen ja Matti Eronen, Lyhennetty työviikko ja lisääntyvä vapaa-aika
kaupunkiyhteiskunnissa, Kaupunkiliiton käsikirjoja ja tutkimuksia: C 1, 1968.
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» Kaikilla kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa
henkilökohtaisten edellytystensä ja taipumustensa mukaista kuntolii
kuntaa. Kuntoliikuntajärjestelmän tulee taata kansalaisille valinnan
vapaus harrastusmuodoissa sekä mahdollisuus osallistua kuntoliikun
taratkaisuja koskevaan päätöksentekoon» 1).

Yhteiskunnan ja ihmisen uusien ongelmien tiedostumisesta on ollut 
seurauksena myös poliittisen demokratian vahvistuminen: jokaisella 
on oltava mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Äänioikeus ei 
rajoitu enää vain osallistumiseen yleisiin vaaleihin, vaan yhä useam
mat kansalaiset ja kansalaisryhmät haluavat vaikuttaa jokapiiiväiseen 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, puolustaa oikeuksiaan ja osallis
tua elämänympäristönsä kehittämiseen. Yhteiskunnan demokratisoi
tuessa suuri hiljainen enemmistö alkaa vähemmistyä? 

Demokratisoituminen on lisännyt yksityisten ihmisten ja väestö
ryhmien vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntasuunnittelussa. Tämä 
on merkinnyt sellaista ihmiskeskeisempää yhteiskuntapolitiikkaa, 
jossa tunnustetaan ihmisten ja väestöryhmien erilaiset tarpeet ja edel
lytykset mutta samalla tasa-arvoiset oikeudet hyvinvointiin, viihty
vyyteen ja itsensä toteuttamiseen. 

5. Vaatimustason kohoaminen - sivustakatsojan ongelma

Yhteiskuntakehityksessä on kuitenkin havaittavissa myös vastakkais
suuntaisia, ihmisiä passivoivia tendenssejä. Yhteiskuntamme on ko
hoavan vaatimustason sekä kilpailun ja suoritusten yhteiskunta, the 
Achieving Society. Koko länsimaista kulttuuria leimaa tietynlainen hil
littömyyden - ennätysten, entistä-parempien-saavutusten ja maksi
moinnin - dionyysinen eetos ja elämäntapa. Tämä pyrkimys on sopu
soinnussa protestanttisen etiikan mukaisen yrittämisen ja työnteon 
arvostamisen kanssa. Parempien saavutusten ja maksimoinnin yh
teiskunta on samalla tehokkuusvaatimusten ja kovan kilpailun yhteis
kunta, jossa ihmisten menestyspyrkimyksillä ei ole mitään kattoa ja 
jossa tämänpäivän voittaja voi olla huomispäivän häviäjä. Mutta jo
kainen ei voi olla edes tänään voittaja. Roger Caillois toteaakin: 

» Enemmistö epäonnistuu kilpailuissa tai karsiutuu vailla mahdolli-

1) Kuntoliikunnan suunnittelu, Komiteamietintö 1970: B 59, s. 56.
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suuksia. Jokainen sotilas voi kantaa marsalkan sauvaa selkärepussaan 
ja voi olla sen arvoinenkin saamatta kuitenkaan koskaan komentaa 
joukkoja. Sattuma, samoin kuin meriitti, valitsee harvat valitut. 
Enemmistö jää turhautuneeksi. Jokainen haluaa olla ensimmäinen ja 
jokaisella on tähän oikeutensa. Kuitenkin jokainen aavistaa tai tietää, 
ettei hän voi sitä olla siitä yksinkertaisesta syystä, että määritelmän 
mukaan vain yksi voi olla ensimmäinen ... » 1). 

Suoritusten ja kilpailun yhteiskunnassa vaatimustaso nousee ja 

juopa enemmistön mahdollisuuksien ja kärjen vaatimustason välillä 

levenee: rikkaat erottuvat köyhistä, suuryrittäjät pienyrittäjistä, huip

pu-urheilijat amatööriurheilijoista, väkevät heikoista, voittajat häviä

jistä. Kilpailun yhteiskunta on myös lisääntyvän turvattomuuden ja 

vähäväkisten yhteiskunta: se maksaa saavutuksistaan korkean veron 

lisääntyvien huolto- ja turvakustannusten muodossa2). 

Korkean vaatimustason ja kilpailun yhteiskunnassa ihmisen vie

raantuneisuus näyttää lisääntyvän: koetaan normittomuutta, voimat

tomuutta, jopa elämän tarkoituksettomuutta. Vieraantuminen aiheut

taa syrjäänvetäytymistä, korvikereaktioita, päihteiden lisääntyvää 

käyttöä ja pakoa todellisuudesta. Menestyvien, väkevien ja voittajien 

yhteiskunnassa monet ovat ennalta määrätyt sivustakatsojiksi. Cail

lois toteaa: 

» ... hän (häviäjäksi tuomittu) voi voittaa kuitenkin epäsuorasti,
samaistumalla voittajan kanssa, mikä on ainoa keino, jonka avulla 
kaikki voivat samanaikaisesti voittaa yrittämättä ja ilman epäonnis
tuminen mahdollisuutta»3). 

Sivustakatsojain joukko yhteiskunnassa kasvaa: yleisömäärät kat

somoissa ja TV:n edessä lisääntyvät. Onko yhteiskunta muuttumassa 

teatteriksi, jossa vain pienellä vähemmistöllä on aktiivinen rooli suu

ren enemmistön tyytyessä katselijan, sivustaseuraajan, osaan? Ta

kaako tämä terveen kehityksen, ihmisen hyvinvoinnin ja viihtyvyy

den? Sivustaseuraaminen elämäntapana on osittain korkean vaatimus

tason aiheuttama korvikereaktio, vieraantumisilmiö, joka totaalistu-

1) Roger Caillois, Man, Play, and Games, Glencoe, III., 1961, s. 120.
2) Kalevi Heinilä, Sosiaalinen turvattomuus ja eturistiriidat suoritusten ja kilpailun
sosiaalisessa järjestelmässä, Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia n:o
23, 1963.
3) Caillois, em. t. s. 120.
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vana voi johtaa ikävystymiseen, vieläpä lopulliseen elämään kylläs

tymiseen. 

Olisiko suuntaa muutettava? Siihen tarvittaisiin rakennemuutok

sia, uutta kasvatusta, uutta asennoitumista mutta myös uutta va

paa-aika-, kulttuuri- ja liikuntapolitiikkaa. »Tee se itse» -idea voisi olla 

uuden suunnan perusta. Taiteen harrastamisen ei tarvitse olla vain 

mestareitten oikeus, tutkimisen ei vain tiedemiesten, urheilemisen ei 

vain huippu-urheilijoitten, luonnonsuojelun ei vain asiantuntijoitten 

eikä ympäristösuunnittelun vain insinöörien ja arkkitehtien asia. Ih

misen viihtymyksen ja hyvinvoinnin perusehtona on itsensä toteutta

minen kukin omien taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Jokainen meistä voi olla taiteilija, tutkija, poliitikko, talousmies, ur

heilija, yhdyskuntasuunnittelija ja jokaisen meistä pitäisi sitä olla. 

Tietysti katselun ja kuuntelun avulla tapahtuva myötäeläminenkin voi 

antaa runsaasti sielunravintoa, mutta se tuskin yksin riittää rikkaaseen 

elämään; tähän tarvitaan myös omaehtoista osallistumista ja itsensä 

toteuttamista aktiivisissa harrasteissa). 

Korkean vaatimustason yhteiskunta vieraannuttaa tavallisen ihmi
sen helposti sivustaseuraajaksi, mikä elämäntapa johtaa hyvinvointi
yhteiskunnan ihmisen pahimpaan uhkaan - ikävystymiseen. Tämän 
ennalta ehkäisemiseksi tarvitaan uudenlaista vapaa-aikapolitiikkaa ja 
suunnittelua, jossa johtoideana on »tee se itse», tee niin hyvin kuin 
taidat, tee omaksi iloksesi, toteuta itseäsi. Käsitys osallistuvasta, 
luovasta ihmisestä olisi oltava myös yhteiskuntasuunnittelussa var
teenotettava näkökohta. Tee se itse - tarkoituksen toteutus vaatii 
myös suunnittelun antamia edellytyksiä. 

6. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Edellä on kartoitettu niitä yhteiskunnallisia muutosprosesseja, jotka 

säätelevät elämistämme ja sen mahdollisuuksia ja jotka samalla ovat 

ihmisen viihtymyksen ja hyvinvoinnin tärkeitä ehtoja. Tasapainoisen 

ja hyvän elämisen ehdot ovat moninaiset ja ne ovat erilaiset eri ihmis

ten ja väestöryhmien kohdalla. Suunnittelussa tämä on huomionar

voinen näkökohta. Toisinaan vaikuttaa siltä, että esim. urheilemista 

sellaisenaan pidetään itseriittoisena viihtymyksen ja hyvinvoinnin läh-
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teenä päätellen mm. siitä, että niin yleisesti suunnitellaan urheilukes

kuksia vain urheilemista, vieläpä yksipuolisesti kilpaurheilua varten. 

Yhtä yksipuolinen ja virheellinen on myös sellainen käsitys - jos niitä 

on - että teatterin, konserttitalon tai kirjaston perustaminen yksin 

ratkaisisi pulman. Tämänkaltainen ajattelutapa perustunee jäykkään 

dualistiseen ihmiskäsitykseen, hengen ja ruumiin jyrkkään ja keinote

koiseen toisistaan erottamiseen. Persoonallisuuden jakamatonta yk

seyttä tähdentävä, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys puoltaa moninai

suutta ja siitä johdettu vapaa-aikapolitiikka suosii sellaista suunnitte

lua, jossa uimahalli ja kirjasto, liikunta- ja kulttuuritoiminta, viihde ja 

harrastus voivat toteutua rinnan, vaikkapa saman katon alla ja samo

jen ihmisten kohdalla. Ihminen ei elä yksin urheilusta, eikä myöskään 

kulttuurista. Elämiseen tarvitaan monenlaisia ravinteita ja virikkeitä. 

7. Kaksi urheilukäsitystä

Liikuntakulttuurin nykyhetken kehityssuunnat voitaneen palauttaa 

kahteen erilaiseen, osin vastakkaiseen urheilukäsitykseen tai -ideolo

giaan. Urheiluelämän kehitystä on ohjannut teknologinen, kansallis

ten mielihalujen ruokkima, kilpailukorosteinen urheilukäsitys. Sitä 

voidaan nimittää myös darwinistiseksi urheilukäsitykseksi, koska sille 

on tunnusomaista saavutusten ja paremmuuden korostus ja samalla 

siis väkevien ja kyvykkäiden erottelu heikommista ja kyvyttömäm

mistä. U rheilusuunnittelun perusteena darwinistinen käsitys tuottaa 

standardoituja, kansainvälisesti normitettuja kilpailupaikkoja, joi

den suunnittelussa usein riittää pelkkä rakennus- ja urheilutekninen 

asiantuntemus. 

Toista, voimakkaasti esiintunkevaa urheilukäsitystä voitaneen kut-

sua ihmiskeskeiseksi tai humaaniksi. Sen lähtökohtana on ihminen, 

hänen tarpeensa ja edellytyksensä liikunnassa toteutettuina. Liikunta 

on tämän käsityksen mukaan tarkoitettu kaikille sopeuttamalla se 

rajattomine mahdollisuuksineen jokaisen edellytyksiin ja tarpeisiin, 

ketään taipumusten tai suorituskyvyn mukaan syrjimättä. Jos darwi

nistisen urheilukäsityksen mukainen suunnittelu on luonteeltaan ur

heilukeskeistä, planning for sport, niin humanistinen on pikemminkin 

liikuntasuunnittelua ihmistä varten, planning for man in sport. Näiden 

kahden urheilukäsityksen eroavuudet pelkistyvät seuraavassa vertai

lussa: 
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Danvinistinen urheilukäsitys Humanistinen urheilukäsitys 

Saavutus tärkeintä ............. . Harrastus tärkeintä ............... . 
Suoritusten vertailu ............ . Suoritus sellaisenaan tarkoitus ..... . 
Kilpailu tärkein kannuste ....... . Liikunta sinänsä kannusteena ...... . 
Erikoistuneisuus .............. . Monipuolisuus ................... . 
Yleiset ja yhtäläiset säännöt .... . Edellytysten ja tarpeiden mukaan .. . 
Parhaat ja kyvykkäimmät etuoi- Jokaisella samat oikeudet ........ . 
keutettuja .................... . 

Darwinistinen ja humanistinen urheilukäsitys eivät välttämättä 
merkitse vaihtoehtoisia ratkaisuja käytännön liikuntapolitiikassa, 

vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä ja liikuntakulttuurin tehtävä

aluetta laajentavia. Liikuntakulttuurin ulospäin näkyvät kasvot - päi

välehtien urheiluosastot, TV- ja radio-ohjelmat, urheilurakenteet ja 

-paikat - kuvastavat selvästi liikuntakulttuurin darwinistisia eetosta.

Ihmiskeskeinen ideologia on kuitenkin murtautumassa sen rinnalle, ja

sen toteuttaminen mm. kuntoliikunnassa on rikastuttanut ja laajenta

nut liikuntakulttuurin tehtäväaluetta.

Ihmiskeskeisessä liikuntasuunnittelussa ihminen, hänen hyvinvoin

tinsa ja viihtymyksensä, on lähtökohtana ja päätteenä. Näin ollen 

ihmisen tarpeet ja odotukset ovat suunnittelun tärkeitä perusteita. 
Tarkoituksenmukainen ihmiskeskeinen suunnittelu ei kuitenkaan voi 

rakentua yksin mielipidedemokratiaan eli ihmisten odotusten inven

tointiin ja sen mukaiseen suunnitteluun, koska 

1) ihmisten kyky tiedostaa todellisia tarpeitaan vaihtelee ja tiedosta
misen vaikeus on �jtä todennäköisempää, mitä suurempaan depri
vaatioon, puutokseen, ihminen on tottunut;

2) tarpeet ovat muuttuvia ja niihin voidaan vaikuttaa tehokkaan tiedo
tustoiminnan avulla;

3) suunnittelu on pitkäjänteistä ja edellyttää yhteiskunnan muutos
ten huomioon ottamista ja niiden vaikutusten ennakoimista ihmisen
elämänehtojen ja tarpeiden kannalta

4) ja koska lausuttujen odotusten todellinen merkitys on usein tulkin
nanvarainen ja odotukset saattavat usein heijastaa enemmän luul
tua yleistä käsitystä kuin ao. henkilön todellista tarvetta.

Huolimatta näistä virhemahdollisuuksista ihmisten ja väestöryh

mien odotusten ja arvostusten systemaattinen kartoittaminen tutki

musten avulla voi paljastaa suunnittelijoiden ennakkokäsitysten har

hat ja muutenkin edistää tasa-arvoisempaa ja tarkoituksenmukaista 
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liikuntasuunnittelua. 
Ihmiskeskeisessä liikuntasuunnittelussa erityinen huomio olisi 

kiinnitettävä niihin väestöryhmiin, jotka darwinistisen käsityksen 
mukaisessa liikuntapolitiikassa ovat jääneet pienimmälle osalle, ellei
vät suorastaan unohduksiin. Näitä ovat esikouluiässä olevat ja pihapii
riin kuuluvat lapset, riskialttiit keski-ikäiset, naisten väestöryhmä ko
konaisuudessaan, eläkeläisten ja vanhusten kasvava joukko sekä ke
hitysvammaisten ja invalidien ryhmät. Näiden laajojen väestöryhmien 
kuntoutumisen, virkistyksen ja liikunnan tarpeiden huomioon ottami

nen suunnittelussa on sikälikin perusteltua, että juuri näiden ryhmien 
- aikuisryhmät poislukien - vaikutusmahdollisuudet omien etujensa
puolesta ovat vahvojen yhteiskunnassa vähäisimmät.

8. Urheilu - ihminen - yhteiskunta

Liikunta- ja urheilusuunnittelun kolme suurta ovat urheilu, ihminen ja 

yhteiskunta. Näiden perusteiden tärkeysjärjestys voi vaihdella, jolloin 
syntyy myös erilaisia suunnittelun malleja. Edellä on todettu, että 
urheilun ensisijaisuus merkitsee teknologista urheilusuunnittelua, kun 
taas ihmisen valitseminen lähtökohdaksi johtaa ihmiskeskeiseen 
suunnitteluun. Urheiluteknologinen suunnittelu on ollut vallitseva 
käytäntö. Sen asemaa pönkittävät kilpaurheilun menestyksen pyyteet 
ja kaiken ponnistamisen vaivat kruunaava olympiaosanotto. Urheilu
teknologisen sminnittelumallin suosiota lisää myös sen yksiselittei

syys ja vakiomaisuus: jalkapallokenttä on samanlainen Takahikiässä ja 
Timbuktussa. Ihmiskeskeisen yhteiskuntasuunnittelun vahvistuessa 
yhteiskuntaelämän kaikilla aloilla se yleistynee myös liikuntakulttuurin 
alalla siitäkin huolimatta, että syystä tai toisesta liikuntakulttuurin 
kehitys on selvästi vitkaisempaa kuin yhteiskunnan muiden lohkojen 
kehitys. Onko niin, että urheiluinstituutio on luonnostaan konserva
tiivinen, perinteisiin tukeutuva, ja säilyttävä kuin yhteiskuntaa edis

tävä ja uudistava instituutio? 
Kaiken suunnittelun lähtökohtana on tietty suunnittelufilosofia. Lii

kuntasuunnittelussa tämä filosofia sisältää väistämättä jonkin käsityk

sen liikunnan, urheilun, ihmisen ja yhteiskunnan välisistä suhteista ja 
tärkeysjärjestyksestä. Suunnittelun teknologiset edellytykset: talou
delliset voimavarat, know how, kaavoitukset, maankäyttö yms. vuo-
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rostaan määräävät tuon filosofian perusteet, ennen kaikkea käsitys 

ihmisestä ja yhteiskunnasta sekä näiden vastavuoroisista hyvinvoin

nin ehdoista, voivat olla yksipuoliset tai muuten harhaiset, josta seu

rauksena myös suunnittelun toteutus tulee virheelliseksi. Tämä pulma 

ja vaikeus on erityisen korostunut ihmiskeskeisessä liikuntasuunnitte

lussa. Toisaalta on myös ilmeistä, että darwinistinen ja samalla urhei

lu teknologinen suunnittelumalli on perusteiltaan täysin soveltumaton 

laajojen, erilaisten väestöryhmien lisääntyvien ja moninaistuvien lii

kuntatarkoitusten toteuttamiseen. Koska suunnittelun lähtökohta 

voi olla virheellinen ja perustua puutteelliseen urheilu-, ihmis- ja yh

teiskuntakäsitykseen, on välttämätöntä, että nämä perusteet tuodaan 

julki ennen suunnitelman toteutusta keskusteltaviksi ja kritikoitaviksi. 

On myös tärkeää, että toteutuksen jälkeen suoritetaan tulosten arvi

ointia. Vain tällä tavoin suunnittelu saa palautetta ja voi oppia ereh

dyksistään mutta myös onnistumisistaan. 

Ihmiskeskeinen liikuntasuunnittelu asettaa suunnittelijat vaikean 
tehtävän eteen. Tässä tehtävässä ihmisen ja hänen yhteiskuntansa 
tuntemus, mutta ennen kaikkea kiinnostus ihmisestä, on vähintään 
yhtä tärkeää kuin suunnitteluteknologisen know how'n hallinta. On 
väitetty, että nämä hyvin erilaiset suunnittelijan valmiudet harvemmin 
yhdistyvät yhdessä ja samassa henkilössä. Jos näin on laita, silloin 
tarvitaan yhteistyötä. Ehkä tämä takaa parhaiten suunnittelun onnis
tumisen. Sen lähtökohtana mutta myös päätteenä ja lopullisena koe
tinkivenä on ihminen, hänen hyvinvointinsa ja viihtymyksensä. 
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2. KANSALAISOIKEUDET: VAPAA-AIKA JA
LIIKUNTA

Vapaa-ajan yhteiskunta 

Työn yhteiskunta on muuttumassa vapaa-ajan yhteiskunnak

si. Lisääntyvään vapaa-aikaan sisältyy lupauksia mutta myös 

yhteiskuntapoliittisia ongelmia ja haasteita. Vapaa-aikakas

vatuksen ja -suunnittelun tarve? 
Suomalainen Suomi/1966 

1. Työ ja vapaa-aika

Työn yhteiskunta on muuttumassa vapaa-ajan yhteiskunnaksi. Puolen 

vuosisataa sitten teollisuustyöntekijöiden enemmistön työviikon pi

tuus oli noin 60 tuntia. Eduskunnan jo hyväksymän uuden työaikalain 

mukaan se on vuoteen 1970 mennessä enää 40 tuntia. 

Työajan lyhenemisen tärkeänä seurauksena on vapaa-aikatietoi

suuden yleinen lisääntyminen. Työn yhteiskunnassa ihmisen koko 

elämänmeno on työn leimaama ja säätelemä. Varsinaisesta va

paa-ajasta ei esim. agraariyhteiskunnassa ole mielekästä puhua, sillä 

myös jouto- tai lepoaika palvelee ensi sijassa työn tarkoituksia; se on 

välttämätön lepäämistä ja voimien uudistamista varten. Työajan lyhe

neminen ja vapaa-ajan pidentyminen ovat omiaan eriyttämään nämä 

elämänlohkot toisistaan, mistä seuraa, että ihmiset mieltävät erityisen 

vapaa-ajan olemassaolon. On mahdollista, että nimenomaan vapaalla 

lauantailla on tässä suhteessa tärkeä merkitys. Työlauantai tekee ir

taantumisen aherruksen elämänpiiristä mahdottomaksi, samalla kun 

maanantai painaa leimansa viikonlopun suunnitteluun ja rajoittaa 

vapaa-ajan käytön valintamahdollisuuksia. Kahden päivän välimatka 

työhön aiheuttaa sitä vastoin jo työstä irtaantumisen ja pikku loman 

kokemuksen. Vieläpä tuota lomaa kannattaa suunnitella ja ohjelmoi

da. 

Yleistyvä vapaa-aikatietoisuus on yhteiskuntapoliittisesti varsin 

tärkeä tekijä. Se merkitsee sitä, että vapaa-aikaa ruvetaan määrittele

mään työstä riippumattomin käsittein, omana tarkoituksenaan. Ame

rikkalaisen tutkijan Max Kaplanin mukaan vapaa-ajan alistussuhde 
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työhön on heikentynyt, vapaa-aika saa oman tarkoituksensa, se on 

elämää sinänsä, a life of its own. Kaplan arvostelee tässä mielessä 

amerikkalaista vapaa-ajan yhteiskuntapolitiikkaa, ns. recreation- eli 

virkistystoimintaa, koska tämä tarkoittaa uudelleen latautumista ja 

virkistymistä työtä varten (re-creation). 

Vapaa-aika on lisääntymässä, vapaa-aikateollisuus heräämässä. 

Tässä suhteessa tilanne on kuitenkin erilainen eri väestöryhmien koh

dalla. Salon kaupungin miespuolisen väestön keskuudessa suorite

tussa tutkimuksessa vuodelta 1958 ilmeni, että perheelliset tulokkaat, 

lyhyen opintien käyneet ja työläiset mielsivät vapaa-aikansa työsi

donnaisesti. Sitä vastoin poikamiehet, kanta-asukkaat, pitkän opin

tien käyneet ja keskiluokkaan kuuluvat kokivat vapaa-ajan ja työn 

eritytyneemmin, itsenäistyneempinä elämänlohkoina. Vastaavanlai

sia eroja havaittiin myös näiden ryhmien vapaa-ajan käytössä. 

Yleensä työsidonnaiset olivat taipuvaisempia korostamaan va

paa-ajan viihteenomaista käyttöä, huvi-, virkistäytymis- ja lepotarkoi

tuksia. He olivat halukkaat sellaisiin väitteisiin kuin »vapaa-aikana on 

pääasiassa saatava ilo ja huvi irti elämästä» tai » vapaa-aika on pääasi

assa lekottelua ja lepäämistä varten» tai/ja alttiit sellaisiin regressiivi

siin asenteisiin kuin »sillä ei ole suurtakaan merkitystä, miten va

paa-aikansa käyttää - pääasia on, että sen jotenkin saa kulumaan». 

Todellisuudessa työn ja vapaa-ajan suhde on tietysti liukuva ja 

monimutkaisempi. Tuskin vapaa-aika voi milloinkaan olla täysin riip

pumaton työn elämänpiiristä. Mutta toisaalta lienee kuitenkin niin, 

että mitä pidempi on vapaa-aika, sitä riippumattomampi se on työn 

vaikutuksista ja sitä itsenäisemmäksi elämänpiiriksi se koetaan. 

Ranskalainen sosiologi Joffre Dumazedier määrittelee samaan ajatus

yhteyteen liittyen vapaa-ajan tarkoitukset kolmenlaisiksi: rentoutu

minen, virkistys ja persoonallisuuden kehittäminen. Hän korostaa 

myös, että rentoutuvalla tarkoituksella on prioriteetti silloin kun työn

teko välittömästi edeltää vapaa-aikaa. Vain virkeänä yksilö voi toteut

taa muita vapaa-ajan tarkoituksia, kuten mielensä elvyttämistä ja it

sensä kehittämistä. Amerikkalainen sosiaaliantropologi Margaret 

Mead tähdentää niin ikään vapaa-ajan ja työnteon keskinäistä riippu

vuutta sanoessaan, että amerikkalaisessa työtä ja uutteruutta arvosta

vassa kulttuurissa vapaa-aika on ikään kuin moraalisesti ansaittava 

työnteolla. Jos olemme työssämme ahkeroineet ja onnistuneet, pys

tymme todella nauttimaan vapaa-ajastamme, tunnemme olevamme 
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siihen oikeutetut. Jos taas koemme, että meillä on ansaitsematonta, 

liiallista vapaa-aikaa, olemme taipuvaisia kuluttamaan sen vastuutto

masti ja laiskan mukavasti. 

Liiallinenkin vapaa-aika voi olla siten pulmallista. Ainakin se joutuu 

helposti yhteiskuntakritiikin kohteeksi. Jo vuosisadan vaihteessa 

kuulu amerikkalainen kansantalousmies Thorstein Veblen kiinnitti 

satiirisessa kritiikissään huomion rahaylimystön muodostamaan jouti

lasluokkaan ja sen pröystäilevään vapaa-ajan kulutukseen. Nykyinen 

teollinen yhteiskunta on luonut kuitenkin uuden vapaa-aikaluokan. 

Tämä luokka koostuu eläkeläisten laajenevasta ryhmästä. Eläkeikä 

pyrkii alenemaan ja samanaikaisesti keskimääräinen elinikä osoittaa 

selvää nousua. Molemmat tendenssit vahvistavat eläkeväestön suh

teellista osuutta koko väestöstä. Teollisen hyvinvointiyhteiskunnan 

'joutilasluokka' ei ole rahaylimystö eikä aristokratia, vaan eläkeläiset. 

Eläkeläisten sopeutuminen ja ajankäytön pulmat ovat jo nyt ajankoh

taisia ja yhteiskuntapoliittisen huomion arvoisia. Automaation edis

tyminen ennakoi myös uusien joutilasluokkien kehittymistä. Talou

dellisen hyvinvointipolitiikan tunnettu asiantuntija John Kenneth 

Galbraith katsoo, että tuotantoelämän automaation synnyttämässä 

työtilaisuuksien puutostilanteessa on ehkä tarpeen perustaa palkkaa 

nauttiva mutta ei työntekoon osallistuva työvoimareservi - siis jouti

laisuudesta elävä vapaa-aikaluokka! 

Vapaa-ajan lisääntyminen on tuntuvasti tasoittanut eri väestönosien 

sosiaalisia elämänaloja. Mutta on ilmeistä, että työikäinen väestö 

nauttii vapaa-ajasta vielä nykyisinkin epätasaisesti, mikä aiheuttaa 

jännityksiä ja tasoittamispyrkimyksiä. Näitä paineita esiintyy sitä 

enemmän, mitä vapaa-aikamielisemmiksi me tulemme eli mitä peri

feerisemmäksi työnteon merkitys ja arvo elämässämme muuttuvat. 

Meiltä puuttuvat kuitenkin eri väestöryhmien työpäivän pituutta ver

tailevat selvitykset. Ilmeistä on, että työnteko täyttää totaalisimmin 

ihmisen elämän mm. seuraavissa väestöryhmissä: maatalouden har

joittajat ja perheenemännät, koululaiset ja opiskelijat, perheenäidit ja 

itsenäisten ammattien harjoittajat. Kaikissa näissä ryhmissä työ lei

maa enemmän tai vähemmän myös vapaa-aikaa; sillä ei ole omia 

itsenäisiä tarkoitusperiä. Alain Girardin mukaan Ranskan väestökes

kusten naimisissa olevan naispuolisen väestön työviikon pituus on 

71-79 tuntia, kotirouvien 55-78 tuntia ja ansiotyössä käyvien 78-84

tuntia. Pisin työviikko (79-84) oli näissä ryhmissä äideillä, joilla oli

vähintään 3 lasta.
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2. Vapaa-ajan sisällöt

Kasvuhakuisessa, tuottavuutta ja kilpailukykyä korostavassa yhteis

kunnassa on jotenkin sopimatonta puhua vapaa-ajasta ja vapaa-ajan 
yhteiskunnasta. Yhteiskuntamme sosiaalisten arvojen hierarkiassa 
työn ja tuottavuuden arvo on ylikorostunut, ja niinpä ihmisen identi
teetti määräytyy ratkaisevasti sen mukaan, mitä hän tekee, minkälai

nen ammattipätevyys hänellä on, minkälaisiin työsuorituksiin hän 
pystyy tai minkälainen on ollut hänen ammattikarrieerinsa. Näin ehkä 

pitääkin olla. Toisaalta on ilmeistä, että tämän yleisön arvojärjestel
män rinnalla vaikuttaa myös toinen, joka korostaa työsidonnaisuu
desta vapautumista. Rafael Rinne sanookin: » Vapaa-aika on eräs 

jokaisen tarvitsema hyödyke, ja monet työläiset, varsinkin ruumiilli
sen työn tekijät, arvostavat tämän hyödykkeen erinäisiä muita tarvit

semiaan konkreettisia hyödykkeitä arvokkaammaksi». Näyttää siltä, 
ettei kasvuhaluisen tuotantopolitiikan nimenomaisia tavoitteita hy

vinvointia ja elintasoa enää määritellä yksin aineellisten hyödykkei

den ja niide.n kulutuksen, vaan myös sellaisten ::iineettomien asioiden 

kuin vapaa-ajan ja ihmisenä elämisen avulla. Ehkä Bertrand Russell 
tarkoitti jotakin samantapaista väittäessään, että menestys on ja py
syy vain yhtenä onnen osatekijänä,ja jos ihminen joutuu menestyksen 
saavuttamiseksi uhraamaan muut onnensa edellytykset, hinta on ollut 

liian kallis. »Abundance for what» - yltäkylläisyyttä mutta mitä var

ten? - kysyy David Riesman. 
Teollisen työn muuttunut luonne vieraannuttaa työntekijää amma

tistaan, jättää hänet vaille työnteon itsensä antamaa tyydytystä. Hyvi

tystä tarjoaa ensi sijassa palkka, mutta myös lyhyempi työaika. Tut
kiessaan teollisuustyöntekijöitä Robert Dubin saattoi todeta, että vain 

24 % heistä asetti työn keskeiselle sijalle elämässään ja vain 9 % piti 

tärkeimpänä työympäristön ihmissuhteita. Muille työntekijöille olivat 
keskeisiä vapaa-ajan intressit ja ystävyyssuhteet: Dubinin johtopää

tös kuului: » Teollinen ihminen näyttää löytävän elämänsä keskuksen 

- läheisimmät ihmissuhteensa, onnensa, ilonsa ja omanarvontun

teensa - työn ulkopuolisesta sosiaalisesta ympäristöstä». Robert S.

Weiss ja David Riesman toteavat samansuuntaisesti, että työn sisäi

sen kiinnostavuuden puuttuessa monet teollisuustyöntekijät ja toimi
henkilöt ymmärrettävästi haluavat työn tuottavuuden lisän mieluum
min vapaa-aikana kuin lisäpalkkana. Tiettyyn rajaan asti työajan vä-
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hentymisen halu ilmentää samalla pyrkimystä saada enemmän aikaan 

'ihmisenä olemiseen'. 

Saanen tässä sivumennen ja epäpätevyyteni tunnustaen kosketella 

myös vapaa-ajan lisääntymisen herättämää keskeisintä kansantalou

dellista kysymystä. Mitä työajan lyheneminen vaikuttaa tuottavuu

teen? On ymmärrettävää, että se aiheuttaa tuottavuuden heikkenemi
sen pelkoa. Tähän mahdollisuuteen viitannee epäsuorasti myös Pekka 

Kuusi kysellessään, olisiko kansamme enemmistö todella 5-päiväisen 

työviikon kannalla tietäessään, mistä se joutuu sen hyväksi luopu

maan. Työajan lyhentäminen merkitsisi tuottavuuden alenemista jos, 

ja vain jos muut tuottavuuteen vaikuttavat tekijät pysyisivät työajan 

lyhentämisen yhteydessä samoina. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän. 

Naapurimaassamme Ruotissa suoritettiin virallinen selvitys työajan 

lyhentämisen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista maan teolli

suuden siirtyessä vuosien 1958-60 aikana asteittain 48 tunnin työvii

kosta 45-tuntiseen viikkoon. Tutkimusryhmän raportissa todetaan, 

että teollisuustuotannon olisi pitänyt tuona aikana vähentyä aikai

semmasta 1,3 %: lla. Tosiasiassa tällaista tuotannon kasvun vähen

nystä ei tapahtunut, päinvastoin havaittiin suhteellista nousua. Tutki

jat tulevatkin siihen tulokseen, että työajan lyhentyminen lietsoo tuo

tantotekniikan kehittymistä. Tuottava toiminta tehostuu, työtempo ja 

rationaalistuminen paranevat, työmenetelmiä koskeva tutkimus voi

mistuu ja työläiset osoittavat suurempaa aktiivisuutta aloitetoimin

nassa. 

On luultavaa, ettei mikään yksioikoinen väite tuottavuuden alene

misesta työajan lyhenemisen seurauksena pidä paikkaansa. Lyhene

minen voi vaikuttaa työjärjestelmien muutosten ja työn tehokkuuden 

lisääntymiseen yllykkeenä. On myös mahdollista, että pitemmät va

paa-ajat ja erityisesti pidentyneet viikonloput merkitsevät perusteelli

sempaa ajoittaista irtaantumista työn velvoitteista ja normipaineista, 

mikä puolestaan rentouttaa ja vireyttää sekä lataa 'energialähteet' 

parempaan työtehoon. Tähän viittaavia tuloksia on saavuttanut esim. 

Yrjö Littunen tutkiessaan normisidonnaisuuden ja irtaantumisen vai

kutuksia lomien käytössä. Littunen toteaa, että »irtaantuminen toi

minnan toistuvuudesta ilmeisesti vapauttaa ihmisen piileviä yksilölli

siä voimavaroja keventämällä sosiaalisia paineita». 

Työajan lyhentämisen vaikutukset saattavat kuitenkin olla yllättä

viä. Kun Akronin kaupungissa Yhdysvalloissa siirryttiin yleisesti 
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5-päiväiseen työviikkoon, voitiin todeta, että' 40 % työläisistä ei suin
kaan käyttänyt odotetulla tavalla hyväkseen lisääntyneen vapaa-ajan
nauttimisoikeutta, vaan oli ottanut itselleen sivutoimen. Ranskassa on
voitu todeta, että sivutyötä harjoittavat saavat siitä yleisesti suurem
paa tyydytystä kuin päätoimistaan. Dumazadierin mielestä tässä kak
sitahoisessa työroolissa on nähtävissä teollistuneen ajan homo faber.

Luova ihminen hankkii välttämättömän toimeentulonsa rutiininomai
sessa, vieraannuttavassa teollisuustyössä, mutta etsii sivutyöstään
todellista tyydytystä, ihmisenä olemista ja toimimista.

Ihminen haluaa luonnostaan toteuttaa itseään. Mikäli työ estää sen, 
hän voi ilmentää itseään vapaa-aikana, vapaa-ajan askareissaan ja 
harrasteissaan. Jos ranskalaiset toteuttavat luovaa minäänsä sivu
työssään, ehkä ensimmäisen tai toisen polven kaupunkilaissuomalai
nen toteuttaa sitä viikonloppujen ja loma-aikojen maallepaossaan, 
siirtolapuutarhoissa, kesäpalstoilla, karuja järvenrantoja kaunistaes
saan. 

Akronin kaupunkia koskevassa tutkimuksessa sivutoimen ottaneet 
valittivat, kuinka hankalaa oli ollut sopeutua pitkiin viikonloppuihin. 

Vaimot valittivat, että miehet vetelehtivät, ja miehet olivat ymmällä 
ajankulua etsiessään. Näyttää siis siltä, että yhden perheenjäsenen 
pidentynyt vapaa-aika synnyttää jännityksiä perhejärjestelmässä. 
Perheen on työläs sopeutua yhden jäsenensä uuteen elämänmenoon, 
ja perhejärjestelmän jatkuvuuden säilyttämiseen voidaan ratkaisua 

etsiä- sivutoimesta! Eräässä tutkimuksessani saatoin todeta, että isän 
perherooli - osallistuminen lastenhoitoon, talousaskareisiin jne. -
riippuu mm. siitä, käykö vaimo ansiotyössä vai ei. Vastaavasti voi
daan odottaa, että työajan lyheneminen aiheuttaa perheroolien uudel
leen määrittelyn. Pidentyneen viikonlopun johdosta aviomiehen per
hevelvoitteet laajenevat, ja usein on ehkä helpompaa ottaa sivutyö 
kuin opetella näitä uusien odotusten mukaisia taitoja - ainakin sivu
toimi voi olla miellyttävämpi ratkaisu! 

Työn luonteiseen vapaa-ajan käyttöön hakeutuminen heijastanee 
myös protestanttisen etiikan mukaista työn ja aherruksen arvostusta. 
Meadin ajatus, että vapaa-aika on ansaittava hyvillä työsuorituksilla, 
saattaa johtaa jatkopäätelmään, että vapaa-aika on käytettävä hyödyl
lisesti aherruksen ja työn parissa. Tämänkaltaista yleistä asennetta 
kuvatessaan Nels Anderson viittaa puritaaniseen perinteeseen, joka 
asettaa vapaa-ajan käytölle yksinomaan vakavia tavoitteita ja itsensä 
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kehittämisen tarkoituksia. Tämän katsomuksen mukaan esim. luke

misesta on etsittävä vain oppia ja viisautta, lukemisen on oltava luki

jan omaa kehitystä palvelevaa tutkiskelua. Leikeissäkin on tavoitel

tava jotain hyödyllistä, sen on edistettävä fyysistä kuntoa ja taitoa. 

Tavoitteellisuus ja suoritusten arvostus voivat mennä niinkin pitkälle, 

että vapaa-ajan virkistystehtävä mitätöityy, jolloin sitä ei enää koeta

kaan vapaa-ajaksi. Erich Weberin mukaan vapaa-aikana usein suoras

taan kilpaillaan erilaisten arvostettujen kokemusten kartuttamisesta. 

Esim. lomamatkat ohjelmoidaan äärimmäisen tiukasti: halutaan nähdä 

lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon ja enemmän kuin toiset. Täl

löin jännityksiä ja ponnistuksia vain lisätään. Virkistymisen ja rentou

tumisen tarve jää toteutumatta. Weberin mukaan monet henkilöt va

raavat aikaa virkistykseen ja lepoon vasta lääkärin määräyksestä. 

Kerrotaan, että New Yorkissa toimii lepokoti, joka on avoinna vain 

sunnuntai-iltaisin ja on rajoitettu yksinomaan viikonloppujen rajusta 

käytöstä väsähtäneille ! 

Samasta utilitarisesta, hyötyä tavoittavasta elämäntyylistä on itse 

asiassa kysymys silloin, jolloin vapaa-ajan käyttöä ohjaa sellainen 

kulutusmielisyys, jossa tärkeintä on erilaisten ja usein ylellisyysluon

teisten kulutushyödykkeiden hankinta, käyttö ja demonstrointi. Toi

sinaan tämä pyrkimys saattaa saada melkein vebleniläisen kerskaku

lutuksen piirteitä. Yhteiskuntakriitikko C. Wright Mills sanoo suora

sukaisesti: »Nykyihmiselle vapaa-aika on keino käyttää rahaa, ja työ 

on keino hankkia tätä rahaa». 

Usein vapaa-aika käytetäänkin tunnustuksen ja arvonannon saami

seen tähtäävien tarpeiden kompensoimiseen »on sitä minullakin», 

»olen ollut siellä minäkin», »tiedän sitä minäkin» ja »osaan sitä minä

kin» -tyyppisten näyttöjen avulla. Saksalainen sosiologi Helmut

Schelsky väittääkin, että teollisen kehityksen myötä ihmisen sosiaali

nen status alkaa yhä enemmän määräytyä vapaa-ajan piirissä. Kulu

tustavarat ja -hyödykkeet, vapaa-ajan harrasteet ovat yhä tärkeämpiä

perusteita sosiaalisen statuksen muodostumisessa. On myös väitetty,

että kodit ovat muuttumassa vapaa-ajan sosiaalisen kilpailun kentäksi.

Koti on muuttumassa näyttelyksi, joka heijastaa perheen taloudellista

asemaa ja jäsenten kulttuuriharrastusta. Onnen tavoittelu muuttuu

tunnustuksen tavoitteluksi.

217 



3. Vapaa-aika ja kulutus

Vapaa-ajan utilitarismia ovat tutkineet myös Weiss ja Riesman. He 
korostavat sitä merkitystä, mikä nykyaikasella, aggressiivista myynti
tekniikkaa käyttävällä liiketoiminnalla on vapaa-ajan kulutuskäyttäy
tymisen tähdentymisessä. Ihminen pyrkii lisäämään kulutusmahdolli
suuksiaan lisäansioiden avulla. Vakinaiset ansiotulot ovat usein riit
tämättömät tyydyttämään aggressiivisen myynnin ja mainonnan syn
nyttämiä tarpeita ja uusia kulutustavoitteita. Vähittäismaksujärjes
telmän puitteissa velkaannutaan, »eikä velkainen henkilö juuri tyydy 
lyhyeen työviikkoon, vaan ottaa sivutöitä». Lyhyt työviikko tarjoaa 
myös ihmiselle enemmän aikaa kuin välttämätön lepo ja virkistyminen 
edellyttävät. 

Lisääntynyt vapaa-aika ja taloudellinen hyvinvointi säätelevät yh
dessä kansalaisten kulutuskäyttäytymisen. Yhdysvalloissa vapaa-ai
kaa palveleva teollisuus on huomattavimpia tuotantohaaroja, mikä 
kuvastaa tämän elämänlohkon kysynnän voimakkuutta. Yleensä lie
nee niin, että elintason nousu rinnan vapaa-ajan pidentymisen kanssa 
lisää enemmän ylellisyys- kuin välttämättömyyshyödykkeiden ja -pal
velujen kysyntää. Yhdysvalloissa on todettu, että eräät vapaa-ajan 
kulutushyödykkeet ovat vähemmän sidoksissa varallisuuteen kuin 
toiset. Tähän ryhmään kuuluvat mm. elokuvat, penkkiurheilu, lehdet 
ja yhdistysmaksut. Varallisuuden taso vaikuttaa eniten mm. musiik
ki-instrumenttien, urheiluvälineiden, uhkapelien ja kirjojen kohdalla. 
Lisääntynyt vapaa-aika suo ihmisten nauttia enemmän työnsä tuotok
sista ja omistautua tiiviimmin harrasteille ja perhe-elämälle. Ruotsissa 
suoritetussa selvityksessä todettiin, että peräti 65 % niistä kaupunkita
louksista, joilla ei ole omaa kesämökkiä, haluaisi omistaa semmoisen. 

Vapaa-ajan yhteiskuntapolitiikan kannalta olisi kansalaisten kulu
tustapojen, -arvoistusten ja -valmiuksien kartoittaminen tärkeää. Ku
lutuksen suuntautuminen hallitsevasti kaupallisiin joukkovietteisiin 
on alkanut huolestuttaa monia yhteiskuntakriitikkoja. Tämä massa
kultuuri on, kuten tiedetään, jatkuvan puolesta ja vastaan -keskuste
lun kohteena. Mills laukoo mielipiteitä suorasukaisesti ja sanoo, että 
joukkovietteiden suosio osoittaa nykyihmisen sisäistä tyhjyyttä. 
Mutta tätä tyhjyyttä nämä ajanvietteet eivät kykene täyttämään; ne 
eivät pysty rentouttamaan, vireyttämään tai virittämään ihmisen 
spontaanisuutta. Kaupallinen viihdekultuuri luo vapaa-ajan sankareita 
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- filmitähtiä, suosikkilaulajia, urheiluidoleja -, jotka ovat yleisen

huomion kohteena sy1jäyttäneet vakavan taiteen, tieteen ja työn saa

vutukset. Tähän tulokseen tuli Leo Lowenthal parikymmentä vuotta

sitten tutkiessaan Saturday Evening Postin vuosisadan vaihteessa ja

1940 julkaisemia merkkipäiväkirjoituksia. Tuotannon sankarien ti

lalle ovat tulleet kulutuksen sankarit, Lowenthal toteaa.
Vapaa-ajan käytön kaupallistuminen ja kaupallisten joukkoviihtei

den suosion kasvu on yleismaailmallisia ilmiöitä. Ranskalaisen Alain 

Tourainen mielestä vapaa-ajan kaupallistuminen on syynä sen vieton 

passiivisuuteen. Vapaa-ajan kaupalliset markkinat tarjoavat etu

päässä passiivista joukkoviihdettä. Kuluttajien keinot kontrolloida 

viihdemarkkinoita, viihdetuottajia ja -myyjiä ovat erittäin heikot, he 

eivät pysty torjumaan tällaisten viihteiden myyntiä. 

Itse asiassa vapaa-ajan käytössä on kysymys valintaongelmasta. 

Kuitenkin järkevien ja tarkoitustenmukaisten käyttötapojen valitse

miseksi tarkoitetut toimintaopasteet ovat usein riittämättömät tai risti

riitaiset. Tilanne lähenee normittomuutta. Työkäyttäytymisemme on 

yleensä tiukasti normitettu: tiedämme mitä meiltä odotetaan tai vaadi

taan, ja tiedämme mikä on hyväksyttyä ja mikä kiellettyä. Nämä 

normit saattavat olla jopa niin tiukat ja tarkat, etteivät ne jätä valinto

jen suorittamisessa juuri mitään omaehtoisen harkinnan varaan. Esim. 

teollisuustyössä asian laita on usein näin. Sitä vastoin vapaa-ajan 

toimintapisteet ovat yleensä jäsentymättömät ja valiintumattomat. 

Tässä tilanteessa yksilöt joutuvat täysin itsenäisesti suorittamaan va

lintoja. Tällöin he ajautuvat herkästi erilaisten vaikuttajayksilöiden, 

suuren joukon antamien mallien tai suuriäänisten kaupallisten viih

deopasteiden matkaan. Bennett M. Berger viittaa tähän epäsuorasti 

todetessaan, että teollisen yhteiskunnan sosiaalinen järjestelmä on 

luonut pitkän nuoruuskauden, pitkän eläkekauden ja liukuhihnajärjes

telmän; yhteiskunnan arvojärjestelmä on viivästynyt, eikä se pysty 

sisällyttämään riittävää arvovarausta näihin uusiin tilanteisiin. Niinpä 

21-vuotias opiskelija on epäaikuinen; eläkeiässä olevia säälitään ja

kohdellaan huollettavina; jokainen älypää mainitsee liukuhihnatyö

läisen vieraantuneen ihmisen esimerkkinä.
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4. Vapaa-aikasuunnittelu

Vapaa-ajan normittomuuden kuvaa on syytä täydentää 'normisidon

naisen' vapaa-ajan kuvauksella. Nykypäivän yhteiskunnassa kansa

laisten osallistuminen yhteisön elämään on suuresti lisääntynyt, sa

malla kun osallistumisen mahdollisuudetkin ovat parantuneet. Puhu

taan organisaatio-, järjestö- ja karrieeri-ihmisistä. Sosiaalisen osallis

tumisen koemme usein melkein velvollisuudeksi. Sosiaalistumme niin 

uutterasti tähän välttämättömään osallistumiseen, että meillä on aina 

puute vapaa-ajasta, olipa sitä miten paljon hyvänsä. Toiset ovat va

paa-aikanaan niin normien sitomia, etteivät edes miellä vapaa-aikaa. 

Toisten pulmana on taas ajankulukkeen löytäminen eli normien ja 

opasteiden puuttuminen. 

Vapaa-ajan ongelma on siis ristiriitaisten arvostusten ja väitteiden 

täyttämä. Vapaa-aika käsitteenä sisältää vapauden ajatuksen. 

Yleensä vapaa-ajan määrittelyissä viitataan siihen, että henkilö voi 

käyttää vapaa-aikansa itse haluamallaan tavalla ja että se merkitsee 

velvoitteiden ja normien saneleman työajan vastapainoa. Vapaa-ajan 

käytön institutionaalistaminen yleisillä tiukoilla normeilla, sen käytön 

yhdenmukaistaminen, tavallaan kuin mitätöi vapaa-ajan. Tai ainakin 

se mitätöi vapaa-ajan keskeisiä tarkoituksia, kuten vapaa-ajan käytön 

omaehtoisuuden, yksilöllisten intressien toteutumisen ja yksilöllisyy

den edistämisen. Totalitaarisen yhteiskunnan enemmän tai vähem

män kontrolloitu vapaa-ajan käyttö tuskin sopii demokraattisen yh

teiskunnan vapaa-ajan yhteiskuntapolitiikan tai kasvatuksen malliksi. 

Toisaalta demokraattisissakin yhteiskunnissa entistä selvemmin taju

taan, että kysymys lisääntyvästä vapaa-ajasta ja sen käytöstä merkit

see yksilön ongelman ohella myös yhteiskunnan ongelmaa. Kansalais

ten viihtymys js sosiaalinen hyvinvointi sekä näihin osaltaan perus

tuva kansallinen solidaarisuus merkitsevät yhteiskunnan säilymisen 

tärkeätä ehtoa. Väittäisin että tämä ehto määräytyy tulevaisuudessa 

entistä enemmän sen mukaan, miten tyydyttävästi kansalaiset pysty

vät vapaa-ajan käyttönsä.järjestämään. Tåmä vuorostaan riippuu osin 

siitä, pystyykö yhteiskunta tarjoamaan kansalaisilleen oikeaa viihty

mystä ja pysyvää tyydytystä tuottavia vapaa-ajan käytön palveluja ja 

pystyvätkö ne puolestaan menesty en kilpailemaan kaupallisten jouk

koviihteiden ja niiden aggressiivisen mainonnan kanssa. Tähän tuskin 

riittää pelkkä kultuuri-, urheilu-, ulkoilu-, liikunta-, matkailu- ym. 
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vapaa-aikapalvelujen tarjonta. Palvelujen yhteiskunnallisen merki

tyksen yhtenä perusteena on niiden hyväksikäyttö. Tämä vuorostaan 

edellyttää erityistä vapaa-aikakasvatusta. Koululaitos kasvattaa nuo

risoa perinteisesti lähinnä ja melkein yksinomaisesti työelämää var

ten. Uusi yhteiskunta ehkä edellyttää koulun kasvatustehtävien uu

delleen arviointia esim. vapaa-ajan käytön opetuksen suunnassa. Tätä 

seikkaa tähdensi Bertrand Russell ja 30 vuotta sitten kun hän suosit

teli asteittaista siirtymistä 4-tuntiseen työpäivään! Vapaa-ajan moni

puolisten tietojen, taitojen, harrastusvalmiuksien sekä asenteiden ke

hittäminen jo kouluaikana on välttämätöntä, jotta vapaa-ajan taijoama 

potentiaali ei muuttuisi impotenssiksi, kyvyttömyydeksi käyttää mie

lekkäästi vapaa-aikaa. 

Tällainen impotenssi uhkaa erityisesti monia eläkeläisiä. He ovat 

lujasti kiinnittyneet työn yhteiskuntaan, ja työnteko on ollut hallitse

vin piirre heidän elämässään. Siirtyminen eläkkeelle ja vapaa-ajan 

piiriin on heille erityisen hankala ongelma. Andersonin mukaan eläk

keelle siirtyvä joutuu huomaamaan, että kaikki hänen roolinsa - puoli

son, isän tai äidin, naapurin, ystävän, yhdistysjäsenen ja kansalaisen -

ovat perustuneet ratkaisevasti hänen ammatti- eli työrooliinsa. Mitä 

hallitsevampi tämä työn rooli on ollut, sitä vaikeampaa murrosta 

eläkkeelle siirtyminen merkitsee ja sitä neuvottomampi yksilö on yrit

täessään sopeutua eläkeläisen rooliin. Ellei hän aikaisemmin ole löy

tänyt vapaa-aikaharrasteita ja -tottumuksia, hänen on ne opittava 

iäkkäänä - tai tyydyttävä istumaan puiston penkillä 10-15 vuotta. 

Puiston penkillä istuva eläkeläinen on muuten hyvin luonteenomainen 

teollisen hyvinvointiyhteiskunnan ihminen. Hän on ennen kaikkea 

homo sedens, istuva ihminen. Nuoruusajan istuimme koulunpenkillä, 

aikuisina istumme toimisto- ja työpöytämme ääressä, auton ratissa tai 

TV:n edessä, eläkeiässä - puiston penkillä. Aikaisemmin mainitusta 

ruotsalaisesta selvityksestä voidaan todeta, että tutkituista miehistä 

33 % ja naisista 23 % ilmoitti vapaa-ajan pääharrastuksekseen istuma

harrasteen tai -vietteen (TV, lukeminen, opiskelu, kyläily, elokuvat, 

matkustaminen, penkkiurheilu). Toisaalta taas ilmaistiin yleisesti 

myös ulkoilun ja liikunnan tarpeita. Niinpä 78 % tutkituista piti ulkoi

lua ja urheilua erittäin olenn_aisena loma-ajan sisältönä, ja 63 % kau

punkilaisista arvioi käyttäneensä liian vähän aikaa näihin harrastei

siin. 

Yhteiskunnan muutostrendien valossa mm. Suomen perinteinen ur-
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heilupolitiikka on vahvasti viivästynyttä. Se on suuntautunut palve

lemaan hallitsevasti vain valikoituneen nuorison kilpailullisia intresse

jä. Suuret väestönosat jäävät tämänkaltaisesta urheilutoiminnasta 

osattomiksi, ja tavallisten kansalaisten liikunnan ja urheilun harrastus 

onkin vaarassa näivettyä 'penkkiurheilun' istumaviihteeksi. Tässä jos 

missään tarvittaisiin yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisem

paa vapaa-aikapolitiikkaa. Kilpailun ohjaaman urheilujärjestöpolitii

kan rinnalla tarvittaisiin yhteiskunnallista liikuntapolitiikkaa. 

Demokraattisen yhteiskunnan ha1joittamalle yhteiskuntapolitiikalle 

on usein leimaa-antavinta vaurioita korjaava huoltopolitiikka. Huol

tovaltaisuus johtunee siitä, että yhteiskunta yleensä herää vasta sit

ten, kun sen ongelmat ovat jo kärjistyneet ja saavuttaneet silmäänpis

tävän laajuuden. Useasti yhteiskunta joutuu maksamaan turhan kal

liisti näiden ikään kuin välttämättömien kehitysvaurioiden huoltopo

liittiset kustannukset. Tämänkaltaisen 'korjaavan', sinänsä tarpeelli

sen yhteiskuntapolitiikan rinnalle tarvitaan välttämättä myös preven

tiivistä yhteiskuntapolitiikkaa, koska vain siltä pohjalta voi toivoa 

päästävän käsiksi hyvinvointisairauksien alkulähteisiin. 

On tärkeätä ryhtyä kehittämään hyvissä ajoin vapaa-ajan yhteis

kuntapoliittista ohjelmaa. Ei ole syytä jäädä odottamaan ongelmien 

kärjistymistä. Tarvitaan vapaa-aikakasvatusta. Tarvitaan talojen ja 

pihojen suunniteltua vapaa-ajan käyttöä, arkivapaata varten. Tarvi

taan lähiösuunnittelua viikonloppujen viettoa varten. Tarvitaan mat

kailu-, retkeily- ja ulkosuunnittelua lomia varten. Me tunnemme pik

kulasten hiekkalaatikot. Me rakennamme stadiontyyppisiä urheilupy

hättöjä urheilutähtien palvontaa varten. Mutta usein näiden väliltä 

puuttuu kaikki - ja silloin puuttuu paljon. Mitä muuta voisimme silloin 

tehdä kuin istua ja päivitellä kipua ristiselässämme - ja nykynuorison 

pahantapaisuutta. Ikävystyminen ja kyllästyminen ovat hyvinvointi

ja vapaa-aikasairauksien piileviä oireita. Nuoriso-ongelmat, alkoho

lismi, mielenterveyshäiriöt, vieläpä itsemurhat saattavat olla näiden 

sairauksien näkyviä ja hälyyttäviä osoittimia. Kyllääntymisen ja vie

raantumisen lähteenä olevan vapaa-ajan tyhjiön täyttäminen on osal

taan koulujen vapaa-aikakasvatuksen ja yhteiskunnan vapaa-aikapoli

tiikan asia - elleivät yksilöt tähän omin neuvoin kykene. Vapaa-ajan 

yhteiskuntapolitiikka on ehkä huomispäivän hyvinvointivaltion sosi

aaliturvapolitiikkaa. 
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Ottopojasta itselliseksi 

Liikunnan kansalaisoikeuden vaatimus. Maamme liikuntakult
tuurin ja kuntoliikunnan erittelyä. Liikunnallisesti aktiivinen 
elämäntapa. Erilaistuva kuntoliikunta. Valtakunnallisen yh
teistyön tarve. 

LTS:n neuvottelupäivät/1967 

1. Liikunnan kansalaisoikeus

Jokaisella kansalaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus liikunnan 

haijoittamiseen ikään, sukupuoleen, varallisuuteen tai asuinpaikkaan 

katsomatta. Hallitusmuodossamme ei tätä normilausetta ole säädetty, 

eikä se myöskään sisälly YK:n peruskirjan luettelemiin ihmisoikeuk

siin, mutta se kuuluu teollistuvan hyvinvointiyhteiskunnan kirjoitta

mattomiin perustuslakeihin ja kukaties jo vuoden 2000 yhteiskunnan 

virallisiin kansalaisoikeuksiin. 

Liikunnan ja urheilun kansalaisoikeus ei ole uusi aate. Itse asiassa 

maamme järjestyneen voimistelu- ja urheiluliikkeen perustajilla oli tuo 

sama ajatus johtotähtenään. » Kansan syvien rivien keskuudessa» 

vahtimestari Viktor Damm todisti »ruumiinharjoitusten tarpeellisuu

desta kansallemme» mm. seuraavasti: 

» Mitä tapahtuisi, jos kokonaan jättäisimme ruumiin liikunnan, har

joituksen ja hoidon oman onnensa nojaan. Ei muuta kuin että jäse

nemme laihtuisivat, kuihtuisivat, heikontuisivat, sydän kävisi epä

säännölliseksi, rinta ahtaaksi, kuristuneeksi, aivot raskaiksi, hermot 

ärtyneiksi, mieli pelkuriksi, tahto veltoksi ... » 

Sama »sosiaalinen liikuntakasvatustyö» innoitti myös Elin Kalliota, 

Anni Collania, Kaarina Karia ja monia muita naisten voimistelun ja 

urheilun uranuurtajia ja liikuntajärjestelmien luojia. Eräät heistä aloit

tivat jo vuonna 1909 tulevan hyvinvointiyhteiskunnan liikunnan kan

salaisoikeuden lainvalmistelutyön merkitessään aikakiijoihin seuraa

van pykälän: 

»päätettiin katsoa urheileminen jokaiselle kansalaiselle sopivaksi
sekä pidettiin urheilemista suorastaan välttämättömänä». 

Sama sosiaalinen liikuntakasvatustyö innoitti monia koululiikunta

kasvatuksen kehittäjiä ja toteuttajia. On muuten merkille pantavaa, 
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että kansanurheilun aate on säilynyt elävänä ja innoittavana naisten 

järjestyneessä liikuntatoiminnassa aina tähän päivään saakka, kun sitä 

vastoin ne nykypäivän miehet saamme kiittää tuon aatteen uudelleen 

löytämisestä ennen muita 'myöhempien aikojen' Lauri Pihkalaa.

Liikunnan kansalaisoikeuden varhaisimmat julistajat' ja toteuttajat 

olivat tietäjiä ja profeettoja. Profetian lahjoja ei tarvita tässä asiassa 

enää nykypäivänä. Teollistuvan yhteiskunnan elämänolosuhteiden 

muutokset tulevat jatkumaan, ja niiden myötä liikunnan ja urheilun 

kansalaisoikeuksien julistus saa entistä velvoitteellisemman, norma

tiivisemman, luonteen. Oireellisina ajanmerkkeinä tästä ovat olleet 

kansalaisjärjestöjen tehostunut aktiivisuus, valtiovallan viimeaikaiset 
erityistoimenpiteet ja erityisesti tasavaltamme päämiehen vetoomuk

set koko kansamme liikuntaharrastuksen edistämiseksi. 

Yhteiskunnan ja elämänolosuhteiden muuttumisen myötä liikunnan 
ja urheilun tehtäväalue laajenee ja entistä monipuolisempien ja sa

malla eri tarkoituksia toteuttavien liikunta- ja urheilupalvelusten ky

syntä kasvaa. Kansallista liikuntatoimintaamme hallitseva 'yleismaa

ilmallinen' kilpaurheilu ei näissä muuttuneissa olosuhteissa pysty eikä 

ole tarkoitettukaan tyydyttämään yhä laajenevien ja samalla erilaistu

vien väestönosien urheilun ja liikunnan tarpeita. Kansainvälisen kil

paurheilun mukaan suuntautunut urheilutoiminta on synnyttänyt meil

lä, kuten monissa muissakin 'olympiatavoitteen' mukaan järjesty

neissä urheilumaissa, toiminnallisen tyhjiön. Tämän tyhjiön paljon 

puhuvana symbolina on stadion, jossa 22 000 vain istuu ja katselee, 

kun vain 22 urheilee. Liikunnan ja urheilun mahdollisuuksien toteu

tuksessa olemme vielä kehitysmaa. Kilpaurheilun sarkaa olemme vaa

lineet yli kaiken muun, mutta sato on silti jäänyt epätyydyttäväksi ja 

kehitysapua on pitänyt etsiä aina Uudesta-Seelannista asti. Yksin ja 

yli kaiken vain kilpaurheilua vaaliessamme pysymme auttamatta kehi

tysmaan asemassa, eikä se siitä muutu, vaikka koko maailman olym
piakulta tulisi osaksemme ja - kohtaloksemme. 

2. Liikunnan emansipaatio

Urheilemisen peruselementti on liike, liikunta. Tämä voidaan kahleh

tia ja rajoittaa niin tiukasti erilaisilla säännöillä, että näin normitettuna 

liikunta itse asiassa soveltuu enää vain vähemmistön tai harvojen 
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valittujen edellytyksiin ja intresseihin. Näin on tapahtunut meillä ja 

myös muissa ns. urheilumaissa. Liikunta on liian tiukasti sidoksissa 

juuri kansainvälisen kilpaurheilun ja sen eri lajien sääntöihin. Tämä 

estää liikunnan koko laajan potentiaalin hyväksikäytön. Liikkeen ja 

liikunnan vapauttaminen liiallisesta normisidonnaisuudesta avaa uusia 

mahdollisuuksia pelkistäessään tuon liikkeen ja liikunnan perusele

mentin, joka luonteeltaan on yhtä taipuisa, yhtä työstettävä ja yhtä 

rikkaasti ilmaiseva kuin konsanaan esim. taiteen perusaineet: sana, 

savi, sävel ja väri. Liikunnan virittämät tunne-elämykset voivat sa

moin olla yhtä rikkaat kuin taideluomusten herättämät, eikä sen tun

nepotentiaali rajoitu vain menestyksen riemuun tai tappion karvau

teen. Liikunnan tarkoituksen ja ilmaisun mahdollisuudet ovat mitä 

moninaisemmat. Tämän potentiaalin hyväksikäyttö edellyttää liikun

nan vapauttamista, mikä prosessi on jo alkanut ja avannut liikunnalle 

uusia tärkeitä sovellutuksia mm. kuntoutuksessa ja liikuntaterapiassa. 

Vapautuminen merkitsee myös liikunnan taiteellisten, kasvatuksellis

ten ja ilmaisullisten mahdollisuuksien laajentumista, ja tästäkin on jo 

positiivisia osoituksia esim. voimistelun alalla. 

Liikunnan vapauttaminen kilpaurheilulle välttämättömästä yhden

mukaisuudesta ja sidonnaisuudesta, ja vain tämä, voi antaa maamme 

liikuntatoiminnalle uutta ulottuvuutta ja yhteiskunnallista tarkoitusta, 

mutta se on myös välttämätön ehto kansallista omaleimaisuutta kan

tavan suomalaisen liikuntakulttuurin kehittämiselle. Kansainvälisesti 

suuntautunut kilpaurheilu ei ole, eikä se voi olla, kansallista kulttuu

ria. Suomalaista liikuntakulttuuria voi edustaa vain puhtaasti kansal

linen kilpaurheilu, kansallinen kuntoliikunta ja liikuntakasvatus. 

3. Yhtenäiskultuuri

Nykyinen liikuntakulttuurimme on vierasperäisen kilpaurheilun sävyt

tämä ja samalla riittämättömästi jäsentynyt kokonaisuus. Tätä diffuu

sia kokonaisuutta ylläpitävät pidikkeet ja urheilun yksiarvoista, mono

liittista, tarkoitusta edustavat käsitykset ovat vahvasti ankkuroituneet 

perinteisiin. Hallitsevan eetoksen mukaisesti kansalliset voimavarat 

pyritään ohjaamaan yksisuuntaisesti kilpaurheilun hyväksi, ja tähän 

yhdenmukaisuuteen pakottavia paineita kohdistetaan järjestöjen eri 

portaisiin, mutta myös koulujen liikuntakasvatustoimintaan. Urhei-
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lumme yhteishyvää julistetaan » Yhteishyvässä» näinkin varaukset

tomasti ja reilusti: 

» Liiton, piilien ja seurojen on luotava kilpailu- ja muut järjestel
mänsä sellaisiksi, että nämä erittäin paljon tuloksiin vaikuttavat ym
päristötekijät pannaan palvelemaan huipputulosten saavuttamista. 
Repivän jätjestelmän ylläpitämiseen ei meillä ole varaa. » 

Väittiiisin päinvastoin, ettei meillä ole varaa alistaa koko liikunta- ja 

urheilutoimintaamme minkään monoliittisen tarkoituksen toteuttami

seen, mutta yhdyn julistajaan siinä, ettei meillä ole varaa repivän 

järjestelmän ylläpitämiseen. 

Urheilumme yhdenmukaistamista vaativat järjestöt ja urheilujohta

jat tuntevat vastuunsa ennen kaikkea urheilumme kunniakkaiden pe

rinteiden jatkuvuudesta. Kilpa- ja edustusurheilun muita vaihtoehtoi

sia tarkoituksia ei arvosteta tai ei nähdä. Kilpaurheilun suuresti 

kohonneen tulostason tilanteessa vaaditaan nyt pienen kansakunnan 

voimavarojen mobilisoimista ja yhdenmukaistumista olympiamenes

tyksen turvaamiseksi. Tämä kaikki on hyvin rationaalista, mutta yh

teiskunnallisesti epätarkoituksenmukaista, koska vain monia eri tar

koituksia palveleva ja pluralistisesti eriytynyt valtakunnallinen jäijes

telmä voi antaa suotuisat edellytykset liikunnan arvaamattoman laajan 

potentiaalin todellistamiseen ja hyväksikäyttöön. Mikä tahansa yksi

tarkoituksinen ja monopolisoitunut järjestelmä estää tämän maksi

mointipyrkimyksen ja on siksi yhteiskunnallisesti epätarkoituksen

mukainen. 

Yhdenmukaistamispaineiden rinnalla havaitaan kuitenkin voimis

tuvia merkkejä liikunta- ja urheiluelämän eriytymisessä. Eriytymisen 

pyrkimykset ovat lähtöisin osaltaan kilpailukierteen aiheuttamista ur

heilun sisäisistä paineista ja osaltaan yhteiskunnan rakenteenmuutos

ten ja muuttuneiden elämänolosuhteiden synnyttämistä ulkoisista yl

lykkeistä. Kilpailukierteen nostama vaatimustaso alkaa entistä sel

vemmin erottaa edustusurheilun muusta kilpaurheilusta, ja urheilun 

ulkopuoliset elämänolosuhteiden muutokset ovat olleet virikkeinä 

kuntoliikunnan viimeaikaiselle kehitykselle. 

Luonnollinen kehitys edellyttää urheiluelämämme eriytymistä. 

Keinotekoinen yhdenmukaisuuden ylläpitäminen, urheilun yhtenäis

kulttuuri, on epätarkoituksenmukainen jopa kilpaurheilun itsensä 

kannalta. Diffuusi kokonaisuus on ristiriitaisten ja kilpailevien pyrki-
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mysten ja arvojen»repivä järjestelmä», joka tekee tehokkaan ja suun

nitelmallisen toiminnan vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. Ei ole ihme, 

että tässä tilanteessa meiltä puuttuvat urheilun ja liikunnan kehittä

missuunnitelmat ja niiden myötä liikuntapoliittiset ohjelmat. Urheilu

ja liikuntaelämän määrätietoinen eriyttäminen eri tarkoituksia palve

leviksi järjestelmiksi ja näiden jäijestelmien olemassaolon oikeutuk

sen ja tasavertaisen kehittämistarpeen tunnustaminen ovat liikuntapo

litiikan ajankohtaisia ratkaisuja. Näistä ratkaisuista hyötyvät kaikki 

tehtäväalueet, koska eriyttäminen vähentää kunkin osajärjestelmän 

sisäisiä ristiriitaisuuksia ja edistää siten niiden tehokasta tarkoituksen 

ja kehittämisen toteutusta. Kilpaurheilu ei voi maksimoida tarkoituk

sensa toteuttamista kunto- ja amatööriurheilun idealistien häiritessä; 

kuntoliikunnan tarkoitus ei voi maksimoitua sen ollessa kilpaurheilu

järjestöjen ottopojan asemassa, eikä liikuntakasvatus voi toteuttaa 

tavoitteitaan olympialaisen ohjelman puitteissa. 

4. Kilpaurheilu - kuntoliikunta

Kilpaurheilun vannoutuneet kannattajat väittivät edelleenkin, että 

kilpaurheilun ja kuntoliikunnan erottaminen toisistaan on keinote

koista ja että itse asiassa kilpaurheilu on parasta kuntoliikuntaa. Kil

paurheilu voi olla kuntoliikuntaa, ja sitä se on esim. silloin, kun me 

pelaamme vaikkapa tennistä tai lentopalloa omaksi ja pelitovereit

temme iloksi ja virkistykseksi. Vaikka kuntoliikunnan ja kilpaurheilun 

harjoittamisessa saattaa olla yhdennäköisyyttä - joka osaltaan johtuu 

kuntoliikunnan eriytymättömyydestä ja sen sidonnaisuudesta sovin

naisiin kilpaurheilun muotoihin - nämä järjestelminä eroavat kiistat

tomasti toisistaan, ja ero tulee kehityksen jatkuessa yhä selvemmäksi: 
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Kilpaurheilun 
jä1jeste/111ä 

Ha1joittamisen normi- ja sääntösidon
naisuus suuri 

Haijoittaminen erikoistunutta 

Tärkeintä suorituskyvyn maksimointi 
ja tehokkuus 

Suoritusten vertailu ja arviointi yleis
pätevien perusteiden mukaan (tulos
normit, kansainvälinen taso, luokitte
luvaatimukset, kilpailu) 

Ohjelman kansainvälinen sidonnaisuus 

Urheilijan sopeuduttava kilpailulajin ja 
järjestelmän vaatimuksiin (»jäijestel
mäkeskeisyys») 

Kilpaurheilu erottelee ja. seuloo har
joittajansa 

Kuntoliikunnan 
jä1jestel111ä 

Haijoittaminen vapaamuotoista ja 
normisidonnaisuus pieni 

Haijoittaminen monipuolista ja oh
jelma standardisoitumaton 

Tärkeintä itse harrastus ja suoritus
ten optimointi 

Vertailu epäolennaista ja ristirii
dassa optimitarkoituksen kanssa 
(optimi määiitellään yksityiskoh
taisten erityisperusteiden mukaan) 

Ohjelma vapaa kansainvälisestä si
donnaisuudesta 

Ohjelma sopeutetaan olosuhteiden, 
liikuntatarkoituksen ja urheilulajin 
erityisedellytysten mukaan (»ih
miskeskeisyys») 

Kuntoliikunta ei erottele eikä seu
lo; tarkoitettu kaikille 

Kilpaurheilun edellä kuvatut ominaispiirteet ovat johdettavissa kil

pailun luonteesta ja sen tehokkuusvaatimuksista. Kansainvälisesti 

suuntautunut kilpaurheilu on ja pysyy parhaitten miehuusvuosien ja 

urheilevan eliittinuorison tosiharrastuksena. Kuntoliikunnassa on 'yh

teisenä nimittäjänä' liikunnan harjoittaminen sinänsä ja sen opti

mointi erityisolosuhteiden ja -edellytysten mukaisesti. Nykyisen ur

heilun yhtenäiskulttuurin vallitessa näiden eri liikuntajärjestelmien ra

jat saattavat käytännössä olla hämärät, mutta kilpaurheilun ja kunto

liikunnan kehityspaineet ovat omiaan entistä selvemmin erottelemaan 

ja polarisoimaan järjestelmät. Polarisoituminen on luonnollinen seu

raus myös järjestelmien tarkoitusten erilaisuudesta, ja koska tarkoi

tukset ovat erilaiset, järjestelmät ovat ristiriidassa keskenään eikä 

niiden keinoristeytys voi onnistua. Sovittamattoman tilanteen ei tar

vitse johtaa pysyvään ristivetoon ja konfliktiin järjestelmien välillä. 

Meidän on vain tunnustettava kahden erilaisen järjestelmän olemas

saolo ja niiden toisistaan riippumaton oikeutus. Kummallakin on oma 
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tärkeä tehtävänsä liikuntakulttuurin ja yhteiskuntapolitiikan monipuo

listuvassa ja laajenevassa kentässä, ja molemmilla pitää olla yhtäläi

set, riippumattoman kehityksen edellytykset. 

Edellä olen korostanut liikuntakulttuurin osajärjestelmien eriytynei

syyden ja omalaimaisuuden merkitystä. Osajäijestelmiksi jäsenty

neessä tilanteessa on tärkeää ottaa huomioon myös vastakkainen vaa

timus: on pyrittävä rakentamaan siltoja järjestelmästä toiseen, koska 

mikään liikuntakulttuurin osajärjestelmä ei sellaisenaan ole itseriittoi

nen eikä mikään osajärjestelmä pysty täydellisesti huolehtimaan yksi

lön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksistä. Urheilu yhteiskun

nan osajärjestelmänä ei tässä mielessä voi olla itseriittoinen eikä sel

lainen voi olla mikään urheilun osajärjestelmä - ei edes urheilullisessa 

tarkoituksessa. Jos koulun liikuntakasvatus käsitettäisiin tällaiseksi 

itseriittoiseksi järjestelmäksi, sen merkitys voisi silloin rajoittua pel

kästään kouluiän liikunnantarpeen tyydyttämiseen, ja vain tähän täh

dätessään se muokkaisi asenteita ja muita liikunnallisia valmiuksia, 

jotka eivät olisi edullisimpia kouluiän jälkeisen liikuntaharrastuksen 

kannalta. Itseriittoinen jatkuvan harrastuksen kannalta ei voi olla 

myöskään kilpaurheilu, koska sen yllykkeet ja vetovoima riittävät 

vain urheilijan parhaaseen tuloskauteen. 

Eriytyneen liikunta- ja urheilukulttuurin tilanteessa osajärjestelmien 

itseriittämättömyydestä seuraa, että 'muuttoliikettä' järjestelmästä 

toiseen on pyrittävä edistämään. Me emme tunne näitä muuttoliik

keitä nykyisin diffuusin järjestelmän tilanteessa, ja diffuusiutta ylläpi

täessämme emme ehkä ole edes näistä siirtymisistä kiinnostuneita

kaan. Me emme myöskään tunne, mitkä ja minkälaiset edellytykset 

ovat omiaan edistämään siirtymistä järjestelmästä toiseen. Kilpaurhei

lun alalla urheilijan kohoamisen edellytyksiä on jo paljon kartoitettu, 

mutta sitä vastoin selvittämättä ovat jääneet 'paluuliikenteen' pulmat 

eli mitkä tekijät ovat omiaan edistämään huippu-urheilijan liikuntahar

rastuksen jatkuvuutta hänen karrieerinsa taitekohdan jälkeen, ts. kun 

Mauri on tehnyt tehtävänsä. Edelleen tarvittaisiin selvityksiä siitä, 

miten yleensä voidaan edistää siirtymistä kilpaurheilusta kuntoliikun

nan pariin ja koulun liikuntakasvatuksen piiristä muihin liikuntajärjes

telmiin. Tässä liikennejärjestelyssä on lopulta kysymys siitä, miten 

voitaisiin vähentää sitä suurta liikunnan väestökatoa, jota liikkumat

tomien ja istuvien laajeneva väestönosa nykyisin merkitsee. Siirtovai

kutuksen teorioista voidaan saada opasteita näiden kysymysten selvi-
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tyksiin, mutta ilman tutkimuksia ja kokeiluja muuttoliikkeen suurta 

ongelmaa ei pystytä tyydyttävästi ratkaisemaan. 

5. Kuntoliikunnan järjestelmä

Kuntoliikunnan merkitys koko kansan liikuntaharrastuksen edistäjänä 

on keskeinen. On tutkimattakin selvää, että sen toimintakyky tuossa 

tarkoituksessa edellyttää aikaisemmin puheena olleita järjestelmäo

minaisuuksia. Niinpä se edellyttää ihmis- ja harrastuskeskeisyyttä, 

erinomaisen joustavaa ja monipuolista ohjelmointia ja liikunnan so

peuttamista moninaisiin elämäntilanteisiin ja sellaisiin instituutioyh

teyksiin kuin kouluihin, korkeakouluihin, työyhteisöihin, puolustus

laitokseen, julkiseen hallintoon, kulttuuri- ja yhteiskuntapolitiikkaan, 

perheen ja vapaa-ajan elämänkenttään jne. Jos ja kun tällaista kunto

liikunnan nivomista ja integrointia yhteiskunnan ja sen ihmisen elä

mänkenttään pidetään tärkeänä, silloin kuntoliikunta on määriteltävä 

mahdollisimman väljästi. Niinpä määrittelenkin sen liikunnalliseksi 

aktiiviseksi elämäntavaksi. Näin käsitettynä kuntoliikunnalla on 

mahdollisimman suuri läpäisevyys yhteiskunnan ja sen ihmisen elä

mänkentässä. Voimme ilmentää tuota kuntoliikunnan elämäntapaa 

arkisen käyttäytymisenkin erilaisissa valintatilanteissa, jos esim. va

litsemme portaidennousun mieluummin kuin hissillänousun, lihas

käyttöisen ruohonleikkurin mieluummin kuin moottorikäyttöisen, jos 

sienestämme ja marjastamme mieluummin luonnossa kuin torilla, 

teemme työmatkat mieluummin jalan kuin istuen ja jos urheilukilpailu

jen katsomoihin matkaamme mieluummin lenkkeillen kuin automme 

ratissa jne. Tämä ns. luonnollinen kuntoliikunta on läpäisevyytensä 

vuoksi tärkeä osa kuntoliikuntaa. 

Toisena ja niin ikään välttämättömänä osana on sovellettu kuntolii

kunta eli liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan toteuttaminen erityis

olosuhteisiin, yhteisöjen ja ihmisten erityisedellytyksiin ja -tarpeisiin 

mukautettujen liikuntaohjelmien ja -muotojen avulla. Sovelletun kun

toliikunnan ja sen erityisohjelmien ja -muotojen kehittäminen on vält

tämätöntä monestakin syystä. Ensinnäkin kaupunkimainen ja teolli

nen ympäristö vähentää luonnollisen liikunnan mahdollisuuksia, ja 

näissä rajoittuneissa olosuhteissa on välttämätöntä toteuttaa liikunnan 

tarpeita erityisten kuntoliikuntamuotojen, jopa hyvinkin keinotekois-
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ten kuntokoulujen ja -järjestelmien avulla. Toiseksi sovelletun kunto

liikunnan kehittäminen on tarpeen itse kuntoliikuntajärjestelmän kan

nalta. Mikään järjestelmä ei voi menestyä tai kehittyä vailla omalei

maisuutta, identiteettiä. Erityisen 'tavaramerkkinsä' kuntoliikunta 

saa juuri omaleimaisesta ja sen muusta liikuntatoiminnasta erottavasta 

sovelletusta kuntoliikunnasta. 

Luonnollinen kuntoliikunta yhdentää moniin urheilun ulkopuolisiin 

elämäntilanteisiin, kun taas sovellettu kuntoliikunta yhdentää sen 

vuorostaan fysikaalisen ympäristön ehtoihin ja samalla se antaa kun

toliikunnan jäijestelmälle sen välttämättömän, erottelevan ominais

leiman. 

Kolmantena kuntoliikunnan osana on kuntourheilu, jonka tehtävänä 

on yhdentää kuntoliikunta muihin liikunta- ja urheilujärjestelmiin ja 

erityisesti kilpaurheiluun, jotta siirtyminen kuntoliikunnan pariin tai 

siitä pois toiseen liikuntajärjestelmään olisi mahdollisimman joustavaa. 

Monet nykyisistä kilpaurheilun muodoista eivät sellaisenaan sovellu 

kuntourheilun tarkoitukseen eivätkä ohjelmaan. Muuntamalla sovin

naisia kilpailulajeja ja niiden sääntöjä harjoittajien ja ympäristön edel

lytysten mukaisesti näiden lajien soveltavuutta ja palvelukykyä kunto

liikunnassa voidaan huomattavasti parantaa. 

Kuntoliikunnan kokonaisjärjestelmä on siis jäsentynyt seuraavan

laiseksi: 

Kuntoliikunta 

Osajärjestelmät 

Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa 

lärjestelmätarkoitus 1) 

I. Luonnollinen kuntoliikunta
Liikunnallisen tavan suo
sinta arkielämän valinta
tilanteissa

2. Sovellettu kuntoliikunta
Liikunnan hai:ioittaminen
erityisen kuntoliikunta
ohjelman puitteissa

3. Kuntourheilu
Liikunnan harjoittaminen
kuntoliikunnan ehtojen
mukaisesti muunneltujen
urheilulajien puitteissa

Yhdentää kuntoliikunnan 
urheilun ulkopuolisiin 
käyttäytymistilanteisiin 

Antaa kuntoliikunnan 
jäi:iestämälle ominais
leiman, identiteetin 

Yhdentää kuntoliikunnan 
muihin urheilullisiin 
järjestelmiin 

1) Yhdentäviä järjestelmävaatimuksia kutsutaan sosiologiassa käsitteellä systemic lin
kage eli systeemilinkit ja ominaispiirteen antavaa vaatimusta käsitteellä boundary main
tenance, rajan säilyttäminen.
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Kuntoliikunnan erikoispiirrettä tavoitellaan myös seuraavassa kan

sanurheilun (Breitensport/people's sport/everyman's sport) määri

telmässä, johon kansainvälinen asiantuntijaryhmä päätyi vuonna 

1963: 

» kansan urheilulla tarkoitetaan suurten väestönosien urheilullisella
tavalla suorittamia fyysisiä harjoituksia. Nämä harjoitukset voivat 
tapahtua seuroissa tai niistä riippumatta, ja ne voivat saada luonteen
omaisia piirteitä maantieteellisistä erityisolosuhteista tai kansanpe
rinteistä». 

Tämä määritelmä on varsin pintapuolinen, koska se ei anna selvää 

käsitystä kuntoliikunnan olemuksesta ja vailla sitä itse kuntoliikunnan 

ja sen järjestelmän kehittäminen on hankalaa. Käsitteen määrittely 

edellyttää sen taustalla olevan kompleksisen ilmiön tuntemusta. Tässä 

suhteessa olemme jo askeleen edellä äskeisen määrittelyn edusta

masta tietämisen tasosta, ja meillä on jo nyt riittävän selvästi hahmot

tunut käsitys kuntoliikunnasta voidaksemme sitä järjestelmänä suun

nitelmallisesti kehittää ja toteuttaa. 

6. Kuntoliikunnan organisaatiop,.dma

Kun kilpaurheilu ja kuntoliikunta tarkoituksiltaan Ja tehtäviltään 

eroavat selvästi toisistaan, siitä seuraa, että niitä järjestelminä voi

daan tehokkaimmin toteuttaa ja kehittää toisistaan riippumattomissa 

olosuhteissa. Järjestelmien riippumattomuuden vaatimus merkitsee 

mm. niiden itsenäistymistä ja eriytymistä toisistaan ideologian, ohjel

man ja organisaation tasoilla. Tämä kehitys on tapahtumassa: kunto

liikunnan erikoisjärjestöjä, -seuroja ja -laitoksia on perustettu, ja val

takunnallisesti järjestöjen kesken on virinnyt hedelmällinen ja raken

tava yhteistoiminta.

Kuntoliikunnan valtakunnallisten järjestöjen lukumäärään on kiin

nitetty arvostelevassa mielessä huomiota. Näiden luku (5-6) ei kui

tenkaan ole suuri, kun on kysymys koko kansan 'liikekannallepanos

ta' tai kun verrataan kilpaurheilun alalla toimivien valtakunnallisten 

järjestöjen lukumäärään (n. 40), joiden potentiaalinen ja todellinen 

aktiivijäsenistä käsittää sitä paitsi vain neljänneksen tai viidenneksen 

väestömme koko ikäulottuvuudesta. Epätarkoituksenmukaisuudesta 
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ja niukkojen voimavarojen tuhlauksesta on kysymys silloin, jos järjes

töjen toiminta on päällekkäistä. Näis tuskin on asian laita kyseisten 

kuntoliikuntajärjestöjen osalta, koska ne ovat selvästi suuntautuneet 

eri väestöryhmiin ja erilaisen kuntoliikunnan edistämiseen. Nykyisessä 

kuntoliikunnan järjestyneisyydessä on kuitenkin muualla huomattavia 

aukkoja ja puutteita. Kaikkien yksityisten kuntoliikuntajärjestöjen 

toiminnan tuloksellisuus riippuu huomattavalta osalta kuntoliikunnan 

yleisistä valtakunnallisista, maakunnallisista ja paikallisista toimin

taedellytyksistä, niiden tilasta ja riittävyydestä. Monet näistä toimin

taedellytyksistä, kuten kuntoliikunta-alueet ja -laitokset, kuntolii-

, kunnan eritasoiset kehittämissuunnitelmat, eri väestöryhmien liikun

nalliset tarpeet ja valmiudet, ovat luonteeltaan senlaatuisia, ettei mi

kään yksityinen kuntoliikuntajärjestö pysty niitä tehokkaasti toteut

tamaan. Nykyiset järjestöt joko k;lpailuorganisaatioon sidoksissa ole

vina, voimavaroiltaan rajoitettuina tai ohjelmiltaan ja asiakaspiireil

tään erikoistuneina eivät myöskään pysty riittävästi huolehtimaan jär

jestyneeseen liikuntaväkeen kuulumattomien suurten väestöryhmien 

kuntoliikunnan tarpeista. Näitä väestöryhmiä ovat urheiluseuroihin 

kuulumattomat, asevelvolliset, opiskelijakunta, liike- ja teollisuuslai

tosten henkilökunnat, eläkeläiset jne. Laajojen ja kansallisesti erittäin 

merkittävien ja ajankohtaisten tehtävien toteuttamiseksi tarvitaan 

kaikkien kuntoliikunnan hyväksi toimivien järjestöjen, laitosten ja 

julkisten yhdyskuntien yhteistyötä. Tämän yhteistyön aikaansaami

seksi tarvitaan kuntoliikunnan valtakunnallinen keskusjärjestö. Kes

kusjärjestö olisi, kuten nykyinen kuntourheilujärjestöjen yhteiselin, 

ensi sijassa kuntoliikunnan yleisiä edellytyksiä selvittävä, suunnitte

leva ja sen ohjelmaa koordinoiva yhteistoimintaelin ilman välitöntä 

toimeenpanovaltaa. Sen tehtäväalueeseen voisivat kuulu mm. seuraa

vat asiat: 

- kuntoliikunnan yleisten edellytysten selvittäminen ja tutkiminen,
- kuntoliikunnan suunnittelu ja sen yhdentäminen yhteiskunta-,
maakunta- ja yhdyskuntasuunnitteluun,
- kuntoliikunnan tiedotus- ja valistustoiminta
- kuntoliikunnan ja sen järjestäytymisen edistäminen kuntoliikun-
nan ulkopuolella olevien väestöryhmien keskuudessa,
- eri yhteisöjen ja laitosten kuntoliikuntaa ja sen suunnittelua kos
keva palvelu- ja neuvontatoiminta,
- kuntoliikunnan välineitä ja varusteita koskeva tutkimus- ja koe-
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toiminta sekä kuluttajavalistus, 
- kuntoliikunnan ohjaaja- ja muu koulutustoiminta ja
- kuntoliikunnan valtakunnallinen koordinointi.

Kuntoliikunnan valtakunnallinen verkosto tavoittaa vielä nykyisin 

suhteellisen pienen osan koko väestöstä. Sen kannattavuutta voidaan 

kuitenkin tehostaa, jos esim. mainitun kuntoliikunnan keskusjärjestön 

yhteyteen perustetaan kuntoliikunnan tukijärjestöjen ja -laitosten jä

senpiiri. Siihen voisivat tukijäseninä liittyä sellaiset laajat yhteenliit

tymät kuin kuntainliitot, työmarkkinajärjestöt, kansanterveys-, kan

sansivistys- ja nuorisotyön yhteisjärjestöt ja -laitokset, invalidijärjes

töt, maanpuolustus- ja luonnonsuojeluyhteisöt, vakuutuslaitokset, 

ylioppilasjärjestöt yms. Kaikissa näissä järjestöissä ja yhteisöissä il

menee paljon myönteistä asennetta kuntoliikuntaa kohtaan ja myös 

tuon asenteen toteutusta aktiivisessa kuntoliikuntaan osallistumises

sa. Edellytykset todella mittavaan kansalaisjäi:_jestöjen yhteistoimin

taan kuntoliikunnan alalla ovat olemassa. Kuntoliikunnassa on kysy

mys järjestöjen tai urheilumuotojen etunäkökohtien yläpuolella ole

vaa, iästä, sukupuolesta, vieläpä puoluekannastakin riippumatto

masta yhteishyvästä, ja sellaisena kuntoliikunta voi aktivoida laajem

mat väestönosat kuin mikään muu liikuntakulttuurin lohko. 
Kuntoliikunnan valtakunnallisen keskusjärjestön tärkeimpänä pyr

kimyksenä olisi kuitenkin itsensä mitätöiminen, tarpeettomaksi teke

minen, ja se kävisi tarpeettomaksi, jos me omaehtoisesti ja riittävästi 

toteuttaisimme liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa ja jos meillä olisi 

tähän riittävät valmiudet sekä ympäristöedellytykset. Paljon puuttuu, 

ja siksi tarvitaan yhteistoimintaa sekä organisaatio sen toteuttamisek

si. Organisaatio, mahtavinkaan, ei vielä sellaisenaan ole ratkaisu kun

toliikunnan edistämisen ja suunnittelun pulmiin. Se luo vasta edelly

tykset ratkaisujen löytämiseen, edellytykset eri kansalaispiirien, tutki

joiden ja käytännön asiantuntijoiden yhteistoimintaan sekä edellytyk

set kuntoliikunnan edistämistä palvelevien henkisten, aineellisten ja 

järjestöiiisten voimavarojen kokoamiseen ja kåytön tehostamiseen. 

Rajoitettuna, riittämättöminä ja kilpaurheiluun sidoksissa nämä voi

mavarat eivät nykyisen järjestäytymisen puitteissa voi tehokkaimmin 

palvella kuntoliikunnan tarkoitusta. 

Maamme liikunta- ja urheiluelämän nykyistä selvempään tehtävän

jakoon perustuva organisatoorinen eriyttäminen avaa paremmat mah-
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dollisuudet sen eri lohkojen suunnittelulle ja sitä tietä koko liikunta- ja 

urheilukulttuurin kehitykselle. Liikunnan yhteiskuntasuunnittelu on 

ohjautunut pääasiassa kilpaurheilun keskenään kilpailevien jäijes

töintressien ja perinteisen lajiajattelun mukaan. Tällaisten näkökoh

tien varaan ei voida rakentaa järkevää ja yhteiskunnallisesti tarkoituk

senmukaista liikuntapolitiikkaa ja -suunnittelua. Suunnittelun perus

lähtökohta on ihmisen yhteiskunnan paras huippu-urheilussa, kil

paurheilussa, kuntoliikunnassa ja liikuntakasvatuksessa toteutettuna. 

Kilpaurheilun, kuntoliikunnan ja liikuntakasvatuksen selvempi eriyt

täminen toisistaan myös organisaatiotasolla antaa luultavasti nykyistä 

asiallisemman perustan maamme liikuntapolitiikalle. Sitä vastoin 

maamme liikunta- ja urheiluelämän entistä voimakkaampi monopoli

soituminen heikentäisi arveluttavasti valtakunnallisen suunnittelun ja 

kehityksen mahdollisuuksia. Monopolisoituminen vie helposti yh

denmukaiseen monipoliajatteluun ja monopoliurheiluun. Maamme lii

kuntakulttuurin myönteisen kehityksen ehtona on urheilun ja liikun

nan tarkoituksen moniarvoisuuden tunnustaminen ja sen mukainen 

eriytyminen ja työnjako. 

Kuntoliikunta ei ole itseriittoinen yhteiskunnan hyvinvoinnin edel

lytys tai elämäntarkoitus; se ei ole riittävä kulttuurin, sivistyksen ja 

hyvinvoinnin lähde; se ei ole riittävä ihmisen kansalaiskunnon, ter

veyden, pitkäikäisyyden, viihtymyksen tai onnen edellytys. Kuntolii

kunta on vain eräs mahdollinen edellytys kaikkeen tähän hyvään ja 

vain muita edellytyksiä täydentävänä ja rikastuttavana elämäntapana 

sillä on tärkeä merkityksensä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnissa. 
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3. URHEILU JA POLITIIKKA

Politiikan väliintulo 

Autonominen, urheilun itseriittoisuudesta lähtevä urheiluliike 
vieroksuu politiikkaa. Onko politiikan torjunta perusteltua? 
Henkilökohtainen kannanmäärittely: urheilussa on politiikkaa 
ja urheilu tarvitsee politiikkaa. 

SAUL:n neuvottelupäivät. 1968 

Yleisesti uskotaan, että urheilu yhdistää mutta politiikka erottaa. To

tuus lienee pikemminkin se, että kumpaankin sisältyy sekä yhdistäviä 

että erottelevia piirteitä. Annetussa aiheessa on kuitenkin kysymys 

'toisenasteen' ongelmasta, ts. siitä, onko urheilulla ja politiikalla mi

tään 'yhteistä nimittäjää'. 

1. Urheilun ulkopolitiikka

Politiikka on monella tavoin kietoutunut kansainväliseen kilpaurhei

luun. Mexicon olympiakisat antoivat tästä lukuisia todisteita. Kan

sainvälinen urheilu on ollut ja tulee olemaan suurvaltojen voimapoli

tiikan ja kylmän sodan välikappale, » War without Weapons» - sotaa 

ilman aseita, kuten englantilaiset Goodhart ja Chataway sitä luonneh

tivat äsken ilmestyneen kirjansa otsikossa. Se on kansallisten päte

mistarpeitten tyydyttämisen väylä ja monien muidenkin urheilulle vie

raitten pyyteitten kohtauspaikka. Nationalistiset pyrkimykset ja de

mostraatiot ovat sävyttäneet luonnollisesti meidänkin maan edustus

urheilua, kuten historian tutkijat ja prof. Paavo Seppänen ovat osoit

taneet. 

Kansainväiisen kiipaurheiiun vaatimustason nousu on muuttamassa 

kilpailun luonteen totaaliseksi: urheilijoiden menestys riippuu entistä 

enemmän koko kansallisen kilpaurheilujärjestelmän tehokkuudesta, 

sen voimavaroista, urheilijaresursseista, valmennusjärjestelmien te

hokkuudesta, tutkimuksen ja liikuntatieteen tasosta jne. Vaikka kil

pailussa menestymisen ratkaisee näennäisesti yksityisen urheilijan tai 
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urheilujoukkueen suorituskyky, tosiasiassa tämä menestys riippuu 

entistä enemmän koko kansallisen kilpaurheilujärjestelmän suoritus

kyvystä. Paavo Nurmen yksityisyrittäjän aikakaudesta on siirrytty 

totaalistuvan kilpailun nykyhetkeen. Kansainvälisen kilpailun totaa

listuminen vahvistaa nationalistisia piirteitä edustusurheilussa ja näi

den vahvistuminen takaisinsyöttönä edistää edustusurheilun totaalis

tumista. 

Tämän merkittävän kilpailun luonnemuutoksen valossa kansainvä

listen urheilujohtajien pyrkimykset säilyttää kansakuntien suurkilpai

lut puhtaina urheilukisoina muistuttavat donquijotemaista kamppailua 

tuulimyllyn siipiä vastaan. 

Kilpaurheilun totaalistuminen vähentää erityisesti pienten maitten 

mahdollisuuksia menestyä laajalla rintamalla kansainvälisissä suurkil

pailuissa: on tyydyttävä pienen maan pienenevään osuuteen maailman 

maineesta ja kunniasta. Tähän osaan tottuminen merkitsee monille 

urheilujohtajille vaikeaa sopeutumisongelmaa päätellen niistä epätoi

voisista ja suuria investointeja kysyvistä yrityksistä, joiden avulla he 

järjestöissään pyrkivät valtaamaan takaisin menetetyt asemamme kil

paurheilun maailmankuvassa. Näissä yrityksissä osaltaan kuvastunee 

monien urheilujohtajien yksiarvoinen, etupäässä kilpailumenestyk

seen perustuva usko urheilun ja liikunnan merkitykseen yhteiskun

nassa ja sen kansalaisten elämässä. Itse uskon urheiluun ja liikuntaan, 

uskon myös kilpaurheiluun, mutta tämä uskoni ei horju tai ole riippu

vainen edustusurheilijoittemme olympiamenestyksestä tai sen puut

tumisesta. Liikuntaan ja urheiluun sisältyy paljolti muuta sellaista 

arvokasta, jonka avulla voidaan palvella ihmisen ja hänen yhteiskun

tansa todellista parasta. Tätä arvopotentiaalia olemme toistaiseksi 

vain osittain pystyneet realisoimaan, mikä johtuu siitä, että isoisten 

mukaan ohjautuvina ja kansainvälisen kilpaurheilun peesaajina emme 

halua nähdä tai tunnustaa liikuntakulttuurin kaikkia mahdollisuuksia, 

saati käyttää niitä hyväksi. 

2. Urheilun sisäpolitiikka

Politiikassa sanotaan: ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä. Poli

tiikassa siis hyvien kansainvälisten suhteiden hoitamista pidetään tu

loksellisen sisäpoliittisen toiminnan välttämättömänä edellytyksenä. 
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Tämän säännön mukaan on ohjautunut myös liikunta- ja urheilutoi

minnan kehittäminen maassamme. Itsenäisyytemme orastus- ja alku

aikoina edustusurheilumme kansallinen merkitys oli arvaamattoman 

suuri. Tilanne on nyt toinen. Nykypäivinä ja vielä selvemmin tulevina 

päivinä liikuntakulttuurimme sisäpoliittiset tehtävät ovat ensi sijaiset 

ja yhteiskunnalliselta merkitykseltään tärkeimmät kuin sen ulkopoliit

tiset tehtävät. Maaherra Martti Viitanen sanoi äskettäin saman asian 

seuraavasti: 

» Montakin olympialaista kultamitalia arvokkaampaa olisi tälle kan
salle liikuntaharrastuksen saaminen yleiseksi, itsestään selväksi ja
jokapäiväiseen elämänmenoon kuuluvaksi kansalaistavaksi. »

Liikuntakulttuurin alalla siis sisäpolitiikan pitäisi kulkea ulkopolitii

kan edellä, eikä päinvastoin. Jos kansallinen liikuntakulttuurimme 

kehittyy elinvoimaiseksi ja muuttuvan yhteiskunnan ja sen ihmisen 

tarpeita vastaavaksi, tämä vaikuttanee positiivisesti myös edustusur

heilumme kehitykseen. Sitä vastoin urheilun ulkopoliittisten tarkoi

tusten hallitsevuus voi jopa estää liikuntakulttuurimme moninaistu

vien ja tärkeytyvien kansallisten tehtävien toteuttamista varsinkin, jos 

näiden ulkopoliittisten tehtävien hoito enentyvässä määrin kuluttaa 

liikuntakulttuurin yhteisiä rajoitettuja voimavaroja. 

Liikunnan ja urheilun sisäpoliittisia tehtäviä kutsun liikunnan yh

teiskuntapolitiikaksi. Urheilun sisäpolitiikan polttopisteessä on viime 

aikoina ollut hallituksen budjettiesitys eduskunnalle. Urheilujärjestöt 

ovat olleet »mitta alkaa olla täysi» -tunnuksin mukana tässä kassakrii

siottelussa: urheilu vastaan hallitusvalta. Lähetystöt ovat jättäneet 

vastalauseitaan. Urheilun äänenkannattaja repäisee hysteerisen otsi

kon: »Aiotaanko Suomen urheilu tappaa». Erityislehtisessä kriisiti

lannetta kuvataan radikaalispoliittisen kielenkäytön koko värikkyy

dellä: puhutaan »riistosta», »porsaanrei'istä» ja »sortovallasta». Jär

jestöjen etujen ja vaatimusten taakse vyörytetään tilastonumeroin 

koko urheiluliikkeen mahtava lihas- ja joukkovoima. 

Näin kärjistettynä »raha ratkaisee» -politiikka antaa tietysti yksi

puolisen kuvan liikunnan ja urheilun yhteiskuntapolitiikan koko ulot

tuvuudesta, sen varsinaisesta sisällöstä ja tehtävistä. Perustana ra

ha-ratkaisee-politiikalle liikuntakulttuurinkin alalla on liikunnan ja ur

heilun yhteiskuntapoliittinen merkitys ja tehtävät. Yleisen yhteiskun-
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tapolitiikan ja sen erityislohkojen: talouspolitiikan, terveydenhoitopo

litiikan, kulttuuri- ja koulupolitiikan, sosiaalipolitiikan, yhdyskunta

suunnittelun, asuntopolitiikan jne. aloilla on käynnistynyt vireä suun

nittelutyö ja ohjelmien suunnitelmallinen toteuttaminen. Kaiken yh

teiskuntapoliittisen toimeliaisuuden taustalle heijastuu entistä määrä

tietoisempi pyrkimys kansalaisten kaikinpuolisen hyvinvoinnin, sosi

aalisen turvan ja viihtymyksen toteuttamiseen. Jos nämä ovat yhteis

kuntapolitiikan yleisiä tavoitteita, onko silloin liikuntapolitiikalla mi

tään tekemistä yhteiskuntapolitiikan ja -suunnittelun kanssa? Käsi

tykseni mukaan liikuntapolitiikalla on, tai ainakin sillä pitäisi olla, 

juuri samoja tarkoituksia. Liikuntakulttuurin kehittämiseen sisältyy 

myös runsaasti mahdollisuuksia yhteiskuntapolitiikan yleisten tarkoi

tusten toteuttamiseen, kunhan vain liikuntakulttuurin kehittäminen 

käsitetään osaksi yleistä yhteiskuntapolitiikkaa ja -suunnittelua. 

Näin kuitenkin harvoin on käytännössä. Liikunta ja urheilu sivuute

taan yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa; ne eivät sisälly edes var

teenotettavina mahdollisuuksina yhteiskuntapolitiikan ja -suunnitte

lun eri lohkojen kehittämisohjelmiin. Asiantuntijatasolla tästä sään

nöstä tekee harvinaisen poikkeuksen prof. Heikki Waris, joka mm. 

viimeksi ilmestyneessä kirjassaan » Muuttuva suomalainen yhteiskun

ta» korostaa liikunnan ja urheilun kasvavaa merkitystä kansalaisten 

hyvinvoinnin ja viihtymyksen edellytyksenä: 

» Loma-aika tarjoaa mahdollisuuden järjestelmälliseen terveydenhoi
toon, tarvittaessa sairaudenkin hoitoon. Samalla se tarjoaa mahdolli
suuden myös sellaiseen ruumiilliseen liikuntaan ihmisen omilla jaloil
la, noilla vanhanaikaisilla välineillä, joitten riittävään kunnossapitämi
seen henkilöauto ei tarjoa mahdollisuuksia» (87).

Sitä vastoin Pekka Kuusen tunnettuun ja tunnustettuun »60-luvun 

sosiaalipolitiikkaan» ei sisälly mitään liikunnan varteenottoa, mikä 

puolestaan on antanut prof. Urpo Harvalle kirjassaan » Ihminen hy

vinvointivaltiossa» aihetta terävään kritiikkiin: 

»On valitettavan paljon perää väitteessä, että nykyihminen kuluttaa
ensin terveytensä hankkiakseen rahaa ja sitten kuluttaa rahansa hank
kiakseen terveytensä takaisin, usein kuitenkin jo turhaan. Näin ollen
fyysisellä kasvatuksella on nyky-yhteiskunnassa raskas ja vaikea
urakka edessään ja jälleen nimenomaan niissä maissa, joissa hyvin
voinnissa päästään pisimmälle. Näyttää siltä, että Kuusi ei tunnusta
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edes fyysisen kasvatuksen tarpeellisuutta. Hän ei ainakaan osoita sille 
mitään tehtäviä yhteiskuntasuunnittelussaan. Hän kyllä mainitsee 
»terveydenhoidollisen kasvatustyön», mutta se tarkoittanee vain sai
rastuneen opastamista lääkärien hoivaan. Tällainen asenne lieneekin
tyypillinen huoltovaltion kansalaiselle. Miksi rasittaa itseään voimis
telulla, ulkoilulla, kun kerran valtio hoitaa terveeksi rahatta ja hinnat
ta, jos sattuu sairastumaan» (67).

3. Urheilun yleishyvän myytti

En ihmettele niinkään Pekka Kuusen laiminlyöntiä, enemmän ihmet

telen urheiluväen piittaamattomuutta tässä suhteessa. Näitä Heikki 

Wariksen ja Urpo Harvan viitoittamia siltoja liikuntakulttuurin ja 

yleisen yhteiskuntapolitiikan ja sen eri lohkojen välille ei toistaiseksi 

ole edes vakavasti pohdittu. Urheilu instituutiona on kuin valtio valti

ossa: se on umpioitunut ja koteloitunut ikäänkuin oman itseriittoisuu

tensa varaan. Kuitenkin juhlapuheissamme ja erikoisesti yhteiskun

nan tukea vaatiessamme korostamme urheiluliikkeen sosiaalista ja 

yhteiskunnallista merkitystä: »se on osa suomalaista sivistystyötä, se 

on tullut yhä tärkeämmäksi yhteiskunnassamme». 

Urheiluinstituution autonomisuus olisi tutkimuskohteena varsin 

mielenkiintoinen. On mahdollista, että se juontaa alkunsa amatöö

riurheilun ideologiasta, sehän tähdentää urheilemisen itseisarvoa: 
» urheilla urheilun itsensä vuoksi». Sama ideologia projisoituu myös

urheilupolitiikkaan: »urheilua ei saa valjastaa sille vieraitten pyyteit

ten ja pyrkimysten välinekappaleeksi. »

Urheiluinstituution umpioituminen voi olla yhteydessä siihen yleis

hyvän myyttiin, joka kaikkialla pyhittää kaikkea sitä, mikä urheilun 

piirissä tapahtuu. Tämän myytin mukaan urheilu on kuin hyvän 

haltijan taikasauva tai sadun runsauden sarvi, joka tuottaa vain siu

nausta ja hyvää. Onko olemassa mitään sellaista arvokasta, mitään 

sellaista yhteiskunnallista hyvää tai yksilöllistä hyvettä, jota ei olisi 

joskus mainittu urheilemisen ansioksi? Urheilu tekee sairaat terveiksi, 

heikot vahvoiksi, lihavat laihoiksi ja laihat lihaviksi, kieroutuneet 

ryhdikkäiksi, kelmit rehdeiksi, pöyhkeät nöyriksi, aggressiiviset lauh

keiksi, pelkurit rohkeiksi, vihamiehet veljiksi, jopa vihamieliset kan

sat rauhanystäviksi. Kun urheilu- ja liikuntainstituutio verhoutuu täl

laiseen myyttiin ja käsittää urheilun tällaiseksi runsauden sarveksi, ei 
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myöskään tarvita yhteyksiä eikä yhteistoimintaa: urheilu riittää - jos 

vain raha riittää. 

Myytti liikunnan ja urheilun runsaudensarvesta on tietysti harhaku

vitelma tai teko-pyhyyttä, mikä voi olla hyvinkin haitallista liikunta

kulttuurimme kehitykselle. Mikään inhimillinen toiminta tai instituu

tio ei voi olla yksinomaisen runsauden ja hyvän sarvi. Kaikkeen 

sisältyy mahdollisuus hyvään ja pahaan. Erityisesti kilpaurheilun vii

meaikaiseen kehitykseen näyttää liittyvän enentyvästi sellaisia piir

teitä ja lieveilmiöitä, jotka antavat aihetta vakavaan pohdiskeluun ja 

kriittisiin tilannearviointeihin. 

Yhteiskunnan ja ihmisen kannalta liikuntaa ja urheilua ei voida 

pitää yleisesti itseriittoisena elämänsisältönä. Se ei myöskään voi olla 

sellainen ainutlaatuinen, luonnonoikkua muistuttava sosiaalinen il

miö, joka vain ohjaamattomana ja ns. luonnollisen ja vapaan kehityk

sen varassa koituu yhteiskunnan ja sen kansalaisten parhaaksi. Jos 

väitteeni pitävät paikkansa, niin toisena vaihtoehtona on harkittava 

liikuntakulttuurin ohjattua, suunnitelmallista kehittämistä ja sen yh

dentämistä yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan ja -suunnitteluun. Tämä 

merkitsisi sen liittämistä osana yleiseen terveyshoitoon, yleiseen yh

dyskuntasuunnitteluun, yleiseen maakuntasuunnitteluun, yleiseen 

kulttuuripolitiikkaan, yleiseen kansansivistys- ja nuorisotyöhön, ylei

seen vapaa-aikasuunnitteluun, jopa yleiseen korkeakoulupolitiikkaan, 

kuten opetusministeriön Niemen toimikunta on mietinnössään esittä

nyt. - Sivumennen sanoisin tässä yhteydessä niille urheilujohtajille, 

jotka etsivät syntipukkia heikkoon olympiamenestykseen koulun lii

kuntakasvatuksesta, että koulun liikuntakasvatus liittyy ensi sijassa 

koulun yleiseen kasvatustehtävään ja vain siinä tapauksessa, että 

yhteiskuntamme esivalta määrittelee koulun kasvatustehtäväksi myös 

olympiaurheilijoitten esivalmentamisen, liikuntakasvatuksesta voi

daan reilusti ja rehdisti tehdä syntipukki. 

4. Liikunnan yhteiskuntapolitiikka

Olen päätynyt siihen johtopäätökseen, että maamme liikuntakulttuu

rin kehitystä olisi ohjattava yhteiskunnan ja sen kansalaisten parhait

ten etujen mukaan ja että tämän pyrkimyksen onnistumiseksi liikun

takulttuurin suunnittelun olisi yhdennyttävä sopivasti kaikkeen muu-
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hun yhteiskuntasuunnitteluun - ei itseriittoisena tarkoituksena si

nänsä - vaan yhteiskunnan, sen eri väestöryhmien ja yksilöiden mo

niehtoisia hyvinvoinnin, turvan ja viihtymisen tarpeita edistävänä. 

Koska yhteiskuntapolitiikka edustaa julkista ja samalla yleistä val

takunnallista, maakunnallista ja kunnallista politiikkaa, liikuntakult

tuurin yhdentäminen merkitsee välttämättä sen 'yhteiskunnallistumis

ta' ainakin suunnittelun, ohjelmoinnin ja edellytysten luomisen osalta. 

Tämän, sanoisinko yhteiskunnallisen liikuntapolitiikan, rinnalla tarvi

taan luonnollisesti paljon yksityiseen oma-aloitteisuuteen ja kansalais

järjestöihin perustuvaa toimintaa, kuten kaikessa »yhteisten asioit

ten» hoitamisessa. Tämän suuntainen kehitys onkin meillä vahvistu

nut: kunnallinen vapaa-aika-, kulttuuri- ja liikuntapolitiikka ovat saa

massa entistä suunnitelmallisemmat puitteet ja varsinkin opetusmi

nisteriön harjoittama liikunnan ja urheilun yhteiskuntapolitiikka on 

alkanut ohjelmoitua etenkin rakennustoiminnan ja tutkimustyön osalta. 

On tunnettua, että sosialistisissa maissa liikunnan ja urheilun asema 

yhteiskuntapolitiikassa on virallistettu ja että osaltaan tästä syystä 

niissä fyysisen kulttuurin merkitys yhteiskunnan kehittämisessä on 

poikkeuksellisen vahva. Yhteiskunnallinen liikunta- ja urheilupoli

tiikka on selvästi voimistunut myös ei-sosialistissa maissa. Liikunnan 

ja urheilun 'yhteiskunnallistuminen' on osaltaan seuraus kansainväli

sen urheilun totaalistumisesta, osaltaan se on seuraus liikuntakulttuu

rin tärkeytyvistä ja moninaistuvista tehtävistä muuttuvassa yhteis

kunnassa. Ranskassa liikuntakulttuurin kehittäminen on pitkälle yh

teiskunnallistettu. Nykyaikaisen urheilun kotimaassa Englannissa v. 

1960 julkistettu ns. Wolfendenin komitean mietintö »Sport and the 

Community» antoi voimakkaan sysäyksen liikunnan ja urheilun yh

teiskuntasuunnittelulle ja julkishallinnollisen organisaation perustami

selle. Tämän hallinnon johdossa on opetusministerin puheenjohdolla 

toimiva, v. 1965 perustettu Sport Council, jonka alueellinenkin orga

nisaatio muistuttaa suuresti meidän maamme liikunnan ja urheilun 

juikishaiiinnoiiisla järjt:steimää. Mainittakoon vielä, että Kanada on 

liikunnan yhteiskuntapolitiikassa mennyt askeleen tästäkin eteenpäin, 

sillä Kanadassa säädettiin v. 1961 laki »kunnon ja amatööriurheilun 

edistämiseksi» (An Act to encourage Fitness and Amateur Sport). 
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5. Julkinen liikuntapolitiikka

Tuskin löytyy sellaisia asiantuntijoita meiltäkään, joiden mielestä lii

kuntakulttuurin laajenevat ja tärkeytyvät tehtävät voitaisiin tehok

kaasti ja tarkoituksenmukaisesti hoitaa pelkästään vapaaehtoisuuden 

varassa ja kansalaisjärjestöjen toimesta niin merkittävä panos kuin 

näillä tässä työssä onkin ja tulee vastakin olemaan. Tarvitaan siis 

yhteiskunnallista suunnittelua eli julkista liikunnan yhteiskuntapoli

tiikkaa. Tästä vastaavat ensi kädessä demokraattisessa yhteiskun

nassa yleisissä vaaleissa valitut poliittiset vallanpitäjät ja heitä edusta

vat puolueet sekä viime kädessä me, äänivaltaiset kansalaiset. El

lemme hyväksy tätä järjestystä yhteisten asioitten hoidossa, emme 

hyväksy myöskään maamme demokraattista yhteiskuntajärjestystä. 

Jos taas hyväksymme laillisen esivallan oikeudet ja vastuun, mutta 

emme sen harjoittamaa vallankäyttöä yhteisissä asioissa, meillä on 

tietysti mahdollisuus joko 'äänivarojemme' avulla tai sitten vaaleissa 

yrittää muutosta - vaikkapa asettumalla itse ehdokkaaksi. 

Demokraattisessa yhteiskunnassa poliittisella esivallalla on, ja pitää 

olla, mahdollisuus harjoittaa valtaa ja olisi peräti vierasta, jos tämä 

valta esim. julkisten urheilumäärärahojen osalta olisi vaikkapa urhei

lujärjestöillä. Toisinaan tuntuu siltä, ettei näitä demokratian pelisään

töjä tunneta tai haluta tunnustaa. Haluan kuitenkin uskoa, että asian 

ydin on sittenkin toisaalla eli siinä, että urheilujärjestöt kiistävät veik

kaustuloilta niiden julkisten varojen luonteen siitäkin huolimatta, että 

ne ovat olleet opetusministeriössä aina myötävaikuttamassa niiden 

jakoon ja käyttöön. Vuodesta toiseen jatkuva kiista näiden varojen 

luonteesta on puolin ja toisin häiritsevää. Hallitusten ja asetuksen 

tulkinta on ollut kutakuinkin selvä: tilitettyinä valtiokonttoriin veik

kauksen voittovarat ovat julkisia varoja. Kun näyttää siltä, että veik

kaustoiminnan käynnistäjinä olleet urheilujärjestöt eivät voi tyytyä 

tähän tulkintaan, eikö muutosta olisi etsittävä yhteiskunnan laillisen 

oikeusjärjestyksen mukaisesti ja vaikkapa oikeuskanslerilta? Laillisen 

esivallan ja liikuntakulttuurissamme merkittävää osaa edustavan jär

jestörintaman välinen periaatteellinen kiistakysymys ja luottamuspula 

olisi saatava pikaisesti ratkaistuksi. 

Itse käsitän nämä tilitetyt veikkausvarat julkisiksi varoiksi. Tällöin 

niiden käytöstä päättää ensi kädessä hallitus ja opetusministeriö ja 

viime kädessä eduskunta, Laillisella esivallalla ei ole vain oikeus, 
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vaan myös velvollisuus huolehtia näi'den varojen tarkoituksenmukai
sesta käytöstä yhteiskuntamme ja sen kansalaisten parhaaksi. Tässä 
tarkoituksessa ja eduskunnan luottamuksen puitteissa hallituksella ja 
opetusministeriöllä on veikkausvarojenkin suhteen mahdollisuus har
joittaa omaa, parhaaksi katsomaansa yhteiskuntapolitiikkaa - vaik
kapa liikuntakulttuurin kustannuksella, kuten halutaan väittää. Mut
ta urheilujärjestöillä ja muilla alan etupiireillä on oikeus ja velvol
lisuus pyrkiä vaikuttamaan eduskunnan päätöksiin ja hallituksen har
joittamaan liikuntapolitiikkaan. Tätä oikeutta urheilujärjestöt ovat 
usein menestyksellisesti käyttäneet hyväkseen. Myös Suomen Yliop
pilaskuntien Liitto ja Liikuntatieteellinen Seura ovat viime vuosina 
tehneet esityksiä, jotka ovat opetusministeriössä saaneet myönteisen 
vastaanoton. Hallitus ja opetusministeriö siis päättävät ja vastaavat 
toimenpiteistään. Periaatteessa esivallan päätös- ja kontrollivalta 
esim. järjestöjen valtiontuen osalta on rajoittamaton. Tässä suhteessa 
ainakin toistaiseksi hallitusvallan harjoittama politiikka on ollut perin 
lievää, ja ulkopuolisesta saattaa tuntua siltä, että esim. opetusministe
riön urheiluneuvoston harjoittama tukitoiminta muistuttaa enemmän 
järjestöpolitiikkaa kuin todellista valtakunnallista liikunnan ja urhei
lun yhteiskuntapolitiikkaa. Julkisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan 
aloilla valtiovallan ohjanta ja kontrolli on huomattavasti tiukempaa, 
vaikka kysymys onkin aloista, joissa perinteisesti elinehtona on pi
detty itsemääräämisoikeutta ja riippumattomuutta. 

6. Urheilun talouspolitiikka

Maamme järjestyneellä liikunta- ja urheilutoiminnalla on tietysti pe
rustuslaillinen oikeus nauttia vapaudesta ja yhdistyslain puitteissa 
täydellisestä riippumattomuudesta julkisesta vallasta. Sadat liikunta
ja urheiluyhdistykset nauttivatkin tätä täydellistä itsemääräämisoi
keutta. Sitä vastoin urheiiujäije:stöt, liikuntatieteelliset yhteisöt ja ur
heilulääkäriasemat joutuvat suuressa määrin rakentamaan toimin
tansa valtion ja kuntien taloudellisen tuen varaan. Tämä merkitsee 
lisääntyvää riippuvuutta ja toimintavapauden kaventumista - ainakin 
periaatteessa, koska julkisella vallalla on oikeus määritellä taloudel
lisen tuen myöntämisen ehdot ja niiden käyttötarkoitukset. Jos halu
taan enentyvästi taloudellista tukea valtiolta tai kunnalta ollaanko 
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myös valmiit esivallan oikeutettuun ja mahdollisesti lisääntyvään 
kontrolliin ja liikuntapoliittiseen ohjantaan? Julkisten varojen käy
tössä säästäväisyys, tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus ovat, tai 
niiden pitäisi olla, keskeisiä perusteita. Takaako esim. maamme lii
kuntakulttuurin nykyinen organisaatiorakenne sen, että sen verkos
toon sijoitetut julkiset varat tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn 
mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellises
ti? Tällainen epäilys sisältyi Erkki Kivelän toteamukseen viime sun
nuntaina »tarpeettoman paljon varoja kuluttavasta järjestöviidakosta» 
ja sitä epäilee myös Paavo Nurmi, joka äskettäin haastattelussa ver
tasi urheilua suohon, johon voidaan upottaa loputtomasti rahaa. Jäl
leen periaatteessa julkisella esivallalla olisi oikeus edellyttää, että 
liikuntakulttuurimme organisaatioverkosto kaavoitettaisiin uudelleen, 
sen upottavat suot ojitettaisiin ja kuivattaisiin ennen kuin sinne upote
taan lisää julkisia varoja. Tämänkaltainen saneeraus näyttää erittäin 
tarpeelliselta ja erityisesti meidän maassamme, jossa voimavarat ovat 
aina niukat riippumatta siitä ovatko ne yksityisiä tai julkisia ja jossa 
näin ollen niiden tuotto pitäisi saada mahdollisimman edulliseksi. Or
ganisaatioiden, koulutus- ja valmennusjärjestelmien sekä tiedotus
verkostojen moninkertaisuus ja päällekkäisyys ovat voimavarojen 
tuhlausta, kun taas tehtäväalueen eriytymättömyys ja riittämätön 
työnjako merkitsevät tyhjäkäyntiä tai puolitehokkuutta. Huulenheitto 
on tietysti asia erikseen, mutta onko näitä urheilun talouspolitiikan ' 
keskeisiä ongelmia koskaan vakavasti pohdittu esim. urheilujärjestö
jen valtakunnallisissa neuvotteluissa, vai onko neuvotteluissa pääasi
assa vain sovittu yhteisrintamasta ja »lisää rahaa kaikille» -yhteispoli
tiikasta? 

7. Urheilun politisoituminen

Maamme urheiluväen enemmistön kanta urheilun ja politiikan suh
teesta on ollut, ja on ehkä tänäänkin, se, ettei puoluepolitiikkaa tai 
yleensä politiikkaa saa sotkea urheiluun. Ajatus urheilun politisoitu
misesta on ollut minullekin joskus aikaisemmin vieras, torjuttava. 
Mutta onko tämä vaatimus todella perusteltu tai edes tarkoituksen
mukainen maamme liikuntakulttuurin kehittämisen kannalta? Edellä 
jo korostin liikunnan ja urheilun yhteiskuntasuunnittelun välttämät-
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tömyyttä ja sen yhdentymisen tarpeellisuutta yleisen yhteiskuntapoli

tiikan kanssa. Tästä johdonmukaisesti seuraa, että julkisessa liikun

nan yhteiskuntapolitiikassa päävastuu on kuntien, läänien ja valtion 

päättävillä elimillä eli poliittisilla vallanpitäjillä ja heidän puolueillaan. 

Demokraattisessa yhteiskunnassamme he edustavat virallista kansan

tahtoa ja kansanvaltaa; heidän osuutensa kieltäminen merkitsisi yh

teiskuntajärjestyksemme kieltämistä. Harjoitetun yhteiskuntapolitii

kan tarkoituksenmukaisuus koko yhteiskunnan, sen eri väestöryh

mien ja yksityisten kansalaisten kohdalta riippuu ratkaisevasti yh

teiskuntapolitiikan tavoiteasettelusta. Kukaan ei voi ehdottomalla 

varmuudella sanoa, mitkä ovat tänään yhteiskunnan ja sen väestö

ryhmien parhaat edut liikunnassa ja urheilussa toteutettuina puhumat

takaan huomispäivästä. Urheilupiirissä olemme usein taipuvaisia 

määrittelemään nämä edut perin ahtaasti ja yksipuolisesti. Koska 

nämä edut eli liikuntapolitiikan tavoitteet ovat harkinnanvaraisia ja 

sitä paitsi arvostusten, tarpeitten, olosuhteitten ja edellytysten mu

kaan muuttuvia, on hyvinkin perusteltua, että poliitikot ja erityisesti 

eri yhteiskuntakäsityksiä, valtakunnanosia ja eri väestöryhmiä edus

tavat puolueet osallistuvat liikunnan yhteiskuntapolitiikan tavoittei

den määrittelyyn ja niiden toteuttamiseen. Tässä mielessä voisi olla 

kohtalokasta kehityksen kannalta, jos vain yksi intressiryhmä - olipa 

tämä sitten urheilujäijestö tai poliittinen ryhmittymä - saisi yksin 

määrätä maamme liikuntapolitiikasta. Tällainen monopoliasema mer

kitsisi harvainvaltaa ja monopoliajattelua, josta helposti seuraisi yh

denmukaistettu ja paikoilleen jäädytetty liikuntakulttuuri. 

Tietysti politiikkaan eli yhteisten asioitten hoitoon sisältyy, kuten 

kaikkeen inhimilliseen toimintaan, väärinkäytöksen mahdollisuus. 

Nykysuomen sanakirja antaa tästä varsin hyvän näytteen erottaes

saan toisistaan mm. etu-, keinottelu-, seikkailu-, sorto-, sota-, suh

danne-, valloitus-, valta-, voima- ja väkivaltapolitiikan. Mutta onko 

tämä mahdollisuuksien spektri vain politiikkaan rajoittunut? Eivätkö 

samantyyppiset ryhmäpyyteet ja vinosuuntaukset ole mahdollisia 

vaikkapa urheilutoiminnassa ja urheilun järjestöpolitiikassa? Nyky

päivän opiskelijat näkevät näitä samoja piirteitä jopa täällä - yliopis

tossa, totuuden etsinnän pyhätössä! 

Puoluepolitiikkaan kuuluu luonnostaan valtakamppailu. Valta

kamppailu on itseasiassa yhteiskunnan demokraattisen järjestyksen 

perusehto, kuten Erik Allardt toteaa. Ilman valtaa ei sen harjoittami-
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nenkaan ole mahdollista. Jos puolueet käyttäisivät urheilun vetovoi

maa pelkästään puolue-etujensa ja valtapoliitisten intressiensä hyväk

si, tämä voisi koitua vahingoksi liikuntakulttuurille. Tällainen lyhyt

näköisten puoluepyyteitten sanelema politiikka tuskin voi tulla ylei

sesti kysymykseen meidän maassamme. Poliittista valtakamppailua 

käydään entistä enemmän asiallisin tunnuksin ja sellaisin yhteiskunta

poliittisin ohjelmin, joita myös käytännössä mahdollisuuksien mukaan 

pyritään toteuttamaan. Edelleen on ollut havaittavissa, että puolueet 

poliittisessa päätöksenteossaan ja kannanmäärittelyssään lisääntyvässä 

määrin käyttävät yhteiskuntapolitiikan asiantuntemusta ja tutkimusta 

hyväkseen. Puolueet ovat itsekin käynnistäneet tutkimuksia ja perus

taneet tutkijan virkoja. Tässä suhteessa urheilujärjestöillä olisi puolu

eilta paljonkin opittavaa urheilu- ja järjestöpoliittisessa suunnittelussa 

ja päätöksenteossa. 

8. Liikuntakulttuuri ja puoluepolitiikka

Viimeisten kunnallisten ja valtiollisten vaalien aikana yhä useammat 

vaaliehdokkaat ovat osallistuneet poliittiseen kilpailuun liikunnan ja 

urheilun yhteiskuntapoliittisin tunnuksin. Tämä ei tietääkseni ole he

rättänyt ihmetystä, saati pahennusta, edes järjestyneen urheiluväen 

keskuudessa. Useat pitävät sitä luonnollisena, liikunnan tärkeyty

västä yhteiskunnallisesta merkityksestä johtuvana kehityspiirteenä. 

Eikö olisi yhtä luonnollista ja hyväksyttävää, että poliittiset puolueet 

osallistuisivat enentyvästi julkiseen liikunta- ja urheilupolitiikkaan ja 

että ne samalla määrittelisivät liikunnan ja urheilun yhteiskuntapoliit

tiset ohjelmansa? Ihmeellistä kyllä, tämä kohta yleensä puuttuu niiden 

ohjelmista, vaikka niissä käsitelläänkin toisinaan hyvinkin yksityis

kohtaisesti - valtiollisen toiminnan ja talouspolitiikan ohessa - monia 

yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, kuten sosiaalipolitiikkaa, tervey

denhoitoa, nuoriso- ja raittiustyötä, asuntopolitiikkaa, kulttuuri- ja 

koulupolitiikkaa jne. 

Puolueitten liikuntaa ja urheilua kohtaan osoittama vieroksunta joh

tunee osittain siitä, että liikuntakulttuurilla ei ehkä nähdä puolueta

solla riittävää yhteiskuntapoliittista merkitystä ja tarkoitusta. Liikun

taa ja urheilua pidetään korkeintaan vain mukavana ajanvietteenä ja 

rentouttavana vastapainona työlle - eduskuntatyöllekin urheiluker-
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hon puitteissa. Toisaalta tämä vieroksunta selittyy myös siitä, että 

koko yhteiskuntapolitiikkamme on suuntautunut pikemminkin 'yh

teiskuntasairauksien' jälkihoitoon kuin niiden ehkäisyyn. Prof. Urpo 

Harva toteaakin: 

» Hyvinvointivaltiossa kiinnitetään yksipuolisesti huomiota sairauden
hoitoon ja laiminlyödään terveydenhoitopolitiikan toinen puoli, ter
veydenhoito ... Terveyden kallisarvoisuutta ei tajuta ennen kuin se
on menetetty. Puolue, joka ottaa ohjelmaansa avokätisen sairausva
kuutuslain ajamisen, saa osakseen 2aljon enemmän suosiota kuin puo
lue, joka yrittäisi saada ihmiset harjoittamaan liikuntaa. Jos tahdotaan
rakentaa todella kokonaisvaltaista sosiaalipolitiikkaa, ei riitä että pa
rannetaan vain sairaudenhoitoa. Yhtä tärkeää ellei vielä tärkeämpää
on, että pannaan huolta kaikenikäisten kansalaisten elinympäristön ja
elämäntapojen tervehdyttämiseen. Tämä vaatii lääkärien, urheilujoh
tajien, kasvattajien ja monien muiden ammattikuntien yhteistyötä»
(69-70).

Maamme julkisen liikuntapolitiikan yhdentymisestä yleiseen yh

teiskuntasuunnitteluun on olemassa lupaavia merkkejä. Monissa kun

nissa, Jyväskylän kaupunki mukaanlukien, liikunta- ja ulkoilutoiminta 

on liitetty vapaa-aika- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Opiskelijoiden 

kuntoliikuntatoiminnan yhdentämisestä yleiseen korkeakoulupolitiik

kaan on ns. Niemen toimikunta tehnyt esityksen opetusministeriölle. 

Eduskunnassakin on jo tehty tätä koskeva aloite. Kehitys luultavasti 

nopeutuisi, jos todella kaikki puolueet määrittelisivät liikuntapoliitti

set tavoitteensa yhteiskuntapoliittisen kokonaisohjelman puitteissa. 

Vaikka pidettäisiinkin suotavana poliitikkojen ja puolueitten entistä 

aktiivisempaa osallistumista julkisen liikunta- ja urheilupolitiikan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen, tämä ei merkitse kaiken liikunta

kulttuurin politisoimisen toivomusta. Tällainen totaalinen esim. urhei

lujärjestöjä ja -seuroja koskeva politisoituminen olisi omiaan mitätöi

mään kansalaisjärjestöjen sosiaalista merkitystä eri väestöryhmiä yh

dentävänä toimintakenttänä. Moniin näennäisiin ja todellisiin raja-ai

toihin karsinoituneessa yhteiskunnassa tarvitaan sellaisia yhteisiä 

osallistumisen tilaisuuksia, joissa voimme kohdata toisemme tavalli

sina ihmisinä, tasa-arvoisina ja saman harrastuksen yhdistäminä. 

Tämä on mahdollista penkkiurheilussa, tämä on mahdollista myös 

puoluesidonnaisuudesta vapaassa kansalaistoiminnassa, josta erino

maisena esimerkkinä on mm. eduskunnan urheilukerho, kaiketi ainut-
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laatuinen instituutio koko maailmassa. Toisaalta tällainen liikunta

kulttuurin totaalinen politisoituminen olisi vieras itse urheilun ja lii

kunnan harrastamiselle ja sellaisena olisi tuomittu epäonnistumaan: 

emme me puolueemme tai poliittisen katsomuksemme vuoksi urheile 

tai kilpaile - ei edes eduskunnan urheilukerhossa - olettaisin. Oli 

miten oli, liikuntajärjestöjen suhde politiikkaan on niiden itsensä rat

kaistava eikä kysymyksen pohdiskelu tässä yhteydessä ole mielekäs

tä. 

9. Yhteiskuntakehityksen säätely

Julkisen yhteiskuntasuunnittelun alalla mahdollisesti tapahtuva liikun

tapolitiikan yhdentyminen puoluepolitiikkaan - tai puoluepolitiikan 

yhdentyminen liikuntapolitiikkaan - ei sellaisenaan takaa liikunta

kulttuurin ehdotonta positiivista kehitystä, vaikka se käsitykseni mu

kaan antaakin tällaiselle kehitykselle eräitä hyviä perusedellytyksiä. 

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että näitä laajakantoisia ja pulmalli

sia kysymyksiä voidaan tarkastella puolue- ja järjestösidonnaisuu

desta vapaina. Politisoituvassa ja voimakkaiden etujärjestöjen hallit

semassa yhteiskunnassa tällaisilla keskustelu- ja neuvottelutilaisuuk

silla on tilannearviointia edistävä ja kehitystä säätelevä tehtävänsä. 

Sama yhteiskuntaelämän tasapainottamisen ja valtasuhteiden säätelyn 

tärkeä rooli on niillä kansalaisilla, jotka puolueisiin sitoutumattomina 

käyttävät vaaleissa äänioikeuttaan. Sama tärkeä säätelytehtävä on 

myös sillä tutkimuksella ja puolueisiin sitoutumattomalla totuuden 

etsinnällä, jota yliopistot ja tieteelliset yhteisöt yhteiskunnassamme 

edustavat. Tähän samaan viittasi tasavaltamme päämies alkuviikolla 

puhuessaan ylioppilasnuorisolle nuorekkaan estottomasti: 

» Kulttuurimme ohjelmoinnin ongelma kokonaisuutena kaipaa epäile
mättä uudenlaista kriittistä valtiomahtia ja ... mistä suunnalta se saisi
voimansa kuin vapaan tutkimuksen puolesta eli akateemisesta maail
masta».

Onnittelen SAUL:a tästä ennakkoluulottomasta ja oikeasuuntai

sesta aloitteesta. On vaikea kuvitella, että jokin muu urheilujärjestö 

tai urheilulle vihkiytynyt uskonveljien piiri olisi uskaltautunut näitten 
liikuntakulttuurimme kehityksen kannalta tärkeitten kysymysten 
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pohdiskeluun. Rohkenen toivoa, että me voisimme täällä maakunta

politiikan ja maakunnan liikuntakulttuurin valtimoilla - etäällä puolu

eitten ja jäijestöjen laskimoista - hiukan tuuletella ajatuskaavoittumi

amme ja pyhiä ympyröitämme. Tähän yliopiston puolueeton ilmapiiri 

meitä auttakoon. Muuten olen sitä mieltä, että jos me olisimme liikun

takulttuurimme kehittämisessä enemmän kiinnostuneita ihmisen ja 

yhteiskunnan parhaasta liikunnassa ja urheilussa toteutettuina kuin 

urheilun parhaasta monet ns. suuret ongelmat osoittautuisivat vain 

näennäisongelmiksi ja mikä tärkeintä - liikuntapoliittinen suunnittelu 

saisi nykyistä asiallisemman ja myös yhteiskunnallisesti terveemmän 

lähtökohdan. 

Urheilu politiikan tienhaarassa 

Politiikka on tullut urheiluun - jäädäkseen. UKK, Allardt, Ki

velä, Kiviaho, Mikkola, Rainio ja Väätäinen ovat puhuneet. 

Urheilun poliittiset tienhaarat alkavat jäsentyä. 

L TS:n 40-vuotisjuhla. 1973 

Politiikka on yhteisten asioitten hoitamista. Näitä hoitoa kaipaavia, 

yhteisiä asioita riittää työnjaon yhteiskunnassa. On tavallaan luonnol

lista, että niin monet asiat ja elämäntarpeet tulevat politiikan toimin

takenttään. Tietyn tarpeen tärkeytyminen ja tiedostuminen väestön 

keskuudessa riittää usein tuon tarveasian politisoitumiseen. Elämän 

politisoitumista on niin ikään edistänyt kansanvallan vahvistuminen ja 

yleistyvät kokemukset siitä, että yhteisiin asioihin voidaan todella 

vaikuttaa ja yhteishyvää edistää tarvittaessa vaikkapa yhteiskunnan 

rakenteita korjaamalla. Jos hyväksytään demokraattinen yhteiskunta

käsitys, elämän politisoituminen itseasiassa merkitsee sen käytännön 

toteutusta - ei sen kummempaa. Tältä pohjalta arvioiden politiikan 

tulo liikunnan ja urheilun yhteisten asioitten kenttään on varsin luon

nollista. Uskon, että se on tullut jäädäkseen. 
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1. Urheilun politisoituminen

Poliittinen keskustelu liikuntakulttuurin alueella on selvästi vilkastu

nut. Erityisesti urheilun organisaatiorakenteita koskevat uudistumis

pyrkimykset ovat myötävaikuttaneet liikuntakulttuurin poliittiseen vi

rittymiseen. Tuo poliittinen viritys tuli varsin selvästi esille mm. 

jouluisen TV :n » henkeen ja vereen» -ohjelman jälkilöylyn jälkireakti

oissa: lehdistön ja urheilujärjestöjen suhtautumiset vaihtelivat varsin 

tunnepitoisesti poliittisten värisävyjen mukaan. 

Koko liikuntakulttuurimme kehitys on hyvin merkittävässä taite

kohdassa. Siitä on osoituksena mm. se, että urheilujärjestöjen ohessa 

poliittiset puolueet ovat lähteneet ohjelmoimaan tulevaa kehitystä: 

ohjelmoitu valmennus on saanut rinnalleen myös ohjelmoidun liikun

ta- ja urheilupolitiikan. Totuuden nimessä on kuitenkin muistettava 

nykyisen ohjelmointimagian aikakautena, että urheiluelämässä on toki 

aikaisemminkin hoidettu yhteisiä asioita aina järjestyneen urheiluliik

keen alkuvuosilta ja virallistakin liikuntapolitiikkaa vuodesta 1920 

alkaen, jolloin valtion urheilulautakunta Ivar Wilskmanin puheenjoh

dolla aloitti toimintansa. Aikaisemmin kuitenkin näissä yhteisten asi

oitten hoidossa pitäydyttiin kaiketi pääasiassa päiväkohtaisissa kysy

myksissä, kun sitä vastoin nykyisessä liikuntapolitiikassa tähdätään 

kehityksen ohjantaan huomispäivää varten. Tätä muutosta luonnehtii 

osaltaan liikuntapolitiikka -käsitteen juurtuminen kielenkäyttöömme. 

Urheiluväki vierasti aluksi tuon sanan liittämistä »jalon urheilun» 

yhteyteen, mutta nyt kai se alkaa luontua jo monen urheilujohtajankin 

kielenkäyttöön. Eniten ilmavaivoja aiheuttaa tietysti politiikka -käsit

teen ja samalla urheilun assosioituminen puoluepolitiikkaan ja siihen 

olennaisesti kuuluvaan valtataisteluun sekä kiistaan yhteiskuntajärjes

telmän eri vaihtoehtojen paremmuudesta. 

Mutta tämä kaikki on olennaista politiikassa, yhteisten asioitten 

hoitamisessa. Puolueet ovat tässä välttämättömiä ja hyväksyttyjä kei

noja yhteistoiminnan ja kansanvallan toteuttamiseksi. Merkittävää 

tässä on tietysti se, että nämä puolueet ovat laatineet ja hyväksyneet 

itselleen liikuntapoliittiset ohjelmat. Se osoittaa, että liikunnan ja ur

heilun asia koetaan ja tunnustetaan myös virallisen yhteiskuntapolitii

kan ja julkisen vallan asiaksi. Liikuntakulttuurimme kehittäminen on 

todella myös niin tärkeä yhteinen asia ja niin paljon yhteiskunnallisista 

ehdoistaan riippuva, ettei se saa jäädä yksin talkootyön ja vapaaehtoi-
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sen uurastuksen varaan niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Juha Väätäinen 

tuomitsee urheilun politisoijat, mutta yhteiskunnan ja julkisen vallan 

tukea tarvittaisiin myös Väätäisen oivan ohjelman toteuttamiseksi: 

» Kyseinen laitos (koululaitos) ajautuu yhä kauemmaksi ihmisen pe
rusviettymysten ja tarpeiden tyydyttämisestä. Jokaisella Suomen
kansalaisella täytyy olla oikeus terveeseen ja toimintakelpoiseen
elämään. Ei koululaitos saa riistää millään verukkeella ihmiseltä hä
nen viettymystään liikkumiseen ja toiminnallisuuteen. Päinvastoin,
sen pitäisi kaikin tavoin innostaa ja opastaa oppilastaan voimistumaan
ja säilyttämään viettymyksensä».

Edelleen on huomattava, että liikunta- ja urheilutoiminnalla on aina 

myös yhteiskunnallisia, yli omien rajojensa ulottuvia vaikutuksia, 

mikä niinikään antaa oikeutuksen sen kansanvaltaiseen ja julkiseen 

kontrolliin. Jyväskylän sporttipuheessaan tasavallan presidentti tote

sikin: 

» Näiden vaikutusten tiedostuessa ja urheilukulttuurin tehtävien tul
lessa yhä tärkeämmiksi on itseasiassa varsin luonnollista, että yhteis
kunta itse ja sen poliittiset hallintoelimet lisääntyvästi osallistuvat
tämänkin yhteiskuntapolitiikan erityislohkon kehityksen ohjaami
seen. Liikunnassa ja urheilussa on ja pitää olla kysymys ihmisen ja
hänen yhteiskuntansa parhaasta. Tämähän on myös politiikan tavoite
ja vastuu.» 

Jos kiellämme kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme, jos kiel

lämme liikunnan ja urheilun merkityksen ihmisen ja hänen yhteiskun

tansa hyvinvoinnissa ja jos kiellämme liikuntakulttuurin kehittämisen 

riippuvuuden mm. yhteiskunnan tiedollisista, taloudellisista, sosiaali

sista, työn ja vapaa-ajan suhteiden ja yhdyskuntasuunnittelun ehdois

taan, meillä voi olla riittävät perusteet vastustaa liikunnan ja urheilun 

politisoitumista ainakin puoluepoliittisessa mielessä. 

Tosi urheilumiehinä saamme helposti päänkivistystä, kun puhutaan 

urheiiusta ja politiikasta samassa yhteydessä. Poiitiikan tutkijana an

sioitunut Erik Allardt on myös vaivautunut tästä liitosta todetessaan, 

että 

» ... poliittisen elämän tavoitteet katsotaan parhaiksi myös talouse
lämän, uskonnon, koululaitoksen, oikeuslaitoksen jopa urheilunkin
piirissä ... Nykyään pidetään usein kaikkien ilmiöiden poliittisuutta
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selviönä. Tähän ajatteluun voisi sanoa, että tietenkin kaikkiin laitok
siin saattaa liittyä poliittisia piirteitä, mutta keskeistä on kuitenkin se, 
että kaikissa instituutioissa on myös itsenäisiä ja omaehtoisia tavoit
teita, jotka ovat ihmisille tärkeitä (119). » 

Politiikan kysymykset ovat hankalia: moni meistä joutuu käymään 

Jaakobin painia niiden kanssa, ja monen osalta tulos voi olla 'ratkai

sematon'. En osaa väistää hankalia ja ikäviä asioita - tässä suhteessa 

voisin paljon oppia urheilujohtajilta. En pysty kiistämään liikuntakult

tuurin poliittista luonnetta, koska se, mitä se on ja mihin suuntaan sitä 

kehitetään, riippuu yhteiskunnallisista ehdoistaan ja koko yhteiskun

tajärjestelmästä, josta se on osa. Mutta on olemassa erilaista poliitti

suutta, kuten Kainu Mikkola sattuvin esimerkein on osoittanut. Poliit

tisuuden väitteeni ei suinkaan tarkoita sitä, että esim. urheilujärjestön 

pitäisi tunnustaa jotain puoluepoliittista väriä tai ohjelmaa. Jos täl

laista vaaditaan, se on väärin ja perustuslakien vastaistakin. Samasta 

syystä yhdyn myös Kainu Mikkolaan siinä, että on demokratian kan

nalta vähintään kyseenalaista, jos kansalaisjärjestön johdon määräisi 

jokin muu seikka - esim. eduskunnan voimasuhteet - kuin sen oman 

jäsenistön koostumus ja tahto. Poliittisuus tarkoittaa vain sitä, että 

liikuntakulttuuri heijastuu yhteiskuntaan ja riippuu monin tavoin yh

teiskunnallisista ehdoistaan. 

Jos tämä tunnustetaan, silloin on tunnustettava myös poliittisten 

puolueiden osallisuus tähän yhteiseen kehittämistyöhön ja määritel

tävä omat liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjelmat. Tässä tehtävässä 

on vaikea jäädä kantaa ottamattomaksi, puolueettomaksi; jos tähän 

jää, jää helposti vaille ohjelmaa, mihin tuskin millään järjestöllä on 

enää 1970-luvulla varaa. Puolueettomaksi on vaikea jäädä, jos määri

tellään toiminnan tavoitteet ja se, kenen hyväksi ja kenen ehdoilla 

toimitaan, ja jos otetaan kantaa muuhun yhteiskuntapolitiikkaan, jul

kiseen valtaan, yhdyskuntasuunnitteluun, liikuntapalvelusten laatuun 

ja jakaantumiskysymykseen sekä määritellään koko kehittämisohjel

man painopisteet ja voimavarojen jakamisen ja käytön periaatteet. 

Koska ulkopolitiikassamme julistetaan maamme puolueettomuutta, 

Kainu Mikkolan mielestä »tasapuolisuuden» nimessä tämä oikeus 

olisi myönnettävä myös kotimaisille urheilujärjestöille. Pelkään, että 

Mikkolan ohjelmattomuuteen perustuva puolueettomuuskäsitys on 

harhainen, samoin sen soveltamisyritys urheilujärjestöihin ja liikunta-
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kulttuurin kehittämiseen. SVUL:n puheenjohtaja Erkki Kivelä ilmen

tää ehkä samanlaista puolueettomuuskäsitystä sanoessaan, että 

»minkä tahansa poliittisen katsantokannan omaavat henkilöt ovat ter
vetulleita joukkoomme tekemään vain urheilutyötä ... On tosiasia,
että yhä useampia elämänaloja halutaan vetää tai ne joutuvat puolue
politiikan yhteyteen. SVUL on kuitenkin omalla toiminnallaan ja
jäsenistönsä koostumuksella osoittanut , että urheiluelämässä voivat
eri tavalla poliittisesti ajattelevat ja käytännön poliittisessa elämässä
näkyvästikin mukana olevat henkilöt tehdä puoluepolitiikasta vapaata
kansallista ja kansainvälistä urheilutyötä ... »

Liikuntakulttuurin myönteisen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan 

liikuntapoliittista suunnittelua ja ohjelmointia. Puolueettomaksi jää
minen tässä suhteessa olisi tyhmyyttä. Mutta tyhmyyttä olisi myös se, 
jos tuo kehittäminen ja sitä palveleva politisoituminen tähtäisivät sel

laisen »tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden» saavuttamiseen, 

jossa ei olisi enää sijaa »spontaanisuudelle, ilmaisulliselle toiminnal

le», kuten Allardt pelkää ja jatkaa: 

» Fyysisen kunnon hoitaminen on tärkeä sosiaalipoliittinen ongelma,
mutta sosiaalisten tarpeiden tyydytyksen kannalta on kuitenkin tär
keätä, että vapaa-ajan viettomuodot tarjoavat meille mahdollisuuden
sekä lapselliseen ilmaisullisuuteen että sosiaaliseen ankkuroitumi
seen» (116).

Itsekin vieroksun sellaista uljasta maailmaa, jossa »lintujen laulun 

kuuntelemistakin» pidettäisiin poliittisena tekona, mutta eihän sellai

nen ole väistämättä politisoitumisen, vaan tyhmän, ihmisestä vieraan

tuneen politiikan seurausta! Liikuntapolitiikan tarkoituksena pitäisi 

käsitykseni mukaan nimenomaisesti olla liikuntaan ja urheiluun sisäl

tyvän hyvän - myös »lapsellisen ilmaisullisuuden ja sosiaalisen ank

kuroitumisen» - toteuttaminen mahdollisimman monen kansalaisen 

kohdalia. Tässä pyrkimyksessä tarvitaan politiikkaa ja politiikan 
apua. 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta totesi julki

sessa lausunnossaan 8.12.1972 mm: 

» Ottaen huomioon urheilujärjestöjen merkityksen maamme nykyisen
liikuntakulttuurin muovaajina ja sen kehityksen säätelyn välikappa-
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Ieina on niiden toiminnan yhteiskunnallisen ja eettisen perustan sekä 
tavoitteen asettelun entistä määrätietoisempaa pohdiskelua, tutki
musta ja arviointia pidettävä eräänä tärkeänä maamme liikuntapolitii
kan lähiajan päämääränä. » 

Vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen osuus maamme liikuntakult

tuurin kehityksessä on ollut ratkaisevan suuri. SVUL:n mahtiasema 

on vuorostaan järjestökentässä ollut kiistaton, ja sen tahto ja työ ovat 

painaneet leimansa koko kansalliseen liikuntakulttuuriimme vain 

TUL:n jättäessä punaisen erityisleimansa tähän yhtenäiskulttuuriin ja 

soraäänillään häiritessä SVUL:n tahdon toteutumista. Liikuntakult

tuurimme valtakuvioissa on tapahtumassa kuitenkin muutoksia ja uu

sia vaikuttajia ja yrittäjiä on ilmestynyt kuvaan: valtiovalta on rahan 

voimalla alkanut käyttää isännän ääntä liikuntapolitiikassa, kunnat 

ovat tiedostaneet yhdyskuntasuunnittelun ja liikuntapalvelusten tar

peet, kuntoliikuntaliike ei suostu jäämään enää kilpaurheilun ottopo

jaksi, Liikuntatieteellinen Seura on käynnistänyt liikuntapoliittisen 

keskustelun, SAUL on luopunut akateemisuudestaan ja urheilusta 

- sehän on nykyisin Opiskelijoiden Liikuntaliitto - , TUL on vahvis

tanut työväen urheiluliikkeen asemaa maamme liikuntakulttuurissa ja

vihdoin yliopistokin on herännyt 100-vuotisesta unohduksestaan Jy

väskylän yliopiston uudessa virikeympäristössään. Myös koulutuk

seltaan alan pätevin ammattikunta Suomen Liikunnanopettajain Liitto

on oivaltanut, että liikunta ei ole vain koulua vaan elämää varten ja

tässä tarkoituksessa se on hyväksynyt itselleen äskettäin kauasulot

teisen liikuntapoliittisen ohjelman. 1960-luku on mullistanut liikunta

kulttuurimme valta- ja vaikutuskuviot. Paluuta 'vanhaan hyvään kah

tiajakoon': SVUL/ TUL, ei ole. Jokaisen on määriteltävä asemansa ja

suhteensa uudelleen näissä uusissa kuvioissa. Se ei liene kenellekään

aivan helppoa, vähiten ehkä SVUL:lle.

2. Urheilukeskeinen Iiikuntapolitiikka

Ns. puolueeton liikuntapolitiikka on urheilukeskeistä ja urheilun 

omien ehtojen mukaista: »me pyrimme kasvattamaan kansainvälisen 

tason huippu-urheilijoita» (HeSa 7.4.1972). Tässä teknologisessa lii

kuntapolitiikassa, jossa siis ihminen pyritään mukauttamaan urheilun 

255 



vaatimuksiin, keskeisinä sisältöinä ovat suoritustehoa edistävät pyr

kimykset ja toimenpiteet sekä näiden ehtona olevat talousasiat. Huip

pu-urheilun vaatimustason edelleen noustessa nämä suoritustehok

kuutta koskevat teknologiset kysymykset tulevat edelleenkin koros

tumaan kilpaurheilua edustavien järjestöjen toiminnassa ja samalla 

vaatimukset kansallisten voimavarojen keskittämisestä edustusurhei

lun kasvaviin tarpeisiin. Puolueeton urheilukeskeinen urheilupoli

tiikka toimii pääasiassa omien urheilullisten ehtojen varassa, mutta 

sekin on perusteiltaan yhteiskunnallisten, osaltaan jo saavutettujen 

ehtojen varassa. Yhteiskunnallisten voimavarojen niukkuus synnyt

tää väistämättä pulman niiden tarkoituksenmukaisesta jakamisesta 

liikuntakulttuurin eri tehtävälohkojen kesken. Tätä pulmaa ei voida 

väistää millään silmänkääntötempulla eikä sellaisilla väitteillä, että 

kilpaurheilu olisi muka parasta kuntoliikuntaa ja että Viren ja Vasala 
olisivat tehneet muka eniten maamme kuntourheilun hyväksi. 

Toinen ääni sanoo: Maltti on nyt tarpeen, ja jatkaa: 
»Sunnuntaina 10.9.1972 tuli päivä, jona Suomen kansa ei enää ollut
köyhä eikä vaivainen ... Lasse Viren ... Pekka Vasala
Suomalainen veri ei enää vapise. Suomi on tullut suureksi ja mahta
vaksi. Suuri kavala maailma kiperine maailmanpoliittisine kysymyk
sineen, kotimaan tilanne pitkine hallituspulmineen, välikysymyksi
neen sun muine kommerverkkeineen on niin kaukainen asia ... Mitä
pahaa moisessa uhoamisessa sitten on? No ainakin liikuntapolitiikkaa
on tästä eteenpäin taas vaikea suunnitella järkeviin uomiin. Sehän
myönnetään, että kuntoliikunta ja muu sellainen virkistäytyminen on
kansalle mitä terveellisintä. Kun lisäksi tiedetään, että urheilulaitos
ten rakentaminen maksaa paljon rahaa ja huippu-urheilijoiden hara
vointi ynnä valmentaminen myös, on nyt pelättävissä että alalle ohjau
tuvia pääomavirtoja ohjaillaan tästä lähin taas kovasti kilpaurheilu
voittoisesti. Tämä tietenkin on tavallisilta kuntoilijoilta pois, pois siis
niiltä enemmistöiltä, jotka valtakunnan edun kannalta pitäisi saada
nykyistä enemmän liikkumaan.»

On helppo arvata, ettei kirjoitusote ole Suomen Urheilulehdestä. 

Se on yllättävästi ihmisen ääni Insinööriuutisista (»Oswald »)! 

On ilmeistä, että SVUL:lla on erityisiä vaikeuksia liikuntapoliitti

sen linjansa määrittelyssä. Perinteistä ja järj�stövoimasta ei tässä ole 

paljon apua. Itseasiassa SVUL on järjestöyhtymänä heikko, erikois

liittovaltainen. Sitä se on ollut jo 1930-luvun alkupuolelta saakka, 
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jolloin sen jaostot Kekkosen toimikunnan esityksen mukaisesti itse

näistyivät oman alansa erikoisliitoiksi SVUL:n keskusliittona jää

dessä lähinnä yhtymän aatteelliseksi yhdyssiteeksi ja palvelukeskuk

seksi. SVUL:n hallintoelimissä voimasuhteet ovat maakunta- ja kent

täportaan ja toisaalta Helsinki-keskeisen erikoisliittoportaan välillä 

1:2 liittoportaan eduksi. Erikoisliittojen tahto määrää SVUL:ssa. 

Tämä tahto on urheilukeskeinen, kilpaurheilun ja erityisesti edustus

urheilun teknologisten vaatimusten määräämä. Ohjelmoinnin vai

keutta lisää myös yhtymän voimakas laajeneminen 1960-luvulla useit

ten uusien jäsenliittojen liittyessä SVUL:oon, mitä laajennusta ovat 

ohjanneet pikemminkin järjestöpoliittiset kuin liikuntapoliittiset pyr

kimykset. Tämän aluelaajennuksen seurauksena SVUL-yhtymän 

toimiala edustaa nykyisin jo sellaista urheilullista kirjavuutta hevos

urheilusta naisvoimisteluun, nyrkkeilystä moottoriurheiluun ja ve

neurheilusta kuntourheiluun, että syystä urheilun ja liikunnan arvot, 

käsitteet ja ilmiöt hämärtyvät. Löydäpä tästä kirjavuudesta riittävästi 

yhteistä perustaa yhteiselle liikuntapoliittiselle ohjelmalle - siinä 

pulma. Jos kilpailu jää ainoaksi yhteiseksi nimittäjäksi, se tuskin riit

tää SVUL:n toiminta-ajatukseksi tai periaateohjelmaksi. Sitä paitsi 

lienee niin, ettei mikään SVUL:n periaateohjelma sido sen jäsenliit

toja sellaisenaan. Kainu Mikkolakin toteaa tämän sanoessaan, ettei 

mikään SVUL:n »isännän ääni» voi vaikuttaa liittoihin,jos ne ovat eri 

mieltä. Lojaalisuussyistäkään liittovaltainen SVUL ei juuri voi puut

tua jonkin erikoisliiton toimialaa koskeviin kysymyksiin. 

SVUL on järjestörakenteeltaan keskitettyä TUL:a huonommin va

rustautunut harjoittamaan nykyajan vaatimusten mukaista kokonais

valtaista liikuntapolitiikkaa. Julkisen liikuntapolitiikan ja sen hallin

non vahvistuessa SVUL:n edellytykset toimia määrätietoisesti jäse

nistönsä etuja ja liikuntakulttuurin kehittämistä edistävänä etujärjes

tönä ovat rajoitetut. 

Liikuntakulttuurin kehitys riippuu yhteiskunnallisista ja yhteiskun

tapoliittisista ehdoistaan. Ne ovat kiistatta poliittisia. Voin yhtyä 

Pekka Kiviahoon siinä, että »poliittisten kysymysten hämärtyminen 

urheilupoliittisessa päätöksenteossa ei välttämättä ole ollut urheilun ja 

liikunnan etu, niin kuin usein halutaan todistella, eikä missään tapauk

sessa yhteiskunnan etu». Lisäisin tähän: se ei ehkä ole ollut myöskään 

liikuntaa ja liikuntapalveluksia tarvitsevien ihmisten etu. SVUL:oon 

äskettäin perustetuilla yhteiskuntapoliitt�silla toimikunnilla on tärkeä, 
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mittava mutta samalla vaikea työkenttä odottamassa. - Joskus on 
juolahtanut mieleen, että Enemmistö r.y. saattaa toimia pitkällä täh
täyksellä tehokkaammin liikunnan hyväksi kuin moni ns. urheilujär
jestö. 

3. Urheilun politiikka

Politiikassa on jo määritelmänsä perusteella kysymys yhteishyvästä ja 
jonkun eduista. Kansainvälisessä kilpaurheilussa ja siihen tähtäävässä 
edustusurheilussa tämä etujen määrittely on pulmallinen asia: Denve
rissä se ratkaistiin kansanäänestyksellä ja Tampereella kaupunginval
tuuston päätöksellä. Kansainvälisessä urheilussa kansalliset pyyteet 
ja poliittiset pyrkimykset ovat muuttumassa piilovaikuttajista julki
vaikuttajiksi. Puoluesihteeri Erich Honeckerin mukaan DDR:n urhei
lun poliittis-ideologisena päätehtävänä on kapitalismin ja sosialismin 
välinen kamppailu jälkimmäisen hyväksi. 1) Lännessä kielenkäyttö on 
toinen: siellä puhutaan mieluummin huippu-urheilun kuin sen poliit
tis-ideologisten tarkoitusten edistämisestä. Politiikkaa ja ideologiaa 
on tietysti myös nationalismi kaikkine pyyteineen. Edustusurheilussa 
on niin muodoin kysymys kansallisista eduista; se ei ole vain urheilua, 
se on myös ulkopolitiikkaa. Edustusurheilua ja kansainvälistä urhei
lua koskevilla kansallisilla ja kansainvälisillä päätöksillä on näin ollen 
usein myös _poliittinen sisältönsä. 

Koska kansainvälisten sääntöjen mukaan vain yhdellä alan kansalli
sella erikoisjärjestöllä voi olla edustus vastaavassa kansainvälisessä 
organisaatiossa ja koska näiden erikoisliittojen mukaan määräytyvät 
voimasuhteet myös kansallisissa olympiakomiteoissa, kysymys urhei
lun ulkopoliittisesta vallankäytöstä on tärkeä. Siksi on tavallaan luon
nollista, että maamme ulkopoliittinen johto, tasavallan päämies, kiin
nittää asiaan huomiota. Jyväskylän sporttipuheessa hän totesi työ
väen vaikutusvallan ja tasaveroisten oikeuksien puutteet, kun yhteis
kunnalle yhteisistä urheiluasioista päätetään! » Velvollisuus tasapuoli
suuden aikaansaamiseen ei nähdäkseni ole enää yksin työväen urhei
lujärjestöjen asiana», hän sanoi. 

Samassa yhteydessä presidentti kiinnitti huomiota myös niihin 
heikkouksiin, jotka ovat ilmeiset erityisesti Kansainvälisen Olympia-

1) Körpererziehung 10/1972 s. 451.
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komitean järjestysmuodossa ja siitä johtuvassa päätöksenteossa ja 
demokraattisessa kontrollissa. 

Vallankäytön tutkija professori Kullervo Rainio kiirehti tuoreeltaan 
kiistämään nämä puutteet ja ennakoimaan uudelleenjärjestelyn mu
kaantuomia, vapautta rajoittavia 'pakkodemokratian' riskejä. Rainio 
puolustaa KOK:n harvainvaltaisuutta vetoamalla sen toiminnan aat
teellisuuteen, pyyteettömyyteen ja päätösten sitomattomuuteen: 

»väitän jyrkästi, että ihminen voi elää - ellei urheilematta niin ainakin
ilman urheilujärjestöjä ... Siis Kansainvälinen Olympiakomitea ny
kyisellään ei voi sitoa ketään - se ei pakota ketään urheilemaan tai
olemaan urheilematta yhtä vähän kuin katselemaankin kilpailuja ... »
» Vapaa demokratia on tila, jossa niillä yhteisön jäsenillä, jotka ovat 
enemmistö- tai mahdollisesti muulla periaatteella syntynyttä demo
kraattista päätöstä vastaan, on periaatteessa mahdollisuus irtaantua 
jäsenyydestä ja tavoittaa päämääränsä omin keinoin. Pakkodemokra
tiassa tätä irtaantumismahdollisuutta ei ole, vaan vähemmistön on 
alistuttava toimimaan mukana vastoin tahtoa» ... 
» Kansainvälisellä Olympiakomitealla ei ole valtaa kehenkään Suomen
kansalaiseen eikä kansaan kokonaisuudessaan.» 

Rainio ei ilmeisesti urheilun alalla ole »reaalipoliitikko». Tosiasi
assa KO K:n vaikutusvallan ulottuvuus on erinomaisen syvä ja laaja 
kansallisen urheilutoiminnan alueella ja sen säätely koskee yksityisen 
urheilijan käyttäytymistä, jopa ruskeitten kirjekuorien sisältöä Taka
hikiän kilpailuissa. Olemme monin tavoin urheilun kansallisessa pää
töksenteossa ja erityisesti osallistumisessamme kansainvälisen urhei
lun yhteismarkkinoihin sidottuja kansainvälisten urheiluviranomais
ten päätöksiin. Ja suomalaiset' tuskin osaisivat elää ilman urheilun 
kansainvälisiä yhteismarkkinoita; tokkopa se olisi edes maamme etu
jen mukaista? Juha Väätäinen myötäilee Rainion ajatuksenkulkua, 
mutta myöntää parempana asian-tuntijana KOK:n »törkeydet» de
mokratian periaatteiden polkemisessa ja kansallisen vaikutusmahdol
lisuuden puutteet KOK:ssa. 

Huomioonottaen kansainvälisen urheilun vahvistuvan politisoitu
misen ei voi olla yhdentekevää maamme kannaltakaan, miten urhei
lumme ulkopolitiikkaa hoidetaan, miten maamme edut otetaan siinä 
huomioon eikä sekään, miten ja minkälaisia kansainvälisiä urheilua 
koskevia päätöksiä tehdään. Ei puolueettomuus suinkaan merkitse 
näiden kysymysten kaihtamista ! Maamme etujen mukaista on edistää 
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kansainvälisessä urheilussa mm. kansainvälistä sopua ja yhteistoimin

taa, yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja kehittyvien maiden osallis

tumista. Näiden ylikansallisten tarkoitusten toteuttaminen on myös 

urheilun etu. Urheilumme ulkopolitiikan hoidossa tarvitaan urheilun 

tuntemusta mutta myös ulkopoliittista viisautta ja vastuuta: »urheilu 

on liian tärkeä ja mahdollisuuksiltaan liian merkityksellinen jäädäk

seen vain urheilun itseriittoisuuteen uskovien urheilujohtajien asiak

si» . 1) 

Urheilumme ulkopoliitiikan hoito kaipaa varmasti uudelleen järjes

tämistä. En kuitenkaan pidä onnistuneena ratkaisuna sitä, että ns. 

erikoisliittoihin ympättiin niiden poliittista ja yhteiskunnallista edus

tavuutta vahvistava yhteistyötoimikunta huolehtimaan edustusurhei

lusta ja sen kansainvälisistä suhteista. Tokkopa tällainen ratkaisu olisi 

edes perustuslain mukainen; ainakin se rikkoo järjestödemokratian 

periaatteita ja laillisesti valittujen hallintoelintoelinten toimintaval

tuuksia. 

On tärkeää, että urheilumme ulkopolitiikassa toteutuvat maamme ja 

samalla liikuntakulttuurimme kokonaisedut ja poliittinen tahto eli vi

rallisen ulkopolitiikan pyrkimykset. Nämä tarkoitukset ynnä edustu

surheiluun tarkoitettujen voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus 

voidaan nähdäkseni parhaiten toteuttaa laajentamalla opetusministe

riön liikunta- ja urheiluhallintoa ja perustamalla siihen urheiluneuvos

ton rinnalle kansainvälisten asiain neuvosto. Tämän neuvoston ko

koonpanossa olisi otettava huomioon eduskunnan poliittiset voima

suhteet sekä riittävä ulkopolitiikan ja urheilun asiantuntemus. Tämä 

järjestely takaisi vaikutusvallan laajentamisen ja poliittisen tahdon 

toteutumisen edustusurheilussa ja sen kansainvälisissä suhteissa; se 

antaisi myös nykyistä paremmat mahdollisuudet edustusurheilumme 

järkevään kehittämiseen ja sen valtiontuen tarkoituksenmukaiseen 

käyttöön, samoin tarpeellisen urheilijatuen ja -huollon järjestämiseen. 

Edustusurheilun menestys riippuu entistä enemmän yhteiskunnan 

tuesta. Valtiontuen lisääntyessä sen käytön demokraattiseen valvon

taan on perusteltua kiinnittää entistä enemmän huomiota.- Näin on 

tapahtunut mm. urheilulaitosten rakentam:istoiminnassa. Näin on pai

kallaan menetellä myös maamme edustusurheilun osalta. Opetusmi-

1) Nyttemmin 4 kk tämän kirjoituksen valmistumisen jälkeen hallitus - ja Suomen
Unesco-toimikunta 12.4.1973 - puuttui Suomen Urheiluliiton harjoittamaan ulkopoli
tiikkaan moittien sitä urheilijain lähettämisestä Etelä-Afrikan Tasavallassa pidettyihin
kansainvälisiin kilpailuihin.

260 



nisteriöllä on oikeus ja velvollisuus säädellä edustusurheilulle myön

tämiensä varojen käyttöä. Tässä tarkoituksessa opetusministeriössä 

olisi harkittava, miten valtiontuen hyödyntäminen olisi tarkoituksen

mukaisinta ja tehokkainta. Eikö pikemminkin opetusministeriön kuin 

erikoisliittovaltaisen SVUL:n tai jonkin muun urheilujärjestön tulisi 

päättää esim., mitä edustusurheilun aloja valtion olisi syytä tukea, 

missä määrin jotkut kaupallistuneet urheilumuodot ovat lainkaan yh

teiskunnan tuen tarpeessa tai siihen oikeutettuja ja miten » laillista» 
KO K:n sääntöjen mukaan ja miten tarkoituksenmukaista edustusur

heilun kehittämisen kannalta on Suomen Olympiakomitean harjoitta

man päällekkäisen valmennustoiminnan tukeminen? Valtiovalta päät

tää kansainvälisestä kultuurivaihdosta, se päättää kauppapolitiikasta 

ja tietysti varsinaisesta ulkopolitiikasta. Eikö olisi luonnollista, että se 

olisi mukana myös urheilun ulkopolitiikassa ja sen tärkeytyvissä ja 

politisoituvissa kansainvälisissä vaihtosuhteissa? Itseasiassa tämä on 

jo opetusministeriön käytäntöä, josta osoituksena äskettäin Suomen 

ja DDR:n välillä solmittu kulttuurivaihtosopimus allekirjoittajinaan 
urheiluneuvoston puheenjohtaja Jussi Niemi ja DDR:n valtiosihteeri 

Roland Weissig. Tällä sopimuksella on varmasti urheilullisen sisäl

tönsä ohella myös poliittista merkitystä päätellen jo yksin ministeri 
Weissigin puheesta DDR:n urheilutieteellisen neuvoston 20-vuotis

juhlassa v. 1972: 

» Die Sportwissenschaftler tragen eine hohe Verantwortung bei der
Vertiefung der marxistisch-lenininstischen Ideologie im Bereich von
Körperkultur und Sport und bei der offensiven Auseinandersetzung
mit der biirgerlichen Ideologie. »

'Tasapuolisuuden' nimessä lainaan tähän myös BRD:n urheilutie
teen edustajan Erwin K. Scheuchin ajatuksia julkisen vallan osuu
desta edustusurheilussa: 

» Wird der Hochleistungssport betrachtet als eine Form der öffentlic
hen Unterhaltung und des Prestige-Wettbewerbs zwischen Nationen,
dann muss er eben auch offentlich subventioniert werden. Werden
Hochleistungssportler ausgebildet wie Gladiatore�

1 
so schulden wir

ihnen för die vielen Nachteile auch ein finanzielles Aquivalent, wie es
die Berufssportler in unserer Gesellschaft in einigen Sportarten er
halten. Hochleistungssportler sind heute in vielen Sportarten benach
teiligte Berufsartisten. » I)
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Scheuchin mukaan siis valtiontuki on paikallaan, kun edustusur

heilu muuttuu julkiseksi viihteeksi ja kansojen väliseksi arvostuskil

pailuksi. Vastaavasti olisi huolehdittava urheilijoiden taloudellisesta 

toimeentulosta ammattilaisurheilun tapaan. Muuten olen sitä mieltä, 

että urheilijoiden vaikutusmahdollisuuksia pitäisi järjestödemokraatti

sista syistä lisätä erikoisliittojen päätöksenteossa etenkin, jos liiton 

nimenomaisena tarkoituksena on huippu-urheilun, eikä esim. jäsenis

tön liikunnanharrastuksen, edistäminen. Päätöksenteossa, vallankäy

tössä ja politiikassa on ratkaisevaa se, kenen eduista on kysymys. 

Edustusurheilussa on aina kysymys myös urheilijan elämästä ja elä

misen ehdoista. 

4. Liikunnan ja urheilun sisäpolitiikka

Liikuntakulttuurin alalla sisäpolitiikka kulkee kuitenkin tärkeydessä 

ulkopolitiikan edellä. Kilpailu- ja urheilukeskeisen liikuntapolitiikan 

rinnalle on kehittymässä ihmiskeskeinen kuntoliikunnan 'kansanrin

tama'! Sen lähtökohtana on ihmisen hyvä liikunnassa toteutettuna, ja 

tässä tarkoituksessa se yhdentyy hyvin muuhun yhteiskuntapolitiik

kaan ja sen ehtoihin terveyspolitiikassa, työterveyssuojelussa, liiken

nesuunnittelussa, ympäristönsuojelussa, kulttuuripolitiikassa, matkai

lussa ja lomanvietossa, yhdyskuntasuunnittelussa, taidekasvatukses

sa, kuntoutuksessa, vanhusten ja eläkeikäisten huollossa jne. Jos lii

kuntapalveluja pyritään edistämään ja tasaamaan alueellisesti ja eri 

väestöryhmien suhteen, tarvitaan erilaista liikuntaa ja tarvitaan yh

teiskuntapolitiikan eri lohkoihin eriytynyttä liikuntasuunnittelua. Kun 

on kysymys liikuntapalvelusten edistämisestä, liikunnan politisoitu

mista ei voida välttää. Liikuntatieteellinen tiedekunta toteaakin julki

lausumassaan 28. 10.1971: 

» ... tiedekunta korostaa liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen yhden
tämisen tarpeellisuutta. Perinteisesti liikuntakulttuuri on eristäytynyt
muusta yhteiskunnasta muodostaen näennäisesti oman todellisuuten
sa, » urheilun maailman». Tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista edes
liikuntakulttuurin oman kehityksen kannalta, sillä eristäytyessään yh
teiskunnasta se eristäytyy mm. sen yhdyskuntasuunnittelusta, ter-

1) Erwin K. Scheuch, Politikum Sport, Die politische Meinung 143/1972 s. 17.
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veydenhuollosta, loma- ja vapaa-aikasuunnittelusta, sanalla sanoen 
koko yhteiskuntasuunnittelusta; siitä erotettuna liikuntakulttuuri jää 
jälkeen ja vieraantuu ihmisestä sekä hänen hyvinvointinsa ja viihty
myksensä moninaisista tarpeista. Vaikka liikunta ja urheilu harrastee
na, viihteenä ja itseilmaisuna onkin olemukseltaan henkilökohtaista, 
sen vaikutuksilla on samalla aina yhteiskunnallista ulottuvuutta - ha
luttiinpa sitä tai ei. Tiedekunta pyrkiikin toiminnassaan edistämään 
liikuntakulttuurin yhteiskunnallisia yhteyksiä ja samalla varmista
maan sille suotuisat kehityksen edellytykset.» 

Merkittävimpiä liikuntakulttumin kehityspiirteitä on kuntoliikun

nan harrastuksen nopea yleistyminen ja sen asteittainen mutta varma 

eriytyminen kilpaurheilusta ja sen ehdoista. Tämä sama trendi havai

taan koko urbanisoituneessa ja teollistuneessa maailmassa. Konrad 

Krasken mielestä tärkeintä ei olekaan nykypäivänä linjanveto amatöö

ri- ja ammattiurheilun, vaan kuntoliikunnan (Freizeitsport) ja kilpaur

heilun (Leistungssport) välillä. On muuten huomionarvoista se, että 

DDR:ssä ei hyväksytä esim. kilpaurheilun, kuntoliikunnan ja nuori

sourheilun erottelua toisistaan muuten kuin nimikkeinä. Tässä 

SVUL:n johto on samoilla linjoilla, mutta arvattavasti eri perustein: 

DDR:ssä kaikki liikunta ja urheilu palvelee sosialismia ja sosialistisen 

yhteiskunnan pyrkimyksiä: »työhön ja puolustamaan». SVUL:ssa 

tuo erottamattomuus perustunee sellaiseen urheilukeskeiseen ajatte

luun, jossa ei tehdä - hieman ilkeästi sanottuna - eroa naisvoimiste

lun ja nyrkkeilyn, eikä moottoriurheilun ja moottorittoman urheilun 

välillä. Kaikki on muka yhtä ja samaa urheilua! 

Tärkeintä on jälleen tässä yhteydessä korostaa sitä, että kaikki 

järjestetty liikunta- ja urheilutoiminta, olipa se sitten huippu-urheilua, 

kilpaurheilua, kuntoliikuntaa tai vaikka erityisliikuntaa, kuntoutusta, 

taideliikuntaa, balettia tai liikuntakasvatusta, elää ja kehittyy yhteis

kunnallisten ehtojensa varassa - niitä samalla ilmentäen. Jos tyydy

tään vallitsevaan tilanteeseen ja olemassaoleviin ehtoihin, voi riittää 

urheilukeskeinen, puolueeton toiminta. Mutta jos halutaan edistää 

liikuntakulttuuria ja sen palvelukykyä, on pyrittävä vaikuttamaan näi

hin ehtoihin eli liikunnan ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Käsityk

seni mukaan työväen urheiluliikkeen piirissä tämän suhteen merkittä

vyys on aina tiedostettu. Viimeaikaiset toimenpiteet ja SVUL-vii

kon teema » Urheilu ja yhteiskunta - yhteistyöllä tuloksiin» viittaavat 

siihen, että myös SVUL:ssa ruvetaan oivaltamaan urheilun ja urhei-
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lukeskeisen liikuntapolitiikan itseriittoisuuden rajat sekä kilpaurhei

lunkin riippuvuus yhteiskunnallisista ehdoistaan. 

Urheilun ja yhteiskunnan suhdekysymysten alueella olemme liikun

tapolitiikan vedenjakajalla tai tienhaarassa, jota otsikko ilmentää. 

Tällä vedenjakajalla on kysymys mm. siitä, mikä on julkisen sektorin 

eli valtion ja kuntien liikuntahallinnon ja -politiikan osuus liikuntakult

tuurimme kehittämisessä. Tiettävästi jo varsin yksimielisesti tunnus

tetaan esim. valtion liikuntahallinnon vahvistamisen tarve ja samalla 

yhteiskunnan lisääntyvä merkitys liikunnan yhteiskuntapolitiikassa. 

Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkityksen kasvaessa ja tie

dostuessa voidaan odottaa ulkoilulain jälkeenkin uusia lainsäädäntö

toimenpiteitä, jotka turvaisivat kansalaisille nykyistä paremmat ja 

tasa-arvoisemmat edellytykset liikunnan ja urheilun harjoittamiseen. 

Ehkäpä lähitulevaisuudessa liikunnan ja urheilun tärkeytyvät asiat 

tajutaan työsopimus-, ehkä peräti hallitussopimusasioiksi. 

4. 1. Yhteiskuntakeskeinen liikuntapolitiikka

Liikunnan ja yhteiskunnan vedenjakajalla tehdään myös tärkeimmät 

liikuntapoliittiset linjanvedot ja ratkaistaan suhtautumiset organisaa

tiouudistuksiin. Tällä vedenjakajalla loppuu toisten liikuntapoliittinen 

ymmärrys, toisten vasta alkaa . 

. Liikuntapolitiikka voi olla yhteiskuntakeskeistä, yhteiskunnan ta

voitteita, esim. »työhön ja puolustamaan», edistävää, yhteiskunnan 

rakennemuutoksiin ja uudistamiseen tähtäävää tai voittopuolisesti yh

teiskunnallisia tarkoituksia liikunnan ja urheilun avulla toteuttavaa. 

Sosialistisen yhteiskunnan ja maailmanjärjestyksen toteuttaminen 

- liikunnan ja urheilun avulla ja liikunnassa ja urheilussa - edustaa

yhteiskuntakeskeistä liikuntapolitiikkaa. Poliittisen työväenliikkeen

liikuntapolitiikka on luonnollisesti yhteiskuntakeskeisimpää kuin ur

heilukeskeisemmän SVUL:n linja:

»Työväen Urheiluliiton tehtävånå on kehittää jäsenistään yhteiskun
nallisesti valveutuneita, fyysisesti ja henkisesti tasapainoisia ihmisiä
ja ohjata liikunnan välityksellä erityisesti nuorisoa sosialistisen ajatte
lutavan piiriin. Liikuntatoiminnan avulla luodaan ihmisille elinikäinen
tapa huolehtia terveydestään.
Työväen Urheiluliitto on osa työväenliikettä. Se toimii läheisessä
yhteistyössä työväen poliittisten, ammatillisten, sivistyksellisten ja
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taloudellisten järjestöjen kanssa työväen elinehtojen parantamiseksi ja 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. 
TUL toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä parhaiten kehittämällä 
seuroistaan laaja-alaisia kulttuurijärjestöjä. Tämän tehtävän suoritta
minen on mahdollista vain huolehtimalla siitä, että urheilusta ja kasva
tuksesta muodostuva toimintakokonaisuus säilytetään eheänä. » 

(fUL: 1970-luvun liikuntapolitiikka) 

TUL:n liikuntapolitiikka on tunnetusti ja tunnustetusti yhteiskun
takeskeistä. Olematta vihkiytynyt politiikan ja sen eri Ieiriytymien 
salaisuuksiin rohkenen otaksua, että TUL on liikuntapolitiikassaan 
yhteiskuntakeskeisempi ja luokkakantaisempi kuin TUK; toisin sa
nottuna : TUK on politiikassaan urheilukeskeisempi kuin TULja näin 
ollen myös yhteistoiminta- ja yhdentymisvalmiimpi SVUL:n kanssa. 
TUL:n johtajan roolikuva olisi siten poliitikko-urheilumies, TUK :n 
urheilumies-poliitikko ja SVUL:n rooli olisi 'puolueeton' -urheilu
mies. Nähdäkseni on epärealistista ja todellisuuden vastaista raken
taa mitään orgaanisaatioratkaisua yhden ja yhteisen valtakunnanliit
to-haaveen varaan, vaikka monet » yhteiskunnallisesta todellisuudesta 
vieraantuneet» urheilujohtajat ovat ainakin aikaisemmin sellaista kaa
vailleet. Sellainen ratkaisu voisi olla voimavarojen keskittämistä edis
tävänä edustusurheilun kannalta toivottava, mutta liikuntakulttuu
rimme kokonaiskehityksen kannalta onneton. 

Verrattuna uusvasemmistolaisten käsityksiin ja radikaaleihin ta
voitteisiin TUL:n liikuntapoliittinen linja edustaa varsin maltillista, 
liikuntakulttuurin rakennemuutoksiin tähtäävää uudistusohjelmaa. 
Uusvasemmiston perusväitteen mukaan koko kapitalistisen maailman 
liikunta- ja urheilukulttuuri on tarkoitettu edistämään kapitalistisen 
järjestelmän säilymistä ja tukemaan luokkayhteiskunnan rakenteita ja 
sen hallitsevan luokan etuja. Tyypillisen uusvasemmistolaisen väit
teen mukaan »nykyaikainen huippu-urheilu on kapitalistisissa maissa 
hallitsevan luokan väline» 

1 ). Otaksuisi n väitteen pitävän paremmin 
paikkansa sosialistisissa maissa. Kuitenkin on varsin ilmeistä ja it
seasiassa selviö, että liikuntakulttuuri yhteiskunnan osajärjestelmänä 
aina ja kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä heijastaa ko. yhteiskunnan 
vallitsevaa järjestystä institutioineen, kehysarvoineen, valtasuhtei
neen ja moraaleineen. 

Uusvasemmiston kumouksellisin oppi merkinnee sitä, että vain 

1) Eino Heikkinen, 70-luvun liikuntapoliittisia ongelmia, Stadion 5/1972 s. 163.
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muuttamalla yhteiskuntajärjestystä ja sen perustavanlaatuisia tuotan
to- ja valtasuhteita liikunta- ja urheilutoiminta voi olla edistyksellistä 
ja palvella työväenluokan etuja. Kuntoliikunnan aatemies professori 
Jiirgen Dieckert vastaa uusvasemmistolaisten radikaaleihin vaatimuk
siin ilkikurisesti ja uusvasemmiston kritiikin kohteita myötäillen: 

» Älä koskaan pelaa, älä juokse, älä ui, älä tanssi, sillä mitä enemmän
pelaat, juokset, uit tai tanssit ja mitä enemmän kärsit liikunnan puu
tetta, sitä vähemmän sinua voidaan riistää yhteiskunnassa. Mitä
sairaaloisempi olet ja mitä surkeampi on mielentilasi, sitä vähem
män työnantaja voi sinusta hyötyä ... »2) 

4. 2 Säilyttävä liikuntapolitiikka

Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä 
on perustuslaillinen oikeutensa toimia oikeaksi katsomiensa aatteiden 
ja pyrkimysten hyväksi; heillä on oikeus uudistaa tätä yhteiskuntaa ja 
sen toimintaehtoja - liikuntakulttuuria myöten - vieläpä pyrkiä 
muuttamaan sen rakenneperusteita, jos katsovat sen tarpeelliseksi 
elämänehtojen edistämiseksi ja paremman elämän toteuttamiseksi. 
Kukapa väittää, että tämä yhteiskunta olisi valmis ja ettei siinä tai sen 
liikuntakulttuurissa olisi enää uudistamisen varaa? Toisaalta myös 
kaikilla niillä, jotka pitävät nykyistä yhteiskuntajärjestystä ja sen pe
rusteita parhaina tai ainakin kehittämiskelpoisina myös liikuntakult
tuurin kannalta, on oikeus ja velvollisuuskin niiden puolustamiseen. 
Tätä oikeutta käytti sekin urheilujärjestö, joka kielsi TV-ryhmän fil
maukset valmennusleirillä, koska ei haluttu olla yhteistyössä yhteis
kunnan rakennemuuttajien kanssa. Näin toimittaessa otetaan tietysti 
vahva poliittinen kanta säilyttämisen puolesta. Pelkään kuitenkin, että 
ollaan kovin heikoilla, jos 'säilyttäjillä' ja valtiontukeen tukeutuvilla 
järjestöillä ei ole muuta sanottavaa tai enemmän tietoa urheilun yh
teiskunnallisuudesta. Heikoilla ollaan myös, jos säilyttäjien puolustus 
perustuu kritiikin, keskustelun tai puoluepolitiikan kieltämiseen 
maamme liikuntakulttuurin kehittämisessä: 

»Oikeastaan on kummallista, miten Suomessa kaikenlaiset pienryh
mät pääsevät esille kaikenlaisin kummallisinkin ajatuksin ... Vapaus
on tietysti taattava niillekin, mutta minun mielestäni on jotain lähes
2) Jiirgen Dieckert, Freizeit im demokratischen Staat, Die politische Meinung,
143/1972 s. 44-50.
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kieroutunutta siinä, kun muutaman hengen klikki pääsee julkisin väli
nein 'aivopesemään' muita ... » (Juha Väätäinen, Katso 44/ 1972 ) 

» Vähemmän poliittista urheilua, enemmän urheilupolitiikkaa, tieteel
lisesti tutkittuna suomalaisin voimin suomalaiseen elämänmuotoon.
Menetelmä takaa maailmalla menestyvän suomalaisen huippu-urhei
lun ja työskentelykelpoisen ihmisen paremman yhteiskunnan saavut
tamiseksi. Voimme antaa hyvän ja kilpailukykyisen kuvan suomalai
sen yhteiskuntamme mahdollisuuksista koko maailman nähtäväksi ja
sen hyväksi. Se on jo - ja ainoaa - oikeaa poliittista liikuntaa ... »
(Juha Väätäinen, Uusi Suomi 8.12.1971)

Liikuntapoliittisessa päätöksenteossa liikunnan ja urheilun yhteis

hyvästä joudumme tekemisiin yhteiskuntasuhteen ja -ehtojen kanssa. 

Tuo suhde saattaa jäädä varsinkin urheilukeskeisessä järjestötoimin

nassa tiedostumatta, mutta kuitenkin se vaikuttaa päätöksentekoon ja 

harjoitettuun liikuntapolitiikkaan. Kehittämistavoitteinen päätöksen

teko on siten liikunnassa ja urheilussa poliittista, ja päätöksenteon 

tilanteissa emme pysty erottamaan urheiluminäämme yhteiskunta-mi

nästämme. Kainu Mikkola on tästä toista mieltä. Hän ihmettelee 

tutkijaa, joka tutkimalla urheilujohtajien puoluepoliittisia käsityksiä 

tekee johtopäätöksiä heidän järjestöjensä poliittisuudesta. Mikkola

maisen nokkelasti hän toteaa, että moisella »poppakonstilla saadaan 

neljän hengen korttisakkikin poliittiseksi». Tietysti on varottava ve

tämästä liian ehdottomia päätelmiä järjestön politiikasta/poliittisuu

desta yksinomaan urheilujohtajien politiikkaa/poliittisuutta koskevien 

tietojen pohjalta, koska järjestön toimintalinja on osaltaan tilanteen ja 

perinteitten määräämä, mutta siitä huolimatta tätä menetelmää voi

daan käyttää paremman puutteessa järjestön poliittisen toimintalinjan 

osoittimena. Mikkolan korttitemppu ei tässä yhteydessä ole onnistu

nut, koska liikunta- ja urheilutoiminta on aivan eri tavalla yhteiskun

nallista toimintaa ja yhteiskunnallisista ehdoistaan riippuvaa kuin kor

tinpeluu. Kortinpeluu on pikemminkin linnun laulua, josta kaikki voi

vat nauttia puolueväriin katsomatta. 
On vaikea kieltää urheilun yhteiskuntasuhteen olemassaoloa edes 

»puolueettomassa» SVUL:ssa. Huolimatta siitä, että järjestö on ur

heilukeskeisyydessään tyytynyt pikemminkin seuraamaan yhteiskun

takehitystä kuin sitä uudistamaan tai ohjaamaan edes liikuntakulttuu

rin osalta, se on aatteellisissa julistuksissaan, julkilausumissaan ja

johtajiensa puheissa myötäillyt konservatiivista yhteiskuntakäsitystä.
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Aatteellisena yhdyssiteenä SVUL on tukeutunut ns. porvarillisen 

yhteiskuntajärjestyksen mukaisiin perusteisiin: uskonto-koti-isänmaa, 

ja on liittänyt siihen omana antinaan - kilpailun. Ehkä SVUL on 

joutunut tarkistamaan tätä aikaisempaa aatteellista perustaansa, 

koska SVUL:n puheenjohtaja toivotti äskettäin »minkä tahansa po

liittisen katsantokannan omaavat henkilöt tervetulleiksi tekemään 

vain urheilutyötä». En tiedä, ovatko SVUL:n nykyiset aatteelliset 

tunnusmerkit riittävät »porvarillisen urheilujärjestön» -nimikkeeseen. 

Toisaalta pitänee paikkansa Pekka Kiviahon väite, ettei jäsenistön 

koostumus ja rakenne SVUL:kaan kohdalla sinänsä vielä määrää sen 

poliittisuutta ja ohjelmaa. Työväestöön kuuluvat voivat tietysti olla 

SVUL:ssa porvarien asialla - tai yhtä hyvin ja tarkoituksella myös 

urheilun asialla! 

Yhteiskunnan eri laitosten politisoituessa erilaisten yhteiskunnallis

ten aatteiden ja tarkoitusten edistämiseksi SVUL:n on vaikea täysin 

vetäytyä urheilun puolueettomuuden ja itseriittoisuuden kuoreen. 

SVUL:n yhteiskunnalliset aatteet ovat kuitenkin väljähtymässä 

- toiminta-ajatustakin etsitään. Samanaikaisesti liike-elämän aatteet

muodostavat SVUL:n pääosakkaita, erikoisliittoja: urheilua myydään

ja markkinoidaan - »oppimme on suoraan liike�elämästä» (HeSa

7.4.1972). SVUL-yhtymän jäsenistön voimakasta kasvua 1960-luvulla

eivät selitä yksin alueliitokset l. uusien jäsenliittojen liittymiset. Siihen

ovat todennäköisesti myötävaikuttaneet mm. liikuntaharrastusta suo

siva yleinen yhteiskuntakehitys, työväen urheiluliikkeen hajanaisuus,

SVUL-seuraverkoston paremmuus ja mahdollisesti myös SVUL:n

'porvarillisen' aatteen väljähtyneisyys. On todennäköistä, että luokka

tietoinen vasemmistoväki ei liity SVUL-seuroihin olivatpa noiden

seurojen urheilupalvelut miten erinomaisia hyvänsä. Sitä vastoin ur

heilutietoinen mutta vähemmän luokkatietoinen työväki voi hyvinkin

liittyä SVUL-yhtymään etenkin, jos a) liitto ei määrittele eikä julista

yhteiskuntakäsitystään ja b) jos se tarjoaa paremmat urheilemisen

mahdollisuudet kuin työväen urheiluliike. Paikkakunnalla, jossa on

sekä SVUL:n että TUL:n seurat suhteellisen tasasuhtaisine urheilu

palveluksineen, jäsenseuran valinta tiedostetaan todennäköisesti po

liittiseksi; jos taas paikkakunnalla on vain toisen leirin seura tai jos sen

urheilupalvelukset ovat ylivoimaiset, jäsenseuran valinta tapahtunee

usein ei-poliittisesti.

Ei voida kieltää SVUL:n voimakasta kasvua, joka, paradoksaalista 
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kylläkin, on tapahtunut ilman ohjelmaa, tai sanoisinko aatteellisen 

periaateohjelman ja urheilupoliittisen linjakkuuden kustannuksella. 
Tulevaisuus näyttää, miten SVUL väljähtyneine yhteiskunnallisine 

aatteineen pystyy säilyttämään asemansa kansallisena mahtijärjestö

nä. 

Ohjatun yhteiskuntakehityksen aikakautena tarvitaan myös ohjat

tua liikuntakulttuurin kehittämistä, ts. tarvitaan liikuntapoliittista oh

jelmointia. Mitä laajemmasta etujen yhteisyydestä on kysymys, sitä 
tähdellisempiä ovat pitkän aikavälin suunnittelu ja kehittämisohjel
mat. Voidaan sanoa myös niin, että valtakunnan tasolla järjestöjenkin 
osalta liikuntakulttuurin kehittäminen on poliittisinta, koska päätös

ten seuraukset ovat laajakantoisimmat, ja kehittämissuunnitelmien 

toteuttaminen riippuu usein yhteiskunnan rakenne-ehdoista ja liikun

tapolitiikan yhdentymisestä yhteiskuntapolitiikkaan - lopulta siis jul

kisen vallan myötävaikutuksesta. Näin järjestöjen liikuntapolitiikka 

tavalla tai toisella tukeutuu myös terveyspolitiikkaan, liikuntakasva

tukseen koulutuspolitiikassa, alan tiedepolitiikkaan ja yliopistokoulu

tukseen, ulkoilulakiin, liikennepolitiikkaan jne. Näin ollen jokainen 

liikunta-alan järjestö tarvitsee 'yhteiskuntasuhdetta', jos se mielii ke

hittää liikuntapalveluksiaan ja toimia liikuntakulttuurin edistämiseksi. 

4. 3. Kokonaisvaltainen liikuntapolitiikka

Poliittiselle keskustelulle on usein ominaista dikotominen vastak

kainasettelu: kapitalistis-porvarillinen tai sosialistinen. Yhteiskunta
suhteen tai -käsityksen ei tarvitse olla ehdottoman porvarillinen tai 

ehdottoman sosialistinen, vaan siinä voi olla aineksia molemmista 

'ideaalityypeistä', miksei niiden ulkopuoleltakin. Vain dogmaattisessa 

puhdasoppineisuudessamme ja/tai puoluesidonnaisuudessamme saa

tamme nähdä kapitalismin ja sosialismin ainoina mahdollisina yhteis
kuntajärjestyksen vaihtoehtoina ja lopullisina vastauksina yhteisöelä
män järjestämisen pulmaan. Pekka Kiviaho luokkataistelijana on huo

lissaan siitä, 

»että valtaa pitävän vasemmistopuolueen liikuntapoliittinen ohjelma
jotakin pientä yksityiskohtaa lukuunottamatta kelpaa myös oikeisto
laiselle keskustapuolueelle».

En olisi lainkaan huolissani siitä, vaikka kaikkien puolueitten oh-
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jelmassa julistettaisiin liikunnan tasa-arvoa ja sen kansalaisoikeutta 

Niemen toimikunnan tapaan: 

»Jokaisella kansalaisella tulee olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa
henkilökohtaisten edellytystensä ja taipumustensa mukaista kuntolii
kuntaa».

4. 4. Kunnallinen liikuntapolitiikka

Siirryttäessä valtakunnansuunnittelusta alue- ja yhdyskuntasuunnitte

lun tasolle liikunta- ja urheilutoiminnan riippuvuus yhteiskunnallisista 

ehdoistaan, esim. yhdyskunnan liikuntasuunnittelusta, säilyy ja konk

retisoituu, vaikka yhteisyyden piiri pieneneekin. Pyrittäessä vaikut

tamaan näihin toimintaehtoihin harjoitetaan yhteiskuntapolitiikkaa 

- ei kuitenkaan välttämättä puoluetunnuksin. Politiikan tekoa ei pidä

pelätä hysteerjsesti; sitä vastoin olisi syytä varoa sen väärinkäyttöä ja

siten esim. sitä, että ajetaan harvojen etuja suuren enemmistön etujen

kustannuksella. Luonnollisesti vähemmistölläkin on oikeutensa Iii

kuntapalveluksiin.

Yhteiskunnallisista ehdoistaan paljolti riippuu, miten urheilujärjes

töjenkin tarkoitus: urheileminen ja liikkuminen, käytännössä toteutu

vat ja kenen ehdoilla. Jotta tässä suhteessa liikunta- ja urheilu palve

lukset vastaisivat nykyistä tasapuolisemmin eri väestöryhmien tarpei

ta, tarvitaan entistä määrätietoisempaa kuntien liikuntapolitiikkaa ja 

-suunnittelua. Tällä tavalla liikuntapalvelukset voisivat nykyistä pa

remmin yhdentyä myös yhteiskuntapolitiikan kunnallisiin järjestel

miin. Suunnitelman toteuttamiseksi olisi valtiontukea - veikkaus- ja

lottovaroja - suunnattava nykyistä enemmän kunnille, joissa myös

niiden hyödyntäminen väestöenemmistön mutta myös unohdettujen

erityisryhmien etujen ja urheiluseurojen toiminnallisten tarpeitten

mukaan olisi parhaiten toteutettavissa ja kontrolloitavissa. Jos ja kun

poliittista vaikutusvaltaa lisätään maamme liikunta- ja urheilutoimin

nan kehittämisessä, se luonnollisimmin tapahtuu juuri kuntatasolla.

Täällä myös puolueitten voimasuhteiden mukainen poliittinen tahto

toteutuu välittöminä liikunta- ja urheilupalveluksina ja samalla elämi

sen ehtoina kuntalaisille. Kuntien lisääntynyt kiinnostus ja mm. kun

tainliittojen aktiivisuus ulkoilu- ja liikuntasuunnittelun edistämiseksi

tukevat esitettyä käsitystä kuntien liikuntapolitiikan jatkuvasta tär-
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keytymisestä. Matinkylän kuntoliikuntaseminaarin julkilausumassa 

19.1 1.1972 esitettiin myös samansuuntainen vaatimus: 

Liikuntatarpeet ovat kaikkia ihmisiä koskevia tarpeita. Siksi vastuu 
yhteiskunnassa on näiden tarpeiden tyydyttämisestä julkisella vallalla 
- sekä valtiovallalla että kunnilla. Kaikkien ihmisten liikuntatarpeita
tyydyttävät julkisen vallan palvelukset on tästä syystä yhdistettävä
julkisen vallan muihin kollektiivisiin palveluksiin esimerkiksi terveys
palveluksiin . . . koulutuspalveluksiin . . . liikennepalveluksiin . . . vir-

. kistyspalveluksiin . . . ympäristönsuojeluun . . . sekä työsuojelutoi
menpiteisiin samalla kun huolehditaan siitä, että nämä palvelukset
jakautuvat tasaisesti sekä alueellisesti että väestöryhmittäin.

5. Urheilemisen politisoituminen

Seuraako politiikka meitä myös urheilukentille ja polkuretkille? Pekka 

Kiviahon mukaan se olisi toivottavaa: 

»Oikeistolainen urheilija olisi sellainen, joka urheilee eliittiurheilusta
dionilla, reilun pelin hengessä tuntien urheilevansa omaksi ja maansa
kunniaksi tai häpeäksi, kilpailee rehtinä amatöörinä kymmenien tu
hansien katselijoiden silmien edessä ilmaiseksi, nautinnokseen, pääsy
lipputulojen mennessä järjestäjille ja kuuluu yhtä hyvin vasemmisto
laiseen kuin oikeistolaiseen urheiluliittoon ... »

» Vasemmistolainenkin urheilija saattaisi urheilla eliittistadionilla ja 
hänkin urheilee sääntöjen mukaan, mutta ei maansa kunniaksi tai hä
peäksi, vaan työväestön omaan etujärjestöön, ammattiyhdistykseen, 
kuuluvana, ansaittua palkkaa nauttivana työntekijänä tuntien ja tun
nustaen solidaarisuutensa sekä kansalliselle että kansainväliselle työ
väenliikkeelle ... » 

Uskossaan luja luokkataistelija on luokkataistelija urheilukentällä

kin. Poliittisin tunnuksin kilpailivat afro-amerikkalaiset Mexicon 

olympiakisoissa, ja varmasti monet DDR:n urheilijat kansainvälisillä 

areenoilla kamppailevat toimeksiantonsa mukaisesti sosialismin puo

lesta kapitalismia vastaan. Ken haluaa ja tahtoo voi Suomessakin 

urheilla ja lenkkeillä poliittisin tunnuksin ja tarkoituksin. Jos minulla

kin olisi varma usko johonkin uuteen uljaaseen maailmaan ja tieteelli

seen maailmankatsomukseen, olisin ehkä valmis itsekin lenkkeile

mään sen puolesta. Nyt kuitenkin tyydyn lenkkeilemään vain itsek-
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käästä »ponnistamisen riemusta» tunnustaen solidaarisuutta vain lii
kunnan aatteelle: liikunta kuuluu kaikille väriin, rotuun, sukupuoleen, 
säätyyn ja puolueväriin katsomatta. 

Allardt sanoo: 

»Jotkut saattaisivat pitää lintujen laulujen kuuntelemista poliittisena.
Sen muka merkitsisi vetäytymistä politiikasta ja siten vallitsevan jär
jestelmän hyväksymistä. Onneksi sentään on edelleen kaikissa poliit
tisissa piireissä yksilöitä, jotka uskaltavat unohtaa politiikan ja to
della nauttia vaikkapa lintujen laulusta.»

Sallittaneen minun sanoa henkilökohtaisena yhteiskuntakäsitykse
näni, että yhteisyytemme tunnustavana kansakuntana me suomalaiset 
tarvitsisimme kärjistyvien vastakohtien, luokkataistelujen ja eturiito
jen vastapainoksi myös yhteisyyttämme vahvistavia yhteenkuuluvuu
den ja samankaltaisuuden kokemuksia. Näitä antavat meille esim. 
edustusurheilumme menestys, eri puolueitten ja järjestöjen saman
suuntaiset liikuntapoliittiset ohjelmat, yhteinen hiihtolatu ja jaettu 
liikunnan ilo. Jos rakennamme tätä maata vain porvareille ja kapitalis
teille tai sosialisteille ja työväenluokalle, voin hyvin ymmärtää sen, 
että ollaan huolestuneita puolueohjelmien samankaltaisuudesta tai lii
kunnan ja urheilun omakohtaisen harrastuksen luokattomuudesta tai 
epäpoliittisuudesta. Mutta jos solidaarisuutemme ulottuu koko suoma
laiseen yhteiskuntaan, ·koko sen kansaan ja liikuntakulttuurin kehit
tämiseen kaikkia varten, ketään unohtamatta niin kuin valitettavassa 
määrin vielä tapahtuu, silloin on mielestäni hyvä, että voimme koh
data toisemme myös ihmisinä ilman poliittisia leimoja ja tarkoituksia 
- penkkiurheilussa, lenkillä, uimahallissa tai vaikkapa eduskunnan
urheilukerhossa. Jiirgen Dieckert kirjoittaa jokamiehen ja -naisen lii
kunnan puolesta ja neuvoo lopuksi: Älä kuntoile kapitalismin tai so
sialismin puolesta, vaan ihmisarvoisen elämän puolesta!

Jokaisen oma asia on ratkaista suhteensa urheilemiseen ja liikun
taan, jos kohtakin tuo ratkaisu saattaa paljolti riippua ympäristös
tämme ja siitä, mitä meille on opetettu ja mitä se järjestelmä, johon 
kuulumme, meiltä odottaa. Urheillessamme jonkin puolesta tai ulkoi
sen tarkoituksen hyväksi, ohjelmoidumme välikappaleiksi; tieteellistä 
maailmankatsomustamme tai muuta hyötytarkoitusta toteuttaes
samme urheilemisemme saattaa vieraantua perusolemuksestaan ja ai
dosta elämisen ilmauksesta liikunnassa. Pelkään, että näin on tapah-
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tunut ja on tapahtumassa ns. ohjelmoidussa tieteellisessä valmennuk

sessa, huippu-urheilussa, ammattiurheilussa ja yleensä kaikessa ihmi

sen ylirationaalisessa pyrkimyksessä.1) Ihminen tarvitsee elääkseen

yhteiskuntaa ja sen kehittämisen politiikkaa mutta myöskin »linnun 

laulua» ja » lapsellista ilmaisullisuutta ja sosiaalista ankkuroitumista». 

Kukaties onkin niin, että liikunta ja urheileminen on ihmiselle hyödyl

lisintä ollessaan tarkoituksiltaan hyödyttömintä. - Jyväskylässäkin 

on useita eri koulukuntia ja erilaisia liikuntapoliittisia käsityksiä. 
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Monopoli- vai dipoliratkaisu organisaatiopulmaan 

Urheilupoliittisen keskustelun kuuma aihe: valtakunnanorga
nisaation pulma. Ehdotus dipoliratkaisuksi: kilpaurheiluf/e ja 
kuntofiikunnaf/e omat erilliset yhteistyöorganisaatiot. 

Stadion/ 1971 

Urheilun valtakunnanliiton hajottaminen v. 1918 tapahtui nopeasti, 

yhdessä kokouksessa. Valtakunnanliiton jälleenrakentaminen alkoi 

välittömästi sotien jälkeen ja se on jatkunut tähän päivään asti - tu

loksettomasti. A viotarjoukset on tmjuttu milloin riittämättömien 

myötäjäisten, milloin avioehtojen liiallisuuden, milloin taas koskemat

tomuuden ja tyttönimen säilyttämisen vuoksi. Yhdistymisen vaikeu

det ovat olleet ylipääsemättömät - syystä Suomi onkin yhdistysten 

luvattu maa ainakin mitä määrään tulee. 

Organisaatio järjestää ihmisten toimintaa työnjaon ja yhteistoimin

nan pohjalta yhteisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Jos tuo yhteinen 

tarkoitus puuttuu tai se on riittämätön kumoamaan erilaisuuden erot

tavat vastavoimat, ei synny myöskään sitä läheistä ja pysyvää yhteis

toimintaa, jota yhteinen organisaatio edellyttää. Valtakunnanliiton 

perustamisyritysten epäonnistuminen osoittanee, että yhteisyyttä, yh

teisiä etuja, on ollut riittämättömästi, mutta erilaisuutta ja eturistirii

toja riittävästi. Tämä tuskin kuitenkaan yksin selittää tähänastiset 

epäonnistumiset. 

Vaikka organisaatio tosiasiassa onkin vain ihmisten yhteistoimin

nan sopimusvarainen järjestely yhteisten tarkoitusten toteuttamiseksi, 

siis eräänlainen väline, organisaatiolla on taipumus ajan mukana lai

tostua, kehittää omia organisaatiotarpeita ja perinteitä, vakiinnuttaa 

toimintamuotojaan ja -sääntöjään, perustaa pysyviä toimintatiloja 

jne., mikä merkitsee sitä, että välinetarkoituksen ohessa organisaatio 

saa sen jatkuvuutta ja koskemattomuutta edistävää itsetarkoitusta. 

Urheiluorganisaatioiden itsetarkoituksen vahvistuminen edustaa 

merkittävää toiminnan voimavarausta, mutta se osaltaan saattaa vai

keuttaa yhteistoiminnan uudelleenjärjestelyjä. 
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1. Suomen Urheilun Keskusjärjestö

Valtion urheiluneuvoston keskuudestaan asettama suunnittelujaosto 

jätti 30.6.70 opetusministeriölle muistion, jossa esitetään, että »urhei

lun- ja liikuntakasvatusjärjestöjen kokonaisorganisaation uudistami

sen johtavaksi tavoitteeksi asetettaisiin valtakunnallisen keskusorga

nisaation luominen» (s. 13) 1).

Keskusorganisaation eli Suomen Urheilun Keskusjärjestön tulisi 

mietinnön mukaan »kattaa kokonaisuudessaan nykyisten urheilu- ja 

liikuntakasvatusjärjestöjen työkenttä kuitenkin siten, että samalla kun 

näin toteutuisi välttämättömäksi katsottu yhteistyö myös riittävälle 

työnjaolle ja erityistehtäville jäisi tarkoituksenmukaiset toteuttamis

mahdollisuudet» (13). Edelleen järjestöorganisaation yhteistyön ja 

erikoistumisen mahdollisuudet on pyrittävä toteuttamaan siten, että 

»kansalaisten erilaiset odotukset tulevat parhaalla mahdollisella ta

valla tyydytetyksi» (10). Yhtenä organisaation ratkaisun näkökohtana

toimikunta pitää epäpoliittisuuden toteutumista. Toimikunnan mie

lestä poliittisten nä.kökohtien ensisijainen huomioonottaminen ei ole

enää nykyisissä olosuhteissa tarpeen, koska eri kansalaisryhmien etu

jen tasapuolinen valvonta ja poliittisten puolueiden vaikutus liikunta

poliittisissa ratkaisuissa on muulla tavalla tullut mahdolliseksi (11 ).

Todettakoon edelleen, että uuden keskusjärjestön hallinnossa lii

kuntakulttuurin eri tehtäväalueita ja nykyisiä järjestöryhmiä edusta

villa tahoilla olisi niiden toimintaa vastaava edustus (13). Järjestöver

koston yksinkertaistamiseksi toimikunta esittää järjestöjen ryhmittä

mistä ja yhdistämistä siirtymävaiheen aikana seuraaviin ryhmiin 

(näillä olisi oma osastonsa keskusjärjestöjen keskusvirastossa (14, 

16): 

I. aatteelliset kasvatusjärjestöt (SVUL, TUL, TUK, CIF)

2. erikoisliitot

3. kuntoliikuntajärjestöt

4. opiskelijain ja koululaisten järjestöt

5. vammaisten liikuntajärjestöt

Keskusjärjestöjen keskusvirastossa ja sen perustamista edeltävässä

ns. toimintakeskuksessa hoidettaisiin paitsi mainittujen järjestöryh

mien asioita myös niiden yleiset ja yhteiset hallinto-, suunnittelu-, 
1
) Valtion urheiluneuvoston suunnittelujaoston toinen osamietintö, Helsinki 1970. 
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talous-, koulutus-, tiedotus-, rakennus-, tutkimus- ja kvl-tehtävät (16), 

Näiden asioitten hoitoa varten on keskusviraston yleinen osasto. 

Muut 
järjestöt 

Opiskelijain ja 
koululaisten 

liikuntaosasto 

Opiskeli
jain ja 

koululaisten 
järjestöt 

Erikois
liitot 

SUK 

Kuntolii
kuntajär

jestöt 

1 

Suomen Urheilun l Keskusvirasto 

Kilpaurheilu
osasto 

Yleinen 
osasto 

Erityislii
kuntajär

jestöt 

Kuntoliikun
taosasto 

Aatteelliset 
kasvatus
järjestöt 

Erityisliikun
taosasto 

Toimikunta lähtee organisaatioratkaisussaan yleisen ja yhteisen 

keskusjärjestön perustamisen tavoitteesta. Ehdotuksen ansiona on 

pidettävä sitä, että se yhtenäistää, yksinkertaistaa ja kokoaa urheilun 

organisaatioverkostoa ja pyrkii samalla myös taloudelliseen ratkai

suun. Ratkaisua sävyttää kuitenkin mekaanisuus tai keinotekoisuus. 

Yhtenäisyyteen on päästy tavallaan risteyttämällä toimintoja, jotka 

eivät kuulu yhteen ja oksastamalla toisiinsa aatteita ja järjestöjä, jotka 

eivät sulaudu rinnakkaiseloon. Muistioon liittyvät eriävät mielipiteet 

ovat tästä todisteina. 

2. Organisaatiouudistuksen perusteet

Valtion urheiluneuvoston suunnittelujaosto on tähdentänyt sitä, että 

esitetty organisaatiomalli on tarkoitettu vain »järjestöjen oman suun

nittelutoiminnan perustaksi». Järjestöjen itsensä pitäisi löytää tuo lo

pullinen ratkaisu, jonka toteuttaminen alkaisi vuoden 1972 aikana. 

Järjestösidonnaisuus ja järjestöetujen puolustaminen voivat kuitenkin 

rajoittaa järjestöedustajien edellytyksiä ja liikkumavapautta ratkaisun 

löytämiseksi. Tällaisessa tilanteessa ulkopuolinen välitysehdotus voi 

olla varsin tarpeellinen. Sellaiseksi valtion urheiluneuvoston suunnit

telujaosto on ilmeisesti tarkoittanut ehdotuksensa. Samaa tavoitellaan 

seuraavassa vaihtoehtoisessa ratkaisuehdotuksessa. 
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Organisaatiouudistuksen lähtökohtana on pidettävä tiettyjen uudis

tusperiaatteiden ja -tarkoitusten toteuttamista. Jos eri järjestöt ja osa

puolet pystyvät sopimaan uudistuksen tavoitteista ja periaatteista, 

organisaation suunnittelu ja toteutuskin helpottuvat. Käsitykseni mu

kaan organisaatioratkaisun on rakennuttava ensi sijassa 1) perusjär:jes

töjen itsenäisyyden säilyttämisen, 2) liikuntakulttuurimme suotuisan 

kehityksen ja 3) taloudellisuuden perusnäkökohtien varaan. 

2. 1. Perusorganisaatioiden itsenäisyys

Perusorganisaatioiden itsemääräämisoikeus on valtiontuen ehtojen 

puitteissa pyrittävä säilyttämään organisaatioiden oma-aloitteisuuden, 

toimintavireyden ja erikoisasiantuntemuksen hyväksikäytön tukemi

seksi. Organisaatioiden yhteisistä tehtävistä huolehtivat katto-organi

saatiot olisivat niin muodoin yhteistoiminta- ja palveluelimiä, jotka 

eivät voisi tehdä perusorganisaatioita sitovia päätöksiä. 

2. 2. Liikuntakulttuurin suotuisat kehitysedellytykset

Organisaation malli voi merkittävästi edistää mutta myös haitata ao. 

toimialan kehitystä. SVUL:n erikoisliittojen itsenäistyminen 1930-lu

vulla merkitsi näiden edustamien urheilulajien kehityksen kannalta 

oikeaa organisaatioratkaisua. Ratkaisussa olisi huomioonotettava ai

nakin seuraavat kehitykseen vaikuttavat näkökohdat. 

A. Erilaisia tavoitteita ja t2rkoituksia voidaan tehokkaimmin edistää
toisistaan riippumattomien organisaatioiden avulla ja samanlaisia tar
koituksia yhteisen organisaation ja yhteistoiminnan avulla.

Kilpaurheilun ja kuntoliikunnan tavoitteet ja järjestelmät eroavat 

toisistaan siksi paljon, että niiden organisatorinen eriyttäminen ny

kyistä selvemmin toisistaan on tarkoituksenmukaista ja kummankin 

lohkon kehityksen kannalta suotavaa. Kilpaurheilun ja kuntoliikun

nan erottuminen organisaatiokuvioissa toisistaan olisi omiaan edistä

mään kummankin lohkon sisäistä eriytymiskehitystä: huippu-urheilun 

erottumista muusta kilpaurheilusta ja kuntoliikunnan erityisalojen 

- kuntoutuksen, liikuntaterapian, vammaisliikunnan yms. erityislii

kunnan - erilaistumista toisistaan. Yhtenä keskeisimpänä kysymyk-
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senä organisaatioratkaisussa onkin se, yhdistetäänkö kilpaurheilu ja 
kuntoliikunta yhteen ja samaan keskusjärjestöön vai perustetaanko 
kummallekin liikuntakulttuurimme päälohkolle oma, toisistaan riip
pumaton organisaationsa. 

Kaikkia yhdistävä Suomen Urheilun Keskusjärjestö -ratkaisu mer
kitsisi käsitykseni mukaan vain näennäistä, ulkoista yhtenäisyyttä. 
Toiminnallisen ja aatteellisen yhtenäisyyden puuttuessa ratkaisu voi 
johtaa vaikeuksiin ja tuskin takaa eri osa-alue.itten optimikehitystä. 
Toimintakitka vähenee ja kehittymisen mahdollisuudet paranevat, jos 
kilpaurheilu ja kuntoliikunta voivat toteuttaa omia tarkoituksiaan toi
sistaan riippumattomissa valtakunnallisissa keskusyksiköissä. 

B. Organisaatioratkaisussa on tunnustettava erilaisten väestöryh
mien, aatteiden ja liikuntapoliittisten pyrkimysten olemassaolo.

Vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt ovat syntyneet ihmisten ja väestö
ryhmien yhteisten harrastusten ja pyrintöjen pohjalle. Tietty yhtei
syyden kokemus on välttämätön ehto organisaation olemassaololle ja 
toimintakyvylle. Organisaatioratkaisussa on tärkeää huomioonottaa 
tämä yhteiseen harrastukseen, elämänpiiriin tai aatteeseen perustu
vien väestöryhmien olemassaolo ja suunniteltava ratkaisu näiden 
luonnollisten ryhmittymien varaan. Organisaation toimintakyky jää 
puutteelliseksi, jos siinä pyritään väkisin yhdistämään sellaisia tavoit
teita, toimintamuotoja tai väestöryhmiä, jotka eivät kuulu yhteen tai 
joilla ei ole riittävästi yhteistä jakamista. Näitä yhdentäviä tai erotta
via siteitä voivat olla liikuntakulttuurimme monet aatteetkin: Suomi 
voittoon, korkealle kansan kunto, naisasia-aate, koti - uskonto 
- isänmaa, työväenaate, kuntoliikunnan ja kilpaurheilun aatteet,
olympia-aate jne.

C. Organisaation on tavoitettava eri väestöryhmät ja sen on pystyt
tävä vaikuttamaan julkiseen liikuntasuunnitteluun.

Organisaation on luonnollisesti pystyttävä tavoittamaan ne ihmiset 
ja väestöryhmät, jotka ovat kiinnostuneita sen tarjoamista toiminta
mahdollisuuksista ja palveluksista. Tämä näkökohta viittaa organisaa
tion valtakunnalliseen ja alueelliseen ulottuvuuteen, mutta myös sen 
aatteelliseen hyväksyttävyyteen ja samastettavuuteen: porvarilliseksi 
leimautunut järjestö ei voi tavoittaa työväestöä eikä työväenjärjes-
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töksi leimautunut porvaria. Edelleen organisaation on kyettävä te

hokkaasti vaikuttamaan julkiseen liikunta- ja urheilusuunnittelua kos

kevaan päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla. 

2. 3. Taloudellisuuden vaatimus

Taloudellisuuden vaatimus on ollut organisaatiouudistuksen keskei

senä lähtökohtana ja se merkitsee käytettävissä olevien voimavarojen 

mahdollisimman tehokasta käyttöä. Tämän vaatimuksen mukaisesti 

olisi pyrittävä yhdistämään kaikki sellaiset järjestöt samaan perusor

ganisaatioon, joilla on yhteistoiminnan edellytykset ja tavoitteiden, 

kannattajajoukkojen ja aatteiden riittävä yhteisyys. Taloudellisuus 

merkitsee myös sitä, että organisaatiouudistuksessa käytetään mah

dollisimman paljon hyväksi jo olemassa olevia organisaatiorakenteita 

ja että eri perusorganisaatioiden yhteiset ja yleiset tehtävät pyritään 

hoitamaan keskitetysti. 

3. Ehdotus organisaatioratkaisuksi

3. 1. Kilpaurheilun valtakunnanorganisaatio

Kilpaurheilun organisaatioratkaisua voidaan kutsua toimikunnan ni

miehdotuksen mukaisesti Suomen Urheilun Keskusjärjestöksi, mutta 

myöskin SVUL:ksi - ei nimi miestä pahenna - sillä SVUL:n organi

saation mukainen ratkaisu täyttää hyvin edellä esitetyt perusteet kil

paurheilun osalta. SVUL:n tai SUK:n kilpaurheiluperheeseen kuului

sivat eri urheilulajeja edustavat erikoisliitot perusorganisaatioina, 

maakuntatoiminnasta huolehtivat piirijärjestöt ja kilpaurheilun perus

yksiköt, urheiluseurat. Urheiluseurat kuuluisivat suoraan, ilman vä

littäviä aatteellisia yhdyssiteitä erikoisliittojen jäsenyyteen. 

SUK:n tai SVUL:n keskusvirasto tai -toimisto huolehtisi nykyisen 

käytännön mukaisesti perusorganisaatioiden yhteisistä tehtävistä 

osastojaon puitteissa: koulutus, tiedotustoiminta, yleinen suunnittelu, 

talous ja kirjanpito, nuorisotoiminta, tutkimus, yhteystoiminta jne. 

Koulutus- ja tutkimustoiminnan hoitaminen tapahtuisi yhteistoimin

nassa yliopistojen ja urheiluopistojen kanssa. Ruotsinkielisen nuori

son kilpaurheilun edistämiseksi keskusvirastossa voisi olla ao. osasto 
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ja/tai Finlands Svenska Centralidrottsförbund (CIF) toimisi edelleen

kin riippumattomana ruotsinkielisen urheilu- ja liikuntatoiminnan aat

teellisena yhdyssiteenä tai SUK:n hallintoon liittyvänä tukijärjestönä. 

3. 2. Kuntoliikunnan valtakunnanorganisaatio

Ehdotukseni poikkeaa ratkaisevasti urheiluneuvoston toimikunnan 

ehdotuksesta siinä, että kuntoliikunta erotetaan kilpaurheilun organi

saatioista omaksi valtakunnalliseksi järjestöliittymäksi, Kuntoliikun

nan Edistämisjärjestöksi (KEJ). Järjestön tehtävänä olisi huolehtia 

perusorganisaatioiden ja kuntoliikunnan yleisistä ja yhteisistä tehtä

vistä, jollaisia ovat mm. liikunnan yhdyskuntasuunnittelu, tutkimus, 

koulutus, tiedotustoiminta, väline- ja varustetestaus ja tähän liittyvä 
kuluttajavalistus sekä yhteystoiminta. Kuntoliikunnan perusorgani

saatioiden yhteistyöelimenä ja edellä lueteltujen yhteistehtävien to

teuttajana voisi tulla kysymykseen myös nykyiseltä edustukseltaan ja 

tehtäviltään laajennettu Liikunnan ja Kansanterveyden Edistämissää

tiö (Jyväskylä). Tämä säätiöratkaisu takaisi samalla hyvän linkkiyh

teyden kuntoliikunnan perusorganisaatioiden ja Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutus- ja tutkimustoiminnan välil

le. 

Kuntoliikunnan perusorganisaatioina olisivat Kuntoliikuntaliitto 

(KLL), Yleinen Liikuntaliitto (YLL), Työväen Liikuntaliitto (TLL 

tai TUL - ei nimi miestä pahenna) ja Vammaisliikuntaliitto (VLL). 

Koululiikuntaliiton muodostaisivat koululaitoksen piirissä toimivat 

urheilu- ja liikuntajärjestöt. KLL voisi muista Kuntoliikunnan perus

organisaatioista poiketen liittyä myös SUK:n tukijärjestöihin ja eri

koisliittoihin. 

Yleisen liikuntaliiton (YLL) muodostaisivat ne kuntoliikunnan, ul

koilun ja retkeilyn sekä seuravoimistelun alalla kansanterveyden ja 

liikunnanharrastuksen edistämiseksi toimivat järjestöt, jotka eivät 

katso kuuluvansa kilpaurheilujär:jestöihin ja jotka yhteiskunnallisesti 

tai aatteellisesti e1\ ät samasta itseään myöskään työväen liikuntajär

jestöihin. 

Työväen Liikuntaliitto (TLL tai TUL) koostuisi työväen ja työvä

enliikkeen parissa toimivista urheilu- ja liikuntajärjestöistä ja se toi

misi samalla kaikkien työväen liikunta- ja urheiluseurojen - myös 

SUK:öön kuuluvien kilpaurheiluseurojen - aatteellisena yhdyssi-
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teenä ja kasvatusjärjestönä. 

Vammaisliikuntaliiton (VLL) muodostaisivat kuntoutuksen ja eri

tyisliikunnan alalla toimivat järjestöt. Väestön erityisryhmien liikun

nan ja liikuntahuollon tarpeista huolehtiminen voitaisiin aluksi järjes

tää myös siten, että KEJ :öön ja kuntoliikunnan perusjärjestöihin pe

rustettaisiin erityisliikunnan osastot. Vastaavasti niihin voitaisiin pe
rustaa myös ruotsinkielinen osasto huolehtimaan ruotsinkielisen väes

tönosan kuntoliikunnan edistämisestä ja/tai CIF voisi toimia KEJ :n 

tukiorganisaationa ja ruotsinkielisen väestön aatteellisena yhdyssitee

nä. 

Erityisen merkittävä osa kuntoliikunnan valtakunnallisessa edistä

mistyössä olisi annettava sellaisille ulkopuolisille järjestöille, jotka 

varsinaisesti muita tavoitteita toteuttaessaan edistävät myös kuntolii

kuntaa jäsenistönsä keskuudessa tai olisivat valmiit toimimaan kunto

liikunnan perusjärjestöjen aatteellisina tai taloudellisina tukijoina. 
Nämä järjestöt tai organisaatiot voisivat liittyä tukijärjestöinä KEJ :n 

ja sen eri perustajajärjestöjen organisaatioihin tai sitten niihin pyrittäi

siin luomaan muuten hyvä yhteistoiminnallinen yhteys. Näitä tällaisia 

tuki- ja yhteistoimintaorganisaatioita voisivat olla mm. kuntien liitot, 

työmarkkinajärjestöt, puolustuslaitos, kansansivistysjärjestöt, kan

santerveyttä edistävät laitokset, yhdyskuntasuunnittelun laitokset ja 

järjestöt, vakuutuslaitokset, puoluejärjestöt jne. 

Kuntoliikunnan maakuntahallinnon järjestäminen on tarpeen vain 

jos seurojen välinen kuntoliikuntatoiminta sitä vaatii. Maakunnallis

ten liikuntajuhlien ja -näytösten ja alueellisen koulutustoiminnan jär

jestämiseksi ei välttämättä tarvita pysyvää ja melkoisia voimavaroja 

vaativaa piiriorganisaatiota; näistä tehtävistä voidaan selviytyä myös 

erityistehtäviä varten perustettujen tilapäisten toimikuntien avulla. 

Maakunnan yleisen itsehallinnon uudistuksen yhteydessä olisi kui
tenkin huolehdittava siitä, että kuntoliikunnan ja sen maakuntasuun

nittelun tarpeet otetaan huomioon. Maakunta- tai piirihallintoa tärke

ämpänä on pidettävä kuntoliikuntaseurojen yhteistoimintaa kuntata

solla liikunnan yhdyskuntasuunnittelun ja kuntoliikunnan harrastuse

dellytysten kehittämiseksi. Näitä tarkoituksia edistämään tarvitaan 

seuraneuvostoja tai muulla tavalla järjestettyä seurojen yhteistoimin

taa. 

Kuntoliikunnan valtakunnanorganisaation kehysmalli olisi näin ol

len seuraava: 

19 Urheilu-ihminen-yhteiskunta 281 



Koulu
liikunta

liitto 
(KLL) 
5-6 

Kuntoliikunnan Edistämisjärjestö (KEJ) 

Yleinen 
liikunta

liitto 
(YLL) 
4-5

Keskustoimisto 
Osastojako 

Tukijärjestöt 

1 

Työväen 
liikunta-

liitto 
(TILL/TUL) 

4-5

Tukijärjestöt Tukijärjestöt 

Vammais
liikunta

liitto 
(VLL) 
4-5

Tukijärjestöt 

Mallin mukainen organisaatiouudistus edistäisi liikuntakulttuu

rimme toiminnallista työnjakoa, sitä vastaavaa hallinnollista yhtenäi

syyttä ja voimavarojen taloudellista käyttöä sekä antaisi myös hyvät 

edellytykset liikunta- ja urheiluelämän kaikkien lohkojen kehitykselle. 

Ratkaisu pelkistäisi myös suuresti nykyistä organisaatiokuvaa: järjes

töjen lukumäärä supistuisi neljännekseen tai viidennekseen nykyi

sestä (kaaviossa olevat luvut osoittavat tietyn perusorganisaation 

alalla toimivien järjestöjen nykyistä lukumäärää); myös piiritasolla 

saavutettaisiin suuri voimavarojen säästö. 
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SOVINNAISVIISAUS JA 
•• a• 

JA YKAT USKOMUKSET 

Urheiluelämässä uskomukset ovat luutuneet ja keskustelu on 
jäädytetty. Vielä 1960-luvul/a eletään puhdasoppisuuden ai
kaa. Ravistelua. 

Stadion/1965 

Vuoden 1965 kulttuuripoliittisten neuvottelupäivien ideasato on kor

jattu. Päättöjuhlassa professori Matti Kuusi pelkisti päivien tulokset 

sukkeluuteen: joku professori oli eteisaulassa pannut tohtorinhattunsa 

väärinpäin päähän antaen siten eräälle opiskelijalle aiheen huomauttaa 

asiasta, johon professori oli tokaissut: » Mistäs herra tietää mihin 

suuntaan olen menossa. - Kuitenkin on jotain varmaa: jos mielitään 

edistyä on vapauduttava sovinnaisen ajattelun kahleista, on etsittävä 

uutta, on opittava asennoitumaan kriittisesti nykytilaan, on sivuutet

tava erilaiset ryhmäedut ja arvovaltanäkökohdat ja on uskallettava 

tarkistaa vanhoja uskomuksia niin tuskallista kun se saattaakin olla. 

Tämä on edistymisen välttämätön edellytys. Uusien ideoitten inven

tointi ja pyrkimys vapautua sovinnaisajattelun kahleista ovat parasta 

kulttuuripäivien saavutuksissa. Tähän vapautumiseen näyttää aika 

kypsyneen taloudellisella ja kulttuurielämän aloilla - mutta merkkejä 

siitä havaitaan myös poliittisessa elämässä. 

Mutta milloin alkaa maamme urheilu- ja liikuntakasvatusväki kyp

syä samaan? Milloin järjestetään ensimmäiset urheilu- ja liikun poliitti

set neuvottelupäivät samassa hengessä? Ei niin kauan kun »arvon 

mekin ansaitsemme» on tärkeintä mitä kaipaamme. Ei niin kauan, kun 

pelkäämme epäsovinnaisen ajattelun sekoittavan omia ympyröitämme 

tai vaarantavan arvovaltaamme urheilun ja liikuntakasvatuksen johta

jina. Ei niin kauan, kun luulemme, että vain me tiedämme, kun me 

uskomme, että tiedämme jo kaiken, kunhan muut vain tekevät tah

tomme. 

Maailmanmainetta saavuttanut amerikkalainen taloustieteen pro

fessori John K. Galbraith pohtii kirjassaan The Affluent Society hy

vinvointiyhteiskunnan taloudellisia ongelmia epäsovinnaiseen ta

paan.1) Jo kirjansa motto on taloustieteessä epäsovinnainen: »Ta-

1) John Kenneth Galbraith, The Affiuent Society, New York, 1958.
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lousmiehen, kuten muidenkin, on oltava kiinnostunut ihmisen lopulli

sista tarkoituksista. » Johdantokappaleessa Galbraith riepottelee so

vinnaisajattelua, josta seuraavassa joitakin poimintoja. 
Yhteiskuntaelämän tulkinnassa kilpailevat keskenään asialliset ja 

totunnaiset käsitykset. Yleisö antaa tunnustusta sille, mistä se pitää. 

Yleisön tunnustus on tärkeämpi testi kuin totuus yhteiskuntaelämää 

koskevassa keskustelussa. Suosion tavoittelijat, pyrkyrit ja suhde

miehet ovat ensi sijassa kiinnostuneita totunnaisen, yleisesti hyväksy

tyn jäljittelemisestä. Yleisön tunnustus on osoitus heidän pätevyydes

tään. Tunnustelemalla yleisön reaktioita ja testaamalla ennakolta pu

heet ja kirjoitukset opitaan välttämään epäonnistumisen riski. 

On monia tekijöitä, jotka tekevät sovinnaisajattelusta suositun ja 

yleisesti hyväksytyn. Miellyttävyys on yleisesti totuuden koetinkivi: 

hyväksymme sen, mikä on sopusoinnussa omien intressiemme ja 

oman mukavuutemme kanssa - ja kannatamme sellaista, mikä ei ai

heuta epämieluisia tarkistuksia uskomuksissamme. 1)

Edelleen Gailbraithin mukaan hyväksymme helpoimmin sellaisen, 

joka lisää minäarvostustamme. Ehkä tärkein tekijä sovinnaisten ide

oitten hallitsevuuteen on se, että me yleensä hyväksymme sen, mitä 

me parhaiten ymmärrämme: me tarraudumme ideoihin, jotka vastaa

vat omaa ymmärrystämme. Tämä ymmärryksemme on eräänlainen 

'saavutettu etu', jota pyrimme varjelemaan tarkemmin kuin mitään 

muuta. Tästä syystä ihmiset puolustavat usein uskonnollisella kiih

kolla vaivalla oppimaansa ymmärrystä. 

Koska ideoitten hyväksyttävyyden tärkein testi on niiden tavano

maisuus, tuttuus, näillä ideoilla on yleensä suuri vakaisuus ja ennus

tettavuaus. Tästä syystä Galbraith kutsuu niitä sovinnaisviisaudeksi 

(conventional wisdom). Sovinnaisviisauden tärkein tunnusmerkki on 

sen yleinen hyväksyttävyyden aste. Se on niiden hyväksymä, joille se 

on osoitettukin. Ihmiset haluavat toistuvasti kuulla sovinnaisviisaut

ta, koska tämä palvelee minää: yksilöt tuntevat mielihyvää tietäes

sään, että monet toiset ja heitä kuuluisammatkin henkilöt ovat heidän 

kanssaan samaa mieltä. Ja kuuna uudeileen sitä, mihin uskoo, vahvis

taa tuota uskoa. Yksilö tietää, että hänen ajatuksillaan on tukea - hän 

ei ole yksin. 

1) Kokeellisessa tutkimuksessa on voitu todeta, että asiantuntijaan luotetaan hänen
informaationsa ollessa mieluisaa ja häntä epäillään informaation ollessa epämieluisaa.
Ks. Francis J. DiVesta ym., Confidence in an Expert as a Function of his Judgements,
Human Relations, voi. 7, no 3, 1964, s. 235-242.
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Galbraith sanoo, että sovinnaisviisauden toistaminen on uskonnol

linen riitti ja se on tunnustuksellinen akti samassa mielessä kuin py
hien kirjoitusten ääneenlukeminen tai kirkossa käynti. Tämä selittää 
mieltymyksemme hymistyksistä ja totunnaisuuksista kokoonpantui
hin esitelmiin ja juhlapuheisiin - saamme uskon vahvistusta vaikka 

harvemmin ajattelemisen aihetta. Oppineet kokoontuvat säännölli

sesti kokouksiinsa, joissa toistuvasti kuunnellaan ehkä uusin, elegan
tein sanakääntein esitettynä sitä, mitä on aikaisemmin jo kuultu. 

Mutta tämä ei mitätöi riittiä, sillä riitin tarkoituksena ei ole ole välittää 
uutta tietoa, vaan antaa hohtoa jo opitulle ja oppineille itselleen. 
Sovinnaisviisauden esittäminen on osittain kehittynyt ammattimai

seksi. TV :n ja radion toimittajat - usein myös lehtimiehet - esittävät 

ammattimaisen hienostelevasti sellaisia käsityksiä, joita heidän ylei

sönsä pitää hyväksyttävinä. Sovinnaisviisaus on yleisesti myös eh
tona statuksen saavuttamiselle akateemisessa, julkisessa ja liike-elä

mässä. 
Sovinnaisviisauden pahimpia vihollisia eivät ole niinkään uudet 

ideat kuin tapahtumien seuraannot. Sovinnaisviisaus ei ole lähtöisin 
siitä maailmasta, jota se on tarkoitettu tulkitsemaan, vaan yleisön 

maailmankäsityksestä. Yleisön maailmankuva säilyy samana ja va
kaana vaikka maailmamme muuttuu. Siksi sovinnaisviisautta uhkaa 

vanhentuminen, ajastaan jälkeenjääminen. Tämä ei ole välittömästi 
kohtalokasta. Kohtalokkaaksi sovinnaisviisaus käy vasta, kun totun
naiset käsitykset ja uskomukset osoittautuvat riittämättömiksi ja vir� 
heellisiksi toimintaseurantojen valossa. Tämä on ennemmin tai myö

hemmin kaikkien sellaisten ideoitten kohtalo, jotka ovat menettäneet 
mielekkyytensä muuttuvassa maailmassa. 

Galbraith ei kuitenkaan ummista silmiään epäsovinnaisuuden vaa

roilta - kaikkeen yksipuolisuuteen sisältyy harhaa. Galbraith sanoo, 
että harvat ihmiset ovat hyödyttömiä, ja hyödyttömiä eivät myöskään 
ole sovinnaisesti ajattelevat. Jokaista yhteiskuntaa on suojattava ajat

telun liialliselta vallattomuudelta. Yhteiskunta-ajattelun alueella älyl
listen uutuuksien vyöryttäminen johtaa tuhoisiin seurauksiin. Uudet 
ideat on seulottava ja niiden kelvollisuus on testattava, jotta niiden 

avulla voitaisiin torjua sovinnaisuusviisauden hengettömyys ja kehi
tyskitka. 

Näin siis Galbraith avaa kirjansa, joka on täynnä epäsovinnaisia 
ajatuksia sovinnaisviisaudesta taloustieteen alalla. Ei olisi kovinkaan 
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vaikeaa osoittaa sovinnaisajattelun hallitsevuus myös urheilu- ja lii

kuntakasvatuselämässä. Juhla-, kokous- ja kurssitilaisuuksien esitys

ten tai »virallisten äänenkannattajien» sisällön analyysi todennäköi

sesti jo osoittaisi idealiikenteen näivettyneisyyden urheiluelämässä. 

Gailbraith opettaa, että on turvallista ja statusta kohottavaa edustaa 

sovinnaista ajattelua: ei jää yksin, saa tukea ja pääsee suosioon. 

Taitaapa olla niin, että on turvallisempaa ja arvostetumpaa perehtyä 

huippu-urheilumme historiaan kuin pohdiskella olympiaideologian ja 

amatööriurheilun arvoja. On suositumpaa ja turvallisempaa myötäillä 

yleisön sovinnaisia odotuksia kuin pohtia jäsenistöenemmistön pas

siivisuuden syitä. On uljaampaa ja sovinnaisempaa vedota uhrival

miuteen ja isänmaan kunnian puolustamiseen kuin pysähtyä ihmette

lemään toteutuuko yksin olympiamenestyksessä isänmaan paras. 

Sovinnaisuudesta pitäytyminen on tyypillistä ns. autoritaarisille 

henkilöille. W. T. Adornon ym. autoritaarista persoonallisuutta eritte

levän tutkimuksen mukaan näille henkilöille on lisäksi tunnusomaista 

voiman ja kovuuden ihailu, autoritaarinen alistuneisuus, taikauskoi

suus ja kaavoittuneisuus sekä autoritaariset aggressiot epäsovinnai

suutta kohtaan. Ryhmäkeskeisyys on myös korostunut autoritaarisilla 

henkilöillä ja jäykkä »omien» ja oman ryhmän erottelu »toisista» ja 

toisten ryhmistä: 

» ... ryhmäkeskeisyys merkitsee kaavoittunutta, kielteistä ja viha
mielistä asennetta ulkoryhmiä kohtaan ja samalla kaavoittunutta,
myönteistä asennetta sekä alistuneisuutta omaa ryhmää kohtaan;
edelleen sille on tunnusomaista hierarkinen, autoritaarinen näkemys
ryhmien vuorovaikutuksesta: omaa ryhmää pidetään oikeutetusti hal
litsevana ja ulkoryhmiä alistettuina» 1)

Tämä tutkimus, jota pidetään eräänä merkittävimpänä viime vuosi

kymmenen käyttäytymistieteiden ,tuotannossa, on antanut herätteitä 

lukuisille jatkotutkimuksille. Näistä on ehkäpä huomattavin M. Ro

keachin tutkimus avoimista ja jäykistä (suljetuista) uskomusjärjestel

mistä. 2) Uskomusten jäykkyys on autoritaarisille henkilöille usein

tunnusomaista. 

Rokeachin mukaan uskomusjärjestelmän avoimuus-jäykkyys riip-

1) W. T. Adorno ym., The Authoritarian Personality, New York, 1950, s. 250.

2) M. Rokeach, The Open and Closed Mind, New York, 1960.
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puu siitä missä määrin tiedon omaksumisessa, arvostamisessa ja tie

dostavassa käyttäytymisessä vaikuttavat tilanteen relevantit vaati

mukset ja missä määrin taas epärelevantit sisäiset paineet - esim. 

minä-motiivit, valtapyyteet, ahdistuneisuus - tai ulkoiset auktoritee

tit. U skomusjärjestelmän jäykkyys riippuu luottamuksesta absoluutti

siin auktoriteetteihin ja uskomusten hyväksyminen edellyttää ulkois

ten auktoriteettien vahvistamista. Auktoriteettien vaikutusvalta 1. 

kyky vahvistaa uskomuksia, ei nojaa auktoriteetin erehtymättömyy

teen tai harhattomuuteen, vaan niiden kykyyn palkita tai rangaista. 

Sovinnaisviisaus edustaa ilmeisesti juuri tällaista auktoriteettia. 

Rokeach etsii selitystä erityyppisiin uskomusjärjestelmiin ja koros

taa jäykän, auktoriteetteihin nojaavan uskomusjärjestelmän turva

funktiota: mitä uhkaavammalta näyttää maailma, sitä suljetumpi on 

henkilön uskomusjärjestelmä ja sitä suurempaa luottamusta hän osoit

taa absoluuttisia auktoriteetteja kohtaan. Suhteellisesti avoimen us

komusjärjestelmän omaavat henkilöt taas kokevat maailman vähem

män uhkaavana, »ystävällisempänä». Nämäkin henkilöt vastaanotta

vat vaikutteita auktoriteeteilta, mutta vaikutus riippuu ensi sijassa 

näiden auktoriteettien välittämän informaation harhattomuudesta, 

täsmällisyydestä, johdonmukaisuudesta ja ristiriidattomuudesta muun 

tiedon kanssa. - Henkilösuhteisiin viitaten Rokeach väittää, että jäy

kän, auktoritaarisen uskomusjärjestelmän omaavat henkilöt arvosta

vat toisia henkilöitä ensi sijassa sen mukaan, ovatko nämä samaa 

mieltä heidän kanssaan. 

Uskomusjärjestelmillä on kaksi funktiota samanaikaisesti: 1) us

komusjärjestelmä antaa tiedostamista ja ymmärtämistä palvelevan 

tulkintakehikon ja 2) uskomusjärjestelmä antaa turvaa todellisuuden 

uhkaa vastaan. Jos näistä kahdesta tehtävästä tiedostamisen ja ym

märtämisen tarpeet ovat selvästi etualalla ja vastaavasti siis turvan 

tarve taka-alalla, uskomusjärjestelmä kehittyy todennäköisesti avoi

meksi. Jos taas koetaan todellisuuden uhkaa, niin turvan tarve voimis

tuu ja tiedostaminen väistyy taka-alalle, mikä on omiaan vahvista

maan auktoriteettiuskoa ja uskomusjärjestelmän jäykistymistä. 

Ruotsissa on äskettäin valmistunut työnantajajärjestön henkilöhal

linnon neuvottelukunnan toimesta tutkimus, joka niinikään luotaa au

toritaarista käyttäytymistä. 1) Tässä tutkimuksessa Sigvard Rubeno-

1) Sigvard Rubenowitz, Emotional Flexibility-Rigidity as a Comprehensive Dimension
of Mind, Stockholm, 1963.
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witz pelkistää faktorianalyysin avulla emotionaalisen jäykkyy

den-joustavuuden ja osoittaa, että tämä persoonallisuuden ominaisuus 

vaikuttaa suuntaa antavasti henkilön ajatteluun, tiedostamiseen ja 

käyttäytymiseen. Emotionaalinen jäykkyys (-joustavuus) viittaa nii

hin vaikeuksiin, joita toisilla henkilöillä on sellaisten uusien tottumus

ten ja » vastusreaktioiden» omaksumisessa, jotka ovat ristidiidassa jo 

omaksuttujen vanhojen ajatuskaavoittumien ja tottumusten kanssa. 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset voidaan pelkistää seuraavasti: 

- jäykät henkilöt vastustavat enemmän mielipiteen muutoksia kuin

joustavat henkilöt,

- jäykät ovat pedanttisempia ja kannattavat enemmän tiukkaa järjes

tystä kuin joustavat,

- jäykät ovat ahdistuneempia ja kaunaisempia kuin joustavat,

- jäykät ovat autoritaarisempia ja panevat suurempaa painoa sosiaali-

seen arvonantoon kuin joustavat,

- jäykät ovat suvaitsemattomampia ja ennakkoluuloisempia kuin

joustavat,

- jäykkien intressit ja tiedollinen pohja ovat rajoittuneemmat kuin

joustavien,

- jäykkien näkökulma on lyhytjänteisempi kuin joustavien ja heidän

asenteilleen on tunnusomaista »tämä ja nyt» ja

- jäykkyys on yleisempää vanhemmissa kuin nuoremmissa ikäluokis

sa.

Tutkimuksessa ei voitu todeta mitään älykkyyseroja jäykkien ja 

joustavien henkilöiden välillä. Kärjistäen tutkimuksensa tuloksia Ru

benowitz toteaa, että äärimmäisen jäykällä henkilöllä on autoritaari

sen alistuva suhde auktoriteetteihin - vanhempiin, johtajiin, puoluei

siin, yliluonnollisiin voimiin, sosiaalisiin normeihin - hän on suvait

sematon toisin ajattelevia kohtaan, hänellä on pakonomainen tarve 

korostaa järjestystä ja sovittelu on hänelle vaikeaa. Edelleen jäykkä 

henkilö ei voi hyväksyä epäsovinnaista taidetta ja hänelle on tunnus

omaista tunnepitoinen, epärationaalinen poliittinen asennoituminen 

ja ankarat kasvatusasenteet. 1) Näin kärjistyneenä emotionaalinen

1) Antti Eskola on voinut todeta yhtäpitävästi, että jäykät henkilöt suhtautuvat kieltei
semmin kuin joustavat moderniin taiteeseen; ks. Jäykkyys ja taidekäsitykset, Tampere,
1963.
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jäykkyys ilmenee harvoin, jos koskaan, todellisuudessa, sillä käytän

nön elämäntilanteissa muutkin tekijät kuin jäykkyys aikaansaavat 

asenteiden ja käyttäytymisen vaihtelua. 

Rokeachin tavoin Rubenowitz tulkitsee jäykkyyden turvallisuuden 

tarpeen pohjalta: jäykkyys perustuu pyrkimykseen jäsentää maailma 

turvalliseksi ja vakaaksi. Emotionaalisen jäykkyyden kehittymiseen 

vaikuttavat tutkijan mukaan perintötekijöiden ohessa lapsuuden ko

kemukset ja erilaiset kulttuuri- ja tilannetekijät. Tutkimustosiasiat 

viittaavat mm. siihen, että kulttuuriympäristön muuttumattomuus on 

omiaan edistämään emotionaalista jäykkyyttä ja sen säilymistä. Vas

taavasti on voitu todeta, että totunnaisuuksista poikkeavien tietojen, 

vaikutteiden ja kokemusten runsaus edistävät joustavuutta: henkilö 

oppii oivaltamaan, että eri kulttuurit, yhteisöt ja tilanteet edistävät 

erilaisia reaktiomahdollisuuksia. Monipuoliset kokemukset lisäävät 

joustavuautta, jos ja kun henkilö havaitsee yksioikoisten, valmiiden 

poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten ideoiden rajoittunei-

, suuden. Tällaiset kokemukset edistävät uusien ideoitten omaksumista 

ja auttavat näkemään, että jokaiseen tilanteeseen sisältyy monia vaih

toehtoisia mahdollisuuksia. 

Edellä katsasteltujen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että 

emotionaalinen jäykkyys ja auktoritaarisuus ankkuroituvat kaavoittu

neeseen ja jäykkään uskomusjärjestelmään, jota pyritään visusti varje

lemaan uusien ideoitten tartunnalta. Ei vanha koira opi haukkumaan. 

Toisaalta on ihmeellistä, että me yleensä pystymme nykyisessä muut

tuvassa yhteiskunnassa pitäytymään lujasti vanhoissa uskomuksis

samme ja säilyttämään henkinen koskemattomuutemme. Vaikka yh

teiskunta syöttää jatkuvasti uusia ideoita ja vaikutteita, voimme kui

tenkin jäykästi linnoittautua omiin uskomuksiimme. Kieltämättä tä

mänkaltainen jäykkyys on heikkenemässä- urheilun ja liikuntakasva

tuksen maailmassakin -'- mutta usein vielä sovinnaisviisaus ja jäykät 

uskomukset hallitsevat ajatteluamme ja käyttäytymistämme. 

Osaamme myös soveltaa monia tehokkaita torjuntamekanismeja var

jellaksemme pyhiä ympyröitämme. Osaamme välttää kaikkea sellaista 

informaatiota, joka saattaisi uhata uskomuksiamme: suojaamme po

liittista vakaumustamme luottamalla vain oman puolueemme äänen

kannattajiin ja äänitorviin, hyväksymme vain oikeaoppisuuden järjes

tömme äänenkannattajissa, valitsemme oikeauskoiset esitelmöitsijät 

ja puhujat, vaalimme kokoustemme yksimielisyyttä, olemme penseitä 
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kaikelle tutkimustyölle ja pohdiskelulle - ja emme järjestä kulttuuri

poliittisia neuvottelupäiviä. 

Jos ajatuskontrollimme jostain syystä jää puutteelliseksi, voimme 

aina torjua epämieluisat ajatukset leimaamalla niiden esittäjät puoska

reiksi, teoreetikoiksi, idealisteiksi, vastustajiksi tai vaikkapa - kom

munisteiksi; uskomusjärjestelmämme kannalta sopimattomat ideat 

leimaamme helposti ilkeämielisyyksiksi, epäinsänmaallisuudeksi tai 

- tieteelliseksi pornografiaksi. Tavallisesti näiden keinojen avulla ti

lanne onkin hoidettu; mielenrauhamme ja pyhä lehmämme ovat suoja

tut. Tilanne kehittyy kuitenkin vaikeammaksi, jos todellisuuden ta

pahtumat viittaavat uskomusjärjestelmämme ja sovinnaisviisautemme

riittämättömyyteen. Galbraith liioittelee mielestäni tämänkaltaisen

ristiriidan kohtalokkuutta uskomusjärjestelmämme kannalta. Ainakin

urheilussa mutta myös politiikassa on tehokkaksi suojakeinoksi osoit

tautunut syntipukki-selitys. On urheilujohtajia, joiden usko urheiluun

perustuu ensi sijassa uskoon olympiamenestykseen. Lontoon kisoissa

suolan puute, Tokion kisoissa raudan puute ja arvattavasti Meksikon

kisoissa hapen puute pelastavat näiden johtajien uskon urheiluun.

Uskomusten pelastajana on enemmän tai vähemmän näennäinen syn

tipukki-selitys. Monessa tutkimuksessa on voitu todeta, että suhteel

lisen harvat tupakoitsijat uskovat tupakanpolton ja keuhkosyövän

todennäköiseen syy-yhteyteen eli halutaan kieltää sellainen infor

maatio, joka on ristiriidassa oman käyttäytymisen kanssa. Näinkin

tiukasti voidaan pönkittää omaa tottumusta. Vastaavasti kait harvat

urheilujohtajat uskovat, että huippu-urheilun kaksinaismoraalin 'syö

pä' jäytää urheilun ja liikuntakasvatuksen elinvoimaa?
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